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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 به نام یکتای بی همتا 

 رمان دریای همیشه آبی    

دریا جان عزیز دلم.چشماتو باز کن دخترکم.اخه تا کی میخوای منو توی این وضعیت بد -    

 بذاری؟

 مامان تورو خدا بسه پاشو بریم خونه یکم استراحت کن.خبری شد زنگ میزنم بیای.-    

 الان دوماهه که یه دونه دخترم گوشه این تخت بیهوش افتاده بالاخره کی بهوش میاد؟-    

سرم ب شدت درد میکرد چشمام سنگین بود اما گوشام خیلی خوب مکالمات یه زن و مرد رو     

میشنید.بزور چشمامو باز کردم.اول همه جا تاریک بود بعداز چند بار پلک زدن بالاخره کم کم 

تر شد.روی یه تخت خوابیده بودم اون زن روی صندلیه کنار تختم نشسته بود سرش دیدم به

پایین بود و مشغول ذکر گفتن.مرد متعجب به من نگاه میکرد.بعداز گذشت چند لحظه یه مرتبه 

 مرد رو به زن با هیجان و شادی گفت:مامان!مامان دریا چشماشو باز کرد.

نسال اما همچنان زیبا چشمای سبزو صورت گرد سفید زن بلافاصله سرشو بلند کرد یه زن میا

برق شادی تو نگاهش موج زد اشکاش گونه هاشو خیس کرد بهم نزدیک شد و صورتمو بوسید بعد 

سرشو بالا گرفت و خدارو شکر کرد.دوباره به من خیره شد و گفت:دریایی عزیز مامان چطوری 

 دخترم.

http://www.romankade./
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روپوش سفید وارد شد و گفت:وای ببین اینجا چه  درهمین حین در اتاق باز شد و یه زن با    

خبره.بخدا اگه بخاطر سابقه کاریه خوبه خانم شهابی نبود بعلاوه سرپرستار بودنش شما اجازه 

ورود به این اتاق رو نداشتید.حالا که اجازه ورود دارین دیگه قرار نیست چن نفری بیاید توی این 

 اتاق خواهش میکنم اتاق رو خلوت کنید.

 پس من توی بیمارستان بودم.اما برای چی؟این خانوم و آقا کیا بودن؟    

همه رفتن بیرون دکتر اومد منو معاینه کرد و بعداز چندتا سوال اونم رفت ولی قبلش بهم گفت     

 که بخاطر ضربه ای که به سرم خورده خیلی چیزا رو موقتا فراموش کردم.

 

کر میکردم این خانوم و آقا چقد برام آشنا بودن ولی دقیق تو اتاق تنها بودم و داشتم با خودم ف

نمیدونم چه نسبتی با من دارند.مرد حدودا سی وچند ساله قدبلند بود با موها و چشمایی قهوه 

ای.تقریبا شباهت زیادی ب زن میانسال داشت و من از مکالماتشون شنیدم که زن میانسال رو 

 شایدم اشتباه میکنم. مامان خطاب کرد.پس مادرش بود.نمیدونم

توی افکارم بودم که یه خانوم با شکم جلو اومده که خبر از ماههای آخر بارداری میداد و روپوش 

 سفید به تن داشت وارد اتاق شد.

جلل الخالق اینم که هم چهره همون خانوم و آقا بود حتما از فامیلشون بود.بهم لبخند زد و اومد 

 ال دریا خانوم ما چطوره خسته نشدی دوماه خوابیدی؟کنارم صورتمو بوسید و گفت احو

 به کارت روی مقنعه ش نگاه کردم:المیرا شهابی.چه اسم آشنایی فامیلشم که فامیل خودمه

 بهش لبخندی زدم و گفتم ممنون خوبم اما گیجم.

آخی عزیزم من تجربه از دست دادن حافظه رو ندارم اما میدونمم سخته که هیچکس و هیچ _

 دت نباشه.چیز یا

ولی من همه چیز رو فراموش نکردم.من خودمو میشناسم و یادمه یه داداش دارم از من دوسال _

 بزرگتره و یه دخترعمه که همسن خودمه و دوست و همبازی دوران کودکیمه.
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 خب خداروشکر ببینم اسماشونم یادته؟_

 آره من اسمم دریاست داداشم آرش و دخترعمه م النا._ 

 ن میشناسیشون؟اگه ببینیشو_

 خب معلومه که آره._

 زن با عجله به سمت در رفت و گفت الان برمیگردم.

چند دقیقه بعد در باز شد زن با یک دختر وپسر وارد شد که از نگاه اول شناختمشون آرش و النا 

خدایا چقد قیافه هاشون بهم ریخته س انگاری مدتهاست انتظار کشیدن هردوشون به محض 

وم آوردن یکی اینطرف تختم و یکی اونطرف بغلم کردن النا گریه میکرد آرش ورود بطرفم هج

اشک تو چشماش جمع شده بود اما گریه نمیکرد سعی میکرد محکم باشه.النا با اشک و اندوه 

گفت:وای دریایی نمیدونی چقد خوشحالم که بالاخره بهوش اومدی بخدا این چندوقته آب خوش 

 از گلوی هیچکس پایین نرفته.

 به شوخی گفتم خوبه حالا زنده م که تو انقد گریه میکنی اگه میمردم حتما سیل راه مینداختی.

 النا اخم کرد و گفت خدا نکنه دیوونه اگه تو طوریت میشد من دق میکردم و میمردم.

 از کی تاحالا من انقد عزیز شدم؟_

گفته بود تو چیزی یادت خاک تو سرت بکنن که هنوز مثه قدیما خوبی بهت نیومده.اصلا دکتر _

نی چطو منو یادته؟اصلا با گذشته فرقی نکردی همون ضدحال سابقی منو باش که بخاطر کی 

 دوماه خودمو از آب و نون انداختم.

آرش به میان حرف منو النا اومد وگفت دخترا خواهش میکنم بذارین دوروز بگذره بعد دوباره 

 بیفتین به جون هم.

گفت:دریا دیگه چیا یادته؟امیدوارم مامان یادت باشه چون تو این مدت که بعد رو کرد بطرف من و 

بیهوش بودی اون از همه مون داغون تر بوده حالش.از روزیکه تصادف کردی توی بیمارستانه 

شاید سرجمع چهل وهشت ساعت نباشه ساعتایی که توی بیمارستان و پشت در اتاقت 
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نمیدونی وقتی دکتر گفت چیزی یادت نیس چه حال بدی نبوده.دوماه فقط گریه کرده و دعا ونذر.

بهش دست داد رنگش بیشتر پرید اما به روی خودش نیاورد و گفت همینکه سالمه کافیه.کاش 

برق چشماشو وقتیکه المیرا اومد و گفت تو من و النا رو میشناسی میدیدی.با افتخار گفت 

ت.دریا باور کن مامان حقش نیس که میدونستم دریای من قوی تر و باهوش تر از این حرفاس

 فراموشش کرده باشی.

پس من تصادف کردم برای همین توی بیمارستانم و تقریبا فراموشی گرفتم.اما مامانم به ذهنم 

فشار آوردم خوب فکر کردم تو گنجینه انتهای ذهنم هنوز یه چیزایی یادم بود یه زن مهربون یه 

کرد یه زن جوون و خوشگل چشمای درشت و سبز پشتیبان قوی یکی که بخاطرم هرکاری می

دماغ عروسکی. یادمه همیشه بهم میگف دماغم رو از اون به ارث بردم لبای قلوه ای که فقط برا 

خودش بود و تقریبا میشه گفت تنها عضو صورتش که به هیچکدوم از بچه هاش نرسیده بود 

 دن موهاش مثه موهای من و آرش.موهاش چندتار سفید لابلاشون داشت اما دراصل قهوه ای بو

خدایا قیافه زنی که امروز موقع بهوش اومدن بالا سرم بود چقد شبیه مادرم بود اما این زن خیلی 

پیر بود مامان من میانسال بود اما دورچشماش گود نبود و صورتش چروک زیادی نداشت باورم 

 یده که انقدر پیرشده؟نمیشد یعنی مامان من انقد برای من ناراحت بوده انقد زجر کش

رو به آرش کردم و گفتم:باورم نمیشه اون زنی که امروز موقع بهوش اومدن بالای سرم بود مامان 

 باشه.

باورش برات سخته آره؟اما درسته اون مامان بود میبینی تو این دوماه چقد پیر شده؟نه _

 ستان.استراحت درست داشته نه تغذیه خوب.تمام زندگیش شده بود همین بیمار

 اشک تو چشمام جمع شد گفتم میشه مامانمو صدا کنین میخوام باهاش حرف بزنم.

 

آرش رفت دنبال مامانم و چند دقیقه بعد اومدن رنگ و روی مامان نسبت به موقع بهوش اومدنم 

بازتر شده بود.همه رفتن بیرون فقط من و اون موندیم.با روی باز و مهربون مثل همیشه کنار تختم 
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گفت:عسلم انقدر خوشحال شدم وقتی که آرش گفت منو میخوای.فکر میکردم منو  نشست و

 یادت نمیاد.

حقیقتش موقع بهوش اومدن اصلا نشناختمت الانم نمیشناسمت اصلا باورم نمیشه اون مامان _

خوشگل و جذاب من انقد پیر شده باشه الهی قربونت برم این چ بلاییه سر خودت آوردی؟چرا 

 ی؟قبلا صورتت انقد چروک نداشت موهاتم انقد سفید نبود.انقد حرص خورد

 دخترم پیر شدم دیگه کم کم صورتم چروک میشه.کم چیزی نیس پنجاه سالمه دیگه._

 نه من مامان جوون خودمو میخوام توروخدا انقد حرص نخور مامان جونم._

ت بیمارستان اشک تو چشمای مامانم جم شد و گفت:چطور حرص نخورم وقتی عزیزدلم گوشه تخ

افتاده و دوماه هیچ تغییر وضعیتی نداشته و تو کما بوده...سه بار پلکات تکون خورد اما چشماتو 

 باز نکردی.اگه تو خدایی نکرده چیزیت میشد من دق میکردم.

 باشه حالا گریه نکن.راستی مامان کی میریم خونه خسته شدم از اینجا._

 بق معمول همیشه عجولی.میریم مامان جان چن روز دیگه میریم ط_

 مامی چی شد من تصادف کردم؟_

ای بابا دختر حرف بهتری نبود بزنی.من هیچ خوشم نمیاد از این سوالا بپرسی من سر صحنه _

 نبودم ولی وقتی آراد بهم خبر داد نمیدونی چقدر حالم بد شد اصلا نمیخام یادم بیفته.

 آراد کیه؟_

 پیش اونا بودی تصادف کردیا.وا دریا تو داداشتو نمیشناسی؟خوبه _

 واقی من ی داداش دیگه غیر آرش دارم؟_

 آراد داداش بزرگته.شوهر المیراس._

همین المیرا پرستاره؟اومد تو اتاقم حامله بود؟راستی این فامیلش شهابی بود رو اتیکتش دیدم _

 با ما نسبتی داره؟
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 ه نفر از یادت رفته.هم دختر عمه هم دختر داییت.دخترجون تو چته ی نفر یادته د_

 عهههه. مامان خوبه بیشتر چیزا یادمه حالا تک و توک یادم نیست._

باشه عزیزم من میرم بیرون تو استراحت کن.زیاد به ذهنت فشار نیار کم کم همه چیز یادت _

 میاد.

مامان رفت بیرون و من تنها شدم.محاله ممکنه من داداشمو نشناسم باید خوب فکر میکردم تا 

بیاد.کاش به مامان میگفتم ی آلبوم از عکسای خونوادگیمون میاورد.تا بلکه بهتر یادم  یادم

 بیاد.خوب که فکر میکردم ی چیزایی آراد یادم میومد.

شش سالم بود که بابا ودایی شایان)پدر النا( بر اثر تصادف فوت کردن.یادم میومد بخاطر اون 

م تا مدتها فقط ی گوشه مینشستم و با هیچکس حادثه من چون تک دختر بودم و عزیز کرده بابا

حرف نمیزدم فقط بابامو میخاستم و منتظر بودم بیاد با اون سن کمم معنی مرگ رو فهمیدم و 

دونستم بابا دیگه هیچوقت بر نمیگرده اما منتظر معجزه بودم تا اینکه اون معجزه رخ داد بابام 

ست و چهار ساله اومد پیشم باهام صحبت کرد بهم برنگشت اما خدا یه بابای دیگه بهم داد آراد بی

گفت قول میدم بابای خوبی برات باشم همه محبتای بابا رو جبران کنم.یادمه آراد دوتا پسر دوقلو 

داشت سیاوش و سیامک.همیشه سر اینکه آراد بابای اوناست یا بابای من دعوا میکردیم اونا 

هست پس چرا مامان تو مامان جون شیلا هس چرا همیشه بهم میگفتن اگه بابای ما بابای توهم 

مامان المیرا مامان تو نیست؟و من همیشه اخر این بحث گریه میکردم و میرفتم بغل آراد و گله 

میکردم از پسراش و چقد خوب بود آراد چون میگفت من بابای همتونم.النا حتی به آراد میگفت 

ون بودیم چند سال با همونا زندگی کردیم.همه جا بابا.اصلا ما بچه های آراد بودیم همیشه خونه ا

اون رو پدرمون معرفی کردیم و به کل شده بود پدر نداشته من و النا و همیشه اون رو بابا صدا 

 میزدیم.

پسرای آراد شش ماه از من بزرگتر بودن ولی چون متولد نیمه دوم سال بودن باهم وارد مدرسه 

رو برد مدرسه و آراد همراه من و النا که چندماه از من  شدیم و روز اول مدرسه المیرا پسرا

 کوچکتر بود اومد مدرسه.
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حالا فهمیدم چرا من آراد رو یادم نمیومد چون اون هیچوقت برای من داداش نبود اون پدر 

 مهربونم بود.

 

تو افکارم بودم که المیرا دوباره اومد پیشم و وقتی دید چشمام بازه گفت:بیداری فک کردم 

 خوابیدی.

 ن بیدارم خسته شدم بس که خوابیدم.آراد کجاست؟_

با چشمایی از حدقه بیرون زده گفت:آراد ؟؟؟؟؟؟یه وقت جلوی خودش نگی بهش آراد که خیلی 

ناراحت میشه.تو همیشه به اون میگفتی بابا و اون تورو مثه دخترمون میدونه بهش بگی آراد 

 خیلی ناراحت میشه.

 میشه توهم هش چیزی نگو.راستی دوتا پسر گردن کلفتت کجان؟ببخشید دیگه تکرار ن_

اخه الهی قربونشون برم نگو بهشون اینجوری.همینجا بودن نیم ساعت پیش همه باهم رفتن _

 خونه.

 المیرا ی دختر داشتی اسمش سیما بود درسته؟_

 آره.این تو راهیه ناخواسته هم دختره._

 ناخواسته چرا؟_

ه.سه تا هم زیاده.حالا اگه قدیم بود که هیچی ولی الان تو این خرج چهارتا بچه چه خبره مگ_

گرون خودم شاغلم خونواده م نیستن کسی نیس ازش نگهداری کنه.تو رو هم اورده بودم که از نی 

 نی نگهداری کنه توهم اینجوری ناکار شدی افتادی گوشه بیمارستان.

 ه هیجام.وا من ناکار شدم؟من فک میکردم فقط سرم شکسته دیگ_

 دستتم شکسته البته تا الان خوب شده چند وقت دیگه گچشو باز میکنن بقیه بدنت سالمه. 

 المیرا یه آینه برام میاری؟میخام ببینم چه شکلیم._
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 دست توی جیبش کرد و یه آینه دراورد و داد بهم.

نی ود پیشونگاهی تو آینه به خوم انداختم چشمای درشت وآبی دماغ عروسکی صورتم یکم لاغر ب

متوسط موهای صورتم بور بود ابرو ها و مژه هامم قهوه ای بود لبامم یکم برجسته بود.صورتمم 

 رنگ پریده بود.

 رو به المیرا گفتم:من چن سالمه؟

 عجب سوالی تو اینهمه یادته اونوق سنت یادت نیس؟_

 میشه بگی تورو خدا._

 .اوممم چهارده سالته.البته تولدتو توی کما گذروندی_

المیرا نگاهی به ساعتش کرد و گفت:باید برم شیفتم امشب توهم بخاب دیگه ساعت از یازده شبم 

 گذشته.

 چشمی گفتم و اون رفت و منم چشمامو بستم و کم کم خوابم برد.

 

صبح روز بعد به بخش منتقل شدم.اون روز کسی به دیدنم نیومده بود المیرا ظاهرا هنوز توی 

 ب بهم سر میزد.بیمارستان بود چون مرت

نزدیکای عصر بود که یه خانوم مسن با ی پسر تقریبا نوجوان اومدن توی اتاق و چون من تنها 

مریض اون اتاق بودم فهمیدم به دیدن من اومدن و بازهم قیافه هایی آشنا و مشابه به بقیه.زن 

 اومد صورتمو بوسید وگفت:سلام عمه جان خوبی؟

 پسرشه دیگه اما اسماشون چیه؟ خب این که عمه م هست اونم لابد

 پسر رو به من گفت:احوال اسب آبی ما چطوره؟

این لقب رو فقط یه نفر بخاطر چشمای آبیم و درآوردن حرص من بهم داده بود و همیشه با همین 

اسم صدام میزد اونم امین بود یه دونه داداش النا و المیرا یه پسر شونزده ساله خوشتیپ قد بلند 
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ز زمردی و موها و ابروهای قهوه ای پوستشم زرد مایل به سفید بود.دماغ کشیده و با چشمای سب

 علایم بلوغ که توی چهره ش نمایان بود.

 قیافه خیره من رو که دیدن امین گفت چی شد دریا نکنه یادت نیست منو مامانمو؟

دم بخاطر بودم افتایاد لقبی که وقتی بچه بودم به تلافی اینکه بهم میگفت اسب آبی به امین داده 

رنگ چشماش همیشه بهش میگفتم جلبک.و چقد امین از این لقب متنفر بود.برا اینکه نشون بدم 

چقد خوب یادم هس کیه و تلافی اینکه بهم گفت اسب آبی گفتم:مگه ما چن تا جلبک داریم تو 

 فامیل که تورو یادم نیاد.

لبخند گفت:نخیر اشتباه گرفتی من برخلاف همیشه که اخم میکرد و شاکی میشد اینبار با 

 امینم.جلبک چیه؟

عمه رو به امین گفت:امین اذیت نکن دریا رو .بعد رو به من گفت:خوب عزیز دل نگفتی حالت 

 چطوره بهتری؟

ممنون عمه شما لطف داری منم خدا رو شکر خوبم.فقط ببخشید شما رو زیاد یادم نیست یعنی _

 ه من هستین اما دقیق یادم نمیاد شما رو؟قیافتون یادمه الانم فهمیدم که عم

 امین گفت:واقعا که تو جلبک رو خوب یادت مونده اونوق مامانمو یادت نی نامرد.شیطونه میگه....

عمه به میان حرف امین رفت و با تحکم گفت:امین قرار بود تا روزیکه دریا حالش خوب میشه 

 اذیتش نکنی و دعوا و بگیر و به دار نداشته باشین.

امین شاکی شد و گفت:تو همش حقو به برادرزاده ت بده و منو مقصر کن.دیدی چه پرو پرو 

 برگشته بهت میگه ببخشید شما رو یادم نیست.

 امین اینو گفت و قبل از اینکه عمه چیزی بگه از اتاق رفت بیرون.

ته خطیه.الب عمه با لبخند گفت:ببخشید دریا جان امین تو دوره بلوغه یکم اعصابش این روزا خط

نمیدونم یادت هست یا ن از قدیم الایام شما دوتا باهم میونه خوبی نداشتین.خب بگذریم گفتی 

منو یادت نیس؟دریاجان من عمه کتایونم بهم میگفتین عمه کتی.باهم تو ی باغ زندگی میکردیم 
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ت نی یادت نیس؟از موقع تولدت منو دیدی همیشه باهم بودیم من زن دایی شایانت بودم یاد

 هنوزم؟

یه چیزایی یادم میومد آره درسته.عمه کتی یه عمه مهربون کسی که ما رو مثل بچه هاش دوست 

داشت.هم عمه م بود هم زن داییم.تازه دخترعموی مامان اینا بود.ما خونمون شیراز بود بابا و دایی 

 شرکت داشتن و شریک بودن برا همین یه جا خونه ساختن تا بیشتر باهم باشن.

 ا لبخند گفتم:عمه کتی جون شمایین؟ب

 دوباره صورتمو بوسید و گفت الهی قربون دختر باهوشم برم.

عمه یه ساعتی پیشم موند و توی این مدت امین حتی یه بارهم نیومد تو اتاق.بی انصاف حتی 

 موقه رفتن هم نیومد خداحافظی نکرد.

بود چشم و ابرو مشکی بود و  عمه کتی قدش متوسط بود موهاشم یه خط درمیون سیاه و سفید

یه شباهتایی به مامان منم میداد و عجیب آراد شبیه عمه بود.شاید بخاطر نسبت نزدیک فامیلی 

 مون بود.

اما آقا امین رو خوب یادمه یه پسر زور گو بود از وقتی که یادمه هیچوقت آبمون تو ی جوب 

فتمون لوس بودیم گاهی بخاطر نمیرفت.اون تنها پسر خونواده ش بود و من تنها دختر و ج

دعواهای من و اون میونه من و النا و امین وآرش هم خراب میشد آرش و امین چون همسن و 

همکلاس بودن باهم دوست صمیمی بودن و من و النا هم همینطور موقه دعوا همیشه النا طرف 

ه رو داداش خودشو میگرف و آرش طرف منو یادش بخیر عجب دورانی بود همیشه همدیگ

میزدیم.یه بارم امین منو از رو پله های خونمون انداخت پایین ی دست و یه پام رفت تو گچ البته 

اون تنبیهی که در انتظار امین بود بماند اما تو تمام مدتی که من دست وپام تو گچ بود همه لوسم 

ک لم خنمیکردن و کسی اونو تحویل نمیگرفت و این بیشتر اونو حرصی میکرد و من بیشتر د

میشد.یادمه روزای اخری که پام تو گچ بود اومد پیشمو گفت دریا اندازه فاصله زمین تا آسمون 

ازت بدم میاد بعدم رفت از اتاقم بیرون.چقد گریه کردمو آرش رو فرستادم که بره بزور امینو 

 راضی کنه تا از من خوشش بیاد.
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ومدو گفت:خب همه چیز رو به راهه، عملم چند روزی گذشت و بالاخره دکتر برای معاینه نهایی ا

موفق بوده، دستشم هفته دیگه ازگچ دربیارین، اون فراموشیه کوتاه مدت هم رو به بهبوده،از نظر 

 من همین الان دریا خانوم مرخصه،

بابا آراد رفت برای کارای ترخیص المیرا هم بهم تو پوشیدن لباس کمک کرد، بقیه نیومده بودن و 

 بودن، توخونه منتظر

از خوشحالی داشتم بال درمیاوردم دلم برای باغمون تنگ شده بود برای خونمون اتاقم، برای همه 

 چیز،

توی مسیر از خیابونای جدید تعجب کردم یادم نمیومد مسیرخونمون از همچین خیابونایی باشه، 

 ولی گذاشتم پای فراموشی ک این مدت گرفته بودم،

 تعجب شاخ درآوردم و گفتم:اینجا کجاست؟مگه نمیریم خونه؟ وقتی ماشین وارد یه برج شد ار

 المیرا گفت:اینجا خونه س دیگه،

 ولی خونه ما ک ساختمون نبود باغ بود،_

اونجا شیراز بود، اینجا تهرانه خونه منو بابا آراد، یادت نیست اومده بودی تهران تا به من تو _

 مونی،نگهداری از بچه کمک کنی قرار بود امسال اینجا ب

 بچه ک هنوز بدنیا نیومده،_

 آره ولی تو از اول تابستون اومدی اینجا،_

 بابا آراد گفت:خانما بریم بالا که همه منتظرن،

سوار آسانسور شدیم و طبقه بیستم اومدیم بیرون به به توی پنت هاوس زندگی میکنن، المیرا 

 بیان دم در،میخاست کلید بندازه درو باز کنه ک بابا گفت :ن در بزن بذا 
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در زدن و بعد از چن ثانیه در باز شد، بوی اسفند بلند شد، چن دقه بعد هم راهرو پراز دود شد، 

سیاوش و سیامک و سیما بطرفم هجوم اوردن بعد از بوس و بغل اونا نوبت بقیه بود و دراین میان 

ل اقا فتم :احواامین خیلی بی تفاوت روی مبل نشسته بود، به رسم ادب رفتم کنارش نشستم و گ

 امین ما چطوره؟

 تو دکتری؟_

 امین خواهش میکنم کوتاه بیا چی میشه اگه من و تو باهم دوست باشیم،_

 میبینم ک همچین حال و احوالت تعریفی نداره پیشنهاد دوستی میدی،_

 بابا گفت:امین حالا ک دخترم باهات آشتی کرده تو چرا باهاش چپی؟

هس اینو من مطمئنم، ولی خب باشه من باهاش مشکلی ندارم این دختر تو ی ریگی ب کفشش _

 اگه اون میخاد مشکلی نیس آتش بس،

 همه دست زدن و گفتن چ عجب این دشمنیه خونین چن ساله شما دوتا تموم شد...

 

بعداز صرف نهار با بچه ها رفتیم تو فضای سبز برج بقیه باهم والیبال بازی میکردن و من بخاطر 

 بازیشون شریک نبودم،دست و سرم تو 

سالشون چشماش عسلی  9به بچه های المیرا و بابا دقیق شدم چقد شبیه هم بودن، سیما دختر 

 بود دماغش عروسکی بود موهای اون و سیاوش بور بود،

سیاوش و سیامک کپی هم بودن قد بلند دماغ کشیده چشمای عسلی فقط سیامک موهاش سیاه 

 بود،

 شم، سیاوش بهم گف عمیق تو فکری چرا؟بعد بازی بچه ها اومدن پی

تو بیمارستان آرش بهم گف تصادف کردم ولی هرچی فکر میکنم یادم نمیاد چی شد ک تصادف _

 کردم،
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النا گفت:بذا من بگم، منو تو المیرا و سیما رفته بودیم مرکز خرید موقع برگشتن سیما و المیرا 

ی دفعه پلاستیک خریدت پاره شد و همه جلو بودن من و تو پشت سرشون میرفتیم وسط خیابون 

چی ریخت رو زمین من رفتم پیش المیرا اینا و تو نشستی کف خیابون وسایلو جم کنی که یه 

مرتبه یه ماشین بطرفت اومد تا ما جیغ وداد کردیم و من دویدم که کمکت کنم هنوز به تو 

که کنترلشو از دست داده بود  نرسیده بودم تو از جات بلند شدی که بیای اینور یه مرتبه ماشین

نزدیکت شد و قبل اینکه بتونی فرار کنی تو رو پرت کرد تو هوا و تو بیهوش اونورتر افتادی زمین 

بعدم مردم جم شدن زنگ زدن آمبولانس اومد بردیمت بیمارستان اونجا بعد از اینکه عکس 

 عملم رفتی تو کما، برداری کردن از بدنت گفتن ضربه مغزی شدی و باید عمل بشی بعد از

 عجب، بعد همتون گریه کردین برام؟_

 آره همه گریه کردن حتی بابا،_

 حس بدجنسیم گل کرد و گفتم :حتی امین گریه کرد؟

 قبل از اینکه امین چیزی بگه سیما گفت:حتی دایی امین،

 رو به امین گفتم :پس اونقد ک نشون میدی ازم بدت نمیاد،

ن دوس نمیشی مگر اینکه ی مرگت باشه،لازم به ذکره که اگه من من مطمئن بودم تو یهو با م_

گریه کردم بخاطر این نبود که تو حالت بد بود بلکه اون اشک شوق بود چون فکر میکردم دیگه از 

 شرت راحت شدم که متاسفانه زهی خیال باطل،

 اشکالی نداره ممنون از اینکه با صداقت حرفتو زدی،_

 نو دربیاری؟الان مثلا میخاستی لج م_

 نه که تو چن لحظه پیش نمیخواستی لج منو دربیاری،_

 دریا میام میزنم لهت میکنما،_

 انگار من قدرت دفاع از خودمو ندارم،_

 تو با اون دست علیلت که تو گچه چطوری از خودت دفاع میکنی آخه،_
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 چند روز دیگه گچ دستمو باز میکنم تلافی همه اینا رو میکنم،_

 ذکره پس فردا من و مامانم میریم شیراز جنابعالیم تا یه سال چشمت تو چشمم نمیفته،لازم به _

نمیدونم چرا دلم گرفت از اینکه تا یه سال از اونا دور بودم، ولی چی میشد کرد به المیرا قول داده 

 بودم که بهش تو نگهداری از بچه ش کمک کنم،

من دلم برای جنگولک بازیات تنگ امین ی چیزی میگم پررو نشو خب، تو بری شیراز _

 میشه،میشه نری همینجا بمونی؟

اصلا حرفشم نزن،فکر اینم که باهامون برگردی شیراز از سرت دربیار، که هیچکس تورو با _

 خودش نمیبره،

 خیلی بی احساسی جلبک زشت._

 اینو گفتم و از جام بلند شدم و رفتم بطرف ساختمون،

 

 در یهو باز شد و آقا امین همیشه پرو وارد شد.اخمام رفت توهمتوی اتاق سیما نشسته بودم که 

 فک کنم اتاق در داشت بد نبود در بزنی._

 بابت حرفم تو حیاط معذرت میخام._

دهنم وا موند امینو معذرت خواهی؟تا خواستم ازش سوالی بپرسم گذاشت رفت.حالش خوب 

 ش کردن عذرخواهی کنه.بود؟نکنه بچه ها بهش گفته بودن باهام بد حرف زده مجبور

فردا صبح النا و مامانم و عمه با آرش و امین برگشتن شیراز مامان کلی سفارشمو کرد و 

رفت.خیلی ناراحت شدم بعد از یه تصادف بد احتیاج به خونواده م داشتم اما شرایط طوری بود که 

ید حالم خوش باید اونا برمیگشتن نهارم رو که نتونستم کامل بخورم بابا مثل همیشه فهم

 نیست.وقتی از پشت میز بلند شدم گفت:عصر میریم بیرون شهربازی آماده باشین.

 المیرا گفت:من عصرکارم نمیتونم بیام امروز اخرین شیفتمه تا بعد زایمان دیگه نمیرم بیمارستان.
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 بچه ها پس آماده باشین خودمون میریم._

 نیام حوصله ندارم.اینو بابا گفت و من درجوابش گفتم:بابا میشه من 

 ن نمیشه.توهم باید باشی._

با وجود اینکه اصلا حوصله نداشتم ولی قبول کردم.توی شهربازی عینه بچه های یتیم یه گوشه 

وایساده بودم و نگاه میکردم.بابا اومد کنارمو گفت:نبینم غم مامانه خودمو.هروق میخواست لوسم 

 کنه بهم میگفت مامان خودم.

یه کلمه م مساوی بود با ریزش اشکم.دستمو گرفت گفت بریم بیرون گفتم پس  جوابی ندادم چون

 بچه ها چی میشن؟

 بذا مشغول باشن بعدا میام دنبالشون._

 باهم رفتیم بیرون توی یه پارک راه رفتیم.

 نمیخای بگی چی شده؟این غم نگاهت برا چیه؟میدونی که چقد حساسم رو ناراحتیه بچه هام._

 خاد ارش النا امین عمه.هنوز هیچی نشده دلتنگشونم.دلم مامانمو می_

دخترم تو که اولین بارت نیست از اونا دور میشی.تو چندسال بدون مامان تهران زندگی کردی _

درسته النا پیشت بوده ولی بقیه نبودن.یادم نمیاد هیچوقت دلتنگی کرده باشی.تو با سیاوش و 

وجود اگه میخای همین فردا میفرستمت بری  سیامک بزرگ شدی نه آرش و امین.ولی با این

 شیراز.

 نه نمیخام من به المیرا قول دادم که پیشش بمونم._

 برات بلیط میگیرم با پرواز صبح برو با پرواز شب برگرد._

 نه نمیخاد اینجوری بدتر هوایی میشم._

 الان چی تورو راضی میکنه؟هرچی بگی قبوله فقط نمیخام دیگه ناراحت باشی._

 یا این مرد چقدر خوب بود.باید یه چیزی میگفتم خوشحالش کنم.با لبخند گفتمخدا
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 بریم پیش بچه ها شهربازی میخام باهاشون خوش بگذرونم._

لبخند اومد روی لبش و باهم برگشتیم تا نیمه های شب اونجا بودیم و بیرون شام خوردیم و المیرا 

 رو از بیمارستان سوار کردیم و برگشتیم خونه

زیادم بد نبود همه چیز بر وفق مردام بود تقریبا.هرروزم با مامان اینا در ارتباط بودم.همه زنگ 

میزدن الا امین جای تعجبم نبود اخه چه حرفی داشت که زنگ بزنه.با بچه ها کلاس اوقات فراغت 

 ره.ذامیرفتیم.تابستون رو به اتمام بود و بچه المیرا هنوز قصد نداشت قدم توی دنیای جدید ب

اما قصه ازدواج المیرا و بابا اراد که از بعد تولد ناف بر هم بودن.اونا از همون بچگی رویای خودشون 

رو باهم ساختن.بعد از اینکه اراد و المیرا دانشگاه تهران قبول میشن بزرگترا تصمیم میگیرن اینا 

باشن.این درحالی بوده باهم ازدواج کنن و تهران ساکن یه خونه بشن و هوای همدیگه رو داشته 

 که هردوتا هجده سالشون بوده

بعد از ازدواج ناخواسته صاحب بچه میشن اونم از نوع دوقلو و با هزار جور سختی و کمک مامان و 

عمه باوجود اینکه خودشونم بچه کوچیک داشتن بچه هاشون بزرگ میشن و بابا و المیرا درس 

ه شرکت خصوصی بود و المیرا سرپرستار توی یه خودشون رو تموم میکنن و حالا بابا رییس ی

بیمارستان خصوصی.و با گذشت سالها هنوزم زندگیه خوب و خوشی داشتن و همچنان عشق رو 

 توی نگاهشون میشد دید.

سه هفته بعد از بهوش اومدنم دختر خوشگله المیرا بدنیا اومد و چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم 

بود و همون لحظه اول سیاوش و سیامک گفتن اسمش باید چشمای ابیه من رو به ارث برده 

 سوگند باشه و بابا بی چون و چرا قبول کرد.

 دختر ناز و خوشگلی بود و قیافه ش ترکیبی از دو خانواده پدری و مادریش بود.

المیرا بهم گفت تا شش ماه اول خودش تو مرخصیه و از بچه نگهداری میکنه اما از شش ماه دوم 

 کمک دستش باشم.منم باید 

 مامان اینا دوباره اومدن تهران همه باهم.و من چقدر خوشحال شدم.
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توی تراس نشسته بودم و داشتم چایی میخوردم که امین هم اومد.بدون اینکه ازم اجازه ای بخاد 

 صندلی رو کشید کنار و روبروم نشست.

تمسخرامیز زد و  خیره خیره نگاش کردم که شاید یکم خجالت بکشه ولی اون یه لبخند

گفت:اینجوری نگام نکن میدونم دلت برام تنگ شده.ولی نه امکان نداره من اینجا بمونم تو 

میدونی من شیراز چقد کار دارم؟راستی خبر داری ی بوتیک لباس باز کردم؟ینی بزور از مامانم 

د ونی مامانم چقخواستم برام باز کنه با آرش شریکیم النام تو قسمت زنانه ش سرکاره.وای اگه بد

 رو درسمون تاکید داشت قول دادیم درسامون بخونیم.چرا حرف نمیزنی لالی؟

 نه ممنون من اصلا تمایل ندارم برگردم شیراز و با شما همکار بشم جام همینجا خوبه._

 با تعجب نگام کرد انتظار همچین جوابی رو نداشت.

خیلی بزرگه اما واسه فروشنده ای مثل برای شما جایی تو بوتیک ما نیست درسته یه فروشگاه _

 تو جا نیست میترسم مشتریامو بپرونی.تو بشین اینجا بچه داری کن برا اینده ت خوبه.

 من هرجایی که اسم و رسمی از تو نباشه برام خوبه._

 دریا؟_

 بنال میشنوم._

 تو واقعا از من بدت میاد؟__

 اره چطور؟_

 ت میپرسم.دریا تو چشام نگاه کن من دارم جدی از_

 خب منم جدی گفتم._

 خب باشه بکارت برس من میرم._

 از جاش بلند شد از کنارم رد شد که بره فهمیدم ناراحت شد.خدایا حالا چجوری جمش کنم؟    

 امین ؟_
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 مکث کرد:چیه؟

 بیا بشین._

 حوصله ندارم._

 ی دقه._

 اومد نشست :بگو

 اول تو بگو_

 چیو؟_

 از من بدت میاد؟_

 معلومه....خب _

 بین حرفش رفتم و گفتم:ینی اگه حرف خودمو تحویلم بدی استکان چایی رو میپاشم تو صورتت.

 اجازه حرف زدن میدی؟_

 بفرما._

من ازت بدم نمیاد اگه گاهی سربسرت میذارم بخاطر اینه خوشم میاد ازت هیچوقت تو کل کل _

 برا خودت.کم نمیاری هرچند همیشه من برنده میشم اما توهم شیطونی 

 تا بحال کسی بهت گفته خیلی اعتماد ب نفس کاذب داری؟_

 اره تو هزاران بار گفتی._

 ای بچه پرو کی توی کل کل کردن تو برنده شدی؟_

 همیشه.حالا بیخیال جواب منو بده._

اوومممم دیوونه خان اخه کی از داداشش بدش میاد که من بدم بیاد؟درسته گاهی حرصمو _

 کل بی آزاری.درمیاری ولی در 
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 مگه من داداشتم؟_

 نه پسرعمه پسر داییمی ولی خب همه همیشه بهم گفتن امین مثه داداشته._

 من میخام تو حرف همه رو فراموش کنی و من رو داداش خودت ندونی باشه؟_

 اخه چرا؟_

 چون درستش همینه._

 

 خب چرا رک و پوست کنده حرفتو نمیزنی؟

 فتبهم نزدیکتر شد یواش در گوشم گ

 نمیخام ابجیم باشی میخام خانومه خونم باشی اوکی._

واقعا دیگه شورشو دراورده بود پسره احمق.داشت با احساساتم بازی میکرد.بهش نگاه کردم ی 

لبخند زدم و چن ثانیه بعد با اخرین توانم کوبیدم تو گوشش.حسابی شوکه شده بود منگ نگام 

 کن بیشعور.کرد با همون لبخندم گفتم برو خودتو اسکل 

از جام بلند شدم و رفتم تو خونه.سریع اومد دنبالم وسط حال دستمو گرفت و گفت:دریا یه لحظه 

 کارت دارم.

 امین تا نزدم لهت نکردم برو گمشو نبینمت._

المیرا از تو اتاقش اومد بیرون و یواش گفت هیس بقیه خوابن چتونه شما دوتا باز که سگ و گربه 

 شدین.

 گفتم:المیرا ببین امینو داره اذیتم میکنه اومده بهم میگه.....من 

ناگهان امین جلوی دهنمو گرفت و گفت:دریا هیس خواهش میکنم چیزی نگو بخدا برات توضیح 

 میدم فقط چیزی نگو...
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المیرا بهمون نزدیکتر شد و گفت:امین دستتو از جلو دهن دریا بردار چی گفتی بهش که نمیخای 

 را شماا ادم نمیشین.من بدونم؟چ

 هیچی باور کن دریا منظورمو متوجه نشد الان براش توضیح میدم._

 بعد بدون اینکه دستشو از جلو دهنم برداره منو بطرف بالکن هل داد ک همراهیش کنم.

 المیرا گفت :یعنی صدای یکیتون دربیاد میام از همون بالکن پرتتون میکنم پایین

از رو دهنم برداشت و گفت:دیوونه شدی به المیرا میخاستی بگی که رفتیم تو بالکن امین دستشو 

شر بشه برامون احمق خانوم بابت اونی که زدی تو گوشم چنان جبران میکنم که دیگه از این غلطا 

 نکنی.اما درمورد اینکه گفتم میخامت بخدا راست گفتم شوخی درکار نبود.

کردی زنت بشم دنیا رو برام جهنم کنی.برو رد تو بیخود کردی تو بخوای من نمیخام کم اذیتم _

 کارت پسره الدنگ.

اتفاقا تو بیخود کردی باید بخوای من فردا ازت جواب میخوام به یه نفر یه کلمه بگی بلایی به _

 سرت میارم که مرغای اسمون به حالت گریه کنند.

 یکی عقلشو از دستبزور میخای ملتو عاشق خودت بکنی با تهدید؟یکم اخلاقتو خوب کن شاید _

 داد عاشقت شد.

فردا جواب بله میخام.خیلی خیلی جدی گفتم.انقد با دلت کلنجار میری که راضی بشه یعنی اگه _

 فردا بله نگفتی سرتو زیر آب میکنم.

 مجبور نیستم تو جرات اینکارو نداری._

 دریا خواهش میکنم_

 اهان حالا شد.بیا پامو ببوس تا بیشتر فکرامو بکنم._

 یگه پررو نشو.د_

 امین منظورت از این حرفا چیه؟یعنی میخای ما باهم ازدواج کنیم؟_
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 اره خب چه اشکالی داره؟_

 کسی این اجازه رو به ما نمیده؟تازه ما که سنی نداریم تو شونزده سالته من چهارده._

سال من گفتم الان ازدواج کنیم؟من گفتم میخام باهات ازدواج کنم در اینده ینی شاید ده _

 دیگه.تازه مگه اراد و المیرا تو هجده سالگی ازدواج نکردن؟کسی چیزی گفت بهشون؟

 خب اولا اونا ناف بر بودن بعدشم چون هردوتا دانشگاه تهران قبول شدن و نامزد بودن._

 دریا من همه چی رو درست میکنم کاریت نباشه.فقط بگو ببینم منو میخای یا نه؟_

سوالی تابحال اصلا بهش فکر نکرده بودم.تا جایی که یادم بود من و من امینو میخام؟؟؟؟؟؟عجب 

اون همیشه باهم دشمن خونی بودیم یعنی میشه ما یه روزی به خوبی و خوشی زیر ی سقف 

 زندگی کنیم؟بچه بیاریم؟واویلا خاک تو سرم این چه فکریه من با امین بچه...خاک توسرم.

 میکنم خجالت میکشمامین نمیشه بیخیال بشی اخه من فکرشم _

 بابا خجالت اون دیگه مشکل خودت من تا فردا ازت جواب بله میخام._

خدایا حالا اینو کجای دلم بذارم نمیدونم چرا ناامیدش نکردم واقعا موضوعش ذهنمو درگیر کرد 

اصلا نمیتونستم بیخیالش بشم.کل روز فکرم مشغول بود.یعنی واقعا شدنی بود؟حتی اگه من 

 دم کی بود که خونواده ها رو راضی کنه ؟موافق میبو

 

اون شب کل فکرم درگیر این موضوع بود خوابم نمیبرد تابحال به همچین چیزی فکر نکرده بودم 

 اونم درمورد امین .اصلا تجربه ش روهم نداشتم .

خیلی میترسیدم از اینکه موافقت کنم . امین اون کسی نباشه که من میخام.راستی من چه کسی 

خام؟مرد رویاهای من چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟خب مرد رویاهای من باید خوشتیپ رو می

 باشه مهربون باشه پولدار باشه تحصیلکرده هم باشه.اههه این که معیار همه دختراس.
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البته اسم امین رو که نمیشد مرد گذاشت چون  پشت لبش تازه داشت سبز میشد ولی اگه گنده 

فاکتور بگیریم میشه گفت امین تمام خصوصیات رو داره فقط سنش کمه و اخلاقیاش با من رو 

 درسش هنوز تموم نشده.

بذار بهش بله رو بگم ببینم امین واقعا بعداز این موضوع رفتارش درست میشه یا نه؟اگه بازم به 

 زورگویی ادامه داد خب همه چیز رو بهم میزنم کسی که خبر نداره.

اینکارو بکنم اون خیلی داغون میشه شاید بره به همه بگه.نه من اهل دور  اما نه اون گناه داره اگه

زدن نبودم.ولی خیلی دوست داشتم بهش بگم میخام باهاش ازدواج کنم اما اگه من بهش وابسته 

بشم و وقتی نوبت به ازدواج برسه همه مخالفت کنن چی میشه؟اونوقت هم من داغون میشم هم 

جفتمون سخته چون دنیای خودمون رو باهم ساختیم.بهتره از الان راه امین اونموقه جدایی برای 

 من و اون از هم جدا بشه.

 صبح فردا بازم توی بالکن من و اون تنها شدیم

 خب چی شد فکراتو کردی؟_

امین این رابطه نباید شکل بگیره باورکن میدونم تو برام دنیا رو بهشت میکنی و نمیذاری هیچ _

ولی بقیه رو چکار میکنی؟؟ مامانا بابا المیرا و عمو داییا هیچکس موافقت کمبودی احساس کنم 

نمیکنه امین اگه الان که هنوز هیچی شروع نشده به همه چیز خاتمه بدیم خیلی خیلی بهتره تا 

 فردای که خیلی بیشتر از اینا بهم وابسته شدیم و با زور و تهدید مجبور بشیم همو بذاریم کنار.

دوست داری؟تو دوست داری باهام ازدواج کنی ولی میترسی از عکس العمل دریا تو منو _

امین خواهش میکنم به این فکر نکن که من تورو دوست دارم به این فکر کن که این رابطه _بقیه؟

اشتباست.تو همش شونزده سالته چرا از الان برای ازدواج تصمیم میگیری یکم جلوتر بری کلی 

 یشن و تو میتونی یکی از اونا رو انتخاب کنی.دختر دیگه وارد زندگیت م

 دریا نگران هیچی نباش قول میدم همه رو راضی کنم._
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امین من نمیخام بقیه بخاطر اصرار بیش از حد من و تو راضی به ازدواج ما بشن تازه اگه بشن که _

ه ممکن فکر نکنم راضی بشن. من دوست دارم خونوادم از صمیم قلب راضی باشن به ازدواج ما ک

 نیست.

اونا وقتی علاقه ما رو ببینن مطمئن باش از صمیم قلب رضایت خودشون رو اعلام میکنند تو چرا _

 میترسی؟

با این حرفش دلم قرص شد.خودمم بدم نمیومد از اینکه با یکی باشم اونم یه نفر مثل امین که 

ن در تمام سالها کاملا میشناسمش.حالا که خوب فکر میکردم به این نتیجه میرسیدم که م

هیچوقت امین رو به چشم داداشم ندیدم همیشه اون برام دوست بوده و حالا قراره بشه همراه 

 ابدیم.

امین قول بده همیشه مهربون باشی.قول بده تا اخر عمر باهم باشیم پشتیبان همیشگیه من _

 باشی.منو به هیچ دختری عوض نکنی.فقط مال من باشی و بس.

 ردی با من باشی؟این یعنی قبول ک_

 اگه پسر خوبی باشی._

 به به داریم روی خوش دریا خانومم بسلامتی میبینیم._

امیننن اذیتم نکن دیگه منم باید از امروز روی خوش تورو ببینم و اول از همه قول بده که تا ابد _

 مال هم باشیم و هیچوقت تنهام نذاری.

 فقط من قول بدم؟_

 .امین تفره نرو قول بده دیگه_

 باشه قول قول قول.قول میدم تا ابد دربست در خدمت شما باشم._

 سرمو گذاشتم رو شونه ش چشمامو بستم و گفتم:عاشقتم اقای زندگیم.

 دستشو دورم حلقه کرد و اروم در گوشم گفت منم عاشقتم.
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خدایا بهش دروغ گفتم من عاشقش نبودم فقط برای اینکه دلخوشش بکنم این حرفو زدم اما من 

 اقت رو توی کلام اون حس کردم.صد

 خدایا به خودت توکل کردم خودت کمک کن هرچی به صلاحمونه اتفاق بیفته

 

به انگشتر جاخوش کرده تو دست چپم خیره بودم یه انگشتر نقره با ی نگین بزرگ وسطش و 

اس سنگینای ریز اطرافش. امین برام خریده بودش تا با کمک اون انگشتر همیشه اون رو کنارم اح

کنم. دوهفته گذشت از اون روزی که من و امین عهد بستیم برای باهم بودن یه هفته س که اونا 

رفتن و دلم عجیب هواشو کرده و این یعنی اینکه من دارم بهش دل میبندم.وقتی شبا تا صبح 

امون هبرام از اینده میگه از زندگیه شیرینی که میخواد برام بسازه از ده تا دختر و پسری که بچه 

 هستن دلم ضعف میره و دوست دارم هرچه سریعتر زمان بگذره و ما باهم ازدواج کنیم.

برج بیست طبقه ای که بابا و المیرا توش زندگی میکردن کلا مال خودمون بود و بین امین و ارش و 

بابا تقسیم شده بود و هرکدوم دو دنگ توی اون سهم داشتند.امین میگفت بعد ازدواج میایم 

ان و توی یکی از دو واحد طبقه نوزدهم ساکن میشیم یه واحد بزرگ و قشنگ و امین همه تهر

 چیزهای قشنگ دنیا رو برای من میخاست .

من قرار بود خوشبخت بشم حداقل این رو امین روزی هزاربار تاکید میکرد.از طریق اینترنت 

ل چت کردن بودیم و اون یا مرتب درارتباط بودیم و همیشه حتی زمانیکه امین سرکار بود درحا

 بهم ابراز علاقه میکرد یا میگفت چقدر دلتنگمه.

با صدای گریه سوگند پفی کردم و از رویا دراومدم المیرا رفته بود خرید و بچه ها کلاس تابستونی 

بودن و من همه چیز رو بوسیده بودم و گذاشته بودم کنار تا هیچ خللی توی چت کردنم با امین 

ما بی وقفه درحال حرف زدن باشیم.اما اون از صبح افلاینه و فقط صبح یک پیام برام  ایجاد نشه و

 فرستاده که اینترنت گوشیش قطه.

سوگند رو بغل میکنم و شیشه شیری که از قبل اماده کرده بودم رو میذارم توی دهنش و بازهم 

چرا همش تو غرق در افکارم میشم.همه فهمیدن من ی مرگیم شده و همش بهم میگن چته 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 27 

فکری؟ منم که این روزا دروغگوی ماهری شدم هربار یک دروغی سرهم میکنم.اونا چه میدونن 

که توی دلم چ خبره.چ میدونن امینی که روزگاری دشمن خونیه من بود اینروزا دلم رو با خودش 

م ستبرده و من گاهی توی تنهایم گریه میکنم چون دلتنگ اونم.کاش راه فراری داشتم و میتون

برگردم شیراز پیش اونا.یا کاش حداقل امین میتونست بیاد اینجا.اما اون میگه به دوری عادت کن 

چون قراره در اینده زیاد از هم دور باشیم راست میگه چن سال دیگه میریم دانشگاه و هرکدوم 

 میفتیم یه شهر و معلوم نیس کی وقت کنیم همدیگه رو ببینیم.

توی حیاط خونمون رو کرده همونکه به محکم ترین شاخه درخت  دلم هوس اون تاب تک نفره

بستیمش و همش زیر سایه درخت تاب بازی میکردیم تابی که چن باری طنابش پاره شده بود 

هرکدوم از ما رو حداقل یک بار تا دم مرگ برده بود.اینجا توی فضای سبز برج یکی از اون تابا 

نو به گذشته نمیبره.تاب خونه مامان اینا که یک هست ولی من هیچ ازش خوشم نمیاد چون م

سالی میشه بجای طناب با زنجیر بسته بودیمش به درخت هر بعدازظهر من و النا اونجا نوبتی تاب 

سواری میکردیم و از اینده و برنامه ها میگفتیم و چقد بدجنس بود امین که از پشت میومد و منو 

ضعف کنم و بی حال بیفتم روی زمین و اون غش غش بهم انقد به بالا هل میداد که از شدت ترس 

 بخنده و فرار کنه.کاش دوباره اون روزا برگرده یعنی میشه؟

یادش بخیر وقتی منو از پله ها هل داد پایین با اون همه درد و جیغ و داد قیافش یادمه که چقد 

ی نکرد و من چقد بلا ترسید و سریع فرار کرد و چقد مغرور بود که هیچوقت هم ازم معذرت خواه

بودم که تا اون رو حوالیه اتاقم میدیدم جیغ میکشیدم و گریه میکردم و میگفتم امین اومد تا 

اذیتم کنه و اون طفلی چقد قسم میخورد که کاری بامن نداره.چقدر همدیگه رو اذیت 

 .مین کنارم باشهمیکردیم.ولی حالا من تمام اون اذیت کردنها رو میخوام فقط بخاطر اینکه دوباره ا

حرفای دیشب امین منو میترسوندبهم میگفت اماده باشم برای اینکه برای باهم بودن بجنگیم 

برای اینکه بتونیم بقیه رو راضی کنیم و راستی اگه مامان اینا هیچوقت راضی نشن تکلیف 

 چیه؟اگه من نتونم با امین ازدواج کنم دق میکنم.

که تمام دل و دینم رو بردی و من هیچی نمیخام فقط تورو  اخ امین تو چکار کردی باهام؟تویی

 بس.
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سوگند خوابیده رو میذارم سرجاش و به خودم میگم این بچه چقد ارومه بیشتر وقتشو خوابه و 

این یعنی اینکه من توی نگهداریش زیاد اذیت نمیشم.به ساعت نگاه میکنم المیرا تازه بیست دقه 

نیم ساعت دیگه س.چون باید بچه ها رو از کانون ورداره .بابا هم  است رفته بیرون خیلی زود بیاد

فعلا شرکته.و تا شب نمیاد نگاهی به گوشیم میندازم هنوز خبری ازش نیست.دلم اروم نمیشه باید 

صداش رو بشنوم این وقت روز بوتیکه شاید نتونه جواب بده اما چکار کنم این بلاییه که اون 

من که داشتم اسوده زندگیمو میکردم اون اومد و هواییم کرد با سردلم اورده اون و حرفاش 

حرفاش لوسم کرد مدام از زیبایی و حرفام تعریف میکرد و هرروز بیشتر تو دلم جا باز کرد و حالا 

 واسه اینکه همش یه نصف روز باهاش حرف نزدم دلم داره از جاش درمیاد.

عد بوق اشغال یعنی چی؟امین که از این کارا شمارش رو میگیرم و منتظر میشم یه بوق دو بوق ب

 نمیکرد

توی افکارم بودم که یه پیام اومد سریع بازش کردم:عشقم سرم شلوغه دست تنهام بیست دقه 

 صبر کن ارش بیاد خودم میزنگم.

وای نه تا بیست دقه دیگه شاید المیرا و بچه ها بیان.ولی خب وقتی میگه نمیتونه یعنی نمیتونه 

 باشم. باید منتظر

 دوباره میرم سراغ فکر و خیال تا این بیست دقه بگذره.میرم به اینده.اینده مشترکم با امین عزیز.

خدایا عشق اگه اینه که زندگی واسه ادم نمیذاره من تا چن وقت دیگه بایدبرم مدرسه اوضاع 

این روزا رو اینجوری پیش بره که من امسال رد نشم خیلیه امین بذار ازدواج کنیم تلافیه تمام 

سرت درمیارم.من شاگرد زرنگ مدرسمون بودم حیف اون تصادف لعنتی نذاشت توی ازمون 

تیزهوشان شرکت کنم والا صددرصد قبول میشدم.سال دیگه قرار بود انتخاب رشته کنم و امین 

ه داز الان گفته بود برم رشته کامپیوتر مثل خودش که شاید باهم افتادیم تو یه دانشگاه و در این

یه شرکت کامپیوتری باهم بزنیم.منم که عاشق پیشه گفتم هرچی تو بگی و از طرفی بابا همش 

بهم میگه تو باید دکتر بشی.و من هیچی نمیگم و فقط میخندم.یه سال وقت دارم بذار فعلا دلش 

خوش باشه بعدا بهش میگم به پزشکی علاقه ندارم و اون خیلی به تصمیمم احترام میذاره مثل 
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شه.اوووف حالا انگار که من رشته پزشکی قبول شدم که انقد ناز میکنم.فعلا که فکر امین همی

 نمیذاره به چیز دیگه ای فکر کنم همین امسال رو پاس کنم خیلیه تا سال بعد خدا کریمه.

با زنگ خوردن گوشیم رشته افکارم پاره میشه و با ذوق به گوشیم نگاه میکنم و با دیدن اسمش 

 ام و با خوشحالی میگم:الو؟به وجد می

اخخخخ خدا من چقد عاشق این صدام.دختر تو چرا اینهمه با این صدات دل منو میبری؟نمیگی _

 سکته میکنم و از چشمت میفتم؟

وای خدا من چقد دلتنگش بودم همین صداش کافی بود تا چشمام لبالب اشک بشه و زبونم بند 

ج میشه رو گوش بدم چند لحظه گذشته و امین منتظره بیاد و با ولع فقط کلماتی که از دهنش خار

 تا من حرف بزنم اما من دارم از این طرف خط تند تند اشک میریزم.

 دریا خانوم نمیخای حرف بزنی؟دل من بی طاقت منتظر حرفای قشنگته._

 امینم؟_

 بغض تو صدام مشخصه و اون میفهمه که دارم گریه میکنم.

انومی؟اتفاقی افتاده کسی اذیتت کرده؟خب حرف بزن نصفه جون امین ؟چرا گریه میکنی خ_

 جونم کردی.

 امین دلم برات ی ذره شده.ی امروز صدات رو نشنیدم داغونم بخدا._

اوخی عزیزم.یعنی من باور کنم تو همون دریای قدیمی؟باورکنم انقد عاشق شدی که از شنیدن _

 صدام گریه کنی ابراز دلتنگی؟

خیلی دلم تنگته.اخه این چه بلایی بود سرم اوردی منکه داشتم  امین باورکن راست میگم_

 زندگیمو میکردم.تو از کجا سروکله ت پیدا شد و دل منو برداشتی با خودت بردی؟

 من از اول بودم اما جنابعالی منو نمیدیدی.حالام گریه نکن که من دلم بیشتر میگیره._

 مگه توهم دلت گرفته؟_
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بودم اونجام شلوغ بود و چن مدل کفش ادیداس کش رفتن.نمیدونی  اره.امروز تو بوتیک تنها_

 چقد داغونم.

 من به چی فکر میکردم و اون به چی.

امین بیخیال اینا من فکر کردم چی شده من دارم اینجا واسه خاطر دوریه تو دق میکنم تو اونجا _

 ناراحتی که از بوتیکت دزدی شده.تو اصلا به فکر من نیستی.

اینا چه ربطی بهم داره منم دلم برات تنگ شده خودت میدونی همشم بفکرتم.ولی تازه عزیزم _

شروع کردیم بکار وهمینجوریش ضرر میدیم دیگه اینم بهش اضاف بشه که دیگه هیچی برامون 

 نمیمونه.

در خونه باز شد المیرا با بچه ها وارد شدند.دیگه موقعیتش نبود با امین حرف بزنم سریع 

کردم و قط کردم.اثار گریه هنوز تو صورتم نمایان بود. سریع پریدم تو دسشویی ابی خداحافظی 

 ب صورتم زدم و اومدم بیرون.

 

 سلام کردم به همه،سیاوش رو بطرف من کرد و گفت:حوصلت سرنمیره تو خونه تنهایی؟

نون چرا ولی خب نمیشه سوگند رو تنها گذاشت مامانت که نمیتونه هرروز ورش داره بیاد کا_

 دنبال ما.

 راستی بچه ها سراغتو میگیرن.میگن کجایی چرا نمیای._

 ولش حسش نیست دیگه._

داری افسرده میشیا.الان اومدیم داشتی گریه میکردی خب بشینی تو خونه فکر و خیال میکنی _

 گریه میکنی بابا بفهمه ناراحت میشه.

 م؟من ؟گریه؟ ن بابا اشتباه میکنی.چ لزومی داره من گریه کن_

 باشه اقا من اشتباه کردم ولی بیکار میشینی تو خونه ک چی بشه پاشو بیا کلاس._
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اوووف سیا ادم ی تابستون رو بیکاره اگه اونم با کلاس پرکنه که دیگه کی استراحت کنه.دوروز _

 دیگه فصل مدرسه میرسه ادم باید شوقی واسه اغاز سال داشته باشه.

 با خودم گذاشت و چقد خوبه که منو درک میکنه.سیاوش دیگه چیزی نگفت انتخاب رو 

بازهم گذشت زمانی که این روزها از نظر من کند میگذشت اما تا چشم باز کردم گذشت.اول مهر 

شد و من شدم دانش اموز اول دبیرستان.پا گذاشتن توی یه مقطع جدید چقد شیرین بود هرچند 

د کسی منو روز اول مدرسه همراهی کنه.اما حالا دیگه اونقد بزرگ شده بودم که دیگه نیازی نبو

چقد جای خالی النا رفیق قدیمی خودمو احساس کردم.همسن بودیم و همکلاس و از اول باهم 

بودیم.باید دنبال دوست جدید بگردم والا دق میکنم.هرچند دیروز النا از پشت تلفن تهدیدم 

پوستم رو میکنه.خوشبحال اون کرده که اگه یه دوست جدید پیدا کنم و اون رو فراموش کنم 

 چون بازم با دوستای قبلیمون توی یه دبیرستان بودن.

و از خوش شانسیه من این بود که دوجفت پسر المیرا هم کلاس اول دبیرستان بودن و این یعنی 

 عالی.

 مدرسه ها نزدیک خونه بودو نیازی به سرویس نبود خودمون پیاده میرفتیم

رگترین شاهکارم بود.و رقابت توی خونم.سیاوش و سیامک که نابغه غرق شدن توی دنیای درس بز

بودن.درس رو سرکلاس گوش میکردن و همون دفعه اول میفهمیدن چی ب چیه.معلوم بود اینده 

 درخشانی خواهند داشت.

امینم که اون سال کنکور داشت و کل وقتش رو وقف درس خوندن کرده بود وخیلی کم وقت 

یلیم خوب بود چون هم میتونستیم درس بخونیم و هم کمتر احساس میکردیم حرف بزنیم خ

 دلتنگی بکنیم.

 

زمستونم کم کم از راه رسید و من توی درسام غرق بودم دختر همسایه طبقه پایین همکلاسم بود 

و همین باعث شده بود طرح دوستی باهاش بریزم مونا ک یه داداش داشت و از خونواده تقریبا 
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دار بود و باباش که میگف بنگاه ماشین داره.خودش میگفت خونشون رو  مرفه مامانش خانه

 کوبیدن تا برج بسازن و الان چند ماه بود ک اینجا رو اجاره کرده بودن.

هرچقدر ک مونا و مامانش ادمای خوبی بودن داداشش مسعود ادم بدچشمی بود هروقت میرفتم 

باز میشد مامانش ک متوجه شده بود  خونشون ی جوری خیره نگام میکرد و نیشش تا بناگوش

معمولا تا من میرفتم خونشون مسعود رو میفرستاد دنبال نخود سیاه.پسره احمق بیست وچند 

سال سنش بودا ولی هنوز اداب مهمون داری بلد نبود.هرچند مونا هم دل خوشی از داداشش 

یخاست بفرستدش نداشت میگفت خیلی هیزه و تو ساختمون براشون ابرو نذاشته.باباشون م

 خارج از کشور تا مثلا اونور درس بخونه واسه خودش کسی بشه اما مونا که چشمش اب نمیخورد.

بابا هم ک متوجه رفتارای مسعود شده بود بهم میگفت هروقت با مونا کار دارم بگم اون بیاد 

یش افر همه را کخونمون یا با هم بریم تو فضای سبز پایین.مونا هم بدش نمیومد اما قضیه اینکه ک

خود پندارد شامل حال طفلکی شده بود چون اقا مسعود ب مونا اجازه نمیداد بیاد خونه ما یا بریم 

تو فضا سیز چون خوشش نمیومد سیاوش و سیامک یا پسرای دیگه خواهرشو دید بزنن.بنابراین 

 بیشتر وقتا با مونا میرفتیم کتابخونه یا کافی شاپ.

اط بودم و این اواخر متوجه شده بودم ک مثل گذشته ب کنکور اشتیاق همچنان با امین در ارتب

نشون نمیده و بیشتر به فکر پول دراوردنه.بارها بهش گفتم حواسش ب درسش باشه و اون هربار 

پشت گوش انداخته.چن بار هم دیدم عمه گزارشش رو ب بابا داده ک امین توی درس کوتاهی 

 میزد و نصیحتش میکرد. میکنه و بابا مرتب برای امین زنگ

از طرفی وضعیت آرش همه رو نگران کرده بود اونکه مادرزادی قلبش مشکل داشت و دکترا تنها 

راه سلامتیش رو پیوند میدونستند هرروز اوضاعش وخیمتر میشد چند سالی بود ک اسمش تو 

ی ک آرش کلنوبت پیوند بود و هنوز نوبتش نرسیده بود.مامان و بابا خیلی نگرانش بودن طفل

امیدها داشت ب اینده و دکترش میگف تنها دلیل سرپا بودنش همین امیدواریه ک داره.اما با این 

 وجود تقریبا روزی یک بار باید به بیمارستان سرمیزد.کاش زودتر قلبی برای پیوند اون پیدا بشه.

حرف میزد و جاهای نوروز نزدیک بود وظاهرا قرار نبود بریم شیراز اخه بابا همش از تور ترکیه 

دیدنیش و منم ک بدم نمیومد برم اما از طرفی دلم برای امین و بقیه تنگ شده بود در طول مدتی 
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ک تهران بودم المیرا و بابا چندباری رفتن شیراز ولی چون ما درس داشتیم ما رو نبردن.خیلی دلم 

ن فصل فروشه عمرا اگه تنگ بود براشون.کاش میشد اونام بیان اما امین که میگفت الان بهتری

بیام ارش و النا رو هم نمیذارم که بیان خب مسلما مامان و عمه هم نمیومدن دیگه.اما امین کلی 

تشویقم کرده بود ک برم و خیلی بهم خوش میگذره و فلان.منم ک از قبل تمایل داشتم و 

 تشویقهای امین باعث شد از چند وقت قبل شروع ب جمع کردن وسایلم بکنم.

چهارشنبه سوری پروازمون بود و من از صبح دل تو دلم نبود هرچند یه دلشوره عجیبی هم شب 

 داشتم اما بهش محل ندادم و به خوشیهام ادامه دادم.

از صبح صدای تیر و ترقه میومد و بابا تاکید کرده بود از خونه بیرون نریم خودش و المیرا هم 

بابا نگاهی ب شماره ش انداخت و گفت مامانه  خونه بودن.نزدیکای ظهر بود ک تلفن زنگ خورد

 همین ک جواب داد صدای گریه مامان رو من شنیدم ک با التماس میگفت اراد بیا توروخدا بیا.

 

دبگه نفهمیدم چی شد وقتی به خودم اومدم که با عوض کردن دوتا پرواز خودمون رو رسونده 

م بود و هق هق میکرد و امین اون گوشه  بودیم شیراز توی بیمارستان بودیم النا سرش رو شونه

افتاده بود و سرش ب دیوار بود بقیه هم همون حوالی بودن اصلا چی شده بود؟من ک تو بهت 

 بودم.نمیدونم چقد گذشت که دکتر از اتاق عمل بیرون اومد و همه حجوم بردن طرفش

 اقای دکتر حالش چطوره؟_

نیفتاده که یه ترقه تو صورتشون منفجر شده و باعث چرا همه همچین قیافه ای گرفتین اتفاقی _

شده چشمشون اسیب ببینه ک خوشبختانه عملشون موفق بوده و بیناییشون رو از دست 

 ندادن.ی ساعت دیگم میارنش تو بخش خیالتون راحت.

 دکتر رفت و همه نفس راحتی کشیدن اما من با بهت گفتم چی شده؟

جبتر نگاهشون کردم.النا دماغشو بالاکشید و گفت یعنی تو همه با تعجب نگاهم کردند و من متع

 نفهمیدی چی شده الکی دوساعت هی تو گوشم میگفتی نگران نباش حالش خوب میشه.

 خداییش تو بهت بودم نمیدونستم چی شده.کسی چیزیش شده؟_
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اره مامانم صبح رفته خرید بخاطر چهارشنبه سوری ملت ترقه بازی میکردن یکی تو صورت _

 امان خوشگلم منفجر شده.م

با توضیحات النا تازه متوجه شدم قضیه چیه.یه ساعت بعد عمه رو اوردن تو بخش طفلی هردوتا 

 چشمشو عمل کرده بودن .

 اثار داروی بیهوشی هنوز روش بود و طفلی همش هذیون میگفت.

 شب مامان موند پیش عمه و ما برگشتیم خونه.

و ادماش تنگ شده بود هرچند هنوز هوا سوز داشت اما ردپای خدایا من چقد دلم برای این خونه 

بهار رو میشد توی باغ دید.بطرف تاب رفتم اما اثری از تاب نبود برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم 

 امین دنبالم اومده بود بهش گفتم پس تاب کو؟

 درش اوردیم بجاش ی تاب بزرگ گرفتیم کنار استخره بریم اونجا._

 بازش کردین من اون تابو دوست داشتم کلی باهاش خاطره داشتم.عه امین چرا _

من بازش نکردم گلم مامان اینا بازش کردن بجاش اون یکی رو اوردن.حالا ناراحت نباش بقیه _

 چیزا سرجاشن.

تو همین چن ماه ک ندیدمت کلی عوض شدی ی پارچه آقا شدی صورتت کلی تغییر کرده نه _

ته ریشم میذاری برام.اخ عزیزم من عاشقققق این ته ریشتم اخه تنها پشت لبت سبز شده حتی 

 کلی جذابت میکنه.دیگه بهش دس نزن بذا بمونه من دوس دارم تو ته ریش داشته باشی.

 شما دستور بده.حالا بریم تو سرده سرما میخوری._

گاه کردم و بطرف خونه ما رفتیم ظاهرا همه اونجا بودن.کل مسیر باغ تا خونه رو فقط به اطراف ن

لذت بردم وارد خونه که شدم با دیدن فضا رفتم به گذشته چشمامو بستم وکل خونه رو جلوی 

چشمم تجسم کردم اول راهرو بعد یه سالن بزرگ که مزین شده با مبلها,فرشها و تابلو فرشهای 

شیک طرف چپ اشپزخونه اوپن گوشه راست ی راهرو دیگه که ختم میشه به سرویس بهداشتی 
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روی راهرو ورودی هم پله میخوره و میره طبقه بالا و همه اتاق خوابا طبقه بالا هستن پنج تا روب

 اتاق خواب ک یکیش ماله من بود یکی ارش یکی بابا اراد یکی مامان یکی هم ماله مهمون.

سالن حالت ال انگلیسی داشت طرف راست سالن ی مقدار بزرگتر بود و همین باعث شده بود 

ال ای دی بزرگ طرف راست بود و میز نهار خوری هم طرف چپ کنار اشپزخونه ی  مدل ال باشه

 تابلو بزرگ ک عکس پدر مرحومم روش زده طرف راستم ی میز که عکس همه ما اونجا هست.

 امین بطرف سالن هدایتم کرد و گفت چرا وایسادی نکنه خواب رفتی؟

نام خط خطی میکردم اما الان نه الان اگه هروقت دیگه ای بود صورت خوشگلش رو حسابی با ناخ

دلم نمیاد اون ی شوخیه کوچولو باهام کرد.پس لبخند زدم و گفتم نه عزیزم داشتم خونه رو تصور 

 میکردم.

زیر لب اهانی گفت کفشامو دراوردم و روی جا کفشی گذاشتم.توی ایینه ای که داخل راهرو بود 

عوض شده بودم منم بلوغ رو گذرونده بودم و خودمو نگاه کردم فقط امین عوض نشده بود منم 

کلی تغییر کرده بودم دستی به پشت لبم کشیدم مو داشت هرچند بور بودن ولی دیدنشون زیاد 

 سخت نبود باید به المیرا بگم منو ببره ارایشگاه فک نکنم امین دوست داشته باشه.

بودند.مبلا فرشا میز نهار  بالاخره وارد خونه شدیم همه چیز سرجاش بود فقط وسایل عوض شده

خوری.مامان عادتش بود هرسال وسایل سال قبل رو میداد ب افراد کم دست و برای خونه 

 جدیدشو میگرفت.

 

مستقیم بطرف پله ها رفتم و وارد اتاق شدم یه اتاق با دیوارای صورتی پررنگ و کمرنگ تخت 

مثل قبل بود طرف راست میز  سفید و رو تختی صورتی پردهای صورتی با حریر سفید همه چیز

تحریرم بود و لپتاپ نازنینم ک کادوی تولد سیزده سالگیم بود طرف چپ میز دراور دوتا کمد ک 

 لباسام توش بود دو طرف دراور بودن.

روی تخت لم دادم یادش بخیر چقد ب مامان گیر میدادم ک ی بار وقتی داره وسایل خونه رو 

میگفت فعلا همین تخت برات خوبه ولی حالا من دلم حتی عوض میکنه تخت منم عوض کنه ولی 
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برای همین تخت تنگ شده بود برای لم دادن روش دیگه لازم نبود عوضش کنم من همینو دوست 

داشتم.به پهلو میخابم اوه یه عکس بزرگ طرف چپ اتاقه ولی بخاطر وجود کمد لباسیم کسی ک 

رش و النا و امین با بچه های بابا ارادیم.خوب وارد اتاق بشه نمیتونه ببیندش.توی عکس من و ا

یادمه مال دو سال قبله توی باغ گرفتیم این عکسو.روی عسلی یه عکس دیگه بود یه عکس 

خونوادگی من و مامان بابام و داداشام. بابا رو صندلی نشسته من یه دختر کوچولوی چهارساله 

شت دور شونه بابا حلقه کرده ارش شش بودم و روی پای بابام نشسته بودم.مامان دستاشو از پ

 سالشه کنار پای بابا رو زمین نشسته وبابا اراد طرف راست بابا وایساده.

 به بابا خیره شدم اشک تو چشمام جمع شد

بابایی میدونم ازم گله داری از یه دونه دخترت دختری که کلی نازش کردی.ازم انتظار نداشتی _

یگه همش تقصیر پسر خودته محبتاش از تو بیشتر نیستا فراموشت کنم.ولی بابایی درک کن د

ولی ار وقتی تو رفتی جای تورو به نحو احسنت پر کرده بهم میگه بهش بگم بابا اونم مثه ی بابای 

واقعی برام کم نذاشته ب موقه نصیحتم کرده به موقه لوسم کرده هرچی خواستم در اختیارم 

ر کن تو همیشه جات تو قلبمه کنار مامانی.چشمکی گذاشته.ببخشید که ازت غافل شدم.ولی باو

به عکس زدم و رو برگردوندم دستمو زیر سرم گرفتم و به سقف خیره شدم امشب پرواز داشتیم 

که بریم ترکیه چقد ذوق و شوق داشتم.ولی خب حالام بد نشد اومدم شیراز دیدن خونواده 

 ه بود برا بلیطامون.م.ضرری نکردم.ضرر رو بابا اراد کرد طفلی کلی پول داد

 تقه ای به در خورد و بعد هم باز شد.النا سرک کشید داخل و گفت بیداری؟

 مگه مرغم سرشب بخابم._

 پاشو بیا شام بخور شیرین خانوم غذای مورد علاقتو درست کرده._

 سریع نشستم سرجام و گفتم جون من ؟کلم پلو درست کرده؟

جنابعالی یه سر نرفتی تو اشپزخونه باهاش سلام علیک بله به مناسبت ورودت درست کرده ولی _

 بکنی.

 خسته بودم یادم رفت الان میام._
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النا رفت و من پالتوم رو با دم دست ترین لباس عوض کردم و ی شلوار راحتی پوشیدم روسریم رو 

سرم نکردم و رفتم پایین دست و صورتمو شستم و رفتم تو اشپزخونه دیدن شیرین جون پیرزن 

بون خونمون که از وقتی یادمه پیش ما زندگی میکنه اشپزی و کارای خونه به عهده اونه طفلی مهر

 شوهرشو تو جوونی از دست داده دیگم ازدواج نکرده بچه ای هم نداره.

 به به سلاااااااام خوشگل خانومه خودم احوال شما._

و باز کرد پریدم ت بطرفم برگشت عینکشو مرتب کرد اشک توی چشماش موج میزد بغلشو برام

بغلش محکم منو به خودش فشار داد و گفت:سلام دورت بگردم شیطون بلای من کجا بودی تو من 

 این همه چشم انتظارت بودم.

من کجا بودم یا تو بلا خانوم.ناسلامتی ما رفته بودیم پیشواز مرگ و برگشته بودیم نباید بیای یه _

 سر بهم بزنی.

نکنه چیزیت بشه.درضمن من اگه میومدم ک این خونه ول میموند ب  زبونتو گاز بگیر دختر.خدا_

امان خدا.من از همینجا برات دعا کردم جویای احوالات جنابعالیم بودم مرتب.منه پیرزن دوماه 

 براخاطر سلامتیت روزه گرفتم.

 الهی من بگردم برات تو همیشه لطف داشتی به من خوشگله._

 این الفاظ صدا نزن زشته سن و سالی ازم گذشته.دختر هزاربار بهت گفتم منو با _

تازه اوله جوونیته من میخام برات یه شوهر خوشتیپ تهرانی پیدا کنم پاشی بری سر خونه _

 زندگیت تا کی میخای اینجا جون بکنی.

خاک برسرم دختر این حرفا چیه میزنه زشته یکی میشنوه فک میکنه سر پیری چشمم دنبال _

 شوهره.

 اشپزخونه شد و گفت بحث درمورد چیه؟النا وارد 

 درمورد شوهر دادنه شیرین بلا._

 اخجووون عروسی تو راه داریم پس.حالا من چی بپوشم؟_
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دخترا ببندید دهناتون رو این خرعبلات چیه میبافین.بجای این حرفا نفری ی چیز وردارین _

 ببرین بذارین سرسفره.

گفتم به به.به به.میگن هروق دختر خوب برنج  با خنده دیس برنج رو ورداشتم و بو کشیدم و

 درست کرد ینی وقت شوهر کردنشه.

 منو النا با صدای بلند خندیدیم و شیرین جون طفلی حرص میخورد و باهم راهیه سالن شدیم.

 

یعد از شام ی بوس گنده رو لپ شیرین جون کاشتم و با کمک النا و سیما ظرفا رو شستیم و 

م.برگشتیم تو سالن همه جلوی تلویزیون نشسته بودند و غیر از سوگند اشپزخونه رو جمع کردی

کوچولو کسی حواسش ب تلویزیون نبود و همه سرگرم حرف زدن بودن.سوگند رو از تو بغل المیرا 

 گرفتم و لپشو محکم گاز گرفتم ک جیغ المیرا و سوگند همزمان شد.

یگفتم سوگند کلا بچه دریاس.اون بزرگش واییییی دریا کشتی بچمو خوبه تا همین الان داشتم م_

 میکنه.ولی تازه دیدم در نبود من چه بلاهایی سر بچم میاری.

 المیرا باور کن همیشه اینجوری نمیکنم.فقط هروقت ک خواستنی میشه._

 اشکال نداره هرکاری دوس داری بکن در اینده جبران میکنم._

 کدوم اینده؟_

 هروقت شوهر کنی و بچه دار بشی._

نا پرید وسط حرفش و گفت وای دریا شب عروسیت انقد برقصم ک نگو من بیشتر از عروسیه ال

 امین ک ی دونه داداشمه واسه عروسیه تو ذوق و شوق دارم.

تو دلم گفتم نگران نباش من و امین باهم عروسی میکنیم.ولی از حرف المیرا خیلی خوشم 

ار بشیم.اخ خدا من دیگه چی میخاستم.باید در اومد.من ازدواج کنم با مرد رویاهام و بعدم بچه د

 اولین فرصت از امین بپرسم دوست داره بچمون دختر باشه یا پسر.
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صدای بابا رشته افکارمو پاره کرد:تا دریا ازدواج کنه تو پیر میشی حوصله نمیکنی سر ب سر 

 بچش بذاری.

 وا مگه دریا کی میخاد ازدواج کنه؟_

نمیذارم براش خواستگار بیاد.هروقت دکتر شد اونوقت اجازه میدم دریا تا دکتر نشده ک من _

براش خواستگار بیاد و نامزد کنه اما شرط میکنم ک ازدواجش باشه بعد از اینکه فوق تخصص 

 گرفت.

 آراد مگه میخای ترشی بندازی باهاش.دختر رو باید زود شوهر بدیم بره._

 مگه دریا میخاد دکتر بشه؟_

 ک با تعجب داشت سوال میپرسید. این صدای امین بود

 اره دریا خانوم دکتر میشه جناب مهندس._

 دریا مگه تو نگفتی میخای بیای رشته کامپیوتر ؟_

اینبار بابا اراد تعجب کرد و رو به من گفت:بابایی امین چی میگه؟تو کی با امین درمورد انتخاب 

 رشته صحبت کردی؟

 واقعا منگ موندم حالا باید چی میگفتم.

راستش به پزشکی و رشته های زیرشاخه ش علاقه ای ندارم.در واقع میترسم ازشون از تیغ _

جراحی و امپول و این چیزا برا همین تصمیم گرفتم برم یه رشته دیگه یه رشته ک ظرافت داشته 

باشه.برا همین تصمیم گرفتم یکم درمورد رشته های دیگه تحقیق کنم.ب امین زنگ زدم تا ازش 

 در اخر تصمیم گرفتم برم رشته کامپیوتر.بپرسم و 

هرچند نارضایتی رو میشد تو نگاه بابا دید ولی مثل همیشه لبخند زد و گفت هر چی خودت بهتر 

 میدونی نمیخام اجبارت کنم چون اینده ت رو خودت باید بسازی.

 شرمنده نگاهش کردم و زیر چشمی ب امین نگاهی انداختم ک لبخند ب لب داشت و تو دلم

 گفتم دارم برات اخه الان چ وقت حرف زدن بود.
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النا گفت عه بابا اراد ناراحت نشو دیگه حالا ی امین و دریا بی لیاقت بودن و لگد ب شانس 

خودشون زدن بقیه ک هستن ببین من ارش سیاوش سیامک سیما اون سوگند جقله ما همه 

 هستیم بالاخره یکیمون دکتر میشه دیگه.

 ا فقط فک نمیکردم دریا بدون مشورت با من تصمیم بگیره.ناراحت نیستم باب_

وای خدا بابا ناراحت شد خدا هدایتت کنه امین اخه این چ وقت حرف زدن بود.سوگند رو دادم 

دست النا و از جام بلند شدم کنار پاهای بابا اراد رو زمین نشستم و دستامو گذاشتم رو زانوهاش و 

من تصمیمم عوض شد میرم رشته تجربی تمام تلاشمم میکنم  گفتم بابایی توروخدا ببخشید اصن

 که پزشکی قبول بشم.من ک رو حرف تو هیچوقت حرف نمیزنم بابایی.

اصلا برام مهم نبود الان همه دارن نگاهم میکنند فقط مهم ناراحتیه باباجونم بود ک باید برطرف 

 میشد.

 عه دریا پس انتخاب خودت چی میشه؟ _

 حالش خوب نبودا میدید بابام ناراحته اما باز حرف خودشو میزد. ای خدا امین اصلا

 بابا رو به امین گفت تو چرا جوش میزنی پسر؟

امین ک معلوم بود از سوال بابا جاخورده و تازه فهمیده بود زیاده روی کرده با مکث گفت:خب 

ه هی نق میزن پس فردا ک یهو شانسی خانوم پزشکی قبول شد ما باید اعصاب خرابشو جمع کنیم

که من خوشم نمیاد از رشتم تو رودربایستی موندم و فلان و فلان.برا همین میگم پاشو برو همون 

 رشته ای ک خودت میخای تا بعدا حداقل غرغر نکنه.

با چشمام برای امین خط و نشون کشیدم که پوستشو میکنم و اون با مظلومترین قیافه بهم خیره 

 همچین بگه. شد ک یعنی ببخشمش مجبور شد

بابا اما خونسرد گفت دریا جان تو خودت بزرگ شدی و عاقلی در مورد انتخاب رشته ت هم 

خودت مختاری چون دیگه خودت بهتر از هرکس دیگه ای از علایق خودت خبر داری.تو میدونی 

 ک من خیلی به تصمیماتی ک شما برای زندگیتون میگیرین احترام میذارم.
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و بوسیدم و گفتم قربون بابایی مهربونم برم.وسط اون و سیاوش نشستم و بلند شدم گونه بابا ر

 دستمو انداختم رو گردنش.بابا خندید و گفت با همین کاراته ک مخمو همش میزنی.

 

 النا گفت ی چیزی رو دقت نکردینا.

همه با تعجب نگاش کردن و النا گفت امین ب دریا گفت غرغر میکنی و اعصاب خرابتو باید تحمل 

 کنیم و این حرفا ولی دریا هیچی بهش نگفت این واقعا عجیبه.

تو دلم گفتم النا جان تو خبر نداری امین این روزا سلطان قلبم شده اون حتی اگه بهم فحشم بده 

من ترجیح میدم نشنوم بس ک برام عزیز بود.اما برای ظاهر سازی تو جمع گفتم مهم نیس برام 

چشماش خط و نشون میکشید ولی من دلم خنک شده بود ک  ک اون چ زری زد.اینبار امین با

 حداقل جواب اون بدوبیراهای قبلشو داده بودم. 

 من زر زدم اره؟پاشم بزنم لهت کنم._

المیرا به میان حرف امین رفت و گفت ای بابا بچه ها باز شروع کردین.النا دنبال دعوا میگردی 

 توهم.

 نپریدن دلم تنگ شده برا دعواهاشون.النا گفت اره خیلی وقته ب جون هم 

از جام بلند شدم و گفتم دیگه من و امین دعوا نمیکنیم کل کل هم نمیکنیم.ب امین نگاهی 

 انداختم و چشمکی زدم امینم گفت بله من و دریا تصمیم گرفتیم از این ب بعد دوتا دوست باشیم.

 بطرف پله ها رفتم ک امین گف دریایی کجا؟

 م.خستم میرم بخاب_

 سیما گفت:دریا توی تختت جا برا من بذار میخام پیش تو بخابم.

بزور خودم توش جا میشم ب ننه بزرگت بگو عوضش کنه تا دوتایی روش جابشیم.حرف منو _

 گوش نمیکنه بلکه درخواست نوه ش رو قبول کنه.
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یخیال منتظر جواب سیما نشدم و بطرف پله ها رفتم.خودمو پرت کردم توی اتاقم درو بستم ب

اینکه مسواک نزدم فقط میخاستم بخابم.روی تختم دراز کشیدم ک صدای مسیج گوشیم بلند 

 شد از روی عسلی ورش داشتم.بازش کردم امین بود:یعنی باور کنم خسته ای؟

 فردا حرف میزنیم فلن دارم بیهوش میشم.شب بخیر._

نم دقیقا چند دقیقه بعد ولی امین ک فهمید واقعا خوابم میاد دیگه پیامی نفرستاد و من نمیدو

 خیلی زود خوابم برد.

 

نمیدونم ساعت چند بود ک با سروصدایی توی اتاقم از خواب پریدم چشمامو باز کردم النا وسیما 

 بودن با منگی گفتم ساعت چنده؟

 یک ونیم.!_

 از بس گیج بودم نمیدونم صدای کدوم یکی بود.

 شبه؟_

 ده برا همین هوا هنوز تاریکه.ن گلم لنگ ظهره فقط خورشید گرفتگی ش

 اینبار فهمیدم الناس.گفتم چرا نرفتی خونتون؟

 اخه امشب چون تنهاییم من و امین همینجا موندیم._

 امین کجاس؟_

 با پسرا تو اتاق ارش خوابیدن._

چشمامو بستم ک دوباره بخابم هنو چشمام گرم نشده بودن ک سیما صدام کرد و گفت پایین 

 بیا کنار ما بخاب. برات جا انداختیم

چشمامو باز کردم جامون رو کنار هم انداخته بودن و برای من وسط خودشون جا انداخته 

 بودن.بلند شدم رفتم سرجام خوابیدم.اما چ خوابیدنی اخه النا و سیما تا نزدیکای صبح فک زدن.
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ب اطراف  اینبار با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.سرمو از زیر پتو دراوردم نگاهی

انداختم روی عسلی کنار تخت بود.فاصلش زیاد نبود ولی من اصلا حوصله نداشتم از جام 

بلندشم.چهار دست وپا رفتم کنار عسلی و گوشی رو برداشتم نبض احساس داشت زنگ میزد اوه 

این امینم بود خیلی وقت بود اسمش رو توی گوشیم بجای جلبک, نبض احساس ثبت کرده 

 خندون ازش رو صفحه گوشیم افتاده بود.بودم.ی تصویر 

 همین کافی بود تا خواب از سرم بپره.سریع جواب دادم:سلام نفسی صبح بخیر.

 سلام خانوم خوشگله نمیخای بیدارشی؟_

 بیدارم کردی دیگه.کجایی؟_

 پایین تو اشپزخونه منتظرتم ک بیای صبحونه بخوریم باهم.بعدم بریم بیرون._

 رم میام.باش دست و صورتمو بشو_

گوشی رو قطع کردم و از جام بلند شدم نگاهی ب سیما و النا انداختم غرق خواب بودن.بی تربیتا 

دیشب نذاشتن من بخابم حالا خودشون چ راحت خوابیده بودن سیما دهنش باز بود و چن تار از 

عملیش موهاش تو دهنش بود.ی لحظه فکر پلیدی ب سرم زد و من قبل از اینکه پشیمون بشم 

کردم نشستم وسطشون و ی نیشگون خوشگل از پهلوی این گرفتم و یکی از پهلوی اون 

یکی.صدای جیغ جفتشون بلند شد و من قهقهه زدم و هردوتا مینالیدن وپهلوشون رو ماساژ 

 میدادن.النا با چشمای خواب الود ولی گرد شده نگام کرد و گفت مرض داری؟

 نگ ظهره.ن والا فقط خواستم بگم پاشید ل_

النا دوباره خوابید و پتو رو کشید رو سرش زیر لب دیوونه ای نثار من کرد.سیما هنوز منگ تو 

جاش نشسته بود.من از جام بلند شدم بطرف دسشویی رفتم وقتی از دسشویی اومدم بیرون 

 سیما پشت در منتظر بود ک بعد از من بره دست و صورتشو بشوره با خنده گفتم اون لاگوری هنو

 خوابه؟

 اوهوم._
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ب همین ی کلمه قانع شد و رفت منم رفتم تو اتاق موهامو شونه کردم پارسال بخاطر عمل کچلم 

کرده بودن و موهام هنوز زیاد بزرگ نشده بودن ولی میشد بستشون با ی کلیپس کوچیک 

م هجمعشون کردم و لباسامو با ی جفت لباس گرم عوض کردم و کلاه بافتنیم رو کشیدم رو سرم 

موهام پوشیده شد هم گوشام حالا انگار من چقدم با حجاب بودم.ی دور دیگه از پهلوی النا 

نیشگون گرفتم و اون حسابی با فحش منورم کرد در اخر بهش گفتم اتاقمو مرتب ازت تحویل 

میگیرم.از پله ها رفتم پایین همه بیدار شده بودن و تو اشپزخونه مشغول خوردن صبحانه بودن 

 اشپزخونه وایسادم و بلند گفتم سلام بر جمع .دم در 

همه برگشتن بطرفم لبخند رو لب همه اومد و جوابمو دادن امین ب صندلیه کنارش اشاره ای زد 

 ولی قبل ار اون بابا گغت برا خودت چایی بریز و بشین کنار داداش امین.

چون بلافاصله المیرا گفت  ب وضوح لبخند رو لب من و امبن ماسید و این از نگاه کسی دور نموند

مگه فرار نبود دوست باشید خب مثل دوتا خواهر برادر دوست باشید دیگه.هیچی نگفتم وسعی 

کردم ب چیزای خوب فکر کنم اما امین نتونست جلوی خودشو بگیره و بلافاصله گفت اگه قرار 

نه با کسی ازدواج باشه با همه اونایی ک دوستیم دست خواهر و برادری بدیم ک دیگه ادم نمیتو

 کنه مگر با دشمنش.

تو دلم گفتم تا این امین همه چی رو لو نده ک ول کن نیست.بابا خندید و گفت امان از دست تو 

پسر چ حرفا ک نمیزنی.اصلا تو دریا رو ب چشم زنت نگاه کن ببین میتونی تحمل کنی کسی رو 

بوده و همه سعیش رو متمرکز بر این ک بغیر از این چن ماه بقیه عمرشو فقط درحال دعوا با تو 

کرده ک ی جوری روی تورو کم کنه.حالا این چندماه هم از صدقه سری من و المیرا داری نفس 

 راحت میکشی ک دریا رو بردیم تهران.

همه خندیدن و المیرا گفت فک کن این دوتا زن و شوهر بشن ی روز بیشتر نمیتونن همدیگه رو 

 پادرمیونی کنیم.تحمل کنند هرروز ما باید 

و باز هم خنده بلند و من کنار امین نشستم ک شیرین جون ب المیرا گفت دختر این حرفا چیه 

 قباحت داره میزنیشون.

 المیرا خندید و گفت شوخی میکنم شیرین جون.
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 بعضی حرفا شوخیشم زشته مادر گفته نشه بهتره._

اب میشد اونا امروز ب شوخی از  همه در سکوت مشغول خوردن صبحانه شدند و من تو دلم قند

زندگیه مشترک من و امین حرف زده بودند.اونا فکر میکردند من و امین با هم دعوا میکنیم 

 امااشتباه میکنن من و امین هیجوقت دلمون نمیاد همدیگه رو اذیت کنیم هیچوقت.

م ک بابا و المیرا بلند النا هم بالاخره بیدار شد و اومد سر میز صبحانه ما هنوز در حال خوردن بودی

 شدند

 

المیرا گفت دریایی من و بابا میریم بیمارستان مامان رو مرخص میکنن امروز مواظب سوگندی 

 باش تا من بیام.

امین قبل از من گفت المیرا اجی میشه الناحواسش ب سوگند باشه؟اخه میخایم با دریا بریم 

 بوتیک رو ببینه چشش دراد.

 حرفا رو میزنی ک کسی ب ازدواجمون خوش بین نیست.ای تو روحت امین همین 

امین جان من حسود نیستم ک قراره چشمم دربیاد تازه من خوشحال میشم شما ب ی نون و _

 نوایی برسی.

امین دریا رو اذیت نکن.اشکالی نداره هرجا میخاید برید النا حواسش هست ب بچه فقط وای _

 بحالتون ک دعوا کنید.

ت و رفت منم بعد از خوردن صبحانه میز رو ب کمک النا جمع کردم و ظرفا رو المیرا اینا رو گف

شستیم و من رفتم تو اتاقم تا اماده بشم از توی چمدونم ی مانتوی ابی دراوردم با ساپورت سیاه 

پوشیدمش سویی شرت ابیم رو هم از روش پوشیدم هوا زیاد سرد نبود همینا کافی بود یه شال 

سپرتای ابیم رو هم ورداشتم ک دم در بپوشمشون ی رژ لب ماتم زدم ب لبام ابی هم سرم کردم ا

چشمام چون ابی پوشیده بودم خوشرنگتر شده بود.کیف دستیه ابیمم ورداشتم و از اتاق اومدم 

 بیرون.رفتم پایین امین نبود از النا سراغش رو گرفتم ک گفت رفته خونه لباس بپوشه
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ه زدم بیرون.بطرف خونه عمه کتی راه افتادم ک امین از بین با همه خداحافظی کردم و از خون

درختا صدام زد بطرفش رفتم با دیدن لباساش پقی زدن زیر خنده.کاپشن و کلاه و شالگردن 

پوشیده بود با شلوارک.بعد از اینکه کلی خندیدم و اون با تعجب نگام کرد بهش گفتم این چ 

خودش انداخت و گفت معلومه ک ن راستش وضعیه اینجوری میخای بری بوتیک؟نگاهی ب 

داشتم اماده میشدم یادم افتاد بیام برات اینجا تاب ببندم دیگه گفتم تا یادم نرفته بیام تاب رو 

 ببندم و بعد برم شلوارمو بپوشم.

ب پشت سرش اشاره کرد و من با دیدن تابی ک روی همون درخت همیشگی بهم چشمک میزد 

یدم تا بپرم تو بغلش که اون کشید کنار و گفت دیوونه شدی غرق در خوشی بطرف امین دو

 نمیگی کسی ببیندمون.

وای امین جونم خیلی خیلی ممنون نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم خیلی خیلی خوشحالم _

 کردی.تو خیلی خوبی خیلی اقایی اصلا تو ی دونه ای فقطم مال منی.

 میرم اماده میشم ک بریم. خنده کنان گفت خیله خب حالا.تا تو تاب بخوری من

 امینو با چی میریم؟_

 عزیزم لطفا بهم نگو امینو ._

 ن من دوچ دالم امینو صدات تونم._

لوس حرف زدن نداریما.گفته باشم.حالا امینو رو میتونم ی جوری باهاش کنار بیام ولی لوس _

 حرف زدن ن اصلا.

 اخه چلا؟_

 کنم ن ی دختر لوسه بیمزه. چون من میخام با ی دخترخانومه محترم ازدواج_

 اوکی.حالا با چی میریم؟_

 والا من همیشه با موتور میرم ولی خب امروز با تاکسی میریم._

 خیلی بده تو خونه ما کسی ماشین نداره.راستی اقارضا کجاس؟_
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 اقا رضا راننده مون بود و معمولا جایی میخاستیم بریم اون ما رو میبرد.

 مسافرت. با خانومش و مامانش رفتن_

 ماشین کو؟_

 پای پیاده ک نرفتن با ماشین رفتن دیگه._

 امین زودتر بزرگ شو گواهینامه بگیر تا عمه اینا برات ماشین بگیرن._

 من الانم بزرگم بزودی هم گواهینامه میگیرم._

 روی تاب نشستم و برای خودم تو سکوت تاب میخوردم امینم رف تا اماده بشه.

 

 و گفت:بفرمایید بانو. در بوتیک رو باز کرد

وارد شدم و اولین چیزی که به ذهنم رسید رو به زبان اوردم:واییی امین این همش دسته 

 شماست؟؟

 دسته کم گرفتی ما رو.البته تنهایی که نمیشه اداره ش کرد با کمک آرش و النا میچرخونیمش._

ه بیرون زد پر بود از بطرف قسمت کناری بوتیک رفت و صدام زد اونجا که رفتم چشمام از حدق

 لباسها و وسایل دخترونه و زنونه.

این قسمت زنونه بوتیکه اوف نمیدونی چقد شلوغ میشه طفلی النا دست و پاش رو گم میکنه.ی _

 مسئول فروش دیگه هم برا این قسمت داریم.اشناس میاد میبینیش.

بهش افتاد ماتم برد اونم م همون لحظه در باز شد و دختری پر از افاده و ناز وارد شد چشمم که 

ک متوجه من شد همونجا منگ موند.باورم نمیشد این دختری که جلوی من وایستاده همون ترانه 

ای باشد ک نزدیک به نه ماه پیش دیدم.چقدر بزرگ شده بود دخترخاله عزیزم.نمیدونم چقد تو 

 اون حالت موندیم ک بالاخره با پا درمیونیه امین به خودمون اومدیم

 دخترخاله ها از نگاه کردن به هم سیر نشدین؟برید به همدیگه سلام کنید._
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از بهت خارج شدم بطرفش رفتم و اون به من نزدیک شد انگار اون هنوز فکر میکرد خواب 

 میبینه.دستش رو بطرف صورتم اورد و  گونمو لمس کرد و گفت:دریا خودتی؟

 اره منم.چته تو چرا اینجوری نگام میکنی؟_

 ینجا چکار میکنی؟بچه ها گفتن قراره بری ترکیه.تو ا_

 نشد بریم بخاطر عمه کتی اومدیم شیراز._

آهی کشید و گفت:اره خیلی برا زن دایی ناراحت شدم.دیشب رفتیم بیمارستان عیادتش.شما 

 نبودین اونجا خاله و زن دایی هم چیزی نگفتن ک شما اومدین.

تراحت مامان اینا هم لابد فراموش کردن بگن ما اره خیلی خسته بودیم رفتیم خونه برا اس_

 اومدیم.

دخترا از دم در بیاید این طرف من میرم اونور مشتری اومد.ترانه توهم بیا سرجات وایسا یهو _

 دیدی مشتری اومد.

 امین بعد از گفتن این حرفها به اون قسمت بوتیک که وسایل مردونه داشت رفت.

با وجود اینکه یک سال از من بزرگتر بود اما من و اون خیلی بهم ترانه تنها خاله زاده من بود و 

نزدیک بودیم.در طول این نه ماه که ندیده بودمش خیلی تغییر کرده بود با وجود اینکه فقط 

پونزده سال سن داشت آرایش غلیظ کرده بود و موهایی که رنگ طبیعیشون شکلاتی رنگ بود رو 

هم به چشم کرده بود .مانتو تنگ سبز پررنگ با شال همون  مش زیتونی کرده بود.لنز سبز یشمی

رنگ و ساپورت سبز کم رنگ که با بافتی ک پوشیده بود ست بودند.کیف دستی سبز روشنی هم 

دستش بود.کفشهای پاشنه بیست سانتی هم به پا داشت و با کلی عشوه راه میرفت.ترانه دختر 

ارایش هم قیافه اش جلوه قشنگی داشت.اندام زشتی نبود برعکس خیلی هم خوشگل بود و بدون 

ظریف و زیبایی داشت صورتشم زیبا و دخترانه بود وقتی میخندید گوشه لپش چال می افتاد 

دهن کوچک و صورتی پوستی سفید چشم و ابرو قهوه ای ابروهاش کم پشت وقهوه ای بود 

یه اون چسب روی دماغش ومعلوم بود تمیزشون کرده دماغش از قبل کوچک بود اما نمیدونم معن

 چه بود یعنی واقعا دماغش رو عمل کرده بود؟ظاهرا خاله شیدا هیچ کنترلی روی دخترش نداشت.
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 با صدای ترانه از افکارم خارج شدم.

خب بگو ببینم تهران چه خبر خوش گذشت؟دختر این چ قیافه ایه؟رفتی تهران یکم از تهرانیا _

ه نگاه کردی؟صورتت پر از مو شده سبیلات انقد ضایعس ک مد و کلاس یاد میگرفتی.خودتو تو این

 نگو.

نا خواسته دستم بطرف پشت لبم رفت و دستی بهش کشیدم و گفتم اره دیدم تمیز میکنم بعدا.تو 

بگو چرا همچین شدی؟اینهمه ارایش و این تیپ و لباس و اون چسب روی دماغت و... چی 

 رو عمل نکرده باشی. میگن؟امیدوارم دیوونگی نکرده باشی و دماغت

نه عملش نکردم همینجوری چسب زدم ملت فکر کنن دماغم عمله.قیافمم بخاطر بوتیک _

اینجوری کردم آدم باید سرووضعش تمیز و مرتب و شیک باشه برا جذب مشتری.اگه به سرووضع 

 دهاتیه النا باشه ک مشتری اینجا پر نمیزنه.

کرده بود انگار ن انگار این حرفها مال یک دختردوم با دهن باز نگاش کردم این دختر چقدر فرق 

 دبیرستانیه.

 درس و مشق چجوریاس هنوز تیزهوشانی؟_

دروغ چرا از تیزهوشان اخراج شدم الانم دارم غیرحضوری تو یکی از دبیرستانای دولتی درس _

 میخونم.ولی خب درسم هنوز مثل قبل خوبه اوقات فراغتمو فقط با درس پر میکنم.

به وضوح کپ کردم و دستم رو گذاشتم روی دهانم و گفتم:وای دختر تو چرا اینجوری  اینبار

شدی؟تو دانش آموز با اخلاق مدرست بودی با انضباط ترین بودی چرا این کارا رو کردی چرا 

 اخراج شدی؟

مرض دارن بخدا همش به تیپ و قیافم گیر میدادن چون بعد مدرسه مستقیم میومدم بوتیک _

مون صبح به سرووضعم میرسیدم باورت نمیشه اگه بگم بخاطر چ موضوع پیش پا افتاده دیگه از ه

 ای اخراجم کردن.بخاطر اینکه ناخنام رو پدیکور کرده بودم.

نگاهی به ناخناش انداختم که مانیکور شده بودند.خدایا این دختر چقدر با اون دوست قدیمی من 

تغییر حضورش تو این بوتیک و مسئول فروش فرق داشت و من مطمئن بودم ک دلیل این همه 
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بودنشه.خداروشکر که رفتار النا و امین و آرش تغییر نکرده بود و گرنه اصلا نمیتونستم اونا رو 

 تحمل کنم.

 حالا چرا غیرحضوری درس میخونی؟_

 چون صبحا این قسمت بوتیک مسئول فروش نداره._

 

 مگه اون قسمت که وسایل مردونس کسی هست؟_

 کیهان بیکاره صبحا میاد.اوووف دریا باید کیهان رو ببینی چی شده.اره _

وای نه خدایا کیهان پسرداییم بود و سه سالی از من بزرگتر بود از ته دل دعا کردم ک اون تغییری 

 نکرده باشد.

 چطور مگه چی شد اونم شیک و پیک میکنه؟البته اون همیشه تروتمیز بود._

کنکورش میگم ن که امسال کنکور داره همششش سرش تو کتابه  ن بابت اون نمیگم برا خاطر_

مشتری ک میاد انقد اخماشو تو هم میکنه انگاری مجبورش کردند بیاد اینجا کار کنه خوبه 

 خودش داوطلب شدا تازه گفته بدون سود و حقوقی کار میکنه.

دازه آرش برام عزیز نفس راحتی کشیدم.اون همیشه پسر آروم و سر به زیری بود و البته قانع ان

 بود از بس همیشه هوامو داشت.

 

یک ساعت از حضورم توی بوتیک گذشته بود تو این مدت افراد زیادی برای خرید اومده بودند 

ترانه خیلی دور و اطراف امین میچرخید و شوخی و خنده میکرد البته این خصلت ترانه بود اما 

این حرکتش خوشم نمیومد و بیشتر از این من چون روی امین حس مالکیت میکردم اصلا از 

حرکت امین ناراحتم میکرد که اونم خیلی ترانه رو تحویل میگرفت و باهاش شوخی میکرد یک 

لحظه فکر کردم شاید بخاطر ظاهر آراسته ترانه باشه شاید امین از اینکه من انقدر ساده لباس 
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ن ظاهر آراسته نگاه هر مردی رو به میپوشم و آرایش نمیکنم خوشش نمیاد درهرحال ترانه با او

 خودش خیره میکنه.

بالاخره سروکله کیهان پیدا شد و من رو که مرتب در حال حرص خوردن بودم نجات داد اون که 

ظاهرا خبر داشت من اومدم و حتی میدونست من توی بوتیکم از دیدنم تعجب نکرد و به محض 

کرد.دستش رو محکم فشردم نه برای اینکه  ورود به طرفم اومد و با من سلام و احوال پرسی

حرص امین رو در بیارم بلکه بخاطر اینکه هرچقدر من و امین رابطه بدی در گذشته داشتیم همون 

 اندازه یا حتی بیشتر من و کیهان دوست صمیمی بودیم و رابطه خوبی داشتیم.

 اراد گفت توهم اومدیکیهان با لبخند گفت:سلام دریاجان چطوری؟رسیدنت بخیر نمیدونی وقتی 

شیراز و الانم با امین بوتیکی چقد خوشحال شدم.بخاطر تو مجبور شدم سوئیچ ماشینمو بدم به 

 مامانم تا خودش بره خونه و خودم تموم راه رو تا اینجا بدوبدو اومدم.

مثل گذشته با محبت و مهربون بود.به تابعیت ازش لبخند زدم و گفتم:مرسی از لطف بی دریغت تو 

همیشه برای من کم نذاشتی و بهم لطف داشتی کی باشه تا بتونم جبران کنم.راستی بابامو کجا 

 دیدی؟

این حرفا چیه هرچی بوده جواب خوبیای خودت بوده.با مامان رفته بودیم بیمارستان دیدن زن _

 عمو همونجا آراد و المیرا رو دیدم جویای حالت شدم که گفتن توهم اومدی.

گفت:اینجا جای دل و قلوه دادن نیست .کیهان خان شمام از این به بعد زودتر بیا امین معترضانه 

 مگه نمیدونی دم سال تحویله فروش خوبه سرمون شلوغه.

از قیافه امین معلوم بود به کیهان حسادت میکنه.گفته بود خوشش نمیاد به کسی بیشتر از اون 

بود خیلی خوشحاله دستم رو گرفت و گفت توجه کنم.با کیهان به پشت میز رفتیم کیهان معلوم 

 خب تعریف کن تهران چطور بود خوش میگذشت ما رو نمیدیدی؟

 بد نبود با بابا و المیرا و بچه ها خوش میگذشت اما خب دلم برای همتون ی ریزه شده بود._
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ی را کترانه به میان حرفمون اومد و گفت دریا بین من و آرش و النا و کیهان و امین دلت بیشتر ب

تنگ شده بود؟البته اسم بچه های فامیل پدریت رو نیاوردم چون با ما بیشتر میگردی حالا یالا 

 جواب بده.

کمی فکر کردم و جوابی که قلبم گفت رو به زبون اوردم:همتون برام عزیزید اما دلم بیشتر برا 

 امین تنگ شده بود.

ر دستانم شل شد اما دوباره محکم دیدم که چشمای امین چطور درخشید و دستای کیهان از دو

دستم رو فشرد و غمی در نگاه ترانه نشست و با بغض گفت چرا امین؟چون همش بهت بی محلی 

 میکرد؟

باورم نمیشد که ترانه انتظار داشت که دلم بیشتر برای اون تنگ بشه اون که در طول این نه ماه به 

نزده بود انگار نه انگار من دخترخالش بودم کل منو فراموش کرده بود و حتی یکبار هم برام زنگ 

اونم نه یک دخترخاله معمولی من و او و النا مثل سه خواهر به هم وابسته بودیم.خودم رو نباختم 

و گفتم:نه چون همش برام زنگ میزد و حالم رو میپرسید همچنین وقتی تصادف کردم اومد دیدنم 

 تهران مث تو بی معرفت نبود.

کرد و از جاش بلند شد.اون دیگه چرا ناراحت شد؟شاید چون فکر میکرد من  کیهان دستامو ول

تماسهای اون رو نادیده گرفتم.با لبخند گفتم کیهانی ناراحت نشو من یادم نرفته ک تو همیشه 

برام زنگ میزدی اما خب امین روزی حداقل دوبار برام زنگ میزد اگه دلم بیشتر برای اون تنگ 

اینه که من و امین تو ی باغ بزرگ شدیم و همیشه باهم بودیم.و باوجود شده بود دلیل اصلیش 

 اینکه خیلی تو سر وکله هم میزدیم اما خیلی باهم صمیمی بودیم.

کیهان نگاهم کرد مثل همیشه مهربان و گفت من ک ناراحت نشدم فقط بلند شدم اومدم اینجا 

 کتاب تستمو وردارم تا مشتری میاد ی چن تا تست بزنم.

یالم از بابت کیهان راحت شد تو مرام اون قهر کردن و دلخوری وجود نداشت درست برعکس خ

 امین.
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نمیدونم چقدر گذشت که امین صدام زد و گفت برگردیم خونه و رو به کیهان و ترانه گفت:بچه ها 

 ارش و النا امروز نمیان شما اگه میتونید تا شب بمونید چون من دیگه نمیتونم برگردم.

ه ک در جا قبول کرد اما کیهان گفت نمیتونه تا شب بمونه و عصر میره خونه با ترانه و کیهان تران

خداحافظی کردم و کیهان با لبخند گفت:تا اینجایی در اولین فرصت ی سر بیا خونمون خوشحالم 

 میکنی.

 باشه حتما میام سلام ب زن دایی برسون._    

 یم قول الکیم نده شاید نتونی بری خونه عمو شروین.امین با حرص صدام زد وگفت:زودتر بیا بر

با امین از بوتیک خارج شدیم و همینکه وارد خیابون شدیم امین گفت:فکر تنهایی رفتن به خونه 

عموشایان رو از سرت بیرون میکنی یکمم از کیهان فاصله بگیر هیچ خوشم نمیاد انقد باهاش 

 صمیمی برخورد میکنی.

نه انگار یادش رفته بود چطور با ترانه گرم گرفته بود و به کل یادش فقط یاد داشت حسادت ک

رفته بود ک منم اونجام یادش رفته بود شوخی و خندهاش با ترانه رو انگار فقط اون حق داشت 

ازاد باشه.چیزی نگفتم اما نتونستم چشمای دلخورم رو به چشماش ندوزم اون باید میفهمید از 

 دستش دلخور و ناراحتم.

ای اولین تاکسی دست بلند کرد هردو عقب سوار شدیم سرم رو به شیشه تکیه دادم و به بیرون بر

خیره شدم به ازدحام شهر و هیاهوی مردم.دختر و پسری دست در دست هم خیره به ویترینها 

مادری که با یک دست بچه ش رو بغل گرفته و دست دیگش پر از خریده.دخترک فال فروشی که 

فال میفروخت.پسرک دستمال فروش.زنان و مردان دست فروش.مردی ک  پشت چراغ قرمز

صورتش رو سیاه کرده و لباس و کلاه قرمز پوشیده و میخوند و میرقصید مثلا ادای حاجی فیروز 

رو درمیاورد.مرد مسافرکشی ک سوار ماشینش بودیم با موبایلش حرف میزد و سعی داشت به 

سال از کجا یک میلیون پول بدهیش رو بده.میگفت شخص پشت خط بفهمونه که تو این وقت 

صاحبخونه جوابش کرده و دنبال خونه میگرده مینالید از اینکه نکنه سال رو تو خیابون تحویل 

کنن نگران خودش نبودمیترسید از اینکه نکنه بچه مدرسه ای و بچه شیرخوارش رو شبا کجا 
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زنگ خورد غم نگاهش رو اینبار در اینه بغل بخوابونه.موبایلش رو که قطع کرد بلافاصله دوباره 

 ماشین دیدم یکم سرفه کرد تا صداش صاف شد و جواب داد:سلام خانوم

    .... 

 خداروشکر الحمدلله خوبم خودت خوبی بچه ها خوبن؟چی شده چیزی لازم داری؟

    .... 

 ها؟ ی مرتبه لبخند به لبش اومد و با دسپاچگی گفت:راست میگی مریم؟بگو جون بچه

    .... 

 الهی قربونت برم الهی دورت بگردم زن ایشاله همیشه خوش خبر باشی._

    .... 

معطل نکن سریع وسایلو جمع کن تا قبل سال تحویل بریم همونجا از طرف من از خانوم حمیدی _

 هم خیلی تشکر کن.

د:الو سلام با شخص پشت تلفن که ظاهرا همسرش بود خداحافظی کرد و به یه نفر دیگه زنگ ز

 محمدجان خوبی ؟

    .. 

منم خوبم.گوش کن پسر سریع برو خونه ما کمک خواهرت.خانوم حمیدی رو میشناسی همون _

 که یه خونه باغ بزرگ سرکوچه خونه ما داره.

    .... 

اره همون ک پسرش خارجه.امروز اومده خونه ما گفته داره برا زندگی میره پیش پسرش خارج _

نفر میگردم بیاد سرایدار خونم بشه از همسایه ها پرسیدم همه از شما تعریف گفته دنبال ی 

کردن و گفتن دنبال لقمه نون حلالیم و صاحب خونه هم جوابمون کرده.حالام اومدم بهتون بگم 

بیاید تو خونه ته باغ ما زندگی کنید.خونه ته باغش رو دیدم ی خونه تروتمیز دو خوابه س.برو 

 ایل رو جمع کنید تا من میام برو پسر.کمک مریم سریع وس
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به خودم که اومدم تمام این مدت مشغول گوش دادن به حرفهای مرد راننده بودم.و ناراحتی 

خودم رو فراموش کرده بودم.واقعا من چقدر در مقابل خیلی از ادمها خوشبخت تر بودم در مقابل 

فروش حاجی فیروز که بخاطر زنان و مردان دست فروش اون دختر فال فروش و پسر دستمال 

نون شب بچه هاش خودش را اون مدلی کرده بود.یعنی اینا شب رو کجا میخوابن خونشون مثل 

خونه ما گرم هست؟زمستون و سردیش اذیتشون نمیکنه؟تابستون و با اون افتاب داغش رو چکار 

دم که من امروز دی میکنند؟خدایا بندگانت برای یک لقمه نون چه کارا که نمیکنند هرچند اینایی

کلی شرف داشتند در مقابل اون کاخ نشینانی که کوچکترین تفریحشون در ماه عوض کردن مدل 

ماشینشون بود.همونایی که با نون حرام به اینجا رسیده بودند همانا که همه رو نوکر باباشون 

 ابا و اجدادیشونهمیدونستند و هرجا میرفتند طوری رفتار میکردند که انگار تموم کره زمین ارث 

و همه باید براشون تا زانو خم بشن.اه خدایا چقدر فرقه بین بندهات.خدایا شکرت بابت تمام 

 چیزایی که بی دریغ به من بخشیدی.

 با صدای امین به خودم اومدم:دریا حواست کجاست پیاده شو رسیدیم.

 رو بطرف مرد راننده کرد و گفت :اقا خیلی ممنون کرایه ما چقد شد؟

برو پسرم قدم تو و خواهرت امروز برام خیر بود بزرگترین مشکل زندگیم حل شد شما امروز _

 مهمان من باشید.

شما لطف داری ولی اینجوری که نمیشه شما زندگیتو از طریق این راه میگذرونید بگید کرایه ما _

 چقد شد؟؟

 

خونه رفتم چند لحظه بعد بحث بین امین و راننده ادامه داشت من ازشون فاصله گرفتم و بطرف 

امین اومد و همونطور که با کلید در رو باز میکرد گفت بزور بهش کرایه دادم بنده خدا اصلا 

 نمیگرفت پول رو.

 هنوز از دستش دلخور بودم نگاهی بهش انداختم و گفتم خب به من چه؟

 ناراحتی؟دستش روی کلید خشک شد ناباور به من نگاهی انداخت و گفت:چیزی شده؟از جیزی 
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 ب تو چه؟_

 نه تو ی چیزیت هست بگو ببینم چی شده من حرفی زدم؟_

 شونه ای بالا انداختم و جوابش رو ندادم چقدر زود همه چیز رو فراموش کرده بود.

 دریا چیزی نمیگی؟من موندم تو خماری._

 به من چه که تو خماری موندی._

 رفت و گفت برو تو. آهی کشید و در رو بطرف جلو هل داد از جلوی در کنار

منم بی تعارف وارد شدم و جلوتر از اون راهی خونه خودمون شدم بین راه صدام زد و گفت:اگه 

 نمیگی به من چه باید عرض کنم همه اومدن خونه ما.

 نگاهی بهش انداختم و گفتم:خب حالا من چکار کنم؟

 خب توهم بیا خونه ما دیگه._

افتادم بین راه وایستاد و بطرفم برگشت و گفت:جون من  این رو گفت و رفت و من پشت سرش راه

 بگو چی ناراحتت کرده؟اینکه گفتم نرو خونه کیهان اینا؟

 اره دقیقا از همین ناراحتم._

 ای بابا خودت بگو من چجوری متوجهت کنم منظور بدی نداشتم؟_

 لازم نکرده من عادت دارم ب زورگو بودنت._

شدم.امین هم ظاهرا هنوز همونجا وایستاده بود چون صدای  اینو گفتم و راهی خونه عمه کتی

 پاش رو از پشت سرم نمیشنیدم.

با کنجکاوی ولی زیر چشمی به پشت سرم نگاهی انداختم ک ی مرتبه از طرف راستم صداش رو 

 شنیدم و صدمتر پریدم هوا:دارم میام پشت سرت دنبال من نگرد.

 درد بگیری زهره ترکم کردی.دستم رو با ترس روی قلبم گذاشتم و گفتم:
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 دلت میاد من درد بگیرم؟_

داشت خودشو لوس میکرد ترجیح دادم جوابش رو ندم و قدم تند کردم و خودم رو داخل خانه 

 پرت کردم.

 

خونه عمه کتی مثل خونه ما از یک راهرو شروع میشد سمت چپ کمد دیواری و اینه قدی و 

میشی دو طرف پنجره های بزرگ با پرده های زرد  سمت راست جا کفشی دیواریش وارد سالن که

و سفید سالن مدل بیضیه طرف چپ سرویس مبل کرم رنگ که روبروش ال سی دی است و گوشه 

دیگرش یک راهرو که به سرویس بهداشتی ختم میشد.طرف راست هم یک دست مبل سلطنتی 

بزرگی قرار داشت تابلوها و قسمت پایین سالن بود و بالا اشپزخانه اوپن و کنارش میز غذاخوری 

فرشهای قشنگی که همیشه از دیدن اونا سیر نمیشدم راه پله مارپیچی که به طبقه بالا میرسید 

هم روبروی راهرو ورودی بود.عمه کتی مثل مادرم قانونی بعنوان عوض کردن وسایل خونه اونم 

وسایلش نمیزد و هروقت بصورت سالانه نداشت گاهی متوجه شده بودم تا چند سال اصلا دست به 

هم که میخواست وسایل رو عوض کنه رنگها و مدلهایی انتخاب میکرد که تا چند سال از مد 

 نره.درکل عمه زن خوش سلیقه ای بود و من همیشه عاشق چیزهایی بودم که اون میخرید.

ه وارد خونه که شدم متوجه شلوغی اطراف شدم اکثر فامیل اومده بودند دایی شروین و خال

شیدا.عمو کامران و عمو کارن با خانواده هرکدام گوشه ای مشغول صحبت بودند با این اوصاف 

شک نداشتم که کیهان و ترانه هم به زودی میان اینجا سراغ تک تکشون رفتم و سلام و احوال 

پرسی کردم عمو کارن و عمو کامران و خاله شیدا محکم بغلم کردند و غرق در بوسه دایی مثل 

با شوخی و خنده دستم را گرفت عاشق دایی شروین بودم از بس شوخ و مهربان بود  همیشه

 کارش فقط خندوندن ما بود.

حدسم درست بود پنج دقیقه بعد از اومدن من و امین ترانه و کیهان رسیدند امین با تعجب 

 گفت:عه شما چرا اومدید؟

دیم اومدیم.تازه ما که قرار نیست از خاله شیلا جونم زنگ زد و گفت بیایم خب ماهم که گشنه بو _

 صبح تا شب بوتیک باشیم تا جایی که یادمه همیشه موقع نهار میرفتیم خونه.
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 ترانه بود که جواب امین رو داد.

سراغ عمه کتی رو گرفتم که گفتند تو اتاقش خوابه به طبقه بالا رفتم سه اتاق روبروی سه اتاق 

وی راه پله ها دو در که ماله سرویس بهداشتی طبقه بالا بود به دیگه تو راهرو طبقه بالا بود و روبر

 طرف اتاق دوم طرف چپ رفتم در زدم صدای عمه اومد:بیا تو.

اروم در رو باز کردم و وارد شدم عمه روی تختش دراز کشیده بود و هردو چشمش با باند سفید 

نا بودن هرچند که کوتاه مدت پوشیده بود از ته دل آهی کشیدم و به خودم گفتم چقدر سخته نابی

 باشه.

 کنار تختش رفتم یواش کنارش نشستم و دستش رو گرفتم و گفتم:سلام عمه جون حالتون خوبه؟

 دریا جان تویی عزیزم؟_

 اره عمه منم._

 خوبی دخترم کجا بودی تو از صبح نبودی؟_

 رد ندارید؟با امین رفته بودیم بوتیک تازه برگشتیم شما حالت خوبه چشماتون بهتره؟د_

 خداروشکر خوبم.دردم زیاد نیست._

 دکتر نگفت کی میتونید باند چشماتون رو باز کنید؟_

 خیلی زود شاید تا هفته بعد._

 در اتاق باز شد و امین وارد شد و با دیدنم ابرویی بالا داد و گفت :به به دریا خانومم که اینجاست.

 با اخم نگاه ازش گرفتم هنوز قهر بودم.

 خت اومد و روی زمین نشست و رو به عمه گفت:احوال کتی خانومه ما چطوره؟کنار ت 

 سلام امین خوبی مامان؟_

 قربونه مامان مهربونه خودم خوبم تو خوبی؟_
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 هزاربار بهت گفتم قربون صدقه من نرو خوشم نمیاد.پسر تو چرا حرف تو سرت نمیره؟_

 حالا چرا شاکی میشی؟چشم دیگه نمیگم._

 شدم و گفتم :عمه اگه با من کاری نداری من برم پایین پیش بقیه.از جام بلند 

 نه ممنون که اومدی پیشم._

 خواهش میکنم چیزی لازم داشتین صدام بزنید._

به امین که اصلا نگاهی نکردم و از جام بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون به اتاقی که روبروی اتاق 

ود البته اگر هنوز اتاقش رو عوض نکرده باشه. حس عمه بود نگاه کردم این اتاق مال امین ب

کنجکاویم گل کرد و دلم خواست اتاقش رو ببینم قبلا چون میانه خوبی باهم نداشتیم زیاد به 

 اتاقش نمیرفتم یا هم اگه میرفتم فقط برای خرابکاری بود.

نفره سیاه و قرمز بطرف اتاق رفتم و در رو باز کردم یک اتاق تقریبا دوازده متری یک تخت یک 

رنگ گوشه اتاق کنارش میز دراور قرمز و سیاهش و دو طرفش کمدهای همون رنگ.وسط اتاق 

وایسادم و نگاهی به اطراف انداختم از دیدن عکس قاب شده خودم روی قفسه کتابخونه لبخند به 

وی خودم لبم اومد یادمه پارسال همین عکس رو لای کتاب درسی امین پیدا کرده بودم اما به ر

نیاوردم.تا مدتها کنجکاو بودم بدونم چکار با عکس من داره از این میترسیدم که مبادا بلایی سر 

عکسم بیاره.پس اون مدتهاست که به من علاقه داره یعنی چی شده بود که اون به من دل بسته 

 بود؟

د اما اون عکس نگاه دیگه ای دور اتاق چرخوندم عکس بزرگ امین روبروی تختش به دیوار زده بو

 قدیمی نبود تو این مدت که شیراز نبودم عوضش کرده بود.

مشغول دید زدن اتاق بودم که امین هم اومد.آه از نهادم بلند شد نمیخواستم حالا که از دستش 

ناراحتم منو تو اتاقش اونم مشغول کنجکاوی ببینه اما خیلی دوست داشتم جایی تنها باشیم تا 

 واهی کنه و من متوجهش کنم که نباید به هرکسی بی دلیل حسادت کنه.بخواد از من معذرت خ
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 به به ببین کی اینجاست.امیدوارم مثل گذشته برای تلافی نیومده باشی توی اتاقم._

چه خوب یادش مونده که من همیشه برای تلافی اذیت کردناش سراغ اتاقش میومدم و عزیزترین 

خالی از کامپیوترش انداختم کامپیوترش رو دو روز قبل  وسایلش رو داغون میکردم.نگاهی به میز

از رفتنم به تهران خورد خاکشیر کرده بودم درجواب فرمت کردن تمام محتوای لپتاپم.البته اون 

مدعی بود که اتفاقی این کار رو کرده.یادمه تهدیدم کرده بود لپتاپم رو میشکنه من هم یادم رفته 

 فراموش کرده بود اونو بشکنه؟بود لپتاپ رو ببرم تهران یعنی 

 انقدر به اون میز خیره نشو میبینی که کامپیوتر ندارم._

 پس با چی باهام چت میکردی؟_

والا بعد از اینکه کامپیوتر رو شکستی آراد برا اینکه نیام سراغ لپتاپ تو برام پول فرستاد تا برم _

 لپتاپ بخرم.

 پس برای همین لپتاپم هنوز سالم بود.

اگه آرادم پول نمیفرستاد من نمیومدم سراغ لپتاپت اخه میدونی تو انقد برام عزیز هستی البته _

 که دلم نمیخواد یه کوچولو هم ناراحتت کنم.

 ولی امروز ناراحتم کردی._

عزیزدل من تو چرا انقد زود به حرفام واکنش نشون میدی؟خب من خوشم نمیاد دختر مورد _

 ه ای چراغ سبز نشون بده.علاقم بغیر از خودم برای کس دیگ

امین هیچ خوشم نمیاد اینجوری حرف بزنیا تو چرا الکی به کیهان حسادت میکنی؟خودت خوب _

میدونی من و کیهان هیچی بینمون نیست هرچی که هست بخاطر رابطه خوبیه که قبلا باهم 

و از خودم دور داشتیم.من که نمیتونم چون حالا به تو قول ازدواج دادم هرچی ادم اطرافم هست ر

 کنم که یه وقت مبادا به من نظر پیدا کنن.
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من کی همچین حرفی زدم؟من میگم دوست ندارم باهمه راحت باشی.من کاری به گذشته ندارم _

چون هم گذشته و رفته وهم اونموقع بچه بودی ولی الان بزرگ شدی به من قول ازدواج دادی حالا 

 زیادیه؟میخام که تو فقط مال من باشی این چیز 

 دست شما درد نکنه یعنی من خودمو متعلق به همه میدونم؟منظورت همین بود دیگه؟؟_

واقعا از حرفش ناراحت شدم امین یا حرف زدن بلد نبود یا هم هنوز مثل گذشته با زخم زبون 

 حرفاشو میزد. 

ج تر بازوم رو گرفت و تکونم داد چشمام رو خیلی گستاخ به چشماش دوختم اما قطره اشک سم

از این حرفها بود فوری از گوشه چشمم چکید و همین امین رو دیوونه تر کرد:دریا گریه نکن بخدا 

منظورم این نبود ببین تو حرف منو اشتباه متوجه شدی.اصن ببخشید هرچی تو بگی قبوله حالا 

 گریه نکن.

بین راه اشکام رو  اما من بازوم رو از بین دستش بیرون کشیدم و به سرعت نور از اتاق خارج شدم

پاک کردم و وارد سالن شدم و نگام رو دورتادور چرخوندم نوشین دختر بزرگ عمو کارن که 

شوهر کرده بود و بچه داشت با المیرا مشغول حرف زدن درمورد مشکلات بچه داری بود و نیلوفر 

امران هم با دختر کوچک عموکارن هم با کیهان درمورد کنکور حرف میزدند تیام تنها بچه عمو ک

بقیه مردا گرم صحبت بودند.النا و ترانه وسیما هم یک گوشه مشغول حرف زدن بودند مامان و 

بقیه هم تو اشپزخونه بودند سراغ ترانه و النا رفتم از دنیای مد میگفتند و نظر میدادند من اما 

 ه من انداخت واصلا به حرفاشون گوش نمیکردم چند دقیقه بعد امین اومد تو سالن نیم نگاهی ب

 بطرف جمع اقایون رفت.ترانه زد به بازوم و گفت باز دعوا کردید که امین انقد با غضب نگات کرد؟

 از تعجب شاخ دراوردم امین کی با غضب نگام کرد؟؟

 نگاه امین خیلیم عادی بود منم باهاش دعوا نکردم._

 نه من حس کردم عصبانیه._

 چقدر ترانه امروز روی امین دقیق بود.

 نمیدونم شایدم عصبانیه ولی مربوط به من نمیشه._
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 ترانه از جاش بلند شد و گفت:برم ببینم امین چشه.

به مسیر رفتنش نگاه کردم روی مبل دونفره کنار امین نشست و سرشو تو گوش امین فرو کرد و 

ند خنمیدونم چی گفت که به دقیقه نکشیده لبخند به لب امین اومد و من اینطرف سالن با پوز

 نگاهشون میکردم.

 

همه جای دنیا مردم برای شام به مهمانی میرفتند اما فامیل ما هروقت هوس میکردن کسی هم 

نبود بگه ظهر زمستانی چه وقت مهمونی رفتنه حالا درسته که به نیت دیدن عمه کتی اومدن اما 

 اگه میذاشتن شب میومدن بهتر بود.

و امین بود که هنوز پچ پچ میکردن.النا گفت:دریا پاشو برو  تو افکارم بودم و نگاهم خیره به ترانه

 خونه لباساتو عوض کن بیا اینجوری اذیت میشی.

تازه متوجه شدم که هنوز با لباسایی ک رفتم بوتیک هستم.از جام بلند شدم تا برم خونه که امین 

 صدام زد:دریا کجا میری؟

 تو دلم گفتم :چ عجب بالاخره دیدی دریایی هم هست.

زشت بود جلوی جمع جوابش رو نمیدادم اما روم رو برنگردوندم و همونطور که میرفتم 

 گفتم:خونه.

 عه وایسا نهار بخور._

 برمیگردم._

همین یک کلمه کافی بود اونم دیگه حرفی نزد رفتم خونه لباسم رو عوض کردم انقدر حواسم 

ه ای بود اخر بابا میگفت دوست پرت بود که نفهمیدم چه پوشیدم ولی هرچی که بود لباس پوشید

نداره بی حجاب بگردم و تنها اجازه داده بود جلوی امین لباسای یکم باز بپوشم یا روسری سرم 

 نکنم چون مثلا امین حکم برادرم رو داشت.

 با یادآوری اسمش پوزخند مجدد به لبم اومد. 
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م را به طناب تکیه دادم و از خونه خارج شدم بین راه مسیرم رو کج کردم و بطرف تاب رفتم سر

اروم اروم برای خودم تاب میخوردم و فکر میکردم به اینکه چرا ترانه انقدر با امین صمیمی شده 

چرا همه رفتارهای امین رو زیر نظر داره؟امین چرا متوجه صمیمیت خودش و ترانه نیست ؟؟و چرا 

 فقط به من گیر میده که حوالی کیهان نرم؟؟

م که ناگهان به هوا پرتاب شدم.شانس اوردم که تاب رو محکم گرفته بودم تو افکارم غرق بود

وگرنه حتما نقش زمین میشدم.جیغم همزمان شد با صدای خنده شیطانی از پشت سرم.پاهام رو 

به زمین کشیدم تا تاب رو متوقف کنم غضبناک به پشت سرم نگاه کردم امین بود که از خنده 

 یدونی دلم چقد تنگ شده بود برا این اذیت کردنا.ریسه میرفت وگفت:وای دریا نم

 چطور شد از ترانه جونتون دل کندی؟_

 مکس کرد با تعجب نگام کرد و گفت:به ترانه حسادت میکنی؟

 صددرصد.چون تو ب کیهان حسادت میکنی._

خودت میبینی من کاری با ترانه ندارم خودش میاد خودشو بهم میچسبونه خب منم نمیتونم بگم _

 من حرف نزن.با 

 اهان لابد من برا کیهان دعوتنامه فرستادم که بیاد باهام حرف بزنه._

 دریا میشه بس کنی؟من که عذرخواهی کردم ازت._

 اینجوری نمیشه که زخمتو بزنی بعد عذرخواهی کنی._

پوفی کرد وگفت:نمیدونم چی بگم واقعا.ببین میتونی این یکی دوهفته ای که اینجایی رو به دلمون 

 هر کنی.ز

 من زهر میکنم؟نه من زهر میکنم؟واقعا که خیلی رو داری تو._

 باااشه اگه من مقصرم که عذرخواهی کردم ازت توهم کوتاه بیا._
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وقتی انقدر مظلوم حرف میزد به هیچوجه نمیتونستم نه بیارم درست مثل مواقعی که با تحکم 

اما نتونستم و دهنم به خنده باز حرف میزد و من جرات نه گفتن نداشتم.میخواستم جدی باشم 

 شد.

 این یعنی اشتی؟_

 رو برگردوندم و گفتم:نه باید نازمو بکشی.

 لوس نکن خودتو پاشو بریم تو خونه بیرون سرده سرما میخوری._

به پشت سرم نگاه کردم امین به سمت خونه میرفت نازمم نکشید بی معرفت.از جام بلند شدم و 

 و ترانه بطرفمون میومددنبالش راه افتادم از روبر

کجایین شما دوتا کل باغ رو گشتم دنبالتون امین مثلا رفتی به دریا بگی بیاد خودتم گم _

 شدی؟نگران شدم اومدم ببینم چرا دیر کردین فکر کردم باز دعواتون شده.

انه نمیدونم این چرا کاسه داغتر از اش شده.امین که اصلا جوابش رو نداد و به راهش ادامه داد تر

 نگاهی به امین و دوباره به من انداخت و گفت:چی شد؟این چرا همچین کرد؟چرا جواب منو نداد؟

تو دلم عروسی بود امین بالاخره به ترانه بی توجهی نشون داد.شونه ای بالا انداختم و 

 گفتم:نمیدونم.

 

ترانه بیشتر از بعد از نهار با ترانه یک گوشه چایی میخوردیم و حرف میزدیم که متوجه شدم 

اینکه حواسش به من باشه به امین که اونطرف سالن با ارش و تیام گرم صحبت بود هست. عزمم 

رو جزم کردم و گفتم:ترانه تو چرا انقد به امین اهمیت میدی؟چرا همش حواست بهش هست 

 همش دنبالشی کنترلش میکنی؟

 فک میکنی. به وضوح دیدم که کپ کرد و با من من گفت :من؟امین؟نه بابا

 ترانه اهل دروغ نیستی برا همین هروقت میخای دروغ بگی قشنگ معلومه دروغه._

 ترجیح میدم جوابتو ندم._
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 پس من آزادم هر برداشتی که دلم خواست بکنم؟_

 از هفت دولت آزادی._

 حرصم رو دراورد با این جوابش عجب مارمولکی بود این ترانه.باید از یه در دیگه وارد میشدم.

میدونی ترانه همون موقه که امین اومده بود دنبالم بهم گفت این ترانه نمیدونم چشه خیلی بهم _

میچسبه هیچ خوشم نمیاد از کاراش.حرفاش کنجکاوم کرد که ببینم راست میگه یا نه که فهمیدم 

 بله حق با امینه و تو واقعا همش تحت نظر داریش.

صلا دروغ نگی خیلی بهتره.الان اینا رو میگی که از دریا جان اگه من ضایع دروغ میگم تو که ا_

 زیر زبون من حرف بکشی؟

 نه باور کن میتونی از خود امین بپرسی._

 اره بذا ازش بپرسم._

بلند شد امین رو صدا بزنه که دستشو گرفتم و محبورش کردم بشینه گفتم:اره بابا دروغ گفتم 

 من و تو که باهم این حرفا رو نداریم. ولی تو مجبورم کردی خب چرا راستشو به من نمیگی

 چی بگم بهت اخه؟_

 حقیقتو..._

 خندید و گفت:امان از وقتیکه تو بخای آدمو وادار به حرف بکنی از صدتا بازجو بدتری...

ترانه چاییشو سر کشید و گفت:میتونستم برق حسادت رو از نگاهت وقتی دور و اطراف امین 

مچین کسی نیست که بشه ازش گذشت اتفاقا منم دوستش میچرخیدم ببینم حقم داری امین ه

دارم بهش توجه میکنم و هرکاری میکنم تا بهش ثابت کنم عاشقشم اما به زبونم نمیارم امین 

هنوز یه مرد کامل نشده هیچ تضمینی نیست به اینکه بزرگتر که شد زیر حرفش نزنه اون الان 

هش علاقه مند بشه.من میدونم تو عاشق توی سنی هست که ممکنه هردختر خوشگلی که دید ب

امین شدی یعنی کیهان بهم گفت و ازم خواست یه جوری سر امین رو گرم کنم که از یاد تو غافل 

 بشه چون نمیخواست تو بازیچه دست امین بشی و تورو برای خودش میخواست.
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جمع شدند چایی که داشتم هورت میکشیدم تو گلویم پرید و شروع کردم به سرفه همه دورم 

یکی محکم به پشتم ضربه میزد فکر میکردند قند تو گلوم گیر کرده و میخواستن اینجوری راه 

گلوم رو باز کنن از چشمام تند و تند اب میومد نمیدونم اشک حرفایی بود که ترانه زده یا بابت 

نه اسرفه های پی در پی من.نفس کشیدن چه سخت شده بود نمیدونم بخاطر سنگینی حرفهای تر

بود یا چایی که تو گلویم پریده بود.تو مرز خفگی و چشمام رو به سیاهی بود که با صدای داد بابا 

یک مرتبه همه هیاهوی دور و اطراف خوابید و بازم بابا بود که به آرش گفت دیگر به پشتم ضربه 

 شیدنم باز شدنزنه.با لیوان اب کنارم نشست و مجبورم کرد اب رو بخورم و تازه انگار راه نفس ک

سرفه ها متوقف شد ولی اشکام هنوز تند وتند میریخت بابا صورتم رو نوازش کرد و گفت خوبی 

 دریا؟

گله مند از همه دنیا و بیخیال اینکه کل فامیل اطرافم حلقه زدند خودمو تو اغوش بابا انداختم و با 

 سوزناک ترین صدا گفتم:باباییی.

 با چیزی نیست که قند پریده بود تو گلوت.پشتم رو نوازش کرد و گفت:نترس با

 و بلافاصله صدای ترانه اومد:قند نبود چایی بود.

آخ چه پشتم درد میکرد بخاطر ضربه های آرش بود یا سنگینی غمم؟بابا برای اولینبار معنی گریه 

م هم رو نفهمید و اونو به ترس تعبیر کرد نفهمید که گریه م بخاطر دلیه که ترک برداشته شاید 

 فهمید و نخواست جلوی بقیه چیزی بگه. 

انقدر تو اغوشش موندم و گریه کردم تا هم خودم آروم شدم و هم بقیه از اطرافم متفرق شدند کم 

 کم داشت خوابم میبرد تو بغل مردی که از هر تکیه گاهی محکم تر بود.

نمیذاشت بیشتر به همیشه همینطور بود بعد از گریه خوابم میبرد و چقدر خوب بود که خواب  

افکار شومم دامن بزنم احساس کردم کسی غیر از بابا هنوز کنارم هست که صدای بابا حسم رو 

تایید کرد:امین کیهان شما چرا هنوز اینجا وایسادید؟برید دنبال کارتون دیگه دریا حالش خوبه 

 نگران نباشید.
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میخواست حواس امین رو نسبت به امین کیهان دو آدمی که از کاراشون ناراحت بودم کیهانی که 

من پرت کنه تا خودش رو به من نزدیک کنه و امینی که منو بازیچه کرده بود و حالا هردو بالای 

 سر من نگران حال من بودند باور کاراشون سخت بود.

بابا النا رو صدا زد و با کمک النا به اتاقش رفتم و به محض اینکه روی تختش دراز کشیدم از تمام 

 لم غافل شدم و تمام بدنم یکباره به خواب رفت.عا

 

 دریا.دریا..پاشو چقد میخوابی؟_

انگار دو وزنه سنگین رو چشمام گذاشتن اصلا از هم باز نمیشد.دوباره صدا اومد:اهههه دریا پاشو 

 دیگه تو امشب میتونی بازم بخوابی؟

ترانه یادم اومد.راست سرجام این امین بود که اومده بود اینجا با شنیدن صداش همه حرفهای 

 نشستم و گفتم: تو اینجا چکار میکنی؟

اون که انتظار این حرکت سریعم رو نداشت تا چند لحظه با بهت فقط خیره من شده بود.دستم رو 

جلوی صورتش تکون دادم و گفتم اهای اینجوری نگام نکن جواب منو بده چرا اومدی اینجا 

 بیدارم کردی؟

 خوبی؟_

 یک کلمه رو گفت و من جواب همین یک کلمه رو هم نمیدونستم.من خوبم؟؟؟تنها همین 

 به تو مربوط نیست پاشو برو بیرون میخام بخوابم._

 آبی حالت خوبه؟_

آبی هعییی یادش بخیر یک دوره اسمم ابی بود امین سبز بود و ارش طفلی سیاه.النا چی بود؟اهان 

و صدا میزدیم.بیخیال گذشته شدم و گفتم امین قهوه ای.چه دورانی بود به رنگ چشم خودمون ر

 تو این اتاق چی میخوای؟یا مثل ادم حرف بزن یا داد میزنم.
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نه تو واقعا ی چیزیت هست بابا دیگه داره شب میشه بد کردم اومدم بیدارت کردم اگه میذاشتم _

 هنوز بخوابی که دیگه امشب خوابت نمیبرد البته الانم بعید میدونم خوابت ببره.

هرچی فکر میکنم نمیتونم ربط این موضوع به تو رو پیدا کنم میشه خودت بگی چه ربطی به تو _

 داره که من امشب خوابم ببره یا نه؟

 چند دقیقه فقط نگام کرد و اخر از جاش بلند شد و از اتاق رفت بی هیچ حرفی.

رو به دروغ عاشق  شاید یکم تند رفتم شاید نباید اینجوری با اون حرف میزدم اگر اون خودش

دلخسته من معرفی کرده بود من که دروغ نگفتم من که واقعا عاشقش بودم.کاش یکم ارومتر 

باهاش حرف میزدم.آدم که با بهترینش اینجوری برخورد نمیکنه دریا خانم.بابا همیشه میگفت به 

 حرفهایی که پشت سر کسی میشنوی اعتماد نکن تا زمانیکه به چشم ندیدی.

وغ نمیگه ولی شاید اینبار بخاطر منافع خودش دروغ گفته باشه.باید دوباره باهاش ترانه در

 صحبت کنم.

از جام بلند شدم اتاق تاریک بود ظاهرا خورشید غروب کرده بود دومین روز از اومدنم به کانون 

ناراحت گرم خانواده بد نبود اما انقدر که انتظارشو داشتم هم خوب نبود تو ی روز دوبار از امین 

 شدم عمه کتی چشماش اسیب دید و... امیدوارم از این ب بعدش خوب باشه هرچند بعید میدانم.

کش وقوسی به بدنم دادم و از اتاق خارج شدم پله ها رو پایین رفتم و وارد سالن شدم تقریبا 

ش کتاریکه فقط نور تلویزیون تا حدودی اونجا رو روشن کرده امین جلوی تلویزیون نشسته نزدی

میشم متوجه حضورم میشه اما به روی خودش نمیاره.کنارش میشینم و مثل خودش خیره به 

تلویزیون میشم اما فکرم جای دیگست نمیفهمم اصلا چه فیلمیه ساخت ایرانه هالیووده بالیووده 

 یا نمیدونم مهم نیست.

 بقیه کجان؟_

 تو با کدومشون کار داری؟_

 کلی گفتم._
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مامانمو بردن مطب.عمو شروین و دایی کارن رفتن خرید شب عید.بقیه خونه مامانت با اراد رفتن _

 شما هستن.

 تو چرا اینجایی؟_

 خونمونه دوست دارم اینجا باشم._

ناراحت بود از دستم حق هم داشت شاید باید بهش میگفتم ترانه چی گفته اما بهتر بود تا از 

هنوز اینجا بود هرچند چیز عجیبی  چیزی مطمئن نشدم حرفی به اون نزنم.چه خوب که ترانه

نبود هروقت فامیلامون ظهر خونه همدیگه میرفتن تا شب اونجا میموندن حالا هم که نزدیک سال 

 تحویل بود و بیشتر باهم بودن.

 بهتره فعلا با یه عذرخواهی امین رو راضی کنم

اب بیدار شده بودم امین جان من معذرت میخوام خیلی تند رفتم.بخاطر این بود که تازه از خو_

 یکم اعصابم بهم ریخته بود.

 باشه بخشیدم._

 نه ظاهرا اوضاع وخیمتر از این حرفا بود.

امین فداتشم ببخشید دیگه اصن من آماده منتظرم هرتنبیهی خواستی بکن برای اینکه اروم _

 بشی و منو ببخشی.

 مگه من گفتم نمیبخشم؟_

نمیخورد.با دستم صورتش رو چرخوندم بطرف خودم و اصلا نگاهش از صفحه تی وی تکون 

 گفتم:امین ببخشید دیگه.

 پاشو برو خونتون الان یه نفر میاد تورو میبینه اینجا زشته خوبیت نداره._

 داری منو از خونتون بیرون میکنی؟_

 تو فکر کن اره.حالا هم پاشو برو میخام فیلم ببینم._
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 ا.من میترسم تنهایی برم توهم با من بی_

 حوصله ندارم تو برو من میام._

امان از وقتیکه امین از چیزی ناراحت بشه تا مدتها نمیشد نزدیکش رفت تبدیل میشد به کوهی 

 از غرور و کینه که هیچکس نمیتونست نرمش کنه مگر گذر زمان.

 از جام بلند شدم و گفتم:باشه هرطور خودت راحتی.من رفتم.

بل از اینکه از در خارج بشم گوشیمو دراوردم تا به آرش بگم دریغ از یک کلمه جواب از طرفش.ق

دم در خونه ما وایسته تا من بروم بخاطر تاریکی هوا یکم از باغ پر از درختمون میترسیدم.قبل از 

 اینکه شماره رو بگیرم صدای امین امد:نمیخواد زنگ بزنی بیان دم در بریم منم میام.

 ا دیدم من.چه عجب بالاخره حرکتی از جانب شم_

بطرفم اومد و قبل از من از در خارج شد.پشت سرش راه افتادم هوا هنوز یکم سوز داشت اما 

 ردپای بهار رو میشد روی درختای شکوفه زده حس کرد.

 

وارد خونه که شدیم نگاهی به اطراف انداختم کیهان از دیدن من و امین که باهم اومدیم پوفی 

و مشغول صحبت شد امین بطرف سیاوش و ارش رفت و من کرد و دوباره بطرف تیام چرخید 

 بطرف ترانه که یک گوشه تنها نشسته بود کنارش نشستم.

 ترانه تو واقعا مطمئنی امین منو بازیچه کرده؟_

 وا دختر تو چته ی سلامی علیکی نیومده میری سر اصل مطلب؟_

 اگه بدونی چقد فکرم مشغوله._

اخه بازیچه چی میخواد بکنه تورو؟کیهان میگه امین به دریا  من نگفتم امین تورو بازیچه کرده_

قول ازدواج داده و داره دریا رو به خودش وابسته میکنه امین ناخواسته داره احساسات تورو به 

بازی میگیره.اخه اون تازه شونزده سالشه و درک درستی از عاشقی نداره اما خودش این نظر رو 

 شده و همه چیز رو درک میکنه و احساسش به تو ابدیه.نداره و فکر میکنه عقلش کامل 
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هیچ اشکالی نداره من با همین احساس نیمه کامل امین کنار میام چون منم دوستش دارم همه _

 جوره 

 دیوونه ای فردا که دلتو شکست معنی حرفای من و دلسوزیهای کیهان رو میفهمی._

منم که برای زندگیم تصمیم میگیرم نه نه به حرفای تو نیاز دارم نه دلسوزی کیهان.این _

 شما.توهم بهتره امین رو فراموش کنی چون اون بغیر از من به کس دیگه ای فکر نمیکنه.

 خیلی مطمئن نباش._

ترانه چرا داری سعی میکنی دید منو نسبت به امین تغییر بدی؟چرا میخای من امینو ول _

 کنم؟چون میخای برا خودت داشته باشیش؟

داشتن امین عجله ای ندارم من از الان دارم توی ذهن امین از خودم یه آدم خوب و من برای _

پشتیبان میسازم با محبتای حساب شده و توجه کردن به جا.وقتی بزرگتر بشه خود به خود جذب 

 من میشه.

بشرطی که قبلش با من زیر یه سقف نباشه.من هیچوقت نمیذارم امین از دستم بره هیچوقت. _

ره فراموشش کنی چون بعدا برای خودت سخت میشه.در ضمن تو همش یکسال از من توهم بهت

بزرگتری واسه من اندازه زنای تجربه دار سی چهل ساله حرف نزن.هرچقدر که تو حالیته منم 

 حالیم میشه.

خیلی تند نرو دریا پیاده شو باهم بریم.چقدر با اطمینان حرف میزنی اگه تو حالیت میشد که دل _

 پسر شونزده ساله نمیبستی. به یه

 اهان نه که تو به همون پسر شونزده ساله دل نبستی._

کم کم نزدیک بود باهم دست به یقه بشیم با کسی که یک عمر باهم دوست بودیم و قهر و 

دعوایی در کار نبود کسی که همیشه اخر هفته ها رو باهم میگذروندیم و حالا شده بودیم دو 

 ی پسر شونزده ساله. رقیب برای بدست اوردن
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بحث با ترانه بی فایده بود همونقدر که من از حرفهام مطمئن بودم اونم به حرفهای خودش 

 اطمینان داشت.

از جام بلند شدم النا تو اشپزخونه با المیرا و نوشین حرف میزد بطرفشون رفتم کنار المیرا 

دلم براش خیلی تنگ شده نشستم و سوگند رو از دستش گرفتم امروز اصلا ندیده بودمش و 

 سوگند دختر نازم.

 نوشین گفت:دریا خانومی بچه داری چطوره؟

با شوخی گفتم:خوبه ولی ای کاش شیر خودمو میخورد اینجوری راحت تر بودم ولی نه که خودم 

 شیر ندارم مجبور شدم بهش شیرخشک بدم همین کارمو سخت کرده.

ون اورد و گفت:دختر حیا کن این حرفا چیه همه خندیدند و شیرین جون سرشو از یخچال بیر

 میزنی یکم شرم داشته باش زشته این حرفا.

عه وا شیرین جون چه حرف زشتی زدم اخه شمام چقد حساسی .دارم درمورد بچه داری حرف _

میزنم.حالا خوبه از شوهرداری حرف نزدم اصلا بذار از شوهر داری بگم جونم بگه براتون ما تو 

اریم به اسم شیرین خانوم یه بار داشت به یه نفر به اسم نوشین مشاوره میداد که خونمون ی نفر د

مردا عقلشون به شکمشونه و یه وجب زیر شکمشون البته متوجه حضور من نشده بود و من معنی 

این حرف رو نفهمیدم تا اینکه ازدواج کردم عین همین حرف رو زندگیه مشترک بهم نشون داد 

 ردا بس که دنبال...امان از دست این م

شیرین جون با خشم به میون حرفم اومد و گفت:خدا خفت کنه دختر این حرفا چیه خجالت بکش 

 جلو دوتا بزرگتر بذا مامانت بیاد بگم از وقتی از تهران برگشتی چه حرفایی که نمیزنی.

ران بی اون ته بعد رو به المیرا کرد و گفت:همش تقصیر توئه.اگه این بچه رو ورنمیداشتی ببری تو

 دروپیکر که این چیزا رو یاد نمیگرفت اصلا حواست هست با کی میره با کی میاد؟

ای بابا به من چه شیرین جون چرا میندازیش گردن من؟بچه های الان که مثل بچه های قدیم _

نیستن که تو این سن چیزی حالیشون نباشه الان عصر فضای مجازی و اینترنته هر سوالی که 
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باشن با ی سرچ جوابشو بصورت صوتی و تصویری و نوشتاری پیدا میکنن.من چه رفت و داشته 

 امد اینو کنترل کنم چه نکنم با کمک اینترنت همه چی رو میفهمه.

 پس چرا بچم النا از این چیزا یاد نداره._

که یالنا گفت:مگه من مثل همینم که فقط چشمم دنبال شلوار مردا باشه؟من دنبال عشقم والا اون

 دریا خانوم دنبالشه رو همه مردا دارن.

شیرین جون خیره خیره به النا نگاه کرد و گفت:خیر نبینی دریا دو روزه اومدی ببین ذهن این 

 بچه رو هم شستشو دادی.

 

از خنده ریسه میرفتیم و شیرین جون حرص میخورد چقدر خوب بود که هنوز هم میتونستم 

 که هنوز کسایی رو داشتم که میتونستم با اونا خوش باشم.بخندم و شاد باشم چقدر خوب بود 

بعد از شام به غیر از عمه کتی و بچه هاش بقیه همه رفتن خونه های خودشون موقع خداحافظی 

به کیهان گفتم:میدونم با ترانه چه تصمیمی گرفتین بهتر بیخیالش بشین چون نه من نه امین 

 تو ندارم.نظرمون عوض نمیشه منم نیاز به دلسوزیه 

با تعجب نگام کرد اما وقت برای توضیح نداشت پس بی هیچ حرفی رفت و چند دقیقه بعد صدای 

 زنگ پیام گوشیم بلند شد,بازش که کردم نوشته بود ده صبح کافه همیشگی.

کیهان بود دیگه هیچوقت بدون توضیح و توجیه کارش کنار نمیکشید و حتما باید ثابت میکرد 

ا اینبار فرق میکرد چون برای من مهم نبود پس نوشتم:مشتاق نیستم دیگه هدف بدی نداره ام

 باهات همکلام بشم حرفات باشه برا خودت من تصمیمم رو گرفتم.

 بلافاصله جواب اومد:دریا لجبازی نکن فردا بیا تو خیلی چیزا رو نمیدونی.

این موضوع برای  چه اصراری دارند کیهان و ترانه به اینکه من چیزی نمیدونم و چقدر هم

 هردوشون مهمه.چاره ای نبود به کیهان گفتم میام.
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رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم دندونام رو مسواک زدم و اماده خوابیدن شدم که دوباره صدای 

پیام اومد چقدر امشب برام پیام میاد.بازش کردم اینبار ترانه بود:دریا ازت خواهش میکنم امین 

ن تمام فکر و ذهنم امین شده من بدون اون نمیتونم زندگی کنم.دریا یادت رو بیخیال شو بخدا م

هست وقتی هشت سالت بود من و تو و النا دست خواهری دادیم عکس اونروز توی دفتر 

 خاطراتته ی سر بهش بزن یادت میاد هیچوقت روی خواهرتو زمین نمیزدی.

برای اعتراف به عشق چون من انقدر هم از چه پیام بلند و طولانی فرستاده بود ولی خیلی دیر بود 

خودگذشتگی نمیکردم برای کسی که از عشقم بخاطرش بگذرم حتی اگه اون شخص مثل خواهرم 

باشه.اگه زودتر به من گفته بود شاید هیچوقت به امین وعده ازدواج نمیدادم و حتی به امین 

ر راضی بشه ولی الان نه الان دیگه دی میگفتم سراغ ترانه بره وکلی تعریف از ترانه میکردم تا امین

 بود چون انقدر عاشق امین شدم که اونو خودخواهانه فقط واسه خودم بخوام.

برای ترانه نوشتم:شرمنده خواهری ولی خیلی دیره برای فراموش کردن امین از من این رو 

ن رای فراموش کردنخواه.همونطور که برای تو سخته برای منم سخته.اما تو بهتره تمام تلاشت رو ب

 امین بکار ببری چون احساس من به امین یه احساس دوطرفه هست.

گوشی خودم رو خاموش کردم چون واقعا حوصله سروکله زدن با ترانه رو نداشتم.فعلا که خوابم 

نمیومد و بقیه هم هنوز بیدار بودند پس طبقه پایین رفتم همه غیر از شیرین جون اونجا بودن 

معمولا سرشب میخوابید هیچوقت تو شب نشینی ها شرکت نمیکرد.مامان برام شیرین جون چون 

لباس عیدی خریده بود اونو به من داد و من کلی ذوق کردم و سروصورتش رو بوسیدم قرار بود 

شب سال تحویل امسال همه فامیل خونه ما باشن پس برای اون شب تصمیم گرفتیم و برنامه 

چیدمان سفره هفت سین تا عوض کردن اب استخر و تمیز کردن ریزی کردیم از چند مدل شام و 

خونه و با این حساب فردا روز پرکاری بود و من نمیدونستم چطور از زیر کارها فرار کنم و به قرارم 

 به کیهان برسم.

 

عجب شبی بود اون شب مگه تموم میشد تا ساعت یک که با بقیه بیدار بودیم وقتی رفتم بخوابم 

 نبرد امین راست گفته بود اونهمه که من خوابیده بود مگه بازم میتونستم بخوابم؟اصلا خوابم 
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گوشیمو از روی عسلی برداشتم و روشن کردم برخلاف تصورم فقط یه پیام از ترانه داشتم که 

 نوشته بود بچرخ تا بچرخیم.

م فک رم نمیخوابیخیال ترانه شدم و یه پیام برای کیهان فرستادم:سلام ببخشید فردا کلی کار دا

 کنی بدقولم ولی باور کن نمیتونم بیام ولی قول میدم در اولین فرصت بریم بیرون.

 ارسال رو زدم و واتساپ رو باز کردم یه پیام از امین داشتم:بیداری؟

 ماله ده دقه قبل بود پس هنوز بیدار بود پیام دادم:اصلا خوابم نمیبره تو چرا بیداری؟

 داد:نمیدونم هرکاری میکنم خوابم نمیبره.دو دقه بعد جواب 

تا ساعت دو با امین چت کردیم و بعد اون رفت که بخوابه.تازه گوشیم رو گذاشتم روی عسلی که 

دوباره ویبره ش لرزید لابد امین بود و یادش رفته بود یه چیزی بگه اما اشتباه کردم کیهان بود 

 نوشته بود:اوکی خانمی روی قولت حساب میکنم.

 را انقدر دیر جواب پیامم رو داد؟براش نوشتم فکر کردم خوابیدی که جواب نمیدی.چ

چند دقه بعد جواب داد:نه داشتم درس میخوندم تازه رفتم که بخوابم گفتم پیامام رو چک 

 بکنم.خیلی خستم چشمام بزور بازه میرم بخوابم توهم بخواب شب بخیر.

د اما صبح با سروصدا و داد وفریاد بقیه بیدار شدم با نمیدونم چقدر توی تخت غلتیدم تا خوابم بر

منگی نگاهی به ساعت انداختم نه و نیم بود هنوز خوابم میومد ولی مگه این سروصدا میذاشت 

بخوابم؟بزور از جام بلند شدم و رفتم طرف دسشویی دست و صورتم رو شستم و رفتم توی 

ع کردن بیخیال صبحانه رفتم تو سالن مامان اشپزخونه از صبحانه خبری نبود ظاهرا خوردن و جم

جارو برقی دستش بود و جارو میکشید ارش و سیاوش وسایل رو جابجا میکردند مامان جارو برقی 

رو خاموش کرد و گفت دریا برو تو حیاط کمک بابات.با این حساب از صبحانه خبری نیست و باید 

دانا رو سرسامون میداد یکی خاک باغچه برم کمک بقیه.توی باغ هرکس مشغول کاری بود یکی گل

ها رو عوض میکرد یکی نهال میکاشت بابا داشت اب استخر رو خالی میکرد رفتم کمکش تا 

غروب همه مشغول بودن نهار هم نخوردیم شب یه شام مفصل خوردیم و از شدت خستگی 

 سرشب همه رفتیم خوابیدیم.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 76 

تحویل رسید خوشبختانه اینبار همه از  چند روز بعدش هم به همین منوال گذشت تا شب سال

بعد عصر قرار بود بیان اهل منزل هم همه مثل چند روز اخیر از صبح زود بیدار شده بودیم و 

اخرین دور کارا رو انجام دادیم وظیفه من و النا درست کردن چند نوع میان وعده بود از صبح 

و شامی و میگو سوخاری درست سالاد ماکارانی و الویه بعلاوه پیراشکی گوشتی و کتلت 

کردیم.شربت گل محمدی که ساخت خودمون بود رو اماده کردیم چیدن سفره هفت سین بعهده 

المیرا بود.و عمه خداروشکر باند رو چشماش رو باز کرده بود و عینک دودی زده بود.پسرا هم توی 

نا جایی برای خوردن حیاط مرغ کباب میکردند با اینهمه غذا و میان وعده بعید میدونم مهمو

سبزی پلو با ماهی اونم با دستپخت محشر شیرین جون داشته باشند واقعا چ خوب میشد اگه 

 کسی نمیخوردش و میموند اونوقت خودم تنهایی کلکش رو میکندم.

بعد اینکه کارامون رو تموم کردیم رفتم کمک المیرا که با کلی وسواس و سلیقه مشغول چیدن 

ها رو توی ظرفا چیدم و النا اجیل ریخت توی جا اجیلی نزدیکای عصر که  وسایل بود من میوه

همه کارا تموم شد همه رفتیم تا اماده بشیم.من بعد از یه حموم کامل رفتم توی اتاق یه زنگ زدم 

به النا تا بیاد باهم اماده بشیم.سیما و المیرا هم اومدن. چهار نفری همه وسایلمون رو ست کرده 

یما رو اماده کردیم من ناخناش رو طراحی کردم و المیرا موهاشو فر داد النا هم یه بودیم اول س

کوچولو  ارایشش کرد سیما کارش تموم شد رفت تا لباسش رو بپوشه بعد نوبت من بود المیرا ی 

ارایش خیلی خوشگل تقریبا تیره روی صورتم پیاده کرد چون لباسمونم رنگش سیاه بود. موهامم 

زیاد بلند نبود المیرا با ی مدل خاص از جلو تزئینش کرد و النا ناخنام رو طراحی کرد  بخاطر اینکه

قرار بود همه روسری سرمون کنیم جز سیما.بعد هم النا طبق معمول المیرا ارایش کرد و موهاشو 

مثل موهای من کرد تا ست باشیم و من ناخناش رو طراحی کردم ارایششم مثل مال من تیره بود 

نوبت المیرا شد موهای اونم یه مدل ساده درست کردیم و با کمک خودش ارایشش کردیم  بعد هم

و ناخناش رو طراحی کردیم و بعد رفتیم سراغ لباسامون که یه مدل گیپور ساده بود که بلندیش 

تا روی زانو بود واستیناش چند سانت پایینتر از ارنج میشد و دور کمرش ی پاپیون خاکستری 

ساپورت توری و شال حریر و کفش پاشنه پونزده سانت برق سفید سرویس نقره بخاطر رنگ بود با 

رنگ تیره لباس چند برابر شده بود بقول المیرا میگفت انگاری میخوایم بریم مجلس عزا سرتا پا 

سیاه پوشیدیم.النا ماهرانه شالهامون رو یه مدل خاصی بست و شال سیما رو دور گردنش یه مدل 

 جالب بست.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 77 

 

چهارتایی از پله ها پایین رفتیم پسرا هم اماده شده بودند اونام ست کرده بودند کت و شلوار سیاه 

با پیراهن سفید و پاپیون سیاه فقط بابا پاپیون نداشت چون میگفت خوشش نمیاد ازاین مدلا 

مامان و عمه و شیرین جون هم کت و دامن بادمجونی پوشیده بودند و بیخیال کفش با دمپایی 

روفرشی میگشتن اول از همه امین متوجه ما شد و گفت بسم الله الرحمن الرحیم لشکر جنا 

 اومدن.

همه بطرفمون برگشتندوای چقدر توی کت و شلوار جذابتر شده بودند.بابا نگاهمون کرد و گفت به 

ه دبه چه فرشته های خوشگلی.خانوم منو ببین انگار ابجی کوچیکه النا و دریاس بس که جوونتر ش

با این تیپ اصن هرروز که میگذره این المیرا خانوم به زیباییش یه چیزی اضافه میشه یادم باشه 

 ی صدقه براش کنار بذارم.

المیرا دلبرانه خندید و گفت :انقد مسخره بازی درنیار خجالت بچه هامون رو بکش حالا واقعا خوب 

 شدم؟

 اره عزیزم از همه اینا سرتری._

اومد و دور سر همه  اسکناسهای ده هزارتومنی چرخوند و گفت:قربونتون برم  مامان با کیف پولش

 همتون ماه شدین.

امین یواشکی کلی ازم تعریف کرد و گفت جذاب شدم لباسم خیلی بهم میاد و گفت مدل لباس رو 

 اون از توی اینترنت پیدا کرده و داده به النا تا بده به خیاط که برامون بدوزه.

فامیل کم کم اومدند و اول از همه خاله شیدا و خونواده ش. در کمال تعجب ترانه دم غروب همه 

هم همون مدل لباس ما رو پوشیده بود بعد از سلام واحوالپرسی النا به ترانه گفت :نامرد پس بگو 

 برا چی عکس مدل لباسمو خواستی.

 ترانه گفت:اره میخواستم با شما ست کنم.

 یدونست مدل لباس ما رو امین انتخاب کرده؟یواش به النا گفتم:ترانه م
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اره بوتیک بودیم که امین عکس رو بهم داد و گفت لباسمون رو این مدلی کنم چون به همه ما _

 این مدل میاد ترانه هم همونجا بود بعد که امین رفت گفت عکس رو براش بفرستم.

اصلا بهش توجه  خودشیرین میخواست جلوی امین خودی نشون بده اما خوشم اومد امین

نکرد.اما ترانه پررو تر از این حرفا بود چون وقتی امین اومد توی اشپزخونه بلافاصله ترانه گفت 

 امین خوب شدم با این لباسه؟

 آره اجی خیلی بهت میاد._

 و این یعنی تیر خلاصی امین به ترانه گفت اجی و ترانه با لب و لوچه اویزون تشکر کرد ازش.

دند و لحظه سال تحویل رسید همه دور سفره هفت سین نشستیم من بین ارش و بالاخره همه اوم

بابا نشسته بودم و محکم دستاشون رو گرفته بودم چشمام رو بستم و از ته دل ارزو کردم کاش 

همیشه این جمع پا برجا باشه و تا ابد مشکلی باهم نداشته باشیم.در اخر دعا کردم که کاش سهم 

اشه و بس. چشمام رو که باز کردم امین رو دیدم که وسط المیرا و النا نشسته من از زندگی امین ب

و محکم دستاشون رو گرفته اونطرفتر سیاوش بود که دست سیما و سیامک رو گرفته بود ترانه 

وسط پدرومادرش کیهان هم همینطور عمه وسط مامان و شیرین جون و بقیه به همین منوال 

شماشون رو باز کردند سال نو رو تبریک گفتند و بزرگترا عیدی صدای توپ که بلند شد همه چ

دادند و همه کنار هم شادی کردیم و کینه ها رو کنار گذاشتیم جوونا رقصیدن و بزرگترا ارزوی 

 خوشبختی و سربلندی کردند و شب خوبی رو برای هم درست کردیم.

 ویی کردی؟اون شب موقه خواب امین بهم پیام داد که دم سال تحویل چ ارز

 اینکه تو زندگیم تو مال من باشی تو چی؟_

 چه ارزوهامون مثل هم بوده._

بهترین جواب دنیا رو بهم داده بود با این حرفش استیکر بوس رو فرستادم و نوشتم عاشقتم 

مهربونم کاش ی روزی برسه که موقه سال تحویل با اقام که تو باشی برقصم خسته شدم از 

 راه میخام برای رقص و کی بهتر از تو؟تنهایی رقصیدن یه هم

 اون روزم میرسه نگران نباش خانومم.راستی یادت که نرفته من خیلی دوستت دارم؟؟_
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 هیچوقت یادم نمیره...._

 

وارد کافی شاپ شدم نگامو دورتادورش چرخوندم هنوز نیومده بود خلوت بود مثل همیشه.با کلی 

بابا اصلا خوشش نمیاد دختر همش بی دلیل از خونه بره دروغ و دوز و کلک از خونه اومدم بیرون 

 بیرون.بهشون گفتم با یکی از دوستام قرار دارم میرم ببینمش و برگردم.

نوروز بود و خیابونا خلوت همه رفته بودن دید و بازدید ما هم شب قرار بود بریم خونه نوشین و 

 مامان تاکید کرده بود خیلی زود برگردم.

تم و منتظرش شدم چند دقیقه بعد رسید فکر کرد هنوز نیومدم چون همون ی گوشه دنج نشس

 ورودی کافی شاپ روی یه صندلی نشست صداش زدم :کیهان اینجام.

از جاش بلند شد و اومد روبروم نشست بعد سلام و احوال پرسی دستامو گذاشتم روی میز و 

 گفتم:خب من منتظرم حرفات رو بشنوم.

خیره شد و بعد گفت:از وقتی توی بوتیک سرکار شده بودم متوجه شده چند دقیقه توی چشمام 

بودم امین همش سرش تو گوشیه فهمیدم دوست دختر داره خب جای تعجبم نبود تقریبا اکثر 

پسرای سن امین دوست دختر دارند منم داشتم برامم مهم نبود با کی دوسته اخه میدونستم 

چه روحی و چه جسمی.با خودم گفتم لابد میخواد امین کسی نیست که به کسی آسیب برسونه 

وقت گذرونی کنه.یه روز که رفتم بوتیک مشتری اومده بود قسمت خانوما النا هنوز نیومده بود و 

امین داشت جواب همونا رو میداد متوجه اومدن من نشده بود.خلاصه مشتری رفت و امین داشت 

اد سلام دریا خانومه گل خوبی عشقم و اونجا رو مرتب میکرد که گوشیش زنگ خورد جواب د

فلان. بند دلم پاره شد ولی گفتم نه این یه دریای دیگس که دوباره صدای امین اومد صدای 

سوگند میاد بغلته؟و بعد گفت اخی خانوم من داره تمرین مادر شدن میکنه.مطمئن شدم تویی 

در حالم بد بود که از بوتیک خیلی ناراحت شدم دلم گرفت من تورو فقط برا خودم میخواستم.انق

زدم بیرون امین کلا متوجه من نشده بود. دیگه نمیخواستم بشنوم چی میگه طاقت نداشتم 

حرفای عاشقانه ای که امین به دختر مورد علاقم میزنه بشنوم.با ماشین توی شهر دور میزدم 

پاره شد صدام  هیچجا ارومم نمیکرد رفتم یه جای خلوت و انقد داد زدم که حس کردم حنجرم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

گرفت حتی نتونستم گریه کنم تا شاید اروم بشم شب شد نمیخواستم برم خونه ولی باید میرفتم 

مامان بابام نگران میشدن اونا چ گناهی کرده بودن که تنبیهشون کنم.مامانم میدونست تورو 

ولی اون  دوست دارم بهش گفته بودم یه روزی با تو ازدواج میکنم اونم کلی تشویقم کرده بود

شب من دیگه هیچ امیدی نداشتم به ازدواج با تو.به هر بدبختی که بود رفتم خونه کسی خونه 

نبود مستقیم رفتم توی اتاقم و با همون لباسا افتادم روی تخت.ناراحتیم بیشتر بابت این بود که 

ون و پر از یطامین ناخواسته دلتو بشکنه احساساته ظریفتو به بازی بگیره میترسیدم اون دریای ش

انرژی رو بکشه و ازش یه دختر افسرده و ناامید بسازه یه دریا که دیگه به هیچ مردی اعتماد 

نداشته باشه.خیلی ناراحت و افسرده شدم همه نگرانم بودند جز خودم.میدونستم امین با قول 

 ازدواج باهات دوسته وگرنه تو که اصلا با امین رابطت خوب نبود.

کنم تا اینکه متوجه نگاهای خیره ترانه به امین شدم یه فکری به ذهنم زد به نمیدونستم چکار 

ترانه قضیه شما رو گفتم و ازش خواستم یه جوری حواس امین رو پرت کنه امین بیخیال تو بشه و 

به اون بچسبه میدونستم دلت میشکنه ولی جای ترمیمش وجود داشت چون تازه احساست به 

ن با تمام وجودم اون رو درست میکردم.اما امین به توجهای ترانه اهمیت امین شکل گرفته بود و م

نمیداد و هنوزم با تو بود واقعا نمیدونستم چکار کنم تا اینکه تو اومدی وقتی اراد گفت تو با امین 

اومدی بوتیک سریع خودمو رسوندم اونجا تا ببینمت... ببینم تا چه حد با امین صمیمی شدی 

یشتر از همه برا امین تنگ شده فهمیدم احساست عمیقتر از این حرفاست وقتی گفتی دلت ب

فهمیدم با نقش بازی کردن نمیشه کار روبه جایی پیش برد کاش همون موقه که ترانه داشت رو 

مخ امین کار میکرد منم خودمو به تو نزدیکتر میکردم شاید اینجوری موفقتر میشدم.میخواستم 

صحبت کنم ولی اون شب تو اب پاکی رو ریختی روی دستم.واقعا باهات قرار بذارم و باهات 

نمیدونم چی بگم ولی دریا این رابطه اشتباهه تو و امین دارید به خونوادهاتون خیانت میکنید لگد 

به اعتماد اونا میزنید دریا کسی به ازدواج شما رضایت نمیده خودتم اینو میدونی ولی نمیدونم 

ابطتت با امین ادامه میدی.دریا هنوز دیر نشده میتونی با امین کات چرا هنوز سرخوش داری به ر

کنی عزیزم تو برای انتخاب همسر اینده هنوز کلی وقت داری امین یه پسر نوجوانه اینده ش هنوز 

مشخص نیست حتی معلوم نیس به احساسش تا چه حد پایبند بمونه هیچ تضمینی نیست که 

سال دیگه همه چیز از هم بپاشه شاید خونواده ت بفهمن رابطه شما ابدی باشه شاید یکی دو

میدونی چه غوغایی به پا میشه؟شاید حتی به صمیمیت بین دو خانواده ضربه بزنید دریا به این 
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چیزا فکر کردی؟ببین دریا من نمیگم بیا با من دوست باش نه اصلا منظورم این نیست فقط میگم 

 با یه فاجعه تموم بشه... رابطه ت با امین رو تموم کن چون ممکنه

 

توی  مدتی که صحبت میکرد به حرفاش گوش کردم حرفاش کاملا درست بود خودمم خیلی به 

این چیزا فکر کرده بودم ولی امین میگفت نگران نباشم همه چیز رو بعهده اون بذارم.جوابی به 

 یرم شده.حرفای کاملا منطقی کیهان نداشتم از جام بلند شدم و گفتم:من باید برم د

دستم رو گرفت و گفت:دریا تورو خدا به حرفام گوش کن باور کن من نگرانتم هم نگران تو هم 

 امین.

 بذار برم کیهان مامانم گفته زود برم شب دعوتیم خونه نوشین._

دستمو ول کرد و گفت:دریا هر اتفاقی بیفته من ازت حمایت میکنم فقط با امین صحبت کن و 

 اشتباهه.میتونی بری.قانعش کن این رابطه 

با تمام وجودم از اونجا فرار کردم دیگه هیچوقت به اون کافی شاپ نمیرم اونجا جاییه که کیهان 

 منو متوجه حقایق تلخ زندگیم کرد حرفایی زد که خودم میدونستم ولی نمیخواستم بدونم.

ون استم که برسم چتمام مسیر رو پیاده رفتم و فکر کردم و به هیچ نتیجه ای نرسیدم چون نمیخو

همش دنبال قانونی بودم که تایید کنه رابطم با امین درست و بجاست اما هرچی فکر میکردم بازم 

 به حرفای کیهان میرسیدم.

 

اصلا نفهمیدم کی رسیدم خونه از بس فکرم مشغول بود و دلم پر.مستقیم به اتاقم رفتم و چشمام 

چرخید امین همون حوالی بود بابا هم بود بهم رو بستم تا بخوابم  حرفای کیهان توی سرم می

میگفت خائن مامان نگام نمیکرد عمه نگاهش پر از نفرت بود دنیا دور سرم میچرخید ترانه اومد 

دست امین رو گرفت و اونا با خوشحالی رفتند کیهان گفت:دیدی به حرفام رسیدی مگه نگفتم از 

م زدم که یکی مانعم شد دستامو گرفت امین دل بکن.گریه کردم جیغ کشیدم به سر و صورت

 صداش اومد:دریا دریا مامان چشماتو وا کن دخترم داری خواب میبینی.
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 چشمامو باز کردم مامانم بالا سرم بود از جام بلند شدم و گفتم چی شده؟

من باید این سوال رو ازت بپرسم چی شده؟چرا انقدر پریشونی مگه پیش کی رفته بودی؟همین _

 ومدی خوابیدی الانم که اومدم بیدارت کنم دیدم داری هذیون میگی.چیزی شده؟که رسیدی ا

وای خدا روشکر که همه چیز خواب بود رو به مامان گفتم:پیاده اومدم خسته بودم خوابم میومد 

 نگران نباش چیزی نشده.

ساس والا دریا تا قبل اینکه بری تهران هیچی رو ازم قایم نمیکردی ولی از وقتی اومدی اح_

میکنم داری ازم یه چیزایی رو پنهان میکنی و به دروغ جوابمو میدی.قضیه چیه خب راستشو 

 بگو.

 چیزی نیس مامان نگران نباش._

 خدا کنه راست بگی.پاشو برو اماده شو بریم خونه نوشین._

مامان رفت و من از جام بلند شدم سعی کردم به همه چیز بی تفاوت باشم ولی مگه میشد حرفای 

 یهان یه طرف حرفای مامان یه طرف دیگه خوابی هم که دیدم به کنار.ک

حوله رو برداشتم و رفتم حموم یه دوش اب گرم گرفتم حالم جا اومد سرحالتر شدم لباسی که 

مامان برام خریده بود رو پوشیدم یه تونیک قرمز و قهوه ای با شال قهوه ای و جین ابی و با 

یش کردم.مانتوی سیاهمو پوشیدم و رفتم پایین.بابا گف کجایی بوتهای مخمل قهوه ای.یکم ارا

 باباجون دیر کردی منتظرتیم خیلی وقته.

 ببخشید خواب موندم._

رفتیم خونه عمه با دیدن امین دوباره یاد حرفای کیهان افتادم و اه بلندی کشیدم امین یواش 

 گفت نبینم غمتو ناراحتی چرا؟

 دلم قد یه دنیا گرفته امین._

 ی شده مگه؟ تو که حالت خوب بود.چ_

 دوست دارم برگردم تهران یه مدت از جو اینجا دور باشم._
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 خب بگو چی شده کسی ناراحتت کرده؟_

 صدای عمه اومد:بچه ها بریم تیام اومد.

 جواب امین رو ندادم و جلوتر از همه راه افتادم.

بابا ماشین کیهان رو ازش گرفته چون اقا رضا هنوز از مسافرت برنگشته بود و ماشین نداشتیم 

بود و یه تعداد با ماشین بابا رفتن و یه تعداد هم با تیام که اومده بود دنبالمون هرچند به سختی 

 جا شدیم ولی خب رفتیم. من و سیما و النا و ارش عقب ماشین. تیام و امین هم جلو.

ودن تمام مدت یه گوشه اصلا از مهمونی چیزی نفهمیدم فامیلای مادری نوشین هم اومده ب

نشسته بودم و بقیه رو نگاه میکردم.النا اومد کنارم و گفت:چته تو خودتی؟کشتیات چرا غرق 

 شده؟

 اصلا حوصله ندارم میخام برم یه گوشه دنج و ساکت._

 ای بابا از اثرات برج نشینیه. چن وق بمونی شیراز دوباره مثل قبل عادت میکنی._

 خونه؟اره شاید.میگم کی میریم _

 منم خیلی دلم میخاد بریم ولی اینا هنوز نشستن._

 نوشین اومد کنارمون و گفت :دخترا چیزی لازم ندارید؟

 مرسی نوشین جونم مثل همیشه همه چیز عالی بود راستی مهراوه کجاس ندیدمش؟_

 نوشین جواب النا رو داد:با مادر بزرگش رفته کیش.

اومده بودم شیراز ندیده بودمش و یادم رفته بود از  نوشین یک دختر هفت ساله داشت از روزیکه

 نوشین بپرسم کجاست چه خوب که النا ازش پرسید تا منم جواب سوالم رو بگیرم.

 دریا خانومه شیطون در چه حالع؟تو این باغا نیستیا._

 فدات اجی سرم انقد درده.دلم میخاد بخوابم._
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بریم تو اتاق بخواب فعلا که اینا مجلسشون عه چرا زودتر نگفتی میبینم چشمات قرمزه.پاشو _

 گرمه بلند نمیشن برن.

 نه قربونت.انقد دیگه اوضاع حاد نیس میتونم تحمل کنم._

 این حرفا چیه تو که اهل تعارف نبودی.پاشو بیا بریم ببینم._

از خدا خواسته از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم بطرف اتاق خوابش رفت من دستشو گرفتم 

فتم:نوشین این اتاق خوابتون نیس؟من نمیام اتاقت بخوابما یهو دیدی محسن کار داشت اومد تو گ

 اتاق خوب نیس.

والا اتاق مهراوه بهم ریختس نمیشه بری بخوابی.محسنم بهش میگم چیزی لازم داشت بگه من _

 بیام براش ببرم حالام حرف نزن برو تو اتاق بخاب.

ی تخت دراز بکش نه من وسواسیم نه محسن اگه خودت بی حرف وارد شدم نوشین گفت:رو

 وسواس داری بگو یه چیزی برات بندازم رو زمین یا روی تخت ملافه پهن کنم.

 نه نه لازم نیس وسواس ندارم._

 اوکی چیزی لازم داشتی صدام بزن خوشگله.پتو هم از توی اون کمد وردار._

اتاق حدودا چهارده متری یه تخت بزرگ نوشین از اتاق رفت.نگاهمو دور اتاق چرخوندم یه 

سلطنتی میز کامپیوتر میز توالت عسلی یه کتابخونه کوچیک کمد دیواری بوفه و کمد 

لباسی.عکس بزرگ قاب شده روبروی تخت مال شب عروسیشون بود توی بغل هم خیره به 

 چشمای هم.

 یعنی قسمت منم میشه که با امین یه همچین عکسایی بگیریم؟

 چیزایی داشت برام حسرت میشد.چیزایی که حدود نه ماه باهاشون زندگی کردم.خدایا چه 

 

روی تخت دراز کشیدم و گفتم:باور کنم که هیچوقت من و امین نمیتونیم روی یه تخت کنار هم 

 دراز بکشیم؟
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لعنت بهت کیهان که چشمامو روی همچین واقعیتایی باز کردی واقعیتایی که اگه نمیدونستم بهتر 

 ولی لازمی بود بدونم.بود 

 امین که خیلی خوب بود همه چی تموم بود چرا نباید سهم من میشد؟

 دستمو روی تخت کشیدم و گفتم:امین؟

 خودم جواب دادم:جون امین؟

 چقد دوستم داری؟_

 دویست برابر اون چیزی که تو دوستم داری._

 امین؟_

 بله خانومم؟_

 دوست داری بچمون دختر باشه یا پسر؟_

روی شکمم کشیدم مثلا حامله بودم و گفتم:فرقی نمیکنه همینکه چشماش ابی باشه برام  دستمو

 کافیه.

 عه امین من دوست دارم بچم چشماش سبز باشه._

 میگم ابی بگو چشم._

 میخندم و میگم:خیلی زورگویی.

 دریا؟_

 جونم اقایی؟_

 تو چی دوست داری بچمون پسر باشه یا دختر؟_

 اشن یه پسر که داداش تو بشه و یه دختر که ابجیه من بشه.من دوست دارم دوقلو ب_

 فکر خوبیه.دختره چشاش ابی باشه مثه تو پسره چشاش سبز باشه مثه من._
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نه دیگه دختره چون اجیه منه چشاش سبز باشه اخه من چش سبز دوس دارم پسره چشاش ابی _

 باشه چون داداش توئه.

 ن میرن.خنگول خانوم خواهر برادرامون به خودمو_

 پس چرا رنگ چشای من و داداشام یکی نیس مال تو و خواهراتم همینطور؟_

 ولی من دوست دارم دخترم شبیه مامانش باشه._

 عه پس پسر جونم چی میشه؟_

 اونم چشاش ابی باشه خب._

 مثل دیوونه ها داشتم مکالمات روزانه خودم و امین رو با خودم تکرار میکردم.

 ون میرسم خودت یه راهی نشونم بده.خدایا دارم به مرز جن

 دست کشیدم روی صورتم خیس بود گفتم:دریایی گریه چرا؟

 امین چی شد که ما بهم رسیدیم؟_

من که بهت گفته بودم همه چیز رو به من بسپار دیدی همه چی رو درست کردم.حالام اشکاتو _

 پاک کن من روی اشکات خیلی حساسم.

نمیرسیم میگه این رابطه اشتباس میگه من و تو داریم خیانت میکنیم امین کیهان میگه ما بهم _

 میگه با این کارمون داریم از اعتماد بقیه به خودمون سوءاستفاده میکنیم.راست میگه امین؟

 غلط کرده کیهان از حسودیش این حرفا رو میزنه.جدی نگیر حرفاشو._

نمیشد کاری کرد باید حتما با امین  از جام بلند شدم و روی تخت نشستم با این خیال بافیا

 صحبت میکردم همین امشب.

 اگه بیشتر توی اتاق تنها میموندم و فکر و خیال میکردم قطعا دیوونه میشدم.
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رفتم جلوی آینه ریمل و خط چشمم ریخته بود و صورتم سیاه شده بود کیفم و مانتوم توی همون 

توی همین اتاق.دنبالش گشتم و پیداش  اتاق بود وقتی رسیدیم نوشین ازم گرفتش و اوردش

 کردم با دستمال مرطوب صورتمو پاک کردم و دوباره ارایش کردم و از اتاق رفتم بیرون.

 نوشین که دید از اتاق اومدم بیرون بطرفم اومد و گفت:چی شد چرا نخوابیدی؟

 نتونستم بخوابم اومدم اینجا پیش شما باشم._

 جمع نشستم. نوشین چیزی نگفت و منم رفتم توی

 شب از نیمه گذشته بود که برگشتیم خونه.

همه خسته و کوفته بودن امین که مسیر ده دقیقه ای تا خونه رو توی ماشین خوابید فهمیدم 

 امشب نمیشه باهاش حرف زد.

به محض ورود به خونه رفتم تو اشپزخونه و یه لیوان اب خنک سر کشیدم تا شاید از عطش درونم 

شت با المیرا تو سالن صحبت میکرد و شنیدم که بهش گفتم برای شب سیزده بدر کم بشه.بابا دا

بلیط گرفته واسه تهران با خودم حساب کردم میشد حدود یک هفته بعد خوب بود نه زیاد دیر 

 بود نه خیلی زود.

 نبعد اینکه مسواک زدم رفتم توی اتاقم گوشیمو از کیفم دراوردم یه پیام از کیهان داشتم:با امی

 صحبت کردی؟

اخ کیهان تو داری منو میکشی توروخدا دست از سرم بردار.براش نوشتم:کیهان جان ممنون از 

 اینکه چشمام رو روی حقایق باز کردی ولی لطفا بذار خودم تصمیم بگیرم چکار کنم.

دیگه پیامی نداد.شاید داشت درس میخوند و متوجه پیامم نشده بود شایدم خواب بود شایدم 

کار اومده دستش.مهم نیست چرا جواب نداد ولی همینکه جواب نداد کلی ازش ممنون حساب 

 بودم.

روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم توی دلم گفتم:همین یه بار به زندگی ایندم با امین 

فکر میکنم دیگه تا وقتی تکلیف مشخص بشه فکر نمیکنم.چشمام رو بستم و شروع کردم به 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 88 

ی از اینکار خوشم میومد اخه منو از همه درد و ناراحتیام دور میکرد و من تنها رویاپردازی خیل

 رویای شیرینی که توی ذهنم داشتم زندگی مشترکم با امین بود.

غرق افکارم بودم که صدای ویبره گوشیم اومد دلم میخواست اصلا چشمام رو باز نکنم و نبینم 

او بودم ببینم چی فرستاده گوشی رو از روی عسلی کیه چون لابد کیهان بود اما از یه طرف کنجک

 ورداشتم و پیام رو باز کردم امین بود نوشته بود:شب بخیر خوشمزه.

 سریع براش نوشتم :مگه خواب نبودی؟

به دقیقه نکشید که جواب داد:اره خواب بودم یهو از خواب پریدم یادم اومد بهت شب بخیر نگفتم 

 الانم دارم میرم بخوابم.

نوشتم:من که تمام شب با رویای تو بهم خوش میگذره نیازی نبود بهم شب بخیر بگی.ولی براش 

 شب تو بخیر نبض احساس.

گوشیو گذاشتم سرجاش و چشمام رو بستم نمیدونم چه نیرویی در امین وجود داشت که هروقت 

 بهش فکر میکردم یا باهاش حرف میزدم بهم انرژی مثبت منتقل میکرد.

 رویاپردازی کردم که نفهمیدم کی خوابم برد.انقدر با خودم 

 

روی تاب نشسته بودم و منتظر امین بودم چند دقیقه ای معطل شدم تا اومد روبروم روی چمنا 

 نشست و گفت:خب خانم خانما من سراپاگوشم.

 امین تو میدونستی کیهان و ترانه میدونن من و تو در ارتباطیم؟_

 ز کجا فهمیدی؟با تعجب نگام کرد و گفت:نه؟؟؟تو ا

 خودشون بهم گفتن._

 نگفتن از کجا فهمیدن؟_
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اونش مهم نیست.مهم اینه که چه نقشه ای کشیدن.کیهان ماجرا رو فهمیده و به ترانه گفته و _

ازش خواسته که خودشو به تو نزدیک بکنه و حواس تورو نسبت به من پرت بکنه تا این رابطه از 

 هم بپاشه.

 میرسه مگه؟آخه چرا؟چی به اونا _

چون از نظر کیهان این رابطه اشتباهه اینکاری که ما میکنیم یه نوع خیانت به اعتماد خونواده _

 من و تو حساب میشه.خب دروغم نمیگه اگه کسی از این قضیه بویی ببره فاجعه میشه.

 کیهان کی این حرفا رو بهت گفت؟_

 فتم:وقتی رفتیم خونشون.اگه میگفتم باهاش قرار گذاشتم حتما پوستمو میکند.پس گ

عجب.دریا تو فکر میکنی ما قراره تا ابد همینجور دزدکی باهم درارتباط باشیم که میترسی _

بفهمن فاجعه میشه؟یا ما داریم کاری میکنیم که خیانت به خونواده س؟دوست داشتن که جرم و 

م ولی چون فعلا خیانت نیست.ما همین الان هم میتونیم به خونوادها بگیم قصد ازدواج داری

سنمون پایینه گیر میدن بهمون البته بعدا هم گیر میدن ولی خب الان بیشتر سخت گیری میکنن 

و مخالفت میکنن اما بعدا چون سنمون بیشتره میتونیم قانعشون کنیم که تصمیممون قطعیه و 

بهم عاقلانس.من که همش بهت میگم خیالت راحت باشه و همه چی رو به من بسپاری تو چرا 

 اعتماد نداری چرا حرفمو قبول نداری؟از چی انقد میترسی؟

 از اینکه کسی بفهمه من و تو دزدکی داریم باهم قرار ازدواج میذاریم و دعوا راه بیفته._

 هیچی نمیشه نترس._

از جاش بلند شد و اومد پشت سرم با تمام توان به سمت بالا هلم داد.جیغم به هوا رفت و 

 رسم.گفتم:امین نکن میت

 خندید و گفت:اینم سزای ادم بی اعتماد.

 از ته دل قهقهه زدم.بابا از روبرو اومد و گفت:خوش میگذره؟
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من همچنان میخندیدم به همین خوشیهای کوتاه و ساده به زندگی خوبی که پیش رو داشتم و 

 گفتم:اره بابایی خیلی خوبه.

 نید میخایم بریم مسافرت.خب خداروشکر.خوش گذرونی بسه پاشید بیاید وسایلو جم ک_

 عه کجا میریم یهویی؟_

والا دایی شروین زنگ زد و گفت برا هممون بلیط گرفته برا امشب که بریم قشم خاله شیدا هم _

 میاد.میریم یه پنج شش روزی خوش بگذرونیم.

 اخجووووون قشم شنیدم هواش این موقه سال عالیه._

که دیدم اونم بی تفاوت به من خیره ست امین هیچی نگفت برگشتم پشت سرم نگاه کردم 

 گفتم:امین توهم دوست داری مسافرت؟

 آره دوست دارم کلا هرچی تو دوست داشته باشی منم دوست دارم._

 بابا گفت:آفرین بچه ها همیشه همینجوری دوست باشید.

تندتند وسایلم رو جمع میکردم خیلی هیجان داشتم هرچند این اولینباری نبود که فامیلی 

مسافرت میرفتیم اتفاقا بیشتر مواقع با فامیل مسافرت میرفتیم.قشم هم تا بحال چندبار رفته 

بودیم اما اینبار عجیب به این مسافرت که یهویی پیش اومده بود علاقه داشتم حتی اینکه ترانه و 

 کیهان قرار بود بیان هم ناراحتم نمیکرد.

ترانه خیلی عادی بودند ظاهرا کیهان حساب شب توی فرودگاه همه همدیگه رو دیدیم کیهان و 

کار دستش اومده بود و ترانه رو هم متوجه کرده بود بیخیال بشه.توی هواپیما من و النا و سیما و 

ترانه کنار هم توی ردیف وسط افتادیم من کنار ردیف سمت چپ بودم و امین و ارش اونجا نشسته 

میدادند کیهان اونطرفتر کنار بابا اراد نشسته بود  بودند و هردوتا داشتند با ام پی فر اهنگ گوش

 و طبق معمول جزوه بدست بود بابا هم چشماش رو بسته بود.

ترانه و النا مثل همیشه مشغول حرف زدن بودن سیما هم به حرفاشون گوش میداد منم چشمام 

 رو بستم که تا رسیدن به قشم یکم بخوابم.
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 راه نشدم و النا منو بیدار کرد و گفت :پاشو رسیدیم. انقدر عمیق خواب رفتم که اصلا متوجه

دایی شروین یه خونه دوطبقه دوبلکس توی قشم داشت و از قبل هماهنگ کرده بود که وقتی 

رسیدیم چهارتا ماشین برامون فرستادن.هوای قشم شرجی بود و بوی نم میداد من عاشق این بو 

 ای خوبی در پیشه.و این هوا بودم.از همین اول سفر میدونستم روز

 

توی خونه به من و بقیه دخترا یه اتاق دادن و به پسرا یه اتاق مامان و عمه و شیرین جون هم یه 

 اتاق.سه تا اتاق دیگه هم بین بابا و خاله و دایی با همسراشون تقسیم شد.

 شب رو کسی بیدار نموند چون شام رو هم شیراز خورده بودیم کسی گشنه نبود به محض اینکه

اتاقا تقسیم شد و وسایل رو بردیم تو اتاقا همه رفتند خوابیدند اتاقا همه یه تخت دونفره داشت 

ترانه و سیما روی تخت خوابیدند و من و النا هم روی زمین.تا نصفه شب با امین چت میکردم و 

ا راون گفت که کیهان هم بیداره و داره درس میخونه.براش نوشتم:ببین اون چقد درس میخونه ب

 کنکور ولی تو اصلا ندیدم لای کتاب رو باز کنی خیلی بیخیالی چرا؟

جواب داد:خب اون داره برا پزشکی میخونه من هم رشتم اسونه هم اینکه فوقش دانشگاه ملی 

 قبول نشم میرم ازاد نگران نباش.

 پس بگو چرا انقدر بیخیال بود چشمش دنبال دانشگاه آزاد بود.

شدم اونم با صدای حرف زدن النا و سیما از جام بلند شدم دیدم خیلی  صبح بزور از خواب بیدار

 سرحال نشستن دارن موهای همدیگه رو میبافن گفتم:ساعت چنده؟

النا گفت:ده و نیمه خوب شد بیدار شدی داشتیم میرفتیم بیرون بابا گفت اگه خوابی بیدارت 

 ستی تا ما برگردیم.نکنیم خودمون بریم چون امین وکیهانم هنوز خوابن تنها نی

 ای نامردا داشتین بدون من میرفتین خیلی بدین._

باور کن بخاطر این گفت بیدارت نکنیم تا بد خواب نشی حالا که بیدار شدی پاشو سریع اماده _

 شو که بریم.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 92 

از جام بلند شدم خواستم رخت خوابمو جم کنم که دوباره صدای النا اومد:من جم میکنم تو برو 

 صورتتو بشور.سریع دست و

 توی راهرو امین رو دیدم که مسواک بدست داشت میرفت تو اتاق گفتم:عه گفتن تو خوابی.

 نه سیاوش بیدارم کرد گف پاشو بریم بدون تو خوش نمیگذره._

خندیدم و رفتم بطرف دستشویی.در عرض ده دقیقه لباس پوشیدم و اماده شدم یه لقمه نون پنیر 

سیر بخورم کیهانم بیدار شد و همراه ما اومد پسرا همه سوار ماشینی هم امین داد دستم تا توی م

شدن که دست کیهان بود دخترا بجز ترانه هم با بابا و المیرا سوار شدیم مامان و عمه و شیرین 

 جون با دایی سوار شدن خاله شیدا و ترانه هم با عمو هومن )بابای ترانه(سوار شدند.

ود بطرف درگهان رفت و بابا گفت: ظاهرا خانومای اون ماشین ماشین دایی که از همه جلوتر ب

 گفتن بریم بازار.

المیرا گفت:اره خوبه بریم خرید کنیم من عاشق خریدم باورت میشه حقوق این چند ماه اخر رو 

اصلا دست نزدم که بریم ترکیه خرید کنیم حالا که نشد بریم ترکیه حداقل اینجا بریم جیبمون رو 

 خالی کنیم.

 ابا خندید و گفت:خب الحمدلله که تو خودت پول همراته من حداقل پولم میمونه تو جیبم.ب

 المیرا گفت:عه آراد تو که خسیس نبودی مامان اینا شاید خرید کردن پول همراهشون نبود.

بابا گفت:خدا رحمت کنه پدرامون رو انقدی که خونه و ساختمون و مغازه برای مادرامون گذاشتن 

 شون رو میتونن با پول اجاره دادن همونا سیر کنن.که کل نسل

 من با چرب زبونی گفتم:بابا جونم پس من چی؟

بابا خندید و گفت:تو برو سراغ داداش آرش اونم این روزا سرکاره و پول درمیاره نمیبینی النا 

 هیچی نمیگه آخه جیبش پرپوله مگه نه بابا؟

مگه میذاره پولی به من برسه.هرماه نصف بیشتر سود النا گفت:دلت خوشه ها بابایی ترانه خانوم 

رو برمیداره هرچی کیهان پسر قانعیه ترانه حریصه کیهان که هیچی نمیگیره ترانه خانومم اندازه 
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یه شریک توی مال پول میگیره تازه یک سوم درامده روزانه رو هم به جیب میزنه.من نمیدونم 

ض میکنم به من میگن اشکال نداره بذار ترانه راحت چرا امین و آرش هیچی نمیگن منم که اعترا

باشه.ترانه هم از سادگی اونا استفاده میکنه و هرچقدر دلش میخاد پول ورمیداره تازه فقط پول 

 نیست که گاهی اجناس جدید هم که میاد از هرکدوم خوشش بیاد ورش میداره.

 ذرش رو بخوام.بابا گفت:چه دل خونی داری النا.خب چرا زودتر نمیگفتی من ع

 اخه امین و آرش میگن بخاطر عمه شیدا اشکالی نداره._

 بابا گفت:من با خاله شیدا صحبت میکنم میگم ترانه رو متوجه بکنه.

 

توی بازار از این مغازه به اون مغازه از این پاساژ به اون پاساژ میگشتیم هرکس یه چیزی میخرید 

را خودشون.پشت ویترین یه لباس فروشی داشتم به ما جوونترا برا خودمون میگشتیم بزرگترا ب

مانکن و لباسی که تنش بود نگاه میکردم یه لباس شب نیم تنه که بلندیش یکم از ران پا پایینتر 

بود روی قسمت سینش ملیله دوزی شده بود رنگشم آتشی بود خیلی ازش خوشم اومد برای 

های مختلط خوشم نمیومد لباس باز مهمونیهایی که فقط زن بودن خوب بود اخه توی مهمونی

 بپوشم امین اومد کنارم وگفت:از کدوم خوشت اومد بریم پرو کنی بخریم؟

 با دستم نشونش دادم و گفتم:اون آتشیه

 یه نگاه بهم انداخت و گفت:بیخیال بابا اون سرهم نیم متر نمیشه یه چیز بهتر انتخاب کن.

 م تو مهمونیای مختلط بپوشم.با لجبازی گفتم :نه نه فقط همین.منکه نمیخا

 پوفی کرد و گفت:پس بریم تو.

رفتیم داخل لباس رو اوردن رفتم اتاق پرو پوشیدمش اندازه بود.امین دوست نداشت تا زمانیکه 

محرم نشدیم جلوش بدحجاب باشم پس تمایلی نداشت ببینه با این لباس چه شکلی شدم.لباسو 

 دازه س؟دراوردم و رفتم بیرون امین گفت:خوبه ان

 آره خوبه._
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 ببین اون کفشا خوب نیست ست کنی باهاش._

نگاهی به کفشا انداختم جلو باز پاشنه بیست سانت مخمل رنگشم نارنجی خوشرنگ.گفتم اره 

 عالیه.

 امین روبه فروشنده گفت:داداش حساب ما چقد شد؟

 فروشنده هم بعد از یکم تعارف گفت سیصد وپنجاه تومن.

 گفت:چه خبر آقا یکم ارزونتر.امین با تعجب 

باور کنید دارم با تخفیف میگم اون لباسی که خانومتون خریدن جنس اصله ضد حساسیته _

پارچش فقط متری صد تومنه.با هزینه دوخت و ملیله کاریش برا ما دویست و بیست تومن 

 دراومده مام با ده تومن سود داریم به شما میفروشیم دویست و سی.

 که بزور یه متر میشه. امین گفت:اون

دارم با تخفیف میدم بهتون ما از همین مدل دوخت روی پارچه های بی کیفیت بنجول داریم _

 میخاید بیارم؟

 امین گفت:نه ممنون همینو میبریم.

بعد از حساب کردن از مغازه اومدیم بیرون امین گفت:این اولین تجربه خرید مشترکمون بود.و اگه 

ن برات خریدم رو فاکتور بگیرم این میشه اولین باری که توی دوران اون انگشتری که تهرا

 دوستیمون برا خانومم خرید کردم و خیلی هم خوشحالم.

 گفتم:برا همین انقد با یارو کل انداختی سر قیمت؟

 نه میدونی انتظار نداشتم انقد بشه دیگه به لباسه نمیومد با اون قد وقوارش انقد بیارزه._

 اومد و گفت:کجا رفتید شما؟داشتم دنبالتون میگشتم. ترانه بطرفمون

 امین گفت:داشتم برا خانوم خوشگلم خرید میکردم.

 ترانه با تعجب نگاهمون کرد و گفت:خانومت؟دریا رو میگی؟
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 امین گفت:خودتو نزن به اون راه میدونم خبر داری من و دریا میخوایم ازدواج کنیم.

جواب امین رو نداشت اشک تو چشماش جمع شد و بی حرف  ترانه فقط نگاهمون کرد انتظار این

 از پیشمون رفت ما هم رفتیم سراغ بقیه آرش گفت کجا رفتین شما؟

 امین گفت:رفتیم دریا خرید کرد براش تخفیف گرفتم.

 آرش گفت:عه چقد تخفیف گرفتی حالا؟

 هیچی ناکس یه تومنم تخفیف نداد._

ولی  aین یه ساعت اسپرت گرفتم با یه گردنبند با حرفتا چند ساعت توی پاساژا گشتیم برای ام

بهش نشون ندادم گذاشتم سر ی فرصت مناسب بهش بدم ترانه اما فقط به ویترینا نگاه میکرد 

نگاهش پر از غم بود و همش از امین نگاهشو میدزدید امین که نمیدونست ترانه واقعا عاشقشه 

الا خجالت میکشه ازم.ولی من میدونستم چرا میگفت ترانه ناراحته که دستش پیشم رو شده ح

نگاهشو از امین میدزده چون نمیخواست امین ببینه چشماش دارن عشقش رو داد میزنن 

 نمیخواست بیشتر از این جلوی امین لو بره.

 

بعد از چند ساعت چرخ زدن توی پاساژا رفتیم یه رستوران نهار خوردیم و بعد دوباره به گشت و 

یم ساحل رفتیم ماهی کباب کردیم و خوردیم یه سالن ارایشی بزرگ پیدا کردیم که گذار ادامه داد

حنا کاری هم انجام میداد ما دخترا رفتیم دستامون رو حنا زدیم دور بازوهامون رو نقش زدیم و 

حتی پاهامونم از مچ پا تا انگشت شصت پا نقش کرد ترانه هم حال و هواش عوض شد همش 

م.دره ستاره ها رو دیدیم غار نمکدان جزایر ناز قلعه پرتغالیها.تا شب شوخی کردیم و خندیدی

فقط چرخیدیم دایی و عمو هومن آدمای خستگی ناپذیری بودن هرچی گفتیم بسه خسته شدیم 

گوش نکردن شام رو هم بیرون خوردیم و اومدیم خونه از بس راه رفته بودم پاهام درد میکرد بزور 

دمو توی اتاق پرت کردم وسایلم رو ی گوشه انداختم و خودم روی زمین از پله ها بالا رفتم و خو

 ولو شدم حتی لباسامو عوض نکردم از شدت خستگی همونجا روی زمین بی هوش شدم.
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صبح زودتر از همه از خواب بیدار شدم و رفتم حموم هرچند اوضاع اب قشم زیاد تعریفی نبود 

گرفتم تمام بدن دردم که بخاطر خوابیدنم روی تقریبا همش قط میشد ولی من یه دوش حسابی 

زمین بود از بین رفت درد پاهامم ساکت شد.بعد حمام بسته های خریدم رو برداشتم و توی 

چمدونم مرتب گذاشتم مشغول خشک کردن موهام بودم که النا هم بیدار شد بعد اینکه دست و 

مه بیدار شده بود نون تازه خریده صورتشو شست باهم رفتیم پایین دایی طبق معمول زودتر از ه

بود و چایی دم کرده بود.جلوی تلویزیون بود من و النا رفتیم پیشش بشینیم که گفت:نشینید 

برید میز رو برا صبحانه بچینید تا بقیه بیدار میشن صبحانه هم مفصل بخورید که امروز میریم 

خیلی غر میزدی حسابی بخور که بیرون تا شب از غذا خبری نیست خصوصا تو دریا خانوم دیروز 

 توان راه رفتن داشته باشی.

النا گفت:عمو تورو خدا میخوای زجرکش بکنی ما رو اگه قراره امروزم مثل دیروز باشه من تو 

 خونه میمونم.

تو بیخود میکنی.آدم میاد مسافرت که بره بگرده روحیش عوض بشه تو خونه موندن رو که شهر _

 خودشم میتونه بمونه.

 ث با دایی فایده نداشت همیشه حرف حرف خودش بودبح

رفتیم توی اشپزخونه میز رو چیدیم صبحانه خوردیم دایی هم اومد خورد کم کم همه بیدار شدند 

ساعت نزدیک دوازده بود که از خونه زدیم بیرون اول از دریا شروع شد بعد حیات وحش تا بام 

پیش یکی از اشناهای دایی تو روستای توریان  قشم و سد قشم و بازارهای محلی و شب هم رفتیم

 شام رو اونجا خوردیم و برگشتیم خونه.

پنج روز تمام نزدیک ظهر از خونه میرفتیم بیرون ونصفه شب خسته و کوفته برمیگشتیم 

بیرون.خیلی خوش گذشته بود ترانه و کیهان هم روحیشون عوض شده بود دوباره پروازمون شب 

 و خوابیدم.بود و من تمام مسیر ر

روز بعدش انقد خسته سفر بودیم که همه تا لنگ ظهر خوابیدیم حتی شیرین جون که سحر خیز 

بود.من که همیشه خدا نفر اخر بودم که از خواب بیدار میشدم ساعت دو ظهر بیدار شدم طبق 
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 امادهمعمول همیشه نهار خونه عمه کتی بودیم اونجا هم همه تا دیروقت خوابیده بودند کسی نهار 

 نکرده بود زنگ زدند از بیرون غذا اوردند.

هوا کاملا بهاری شده بود بعد غذا رفتم تو حیاط قدم زدم و به گوشه کنارای خونه سرک کشیدم 

فردا شب از اینجا میرفتم و دلم براش تنگ میشد روی تاب محبوبم نشستم و تاب خوردم امین 

ا خریدایی که براش کرده بودم رو بهش دادم اومد پیشم باهاش صحبت کردم باهم رفتیم خونه م

هرچند چیزایی که خریده بودم رو قبلا هم داشت اما برای قدردانی از من کلی تشکر کرد گردنبند 

رو داد دستم و گفت خودم بندازم گردنش.بعد بوسیدش و گفت:بهترین هدیه ای که تا حالا گرفتم 

 سعی میکنم مواظبش باشم تا گم نشه.

ه شام خونه ما بودیم و مامان لطف کرده بود یه زرشک پلو خوشمزه درست کرده شب مثل همیش

 بود.

سیزده بدر رو رفتیم باغ عمو کارن خاله و دایی هم اومدن.کلا بخاطر دوتا وصلتی که خونواده بابام 

 و خونواده مامانم باهم داشتند معمولا بیشتر دورهمی ها رو خونواده پدریم و مادریم باهم بودن.

لم عجیب گرفته بود از اینکه انقد زود همه چیز گذشت و ما شب قرار بود برگردیم تهران خیره د

به همه نگاه میکردم به شوخی وخنده ها و ادا دراوردن بچه ها.حرفها و غیبتای خانوما.به حرفهای 

سیدم رسیاسی و اقتصادی اقایون.دلم میخواست گریه کنم و به بابا التماس کنم که نریم تهران.میت

 از اینجا برم و ترانه امین رو تصاحب کنه.

بدترین سیزده بدر عمرم بود غروب که برمیگشتیم با همه خداحافظی کردم کیهان بهم گفت به 

حرفاش فکر کنم.و من به ترانه گوشزد کردم که امین ماله منه و در نبود من نقشه نکشه 

ش چقد بدجنس شده بود این دخترخاله براش.اونم با پوزخند گفت قول نمیدم.دلم گرفت از حرف

 همچون خواهر.
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برگشتیم خونه تند تند وسایل رو جمع کردیم.چشمام پر از اشک بود بزور از مامان و بقیه 

خداحافظی کردم مامان از زیرقران ردمون داد گریه کرد وگفت:جون شما و جون دریا توروخدا 

 مراقبش باشید.

کرد النا تا چند دقیقه تو بغلش نگهم داشت گریه نکرد فقط  عمه کتی بغلم کرد و برام دعای خیر

گفت:به محض اینکه امتحانات پایان ترمت رو دادی برگرد.آرش بی هیچ حرفی فقط بغلم 

کرد.عمق ناراحتی توی نگاه امین رو فقط من میفهمیدم منی که همون اندازه ناراحت بودم.محکم 

 دستمو گرفت و گفت مواظب خودت باش آبی.

 وجود اونهمه ناراحتی خندیدم کلمه آبی خیلی بدلم نشست.با 

چقدر اینبار مسیر طولانی شده بود اصلا تموم نمیشد دلم گرفته بود میخواستم سریعتر برسیم تا 

برم توی اتاقم درو قفل کنم و از ته دل زار بزنم من نرفته دلتنگ شده بودم.دلتنگ شیراز و 

 مردمش.

خواب بیدار شدم شب قبل رو خیلی بد گذروندم بین اشک و گریه  ساعت پنج و نیم صبح بزور از

و چت کردن با امین و مرور خاطرات سرهم شاید دو ساعت خوابیده بودم از طرفی چون این مدت 

کلا روزا دیروقت از خواب بیدار میشدم عادت کرده بودم.سیاوش و سیامک و سیما هم اوضاع 

رحال بود تند تند میز رو برامون چید چایی شیرین کرد بهتری نداشتن اما المیرا مثل همیشه س

برامون سیاوش سرشو گذاشته بود روی میز و خوابیده بود سیامک صورتشو به دستش تکیه داده 

بود و چرت میزد من و سیما وضعیت بهتری داشتیم.المیرا گفت:بچه ها چایی بخورید خوابتون 

 میپره.

 نه؟ نسکافه یا قهوه یه چیزی چایی که نه.سیاوش گفت:مامان اخه چایی خواب میپرو

مامان جان اول صبحی نسکافه میخای چکار بخور همین چایی رو برو دیرت میشه.سیامک توهم _

 چرت بسه صبحانه بخور زود باش.

سیامک چشماش رو باز کرد و نگاهی به میز انداخت و گفت:مامان من تخم مرغ میخورم چرا 

 درست نکردی؟
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ابی میکشم از دست شما بمیرم راحت بشم از دستتون تازه دیشب از ای خدا من چه عذ_

 مسافرت برگشتیم یخچال خالیه امروز میرم خرید حالا نون و پنیر کوفت کنی که نمیمیری.

عه مامان با سیاوش چه مهربون حرف میزنی با من فقط ناله و نفرین میکنی چرا اونو بیشتر از _

 بزرگتره؟من دوست داری چون چند دقیقه ازم 

 اره اونو بیشتردوست دارم حالا صبحانه بخور راه بیفتین دیر شد._

 سیامک قهر کرد و بدون صبحانه از سر میز بلند شد کیفشو برداشت و رفت.

المیرا رو به سیاوش گفت:زود چاییتو بخور برو بچم تنها رفت.الهی بمیرم گشنه میشه یادت باشه 

 تو راه یه چیزی بخوره ضعف نکنه.یکم بیشتر پول بهت بدم که بدی بهش 

 مامان خودت دعواش کردی حالا قربون صدقش میری؟_

 چقد حرف میزنی بسه دیگه صبحانه خوردی پاشو برودیگه._

با سیاوش راهی شدیم سیما هم چون مدرسه ش دورتر بود با سرویس میرفت.توی لابی مونا 

مونا سلام احوال پرسی کردم وراه  منتظرم بود سیامک هم همونجا منتظر سیاوش مونده بود.با

افتادیم.مسیرسیاوش و سیامک فرق میکرد از دم در مجتمع جدا شدیم از هم.توی مسیر با مونا از 

 مسافرتایی که رفتیم و خریدایی که کردیم و جاهایی که دیدیم صحبت کردیم.

قد اومده بودند.اندبیرستان خیلی خلوت بود نصف بچه ها نیومده بودند ولی متاسفانه همه دبیرا 

حرصم اومد تمام ساعتا درس داشتیم و کلی تمرین که به تلافیه اینکه نوروز بیکار بودیم بهمون 

 دادند اعتراض همون نصفه بچه هایی که اومده بودن هم فایده ای نداشت.

مد ووقتی رسیدم خونه المیرا آماده شده بود بره بیمارستان بقیه نیومده بودند بابا هم تا عصر نمی

به سوگند غذا دادم تا بچه ها اومدن نهار خوردیم تلویزیون رو روشن کردم و سوگند رو گذاشتم 

توی روروک جلوی تلویزیون سیما رفت که بخوابه من و سیا و سامی )سیاوش و سیامک(درس 

 خوندیم.

 سوگند که خوابید بردمش سرجاشو رفتم یکم بخوابم.
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بابا از سرکار برگشت براش غذا گرم کردم و میز رو عصر امین زنگ زد باهاش صحبت کردم 

چیدم.با کمک آغوشی سوگند رو بغل کردم و با مونا رفتیم بیرون قدم زدیم مونا یکم خرید داشت 

 انجام دادیم و نزدیک غروب برگشتیم خونه.

 

م روزها میومدن و میرفتن و من انقد غرق درس و بچه داری بودم که اصلا نفهمیدم.وقتی به خود

اومدم که هوا داشت کم کم گرم میشد.داشتیم برا امتحانات آماده میشدیم خانواده مونا تا اوایل 

تابستون برجشون آماده میشد و میرفتند منم احتمالا تا اواخر خرداد تهران میموندم المیرا 

میگفت من برگردم شیراز سوگند رو میذاره مهد وقتایی هم که عصر کار یا شب کاره سیاوش 

 تونه نگهش داره.می

فصل امتحانات رسید و من غرق توی درسام بودم و تمام تلاشم این بود که با بهترین نمرات قبول 

بشم.سیاوش که کلا لقب خرخون رو گرفته بود همش سرش توی کتاب بود و اصلا از اتاقش بیرون 

ان تحانات پاینمیومد یه شب بابا به شوخی بهش گفت:پسرم انقد به خودت فشار نیار درسته ام

 ترمه ولی دیگه کنکور که نیست حالا فوقش تجدید میشی که شهریور میری امتحان میدی.

المیرا بلافاصله گفت:چشاشو درمیارم تجدید بشه کل سال رو چکار میکرده که درس نخونده و 

 حالا اینجوری عین خر مونده تو گل و همش درحال درس خوندنه.

 د و گفت:اصلا محبت میچکه از حرفات.سیاوش خیره به المیرا نگاه کر

نیازی نیست از حرفام بچکه یکم چشماتو وا کنی میبینی هرچی دارم تو زندگیم جون میکنم برا _

 خاطر شماست شمام که انگار نه انگار.

سیاوش که رفت بابا گفت:الی یکم مهربونتر با بچه ها رفتار کن خصوصا پسرا تو سن بلوغن 

 روشون تاثیر میذاره.

 آراد بخدا خودمم دلم نمیخواد اینجوری باهاشون رفتار کنم ولی همش اعصابم رو خراب میکنن._

بچه که چیزی نگفت خودتم که میبینی داره تمام تلاششو میکنه تازه خدا روشکر بچه هامون _

 باهوشن سریع متوجه میشن من بهت قول میدم امتحانات رو خوب پاس میکنن نگران نباش.
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 تر رفتار کنم.سعی میکنم به_

 بعد نگاهی به من کرد و گفت:تو چرا اینجایی؟درساتو خوندی؟

 بابا گفت:عه الی قرار بود ملایمتر رفتار کنیا.

آخه ببین الکی اینجا نشسته که چی بشه خب پاشو برو درس بخون فردا امتحان داری.ببین _

 و نگهدارم تا شما راحتتربخاطر امتحانات شما یه ماه مرخصی گرفتم که بشینم تو خونه سوگند ر

 درس بخونید.یعنی میکشمتون اگه نمره خوب نگیرید.

 با خنده گفتم:اوه اوه بابا خانومت اصلا اوضاعش تعریفی نیستا چن وقته خیلی داغونه.

آره بابا جون بخاطر اینه که نمیره سرکار عادت نداره زیاد تو خونه باشه برا همین رو اعصابش _

 تاثیر گذاشته.

 ا گفت:عجب آراد تو منو بهتر از خودم میشناسی ظاهرا.المیر

بابا گفت:از روزیکه بدنیا اومدی میشناسمت چیزایی که تو خودت یادت نیست رو من یادمه 

 اونوقت میخای بهتر از خودت نشناسمت.

المیرا گفت:عجب مصیبتیه ازدواج فامیلی اونم از نوع درجه یکش به ما که عوارض ژنتیکیش شکر 

سید ولی متاسفانه اینکه جناب همسر تمام گذشته ت رو باهات بوده و از همه چیز خبر خدا نر

 داره خیلی رو اعصابه.دریا تو حواست باشه ازدواج فامیلی نکنی.

آخ گفت ازدواج فامیلی یاد امین افتادم ظاهرا که درس میخوند ولی تا من زنگ میزدم بیرون بود 

 شدم برم توی اتاقم یه زنگ براش بزنم ببینم کجاست. نمیدونم کی درس میخوند.از جام بلند

زنگ زدم جواب نداد دو دقیقه بعد پیام فرستاد:سلام عزیزم با بچه ها داریم میریم خونه نمیشه 

 صحبت کنم پیام بفرست.

 نوشتم:کیا هستین با چی دارین میرین خونه.از کجا دارین برمیگردین؟
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همیشه با ماشین کیهان.از بوتیک داریم  جواب داد:من کیهان آرش ترانه النا.مثل

برمیگردیم.راستی یه سوال تو مطمئنی ترانه داشته نقش بازی میکرده جلوم تا حواسمو نسبت به 

 تو پرت کنه؟

 عجب سوال نگران کننده ای.براش نوشتم:چطور؟هنوز داره دورت میچرخه؟

گه تو واقعا دریا رو دوست یکم با تاخیر جواب داد:اون چرخشو بیخیال..امروز برگشته بهم می

 داری یا داری اسکلش میکنی.

 خب تو چه جوابی دادی؟_

 گفتم چیه تو ازش خوشت نمیاد یا ناراحتی که باهات مشورت نکردم در مورد دوستی با دریا؟_

 امین چرا بریده حرف میزنی خب کامل بگو چی گفتی چی شنیدی؟_

 زنگ میزنم حرف بزنیم.رسیدیم خونه چند دقیقه صبر کن برم تو اتاق _

خدایا هرچی سریعتر این امتحانات تموم بشه من برگردم شیراز دیگه نمیتونم از راه دور همش 

نگران رفتار ترانه و نزدیکیش با امین باشم باید خودم برم اونجا حواسم بهش باشه.میدونستم 

جبورم نمیکنه از اینبار کیهان مجبورش نکرده چون چند روز پیش با کیهان حرف میزدم گفت م

امین دل بکنم بخاطر اینکه فهمیده حس من و امین عمیقتر از یه حس ساده و زودگذره و گفته 

بود دعا میکنه برای بهم رسیدنمون.کیهان پسر دوست داشتنی و مهربونی بود ازم خواهش کرد به 

 شه.امین راجع به علاقش نسبت به من چیزی نگم چون نمیخاست امین از دستش ناراحت ب

 

 چند دقیقه بعد زنگ زد بعد از سلام احوال پرسی معمولی گفتم:خب امین بگو ترانه چی گفت؟

والا فکر کنم این دختره عقل درست نداره.بهم میگه دریا رو بیخیال اون بیشتر با کیهان تفاهم _

 داره تا تو تازه اخلاقیاتشونم مثل همدیگه س.

 خب تو چی گفتی؟_
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تو مربوط نیست دخالت نکن.خیلیم بهش برخورد میگه من غم خوارتم گفتم تو مسائلی که به _

چرا نمیفهمی بعدم شروع کرد به گریه شانس اوردم کسی نبود وگرنه فکر میکردند من اذیتش 

 کردم.

 احساس نمیکنی داشته بهت غیرمستقیم میفهمونده که بیا با من باش؟_

 دیوونه.چرا بابا فهمیدم ولی خودمو زدم به اون راه دختره _

آخرین امتحان رو هم خیلی خوب دادم چقدر سخت بود خداحافظی با همکلاسیا و بچه های 

دبیرستان دبیرا و ناظم و مدیر و حتی دفتر دار و سرایدار کسایی که من نه ماه تقریبا هرروز 

میدیدم و حالا دست سرنوشت داشت هرکدوم از ما رو جدا میکرد دبیرا که همه میگفتند آینده 

 بی درانتظارته اگه بازیگوشی رو کنار بذاری و درس بخونی.خو

بچه ها که یه تعداد از قضیه من و امین خبر داشتند میگفتند:آرزو میکنیم با امین کلی بچه 

 قدونیم قد داشته باشید. 

 توی دلم قند اب شد از این آرزوشون.

اش زنگ بزنم از تمام مسیر تا خونه مونا داشت سفارش میکرد فراموشش نکنم حتما بر

 کوچیکترین اخبار خودم و امین بیخبر نذارمش و....

قرار بود روز بعد با پرواز برم شیراز بابا خیلی مخالف بود که تنها برم میگفت صبر کنم خودش منو 

ببره اما من دلم بدجوری هوای خونه باغ قشنگمون رو کرده بود هرچی بابا اصرار کرد قبول نکردم 

جبور شد برام بلیط بگیره سیاوش و سیامک و سیما قرار بود باهام بیان اما منصرف و اخر هم بابا م

 شدند و گفتند توی یه موقعیت دیگه میان.

اون شب اصلا خوابم نمیبرد از بس شوق داشتم و درکنارش دلم گرفته بود برای جدایی از آدمایی 

کردم توی کمد رو بازرسی کردم که یه دوره از زندگیم رو باهاشون بودم.چندبار چمدونم رو چک 

که چیزی رو جا نذاشته باشم.امین هم دل توی دلش نبود همش میگفت چه خوب که داری میای 

دیگه کمتر دلم برات تنگ میشه اصلا پاشو بیا بوتیک پیش خودم عذر ترانه رو میخام تو بیا 

 بجاش.
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ه کرده بود بابا گفت:دریا جان صبح زود بیدار شدم بچه ها خواب بودند المیرا برام صبحانه آماد

 بابایی مطمئنی میخوای الان بری نمیخوای صبر کنی تا هفته بعد؟

 نه بابا جون زودتر برم دیگه دلم تنگه خیلی زیاد._

المیرا گفت:یه دنیا ممنون دریایی با این سن کمت بخاطر من راضی شدی چند وقت دوری از 

ب از سوگند مراقبت کردی.روزی برسه که بشه تمام مامان اینا رو تحمل کنی.ممنون که انقدر خو

 این زحمات رو جبران کنم.

 نه بابا چه حرفیه انجام وظیفه بود تو بیشتر از اینا حق به گردنم داری._

تا من صبحانه خوردم بچه ها هم بیدار شدند بعد صبحانه و یه خداحافظی رمانتیک با بچه ها و 

 راهیه فرودگاه شدیم. مونا که اومده بود خونه ما با بابا

 

توی فرودگاه شیراز اقا رضا اومده بود دنبالم یه مرد جوون سی و چند ساله که حدود پنج سال 

بود که راننده خونه ما شده بود دوتا بچه دوقلو دختروپسر داشت خودش و خانومش کارمند بودن 

 ا چون توی گذشته بابام وخونشون یه خیابون پایینتر از خونه ما بود وضع مالیه بدی نداشتند ام

 دایی خیلی کمکش کرده بودند همیشه جایی میخاستیم بریم زنگ میزدیم اون میومد دنبالمون.

تا خونه فقط حال و احوال کردیم از دانا و درسا ازش پرسیدم گفت امسال کلاس اول بودند.دلم 

 شیرین زبون. خیلی براشون تنگ شده بود اقا رضا میگفت هنوز مثل قبل شیطونن وروجکای

رسیدیم خونه کسی از فامیل نبود فقط خانومه اقا رضا مریم و بچه هاش همونجا بودند از در که 

 رفتم داخل دانا و درسا پریدن بغلم و گفتن:وای دریا جونی چه بزرگ شدی.

بوسشون کردم و گفتم:ولی شما هنوز همون فنچ کوچولوها موندین مگه غذا نمیخورین؟چرا بزرگ 

 نشدین؟
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هنوز چند دقیقه از اومدنم نگذشته بود که دایی شروین و زن دایی اومدن ولی کیهان همراهشون 

نبود پرسیدم کجاست؟گفتند بخاطر اینکه چیزی تا کنکور نمونده هیچجا نمیره و داره همه کتابا 

 رو دوره میکنه و کلی عذرخواهی کرده که نمیتونه بیاد.

زن دایی گفت:خاطر دریا جان خیلی عزیز بود نتونستیم تا دایی اینا زیاد نموندن و زود رفتند 

شب صبر کنیم گفتیم الان  بیایم ببینیمش و بریم شروین باید بره مطب منم که برم خونه نهار 

 درست کنم برا کیهان.

بعد رفتن اونا رفتم کنار امین نشستم و گفتم :چه خبرا ؟هرروز این موقع بوتیک بودیا.چطور امروز 

 نرفتی؟

صبح امتحان داشتم تا امتحان رو دادم و اومدم خونه مامان گفت تو رسیدی و داری میای خونه _

 گفتم امروز رو بخاطر اینکه تو اومدی تعطیل کنیم.

چقدر خاطر من عزیزه که امروز شما از پول دراوردن خودتون زدین و بخاطر من تعطیل _

دی زن دایی گفت کیهان برا خاطر کنکور این کردین.حالا بگو ببینم برا کنکور چقدر آماده ای؟دی

 اواخر هیچجا نمیره داره درس میخونه.تو چی تو که همش درحال گشت و گذاری.

دریا خانوم اولا خوشم نمیاد با کسی مقایسه بشم.دوما نگران کنکور من نباش سوما خاطر شما _

 همیشه عزیز بوده.

ه تا غروب خواب بودم بیدار که شدم یه سر بعد خوردن نهار رفتم خوابیدم انقدر خسته بودم ک

رفتم طبقه پایین مامان و بقیه سخت مشغول اماده کردن خونه بودند با تعجب نگاهی به اطراف 

 انداختم و گفتم خبریه؟

مامان که تازه متوجه من شده بود گفت:عه بیدار شدی چون از راه اومده بودی و خسته راه اجازه 

این به بعد نمیذارم روزا زیاد بخوابی حالا برو کمک النا میوه ها و اجیلا  دادم انقدر بخوابی ولی از

 رو بچین تو ظرفا شب مهمون داریم.

آهانی گفتم و دیگه هم نپرسیدم کیه.ولی معلوم بود قرار این مهمونی رو از قبل گذاشتن مریم 

که مهمون داشتیم  هنوزم همونجا بود ظاهرا تعداد مهمونا هم کم نبود مامان طبق معمول همیشه
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خودش همه جا رو تمیز و مرتب میکرد با امین و ارش و عمه کتی توی سالن بودند شیرین جون با 

دقت داشت مزه غذاها رو تست میکرد.النا با سلیقه میوه ها رو توی کاسه ها میچید.مریم هم 

ر از مهمونا چند نفمشغول اماده کردن چند نمونه شربت بود النا میگفت قراره برای پذیرایی کردن 

خدمه بیاد.تازه یادم افتاد نپرسیدم مهمونا کی هستن؟از النا پرسیدم که گفت:راستش از بعد 

تصادف تو عمه تصمیم گرفته بود که هروقت تو اومدی شیراز همه فامیل و دوست و اشناها رو 

 ین نشد مهمونیدعوت کنه و بخاطر اینکه تو سالم و سلامتی یه مهمونی مفصل بده.نوروز که اومد

بده اخه هرکس درگیر سال نو و دید و بازدید بود دیگه از هفته قبل که تو گفتی داری میای ما در 

 تدارک این مهمونی بودیم.

 عجب پس زودتر کارا رو بکن بریم اماده بشیم خوب نیست سرووضعمون نامرتب باشه._

 تو بیا کمک کن تا زودتر تموم بشه._

 

النا رفت خونشون تا اماده بشه منم یه دوش گرفتم لباسی که تازه خریده  بعد آماده کردن وسایل

بودم رو پوشیدم آرایشم رو یه مقدار تیره کردم بخاطر رنگ لباسم موهامم که بلندیش تا روی 

شونم بود رو جمع کردم و با کلیپس بستم. بعد اینکه از خودم مطمئن شدم از اتاق رفتم بیرون از 

ص بود مهمونا همه یا یه تعدادیش اومده بودن امیدوار بودم النا هم آماده سروصدای پایین مشخ

شده باشه و طبقه پایین منتظرم باشه.ازپله هاپایین اومدم بنظرم امشب متفاوت شده بودم نگاه 

های تحسین برانگیز همه هم این حسو بهم میداد. یه پیرهن مشکیه یقه سه سانتی پوشیده بودم 

کیش تا مچ دستم میومد و دورمچم باسنگای ظریف تزیین شده بود که آستینای حریرمش

حریرآستینم مشکی بودبخاطرهمین بدنم زیادمشخص نمیشد دورکمرم هم از همون سنگهای 

دورآستینم کارشده بودامابا ابعادبزرگتر مثل کمربند بود. دور یقه سه سانتی لباسمم یه ردیف 

زانوم بود وبا جوراب شلواری مشکی و کفش پاشنه  خیلی ظریف سنگ کارشده بود بلندی لباس تا

دوازده سانتی مشکی که درعین سادگی خیلی شیک بود.یه روسری ساده مشکی هم پوشیدم که 

مدل جدید روی شونم گره خورده بود تا زیبایی یقه ام مشخص بشه.درکل بنظرخودم خیلی 

که داشت ازکنارم ردمیشد  منحصربفردشده بودم و این جمله رو امین یواشکی دم گوشم وقتی
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گفت.اونم خیلی خوب شده بود با اون کت شلوار دودی و پیراهن مشکی همیشه تو اینجور 

 مهمونیا لباس رسمی میپوشید هم اون هم آرش و عجیب همیشه ست بودن.

همه به احترامم بلند شدند برای اولینبار حس کردم ادم مهمیم بطرفشون رفتم سلام و 

ند دقیقه توی جمع موندم و بعد با اشاره های شیرین جون به اشپزخونه رفتم احوالپرسی کردم چ

با اسفند روی اتیش منتظرم بود چند دور روی سرم چرخوند و گفت:ماشاءالله هزار ماشاءالله ماه 

شدی ولی کاش میذاشتی بعد اینکه بختت بلند میشد اینکارا رو میکردی اخه خوب نیست دختر 

 خصوصا تو که خدادادی جذابی. انقد جذاب کنه خودشو

النا پرید تو اشپزخونه اونم خیلی خوشگل شده بود لباس صورتی خوشرنگی تنش بود که بلندیش 

تا روی زانو بود  موهاشو لخت ریخته بود دورش یه تاج خوشگلم روی پیشونیش بود که پر از 

 کاملا دخترانه بود ونگینای صورتی بود کفشای پاشنه بلند و جوراب شلواری صورتی ارایششم 

برعکس من که ارایشم سنم رو بیشتر نشون میداد اون شبیه دخترای دوازده سیزده ساله شده 

بود.شیرین جون چند دور اسفند روی سر اون چرخوند و گفت:الهی دورتون بگردم چقد ناز 

 شدین.

 با النا رفتیم بیرون بهش گفتم :من خوبم؟

 چطورم؟ آره لامصب امشب خیلی دلبر شدی من_

 تو که عینهو جنا شدی چرا این ریختی کردی خودتو؟_

 خیلیم دلت بخاد خودت هیچی با اون ارایشت ادم یاد جشن هالوین میفته._

 تو بیخود کردی همین الان خودت گفتی دلبر شدم._

 حالا من یه چی گفتم تو دلت نشکنه وقتی ازت تعریف میکنم زیاد جدی نگیر._

 خیلی خوب شدی عینهو پرنسسا شدی.اوکی هانی.شوخیدم تو _

 اوووه تنکس لیدی._
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همه مهمونا اومده بودند چهارتا خدمه سخت مشغول پذیرایی بودند کیهان هم اومده بود کنارش 

 نشستم و گفتم:احوال آقا کیهان ما چطوره؟

 مرسی خوبم اما دارم از استرس میمیرم._

 عه چرا؟_

 ونم.کاش زودتر بریم خونه میخوام یکم درس بخ_

ای بابا ما که تا آمار تورو میگیریم تو مشغول درس خوندنی بابا یکم بیخیال درس باش چیزی که _

نمیشه من مطمئنم تو کنکور یه رشته خوب قبول میشی نگران نباش به اندازه کافی درس 

 خوندی.

 خدا از دهنت بشنوه.همش میترسم خراب کنم._

 نترس چیزی نمیشه._

 با امین خوش میگذره؟_

 فعلا که تازه اومدم.اما اگه بخوام کلی بگم اره خیلی خوبه._

خوبه ایشاله همیشه به خوشی باشید.فقط حواست به ترانه باشه کنترلش از دست من خارج _

 شده اون به این سادگیا کنار نمیشینه.

نگاهمو دور سالن چرخوندم دیدمش که کنار خاله شیدا نشسته و داره خیره خیره به من نگاه 

 میکنه.رو به کیهان گفتم:نگران نباش امین ناامیدش کرده.

 اون ناامید نمیشه._

 ولی من اونو بازنده میبینم._

 امین صدام زد از کیهان معذرت خواهی کردم و رفتم پیش امین گفتم:جانم؟

 هیچی دلم برات تنگ شد گفتم بیای پیشم یکم باهم گپ بزنیم._
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 ش کیهان نشسته بودم و گرم حرف زدن بودم باهاش.عجب یعنی تو اصلا حسودیت نشد من پی_

 نه بابا چرا به کیهان حسودیم بشه._

 آره تو راست میگی._

 دروغ شنیدی از من تا حالا؟_

مهمونی هنوز ادامه داشت خوشبختانه همیشه مهمونیهای ما سالم بودن و آدم بهتر میتونست 

 خوش بگذرونه.

 

لنا مشغول کشیدن سالاد الویه بودیم که النا گفت:با شام مدل سلف سرو میشد بشقاب بدست با ا

 ترانه حرفت شده؟حس میکنم باهم خوب نیستین.

 نمیدونم چشه هرچی هست مشکل از خودشه.من کاریش ندارم._

 و واقعا هم کاریش نداشتم اون خودشو انداخته بود جلو کنار نمیکشید تقصیر من چی بود؟

ن مهراوه هم گریون دنبالش بود گفتم چی شده نوشین روی مبل نشستیم نوشین هم اومد پیشمو

 مهراوه چرا ناراحته؟

دو لیوان نوشابه خورده هنوزم میخواد میگم بسه بیا غذا بخور میگه نه.منم تنبیهش کردم و _

 گفتم از نوشابه خبری نیست.

دست مهراوه رو گرفتم و گفتم:خب چرا همش نوشابه میخوری خاله جون غذا بخور بزرگ بشی 

 نوشابه برا تو توی این سن ضرر داره.

 مهراوه بالا پایین پرید و گفت:نه نه من نوشابه میخوام وگرنه غذا نمیخورم.

 نوشین گفت:تا شام نخوردی از نوشابه خبری نیست.

 النا خندید و گفت:وای عجب مادر و دختر لجبازی.هیچکدوم حاضر نیستن کنار بیان.
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ون افتاده بودیم رو دنده لجبازی و میخواستیم امین رو تصاحب یاد خودم و ترانه افتادم هردوتام

کنیم کسی هم به نفع اون یکی نمیخواست کنار بکشه.اما من مطمئن بودم ترانه رو کنار میزنم به 

 هرقیمتی که شده.

 

از رفتار ترانه متعجب بودم با من بخاطر امین قهر بود که نمیومد پیشم چه مشکلی با النا داشت 

اون نمیومد؟به النا که داشت کم کم نوشابه ش رو میخورد گفتم:الن با ترانه مشکل  که سراغ

 دارید؟

 آره دعوا کردیم دیروز._

 با چشمای گشاد شده نگاش کردم و گفتم:دعواتون شده؟سر چی؟؟

بهش گفتم لقمه اندازه دهنش برداره اون شریک ما نیست که بخواد نصف سود رو برای خودش _

ن یادآوری کردم بهش که اون فقط یه مسئول فروش ساده س که حقوقش ورداره و همچنی

هرچقدر زیاد باشه یک ششم چیزیه که اون هرماه ورمیداره.دیگه حق نداره از هرچی خوشش 

اومد ورداره برا خودش مگر اینکه یا پولشو بده یا از حقوقش کم بشه هرچی پولم درطول روز 

 ورمیداره از حقوقش کم میشه.

 چی گفت؟ خب اون_

عین همیشه شروع کرد به گریه کردن و گفت من اومدم اینجا که کمک دستتون باشم من _

خودمو ننداختم وسط خودتون بهم پیشنهاد دادین حرفی از حقوقم نشد گفتید هرچقدر خودت 

صلاح میدونی خب اگه شما خوشتون نمیومد که من حقوقی بگیرم از اول میگفتین حالا این 

ورمیدارم که باهاش نمیتونم ویلا تو شمال بخرم چرا انقد جلز ولز میکنید.نباید  دوقرونی که من

حداقل پول کرایه ای که میدم و میرم و میام جور بشه؟این همه به خودم میرسم برا جذب مشتری 

اینا هیچکدوم به چشمتون نمیاد فقط چشمتون به اینه که من چقدر پول ورمیدارم خوبه هروقت 

میاد میگم من فلان چیزو ورداشتم دیگه چرا انقد بهتون برمیخوره؟چجوریاس که از چیزی خوشم 

هرچی تو ورداری مشکلی نیست فقط من ورندارم؟منم کم نیاوردم و گفتم اولا ما ازت نخواستیم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 111 

هزینه کنی و به خودت برسی تا مشتری جذب کنی برا هزینه رفت و آمدت هم که بیشتر وقتا 

د وقت یه بار که کیهان سرش شلوغه خودت میای که اونم فک نکنم در کیهان تورو میاره هرچن

ماه صدتومن بیشتر بشه اگه ما بهت نگفتیم حقوقت چقده و گذاشتیم خودت تعیین کنی بخاطر 

این بود که فکر میکردیم خودت شعور اینو داری که حد خودت رو بدونی درضمن اگه من چیزی 

نذارم من یکی از شرکام اشکالی نداره سرماه از دونگ خودم  ورمیدارم پولش رو میذارم تازه اگرم

کم میکنم ولی تو نه پولشو میذاری و نه سرماه از حقوقت کم میکنی.اونم گذاشت رفت گفت 

همتون بی لیاقتین اون از دریا که جواب یه عمر خوبیم رو اونجوری داد اینم از تو که انقدر 

 ر کنم.موزماری و خسیس دیگه نمیام باهاتون کا

 پس بالاخره متوجه کردیش._

آره بابا کیهان کلی ازم تشکر کرد گفت خدا خیرت بده شر ترانه رو از اینجا کم کردی نمیدونی _

چقدر حرص میخورم وقتی اینجوری میاد اینجا و پسرا همش باهاش میلاسن.دیشبم عمه شیدا 

خوشم نمیاد دخالت کنم تو  زنگ زد گفت من نمیدونم مشکل تو و ترانه چیه و نمیخوامم بدونم

کارتون دوست دارم خودتون بشینید و مشکلات خودتون رو حل کنید.راستی دریا با تو چه 

 مشکلی داره؟

دو دل بودم که بگم بهش یا نه ولی مطمئن بودم اگه برای النا همچین اتفاقی میفتاد حتما برام 

ی بود درحق النا اخه اون هیچوقت تعریف میکرد و همین که تا الان بهش نگفته بودم اوج نامرد

 چیزی رو ازم قایم نمیکرد.لبخند زدم و گفتم:سر داداش تو باهام قهره.

 اینبار نوبت النا بود که چشماش گشاد بشه با تعجب گفت:داداش من؟قضیه چیه؟

 همه چیز رو از زمانیکه امین ازم خواست باهاش ازدواج کنم تا اختلافاتم با ترانه و بقیه اتفاقات

براش تعریف کردم النا هرلحظه متعجبتر میشد وقتی حرفام تموم شد دیدم هنوز روی مبل 

نشستیم و بشقابای سالاد که هنوز یه مقداریش مونده بود توی دستمونه بقیه همه شام خورده 

بودن و مشغول خوردن تنقلات دیگه بودند النا خیره به من گفت:که اینطور چرا به من چیزی 

 نگفتی؟

 ش موقعیتش پیش نیومد.راست_
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 نظر من برات مهم نبود؟نباید بهم میگفتی و نظرم رو میپرسیدی؟_

 خب الان نظرت رو میپرسم._

ببین دریا من از دار دنیا فقط همین یه دونه داداش رو دارم میدونی چقد عاشقشم یادت هست _

و و ین بود هروقت توقتی بچه بودیم تنها کسی که باعث میشد بین من و تو اختلاف پیش بیاد ام

اون دعوا میکردین پشت سرش میونه من و تو و آرش و امین خراب میشد چون هرکس طرف 

خواهر یا برادرشو میگرفت.فردا که تو و امین باهم ازدواج کنید زندگیتون هرچقدر خوب باشه 

ی ناشویولی خالی از دعوا و اختلاف نظر نیست من نمیخام بخاطر این اتفاقات عادی توی زندگی ز

میونه ما خراب بشه.گذشته از اون من برای عروسی داداشم کلی آرزو دارم دوست دارم موقع 

خواستگاریش بشینم کنار داداشم و دستمو بذارم رو دستش تا زن داداش آیندم حسودیش بشه 

همش تاکید کنم من بدون داداشم نمیتونم زندگی کنم و اگه حتی یه روز نبینمش دق میکنم 

یا من هرروز میام خونتون یا شما بیاید خونه ما من فقط یه بار میتونم خواهر شوهر باشم  بنابراین

دریا من هنوز هیچی نشده به زن داداش نداشتم به چشم دزدی نگاه میکنم که داداشمو ازم 

میدزده.دریایی من نمیخوام تو اون دزد باشی.اگه تو عروسمون باشی من نمیتونم برات طاقچه بالا 

چون تو خواهرمی آدم که هیچوقت خودشو بالاتر از خواهرش نمیبینه نمیخوام یه عمر  بذارم

 دوست بودن و خواهر بودنمون رو بیخیال بشیم و غرق بشیم توی دنیای عروس و خواهرشوهری

 

اشک توی چشمام حلقه زد انتظار این جواب رو از النا نداشتم من فکر میکردم هرکس مخالف 

نا گفت نمیخواد منو دزدی ببینه که داداششو ازش میگیره؟گفت میخواد برا زن باشه اون موافقه ال

داداشش طاقچه بالا بذاره و اگه من زن داداشش باشم نمیتونه؟گفت نمیخواد رابطمون بخاطر 

 اینکه عروس و خواهرشوهر شدیم بهم بخوره.دیگه چی گفت؟

بازی دربیاری این وسط امین اذیت  شمرده شمرده گفتم:اگه تو بخوای با زن داداشت طاقچه بالا

میشه تو گزارش زن داداشتو بهش میدی زن داداشت گزارش تورو.ممکنه زندگیشون خراب 

 بشه.النا به این چیزا فکر کردی؟!
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ضربه ای به بازوم زد و گفت:شوخی کردم دیوونه خواستم ببینم عکس العملت چیه من خیلیم 

صلا کی بهتر از تو؟؟واقعا خداروشکر اون همه دعوا و خوشحال میشم که تو زن داداش من بشی...ا

بچه بازی که تو و امین داشتین به نفرت ختم نشد بلکه باعث شد عشق بینتون بوجود 

 بیاد.میخواستم یکم بیشتر سربه سرت بذارم ولی دیدم حالت انقدر گرفته شد بیخیال شدم.

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:بمیری النا دق دادی منو تو.

د تند غذامون رو خوردیم و بشقابا رو گذاشتیم سرجاش نوبتیم باشه نوبت رقصه چن تا زن و تن

شوهر داشتند وسط میرقصیدند رقص که نه تو بغل هم تکون میخوردن با این اهنگ آروم مدل 

دیگه ای هم نمیشد رقصید.منتظر شدیم اهنگ تموم شد النا پرید کنار دستگاه اهنگا رو عقب 

ه اهنگ شاد پیدا کرد رفتیم وسط شروع کردیم به رقصیدین کم کم بقیه جوونا جلو کرد تا ی

اومدن وسط امین و آرشم اومدن کیهان هم بود فقط ترانه مونده بود و داشت نگاهمون میکرد 

انقدر رقصیدیم که به نفس نفس افتادم بدنم عرق کرده بود روسریم از سرم افتاده بود روی یکی 

تم و به بقیه نگاه کردم که هنوز پرانرژی مشغول رقصیدن بودند.صدای دست از مبلا خودمو انداخ

از گوشه و کنار سالن میومد صدای سوت گاهی بلند میشد به مهراوه نگاه کردم که رقصی بلد نبود 

و الکی داشت برای خودش بالا و پایین میپرید.خدایا امشب عجب شب خوبی بود چقدر شادی 

سیدن و برام آرزوی سلامتی کردند و برای اینکه دوباره به جمع کردیم کلی آدم صورتمو بو

خونوادم برگشته بودم برام کادو خریده بودند با همسن و سالام رقصیده بودم و از ته دل خندیده 

بودم از سرخوشحالی جیغ کشیدم با امین دوتایی رقصیدیم هرچند نشد برم توی بغلش و اون 

دستامو بندازم دور گردنش اما تمام مدتی که داشتیم دستاشو دور کمرم حلقه کنه و من 

میرقصیدیم خیره بودیم توی چشمای همدیگه و حتی یه لحظه نگامون تکون نخورد آخر رقص 

پریدم بغلش و اون منو محکم به خودش فشار داد و دور خودش چرخید از شدت هیجان چشمامو 

ن بودیم که مرقصیدیم این صدای بسته بودم و جیغ میکشیدم هیچکس وسط نبود فقط من و او

سوت و جیغ برای ما بود؟همه داشتند برای ما دست میزدند؟یه لحظه چشمام رو باز کردم ترانه رو 

دیدم که داشت با غم و حسرت نگاهمون میکرد برای چند لحظه دلم گرفت از اینکه بین من و 

عشق امین نداشت و با این  ترانه و امین یه مثلث عشقی بوجود اومده بود و اون هیچ سهمی از
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وجود هنوز بیخیال نشده بود بهش حق میدادم اخه فراموش کردن کسی که تا سرحد مرگ بهش 

 علاقه داری اونقدرا هم کار راحتی نبود.،

عمه کتی داشت قربون صدقمون میرفت النا دست میزد و بالا پایین میپرید این اولین تجربه رقص 

خوب بود کلی انرژی گرفتم اصلا دوست نداشتم این رقص تموم  دونفره من و امین بود و چقدر

 بشه اصلا این مهمونی تموم نشه.

ولی بالاخره این مهمونی هم تموم شد همه رفتند خونه خودشون خدمه ها مشغول تمیز کردن 

خونه بودند پاهام از شدت اینکه محکم به زمین کوبیده بودمشون و بالا پایین پریده بودم اونم با 

فشای پاشنه بلند درد گرفته بودند کفشام رو از پام در اوردم و از پله ها رفتم بالا خودمو انداختم ک

توی حموم وان رو پر از اب کردم و رفتم داخلش چشمامو بستم و سرمو تکیه دادم به لبه وان به 

اینکه  بخاطراتفاقات امشب فکر کردم به رقصم با امین به نگاه پرحسرته ترانه به خوشحالیه النا 

قرار بود زن داداشش باشم قربوت صدقه های عمه کتی آرزوی خوشبختی کیهان برای من و امین 

چقدر شب خوبی بود انقدرخسته بودم که همونجا خوابم برد نمیدونم چقدر گذشت که صدای 

مامان از پشت در اومد محکم به در میکوبید و صدام میزد:دریا...دریا!!مادر حالت 

 یا؟؟؟چرا جواب نمیدی.خوبه؟؟؟در

به اطرافم نگاه کردم تازه یادم اومد توی وان خوابم برده فوری جواب مامان رو دادم:خوبم مامان 

 خوابم برده بود الان میام بیرون.

 جلل خالق خوابت برده بود؟مگه میشه؟_

 آره سرمو تکیه داده بودم به لبه وان خوابم برده بود._

 باشه زود بیا بیرون._

 

ز بعد رسما توی بوتیک شروع بکار کردم از کارش خوشم میومد ادم زیاد خسته نمیشد از رو

 نمیدونم شایدم من خیلی هیجانش رو داشتم...
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دوهفته بعد از اومدنم به شیراز تولدم بود ولی غیر از امین کس دیگه ای بهم تبریک نگفت ظاهرا 

ین حرکتشون ناراحت شدم آخه مگه یادشون رفته بود و منم یادآوری نکردمشون ولی خیلی از ا

چقد مشغله داشتند که یادشون رفته بود یک هفته بعد تولد امین بود میخواستم ببینم تولد اونم 

 یادشون میره یا نه.

بابا آراد و المیرا با بچه ها اومده بودند المیرا میگفت از روزیکه اومدم شیراز سوگند مرتب دنبالم 

میگیره...خودمم خیلی دلم براش تنگ شده بود عاشقش بودم با اون برای میگرده و بهانه منو 

 اولین بار احساس کردم که مادر شدم و چقدر مسئولیت سنگینی بود و در کنارش لذت بخش بود.

سخت توی فکر بودم که برای تولد امین چی بخرم اون برام دستبند خریده بود کل اون هفته رو 

 اومد امین انگشتر حلقه نداره بهتر بود براش بخرم تا اونم دستش کنه. تو فکر بودم تا اینکه یادم

روز قبل از تولدش با النا رفتیم بازار از اونجاییکه امین از طلا خوشش نمیومد براش یه رینک ساده 

 نقره انتخاب کردم و همون رو خریدیم ولی بهش نشونش ندادم.

سرمیز صبحانه مامان بهم گفت:دریایی مامان روز بعدش صبح زود آماده شدم که برم بوتیک 

امشب تولد امینه همه دعوتن آرش و النا نمیان بوتیک اینجا بهشون لازم داریم تو امین رو 

 همونجا سرگرم کن تا شب که ما زنگ زدیم بیاید..

 پس من کی آماده بشم؟_

تا آماده بشه توهم  ما به امین چیزی نگفتیم شب آرش بهش میگه مهمون دارن اون میاد خونه ما_

 بیا همینجا اماده بشید بعد باهم بیاید خونه عمه کتی.ارش و النا هم همینجا منتظر شما میمونن.

دلم گرفت از اینکه برای تولد امین برنامه تولد چیده بودند همه رو دعوت کردند اونوقت حاضر 

ودشون زحمت یه تبریک نشدند برای من یه تولد ساده بگیرند اصلا تولد رو بیخیال حتی به خ

 کوچیک رو هم ندادند.از جام بلند شدم و گفتم:باشه.

 الهی قربون دختر حرف گوش کن خودم برم._

کل روز توی بوتیک دپرس نشسته بودم.موقع نهار امین اومد گفت:دریا پاشو بریم این رستوران 

 روبرویی نهار بخوریم و بیایم.
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 گشنم نیست تو برو من اینجا میمونم._

 انومی چی شده؟تو چرا از صبح بیحالی؟خ_

 چیزی نیست.یکم حالم بده._

 مریض شدی؟جاییت درد میکنه؟میخوای بریم دکتر؟_

ناخواسته اشک تو چشمام جمع شد و قبل از اینکه بخوام کنترلش بکنم صورتمو خیس کرد.تو 

 چشمای امین خیره شدم و گفتم:امین.....

 و گفت:جانم.چی شده؟تو منو نصف جونم کردی... اومد کنارم نشست و منو توی بغلم گرفت

 

 امشب تولدته.قراره برات تولد بگیرن اونوقت برای تولد من هیچکس یادش نبود._

 تو برای همین موضوع ناراحتی؟_

اوهوم.اخه اونا اصلا منو عضو آدما حساب نمیکنن.امروز مامانم بهم میگفت تورو اینجا سرگرم _

د بریم خونه تورو سورپرایز کنن.انقدر دلم گرفت از اینکه کلی هیجان کنم تا هروقت اونا زنگ زدن

 داشتند برای تولد تو.

من که فکر میکنم تو داری زود قضاوت میکنی و اونا خیلی هم تورو دوست دارند اینو باید از اون _

 مهمونی بزرگی که برات گرفتن میفهمیدی.

 اون بابت نذری بود که کردند._

 ی منو تنبیه میکنی؟دریا تو چرا دار_

 من کی تورو تنبیه کردم؟_

تو میدونی من از اینکه تو ناراحت باشی و غذا نخوری ناراحت میشم و دلم میگیره...اونوقت الان _

دقیقا داری همون کار رو میکنی.حالام زود اشکاتو پاک کن و پاشو بریم نهار که من مردم از 

 جله داشتی.پاشو تا قلقلکت ندادم.گشنگی صبح نذاشتی صبحانه بخورم از بس که ع
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از جام بلند شدم و رفتم بطرف دستشویی بعد اینکه دست و صورتمو شستم با امین رفتیم 

رستوران نهار رو به سفارش امین جوجه کباب خوردیم.تا شب کسل بودم و امین هم هیچ تلاشی 

 بهت کمک کنه حالتبرای عوض کردن حالم نکرد و فقط بهم گفت تا خودت نخوای کسی نمیتونه 

 خوب بشه.

 نمیدونم ساعت چند بود که النا پیام فرستاد بریم خونه.

توی خونه نوبتی من و امین دوش گرفتیم و من رفتم توی اتاقم و امین هم تو اتاق آرش رفت تا 

آماده بشیم.من یه سارافن آبی پوشیدم زیرش یه بلوز سفید با شلوار جین آبی. صندلای آبی 

م یه آرایش خیلی ملیح کردم موهامم محکم روی سرم بستم یه شال سفید هم رنگمم پوشید

سرم کردم النا باهام ست کرد. از پله ها که اومدیم پایین امین و آرش رو دیدم که اماده توی سالن 

منتظرمون بودند در کمال تعجب اونا هم ست آبی کرده بودند با دیدن همدیگه خندیدیم و ارش 

 ه.گفت:عه ست شدیم ک

 باهم رفتیم طرف خونه عمه کتی...از در که وارد شدیم لامپا خاموش بود امین گفت:برقا رفته؟

 آرش گفت:الکی مثلا تو نمیدونی تولدته مگه نه؟

 تولدمه؟جون من راست میگی؟_

 برو برو خودتو رنگ کن..._

 ..مبارککککک.وارد سالن شدیم لامپا روشن شد و همه باهم یک صدا گفتند:دریا و امین تولدتون 

 بعد هم صدای دست و جیغ همه بلند شد.

با تعجب به همه نگاه کردم امین داشت با بقیه سلام و احوال پرسی میکرد و من با تعجب به کیک 

 نگاه میکردم که عکس من و امین روش بود و زیرش نوشته بود دریا وامین تولدتون مبارک.

 به بازوی امین زدم وگفتم:تو خبر داشتی؟

 ه ولی چیزی بهت نگفتم گذاشتم تو یکم حرص بخوری.آر_

 خیلی بدی.تو از کجا میدونستی؟_
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 همون موقه که داشتند برنامش رو میچیدن من اتفاقی شنیدم._

بطرف مبل دونفره ای که برای من و امین اماده کرده بودند رفتیم کلاه تولد روی سرمون گذاشتند 

 نمیاد..که امین مال خودشو درآورد و گفت :خوشم 

اما من مال خودمو گذاشتم بمونه.یه طرف کیک عدد هفده رو گذاشته بودند طرف دیگه هم 

پونزده رو گفتند هرکس باید شمع سن خودش رو فوت کنه شمعا روشن شد ولی قبل از اینکه 

 شمعا رو فوت کنیم المیرا گفت:بچه ها یه آرزو بکنید بعد شمعا رو فوت کنید.

مونطور که محکم دست امین رو گرفته بودم آرزو کردم خدا به امین یه چشمامون رو بستیم و ه

عمر طولانی بده و سرنوشت من و اون برای همدیگه رقم بخوره.متوجه شدم که امین هم محکم 

دست منو گرفته.بعد از آرزو کردنمون شمعا رو فوت کردیم.دوباره صدای جیغ بلند شد.نوبت 

ن دستم رو گذاشتم روی چاقو و امین دستشو گذاشت روی بردین کیک بود به پیشنهاد النا م

دست من و باهم کیک رو بریدیم.چه حس خوبی بود یعنی میرسید اون روزی که من و امین کیک 

 عروسیمون رو همینطوری ببریم؟

 موقعی که همه سرگرم خوردن کیک بودند به امین گفتم:امین تو امشب چه آرزویی کردی؟

 تورو ارزو کردم._

 آرزوی مشترکی.چه _

همیشه توی جشن تولدهای خونوادگی ما اول کیک رو میخوردند بعد کادو ها رو میگرفتند و بعد 

 شروع میکردند به رقصیدن و درآخر هم شام بصورت سلف سرو میشد.

همه یکی یکی میومدند کادو ها رو میذاشتند و تبریک میگفتند.باز هم ترانه اومده بود و یه گوشه 

با کینه بهمون خیره شده بود. کیهان بهمون نزدیک شد دوتا بسته کادو پیج بهمون  نشسته بود و

داد و بعد تبریک رفت.خاله شیدا کادوی خودش و ترانه رو آورد داد و رفت.کادوی امین رو که 

کادو پیچ کرده بودم و روش نوشته بودم:برای بهترینم..رو دادم بهش اونم کلی تشکر کرد و بعد 

 کادو پیج بهم داد روش نوشته بود:برای آبی ترین دریا..هم یه بسته 
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با قدردانی نگاش کردم و گفتم:واییی مرسی امین تو که قبلا کادوی خودت رو داده بودی دوباره 

 چرا زحمت کشیدی.

 خواهش میکنم قابل تورو نداره این کادوی رسمیت بود دیگه._

د میرقصیدن بابا دستاش دور کمر المیرا نوبت رقص بود طبق معمول همه جوونا وسط سالن داشتن

بود المیرا هم دستاشو انداخته بود رو گردن بابا و داشتند میرقصیدن نمیدونم بابا تو گوش المیرا 

 چی پچ پج میکرد که المیرا همش میخندید.

 نمیدونستم با حضور بابا این اجازه رو ندارم که با امین برقصم.داشتم به بقیه نگاه میکردم که امی

 اومد گفت:افتخار رقص میدید لیدی؟

 

 دیوونه شدی میخوای بعدا بابا دعوا کنه؟_

بیا بریم ازش اجازه گرفتم گفتم برای امشب که تولدمونه بذار باهم برقصیم فقط همین یه _

 بار.اونم اجازه داد.

با خوشحالی دستش رو گرفتم و رفتیم وسط سالن خلوت بود فقط ما بودیم و نوشین و 

شوهرش.دستامو انداختم دور گردن امین اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد.خیره بودیم تو نگاه 

هم و با لبخند میرقصیدیم.یواش دم گوش امین گفتم باورم نمیشه داریم باهم میرقصیم.اونم انقد 

 نزدیک بهمدیگه فکر میکردم تا قبل از ازدواج این موقعیت پیش نمیاد.

 ذارم هیچوقت حسرت چیزی به دلت بمونه قول میدم.منو دست کم گرفتی؟نمی_

انقدر تو اون حال و هوا غرق بودم که زمان از دستم در رفته بود با صدای دست و جیغ بقیه به 

خودم اومدم اهنگ تموم شده بود یه نگاه به همه انداختم ترانه با خشم خیره بود بهمون النا و 

یین میپریدن بابا اراد و پسراش دست میزدند از نگاه بابا سیما با کلی هیجان جیغ میزدند و بالا پا

هیچ چیزی رو نمیشد فهمید فقط لبخند زده بود و دست میزد کیهان و آرش کنار هم میخندیدن 

 و دست میزدن.
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چه شب خوبی بود چندین دور با بقیه رقصیدیم کلی عکس یادگاری کنار هم گرفتیم بدور از 

عکس گرفتیم به کل یادم رفته بود که تمام روز از اینکه کسی بهم  چشم بابا تو بغل امین چند تا

تولدم رو تبریک نگفته بود ناراحت بودم.ترانه و خاله شیدا قبل از شام رفتند و بهانه اوردند که 

ترانه سرش درد میکنه.و خاله شیدا آروم گفت ترانه بابت اینکه با النا قهره ناراحته.نمیخواسته 

 حالام همش میگه بریم. بیاد بزور اوردمش

 

نزدیکترین هنرستان به خونه چند خیابون پایینتر از خونه است.ولی خوشبختانه یکی از بهترین 

هنرستانای شهر هست برای ثبت نام رفتم اونجا النا چون میخواست بره رشته تجربی گفت توی 

 همون دبیرستانی که هست میمونه.

 فکر یه سرویس باشم پیاده نمیشد رفت و آمد کرد.راه هنرستان به خونه دور بود باید به 

امشب خونه دایی شروین دعوتیم به مناسبت قبولیه کیهان توی رشته مورد علاقه ش یعنی 

 پزشکی اونم توی دانشگاه شیراز.

کیهان خیلی خوشحاله خب حق هم داشت طفلکی خیلی زحمت کشیده بود تا چند روز بعدش 

دوار بودم اونم دانشگاه شیراز قبول بشه تا دوباره از هم دور جواب کنکور امین هم میومد امی

 نشیم.

یه تونیک شکلاتی رنگ پوشیده بودم با کیف و شال و صندل هم رنگش یه جین همون رنگ هم 

 پوشیده بودم ارایشم در حد یه رژ بود دوست داشتم ساده باشم.

مین زیاد نموندیم خونه دایی و آرش اون شب حالش زیاد خوب نبود بازم قلبش درد میکرد برای ه

قبل شام برگشتیم ارش رو برای چکاپ همیشگی مامان برد بیمارستان هرچند دکتر گفته بود تا 

یه مدت دارو جواب میده و باید پیوند قلب بشه اما بازم مامان تا جایی که میتونست هرروز 

 نوز نوبتش نرسیده بود.میبردش بیمارستان اسمش هم توی لیست انتظار بود برای پیوند اما ه

بالاخره جواب کنکور امین هم اومد رفته بودیم خونه عمه من و مامان و ارش و النا و عمه کتی دور 

امین جمع شده بودیم اونم خیلی عادی داشت مشخصات خودش رو وارد میکرد نه استرس داشت 
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ز ا صفحه جدید بانه هیجان من برعکس اون خیلی هیجان داشتم چند لحظه بیشتر طول نکشید ت

شد همش دعا میکردم امین شیراز قبول شده باشه اما درکمال ناباوری امین هیچ دانشگاهی تو 

 هیچ شهری مجاز نشده بود...

 همه حالشون گرفت اما امین گفت:خودم کنکور رو خراب کردم میخوام برم دانشگاه آزاد.

رین رتبه بهترین رشته رو قبول عمه گفت:آبرومون رو بردی پسر خجالت کیهان رو بکش با بهت

 شده ولی تو هیچی قبول نشدی.

دیگه کسی حرفی نزد توی دلم گفتم:چه خوش خیال بودم من که داشتم دعا میکردم شیراز قبول 

شده باشه کاش دعا میکردم یه جایی قبول بشه هرجا که شد.بقول عمه ابرومون رفت حتما  

 ه.کیهان بفهمه کلی بهم میخنده و مسخرم میکن

یه ساعت بعد زنگ زدنا شروع شد همه کنجکاو بودن ببینن امین قبول شده یا نه.اول از همه بابا 

زنگ زد بعد از کلی دعوا کردن با امین بهش گفت فکر دانشگاه آزاد رو از سرش بیرون کنه و 

 بشینه درس بخونه برا سال بعد حتما باید ملی قبول بشه.

فردا شب رو داشت به مناسبت قبولیه امین.هیچکس انتظار طفلی عمه کلی تدارک مهمونی برای 

این رو نداشت که امین قبول نشه از بس که بچه باهوشی بود هرچند اصلا برای کنکور درس 

 نخوند و خودش هم اعلام کرد عمدا خراب کرده.

ت میگفاز وقتی بابا به امین گفته بود که اجازه نداره بره دانشگاه ازاد خودشم ناراحت شده بود 

کاش بیشتر تلاش میکردم.من برا این خراب کردم چون ترسیدم شهر دیگه قبول بشم 

 نمیخواستم از شما دور بشم.گفتم میرم دانشگاه آزاد راحت هم درسمو میخونم هم پیش شمام.

تا تلفن زنگ میخورد عمه میگفت:امین از دست تو تا این تلفن زنگ میخوره من وحشت میکنم 

 د بپرسند تو قبول شدی یا نه.انقدر خجالت میکشم وقتی میگم نه قبول نشده.که نکنه زنگ زدن

گفتم:عمه کتی خودتو ناراحت نکن اشکالی نداره اتفاقی نیفتاده که امینم کار خلاف شرعی انجام 

 نداده خجالت کشیدن نداره امسال نشد سال بعد.
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چیزا برام مهم نیست من فقط  نگاه پر از تحسین امین روی خودم رو دیدم نمیدونست که من این

خودش رو میخواستم و با این اتفاقات از نظر من پیش پا افتاده از چشمم نمیفته.اصلا چه بهتر که 

 قبول نشد امسال پیش همدیگه ایم.

روزها خیلی سریع میگذشتند توی بوتیک سرکار بودم و متوجه گذر زمان نمیشدم کیهان از یک 

 بوتیک.فقط من و امین بودیم با النا و آرش. هفته  قبل کنکور دیگه نمیومد

فصل مدارس اومد و همه غرق در درس تنها فرد بیکار خونه امین شده بود ک باوجود بوتیک بازم 

همش غر میزد که حوصلش سرمیره به تشویق خونواده برای گرفتن گواهینامه رانندگی اقدام کرد 

 قبول بشه براش ماشین میگیره. بابا بهش قول داده بود که اگه توی همون دور اول

کامپیوتر رشته باحالی بود خیلی ازش خوشم میومد هرچند بهش علاقه نداشتم و بخاطر امین این 

رشته رو انتخاب کردم اما بعدا فهمیدم خیلی رشته خوبیه باید تمرکز درست داشته باشی براش 

 که منم کل تمرکزم رو ریخته بودم روی همینکار.

 

خونه عمه شیدا دعوت بودیم ترانه مثل همیشه غرق ارایش بود و خیلی غد به شب یلدا رسید 

همه نگاه میکرد از وقتی از بوتیک دراومده بود برگشته بود مدرسه و حضوری درسش رو ادامه 

میداد امین کنارش نشست و گفت:دختر عمه ما در چه حاله بیشتر به ما سر بزن دلمون تنگت 

 من قطع رابطه کردی؟ میشه با النا قهری چرا با

بلافاصله لبخند اومد به لبش و گفت:مرسی امین تو همیشه به من لطف داشتی کاش همه مثل تو 

 بودند.هرچند هنوز یادم نرفته دعوامون توی بوتیک رو.

 من کی باهات دعوا کردم؟من فقط بهت گفتم سرت توی کار خودت باشه همین._

 کنکوری چطوره؟بیخیال گذشته دیگه چه خبر؟زندگی پشت _

افتضاح... از من میشنوی انقدر درس بخون تا همون سال اول کنکور رو قبول بشی و پشت _

 کنکور نمونی من اگه بوتیک رو نداشتم و سرم اونجا گرم نبود قطعا دیوونه میشدم.
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اون شب امین کلا پیش ترانه بود و تحویلش میگرفت منم چون میدونستم امین به ترانه فقط به 

خواهرش نگاه میکنه اشکالی در این ندیدم که باهاش راحت باشه.ترانه هم مثل پروانه دور چشم 

 امین میچرخید.

النا یواش درگوشم گفت:اوووف خودشیرین خودشو کشت انقد که دور امین میچرخه و پذیراییش 

 میکنه میترسم داداشم رودل بکنه.

 ی باهم بریم بیرون حرف بزنیم؟شب موقع برگشتن ترانه بهم گفت:دریا کی وقت خالی دار

یکم فکر کردم تا ببینم کی وقت خالی دارم و گفتم:جمعه کلا وقتم خالیه هم بوتیک تعطیله هم 

 مدرسه.

 اوکی ساعت پنج بیا کافه همیشگی._

میدونستم میخواد درمورد چی حرف بزنه حالا که امین بهش توجه میکنه اون فکر کرده علاقه ای 

 امین ایجاد شده ومیخواد ازم درخواست کنه بکشم کنار. نسبت به اون توی دل

توی کافی شاپ نشسته بودم و دستم رو دور فنجون قهوه م حلقه کرده بودم و منتظر حرف زدن 

ترانه بودم.دیدم نمیخواد شروع کنه گفتم:عزیزم من سراپا گوشم بگو چکار داری.البته اگه 

ن و امین هنوز نظرمون عوض نشده و قصد ازدواج درمورد من و امینه که بهتره هیچی نگی چون م

 داریم.

پوزخند زد و گفت:نمیدونم چرا انقدر روی امین اصرار داری؟مگه کیهان چشه؟اون هم دوستت 

 داره و هم اینکه از الان آینده شغلیش مشخصه خب برو باهاش دوست باش.

 تو چرا ول کن امین نیستی؟_

ن سردشمنی داشتی من رویای خودمو با امین ساختم تمام چون اون حق منه از وقتیکه تو با او_

شبام رو با فکر زندگی مشترکی که میتونم با اون داشته باشم خوابم برد و توی تموم این سالا 

امین بهانه زندگیم بوده بخاطرش حتی اومدم توی بوتیک سرکار شدم تا هرروز ببینمش ولی تو یه 

 دفعه پریدی وسط و اون رو ازم گرفتی.
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ترانه جان من اون رو از کسی نگرفتم امین خودش بهم پیشنهاد ازدواج داد و با کارا و _

مهربونیاش کاری کرد که عاشقش بشم.اون بین من و تو منو انتخاب کرد هیچکس مجبورش 

نکرده بود که منو انتخاب کنه اون شیفته اخلاقم شده بود چطور نفهمیدی امین از دخترای اویزون 

 ؟خوشش نمیاد؟

حرص نشست توی چشماش با خشم زیر لب غرید:گفتم بیای اینجا تا بهت بگم یا خودت امین رو 

بیخیال میشی و میدون رو خالی میکنی برای من یا من مجبور میشم کاری بکنم که اصلا دلم 

 نمیخواد.

 من کنار نمیکشم توهم هرکاری دلت میخواد بکن._

د شده بود برف کم کم داشت میبارید پیاده تا خونه از جام بلند شدم و راهیه خونه شدم هوا سر

رفتم اما به محض رسیدنم به خونه به نگاه پر از خشم مامان و یه سیلی محکم  از جانب بابا که 

چند روزی بود با المیرا اومده بودند دیدن ما روبرو شدم.با بهت خیره شدم بهشون یعنی چی شده 

 بود؟؟

 

کم درمیومد نه میتونستم علت اینکارو ازش بپرسم فقط خیره انقدر شوکه شده بودم که نه اش

نگاهش میکردم.دستم رو کشید و برد طرف مبلا همه اونجا نشسته بودند بابا با خشم بهم 

 گفتم:بشین.

 بلافاصله نشستم به امین نگاه کردم ناراحت بود.

 بابا گفت:خب میشنوم تعریف کنید.

 با من من گفتم:قضیه چیه؟؟چی شده؟

لیه که من باید از تو و امین بپرسم بیخبر قصد ازدواج کردید نه بزرگتری نه کوچکتری نه سوا_

 پرسی نه جویی نظر بقیه رو بیخیال.
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پس ترانه زهرش رو ریخته بود توی تمام عمرم بابا رو انقدر عصبانی ندیده بودم ترجیح دادم 

راضی کردن بقیه رو بذارم سکوت کنم امین باید خودشو نشون میداد اونکه همیشه میگفت 

 بعهده اون.

سکوت طولانی شد بابا گفت:اقا امین شما بگو دختر ما که خفه خون گرفته.لابد شرم دخترونشه.تو 

 بگو اینه جواب اعتماد من و مامانت و بقیه به شما؟

امین سرشو انداخت پایین و گفت:خب چه اشکالی داره اگه من و دریا ازدواج کنیم؟مگه تو و 

 را وقتی خاطر همدیگه رو میخواستید باهم ازدواج نکردید؟المی

من نگفتم اشکالی داره که باهم ازدواج کنید ولی نباید بزرگترا رو در جریان میذاشتید؟من _

والمیرا از بچگی بنام هم بودیم تازه من سرخود نرفتم باهاش قرار ازدواج بذارم بابام رو فرستادم 

 ظر المیرا رو بپرسه.بره با بابای تو حرف بزنه.و ن

طرف صحبتای بابا امین بود و امین هم جوابش رو میداد:من میخواستم اول از دریا مطمئن بشم 

 بعد با بقیه صحبت کنم فعلا هم زود بود برای صحبت کردن با شما.

حالا که از دریا مطمئن شدی باهاش قرار ازدواج گذاشتی اگه ما بگیم نه چکار میکنی؟چون در _

 این ازدواج درست نیست.هیچکسم باهاش موافق نیست.هر حال 

 میشه دلیلش رو بدونم؟مشکلش چیه؟_

تو چقدر مطمئنی این رابطه برای همیشه پایدار باشه؟تا ابد بهش علاقه مند بمونی؟یا حتی نظر _

دریا عوض نشه.فردا رفتید دانشگاه با یه کیس مناسبتر اشنا شدید بیخیال ازدواج شدید اونوقت 

 چی؟

من از خودم و دریا مطمئنم.قرار نیست الان ازدواج کنیم وقتیکه بزرگتر بشیم اونوقت عروسی _

 میگیریم.

نظر ما هم اصلا مهم نیست نه؟ امین بیخیال دریا میشی اوکی؟دریا با توام هستم.این ازدواج سر _

 نمیگیره.
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ت نمیگفتی من هروقساکت موندن رو بیخیال شدم قبل از امین گفتم:ولی بابا مگه خودت همیشه 

بخوام با کسی ازدواج کنم که از هر نظر مناسب باشه بهم این اجازه رو میدی پس کی مناسبتر از 

 امین؟

به به این دریاست که انقد سرخود شده؟از نظر تو چه چیزی در امین برای ازدواج مناسبه؟آینده _

داره؟اون حتی کنکورش رو هم مشخصی داره؟شغل و درآمد خوبی داره؟اخلاق خوبی داره؟چی 

 قبول نشده...

اخلاقش خوبه بابا اینو خودت هم میدونی.اون پیش خودمون بزرگ شده میشناسیمش درسته _

کنکور قبول نشد ولی میدونیم انقدر باهوش هست که حتما سال بعد قبول بشه تا ابد که قرار 

فهمید که تو این سن و باوجود  نیست پشت کنکور بمونه.امین پشتکار داره اینو میشه از اونجا

 اینکه نیازی به کار کردن نداره داره کار میکنه و خرجش رو درمیاره.

جلوی خود امین میگم اون انقدر اراده نداشت که درس بخونه و کنکور قبول بشه چون خیالش _

ای رراحت بود که دانشگاه آزاد هست این یعنی اینکه دنبال آسونترین راهه.اگه عاشق تو شده ب

اینه که تو دم دست ترین دختر بودی و حوصله نداشته خارج از این خونه دنبال دختر باشه و 

 اومده سراغ تو.

امین از جاش بلند شد و گفت:آراد بهت اجازه نمیدم وقتی از چیزی خبر نداری الکی درموردش 

دم خراب کر قضاوت کنی.چرا سعی میکنی نگاه دریا نسبت به من رو عوض کنی؟اگه من کنکور رو

بخاطر این بود که نرم شهر دیگه و از خونوادم دور نباشم من محل کارم اینجاست اگه اینجا باشم 

 میتونم هم کار کنم هم پیش خونوادم باشم.

نظر من با این حرفا عوض نمیشه تازه فقط نظر من نیست همه با این ازدواج مخالفن دیگه _

 سه شما دوتا هم حدود خودتون رو رعایت کنید.دوست ندارم در اینباره چیزی به گوشم بر

 بابا یه دقیقه به حرفم گوش کن._
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اما بابا بی توجه به حرفای من از جاش بلند شد و از خونه رفت بیرون افتادم دنبالش اما بین راه با 

صدای مامان سرجام قفل شدم:دریا بس کن یه حرف رو هزار بار نمیزنن نفهمیدی بابات چی 

 گفت؟

چشمام جمع شد من این زندگی رو بدون امین نمیخواستم با گریه گفتم:اون بابای من  اشک تو

 نیست اگه بابام بود من مطمئنم با این ازدواج موافقت میکرد.

مامان بهم نزدیک شد و گفت:اگه آراد بابات نیست اما من مادرتم و به این ازدواج موافق نیستم 

 انقدر چشم سفید نباش آراد برات کمتر از بابات نبوده. باباتم اگه زنده بود موافق نبود تو هم

این حرفا حالیم نبود بطرف پله ها رفتم و خودمو پرت کردم توی اتاقم درو قفل کردم روی زمین 

نشستم سرمو گذاشتم روی پاهام و زار زار گریه کردم از پایین صدای داد و فریاد امین میومد و 

 من اینجا داشتم زار میزدم.

 

دای گوشیم از خواب پریدم انقدر گریه کرده بودم که کنار در اتاق روی زمین خوابم برده بود با ص

کیفم رو موقع بیرون رفتن کج انداخته بودم روی شونم هنوزم همونجور بود انقدر حواس پرت 

بودم که حتی کیفمم از رو دوشم ورنداشته بودم مانتوهام کاملا چروک شده بودند از جام بلند 

با منگی به اطرافم نگاه کردم تازه یاد همه چیز افتادم گوشیم رو از تو کیفم درآوردم ترانه شدم 

بود باعث و بانی تمام این اتفاقات جواب دادم. با خنده گفت:چطوری دخترخاله جونم خوش 

 میگذره؟

خیلی پستی ترانه خیلی پست فکر کردی با اینکارت دیگه امین بیخیال من میشه و میاد طرف _

تو؟اگه همچین فکری میکنی باید بگم سخت در اشتباهی چون بخاطر کاری که امروز کردی امینم 

 مثل من ازت متنفر شده.

اشکال نداره منم اینکارو نکردم که امین رو عاشق خودم بکنم اینکار رو کردم تا اگه امین با من _

 ازدواج نمیکنه با توهم نتونه ازدواج کنه خوشگلم.
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نه بزورم شده با امین ازدواج میکنم شده خودمو تو اتاقم حبس میکنم نه آب کور خوندی ترا_

 میخورم نه غذا تا پدرومادرم مجبور بشن به این ازدواج رضایت بدن اما نمیذارم تو برنده بشی.

 پس بچرخ تا بچرخ تا بچرخیم._

مان صدای ما با خنده گوشی رو قطع کرد بطرف کمد رفتم لباسامو عوض کردم و رفتم طبقه پایین

و عمه و بابا و المیرا از تو سالن میومد شیرین جون هم توی اشپزخونه بود.خودمو یه گوشه قایم 

کردم و به حرفاشون گوش کردم عمه با نگرانی گفت:آراد مادر قربونت بشم یه زنگ به این پسره 

دم توی نمیزبزن ببین کجا رفته من نگرانشم یه وقت بلایی سر خودش نیاره بشکنه دستم کاش 

 گوشش.

 نترس عمه حتما رفته پیش دوست و رفیقاش._

 ساعت نزدیکه ده شبه سابقه نداشته انقدر بیرون بمونه.هرجا بود تا الان میومد خونه._

چند لحظه سکوت بود و بعد دوباره صدای بابا اومد ظاهرا زنگ زده بود برای امین و داشت باهاش 

 حرف میزد:کجایی تو؟

_... 

 به من مربوط نیست؟این مسخره بازیا چیه درمیاری جواب منو بده.یعنی چی _

_... 

امین اگه میخوای با اینکارات ما رو راضی یه ازدواجت با دریا بکنی که باید بگم داری راه رو _

 اشتباه میری.

_... 

 پاشو بیا خونه._

_... 

 تا کی نمیای اخه؟_

_... 
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اینجا.اخه تو چه مردی هستی؟مادر وخواهرت اینجا با این حساب دیگه هیچوقت برنمیگردی _

 تنهان خوش غیرت اونوقت تو بخاطر یه دختر ول کردی رفتی؟

_...... 

من نمیدونم والا ولی با اینکارای تو من که سهلم هرجای دیگه ای بری بهت دختر نمیدن.کاری _

 نداری خدافظ.

ا وقتی دریا رو ندید بهم نمیام بعد اینکه قطع کرد گفت:پسره دیوونه نمیگه کجاست میگه ت

خونه.نگران نباشید بخاطر سنشه سرش باد داره فکر میکنه با اینکارا میتونه حرف خودشو به 

 کرسی بنشونه.

مامان گفت:اینجوری که نمیشه اراد.تو فردا پا میشی میری تهران من و کتی نمیتونیم اینا رو 

 کنترل کنیم النا و آرش هم طرف اونان.

و آمد خودتون رو محدود کنید مثلا از این به بعد نهار و شام هرکس خونه خودش باشه یکم رفت _

دریا و امین رو اصلا تنها نذارید.حتی بوتیک نذارید تنها برن از این به بعد ارش و دریا برن امین و 

رو  االنا.اینجوری پیش بره تا یکی دوماه دیگه تبشون میخوابه.حالا ترانه چرا زنگ زده گزارش این

 داده؟

المیرا گفت:از زیر زبون النا کشیدم که ظاهرا ترانه هم دلش پیش امینه امروزم حتما با دریا رفتن 

 بیرون به دریا گفته بیخیال امین بشه دریا قبول نکرده ترانه هم زنگ زده اینجا زیرآب اونا رو زده.

داره انقد ارایش کنه و ترانه که اوضاعش خیلی خرابه من موندم دختر تو این سن چه لزومی _

جلف بازی دربیاره موندم شیدا چرا برا تربیت این وقت نمیذاره خوبه همین یه بچه رو بیشتر 

نداره. بین همه اینا کیهان خیلی پسرخوبیه از بس منش داره و مردونه رفتار میکنه من زیر سرش 

رایی غیر مستقیم داشتم برا دریا کیهان رو با خودم تصمیم داشتم درسش تموم بشه یه جو

 تشویقش کنم بیاد طرف دریا...اما دریا خانوم ظاهرا قول ازدواج رو به کس دیگه ای رو دادند.

 عمه گفت:خب آراد تو چرا راضی نیستی امین با دریا ازدواج کنه؟چیزی کمتر از کیهان نداره که.
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که.الان داغن عمه جان توی این سن اونم سر خود برا خودشون بریدن و دوختن نمیشه _

نمیفهمن دو روز دیگه میرن دانشگاه و سرکار با آدمای دیگه ای أشنا میشن اونوقت نظرشون 

عوض میشه از اینکه انقدر سرسری تصمیم گرفتند برا ازدواج پشیمون میشن شاید حتی 

زندگیشون از هم بپاشه.خب صدمات این جدایی ممکن دامنگیر زندگی من و المیرا و بچه هامون 

 ممکنه این صمیمیت بین دوتا خونواده از بین بره. بشه

عمه گفت:ولی پسرم تو و المیرا وقتی ازدواج کردین یه سال از امین بزرگتر بودین چطور زندگی 

 شما خوب شد زندگی این دوتا نمیشه؟

المیرا گفت:مامان من و آراد جوون قدیم بودیم زمون ما که دخترا و پسرا چشمشون اینور اونور 

تازه ما آدمای قانعی بودیم توی شهر غریب مونس همیار هم بودیم الان تو این زمونه دخترا و  نبود

پسرا همه هدفشون جلب توجه هست  چشمشونم دنبال زن و شوهرای دیگس فردا یکی پیدا 

میشه مخ اینا رو میزنه زندگیشون رو خراب میکنه شما چکار میکنید؟حالا دریا فکر نکنم به 

ف کسی رو بخوره اخه دختر باهوش و زرنگیه اما شازده پسر تو مثل بقیه پسرای راحتی گول حر

 دوره خودش دهن بینه.تازه بین خونواده شما و عمه شیلا یه ازدواج سر گرفته دیگه بسه.

 بابا گفت:عمه تو خودت راضی هستی یه دونه پسرت بیاد دوماد ما بشه؟

واد و بفهمم طرف مناسبه من به ازدواجش عمه گفت:ببین پسرم من هرجایی که امین دلش بخ

رضایت میدم چه فامیل و اشنا باشه چه غریبه.اصلا کی بهتر از دریا که خودم بزرگش کردم و 

 میدونم انقدر مرام داره که اگه فردا روزی من پیر و ناتوان شدم منو تو خونش نگه میداره.

 دونه دخترو داری. بابا رو به مامانم گفت:مامات تو نظرت چیه؟توهم همین یه

 مامان گفت:منم مثل کتی نظرم همینه و مشکلی با این ازدواج ندارم.

بابا رو به المیرا گفت:اینا که از اونا بچه ترن اینجوری پیش بره که تا یکی دوماه دیگه یه عروسی 

 افتادیم.

 ن زودیا.عمه گفت:خب چیه هدف ما شادی بچه هامونه.تازه اونا که گفتن عروسی نمیگیرن به ای

 بابا گفت:چقدر شما ساده اید اونا این حرفو زدن که شما راضی به ازدواجشون بشید.
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بعد رو کرد به المیرا و گفت:مگر اینکه من و تو یه کاری بکنیم تا امین و دریا بیخیال هم بشن.ولی 

 چکاری؟

 همدیگه دور باشن المیرا گفت:کاش زودتر میفهمیدیم اونوقت دوباره دریا رو میبردیم تهران تا از

 الان فصل مدارسه دریا رو نمیشه ببریم امین هم که خودت میدونی نمیاد.

بابا گفت:نشنیدی ترانه چی گفت؟امین و دریا همون موقع که دریا تهران بوده با هم در ارتباط 

 بودند این یعنی اینکه اینجوری از هم جداشون کنیم فایده نداره.باید یه فکر دیگه بکنیم.

را گفت:من با دریا حرف میزنم راضی کردنش از راضی کردن امین خیلی راحتتره چون دختر المی

 اروم و فهمیده ای هست و به حرفای آدم خوب فکر میکنه و بعد تصمیم میگیره.

 هنوز یه گوشه نشسته بودم و داشتم به حرفاشون گوش میدادم که دستی نشست روی شونم.

 

آرش بود خیلی خونسرد گفت:فالگوش ایستادن کار خوبی با وحشت پشت سرم رو نگاه کردم 

 نیست نمیدونی؟

 خب جلوی خودم این حرفا رو نمیزنن._

 بیا بریم تو اتاقم باهات کار دارم._

 جلوتر از اون راه افتادم پشت سرم در اتاقو بست نگاش کردم و گفتم:خب من منتظرم کارت چیه؟

گفت:این رو زدم تا بفهمی از خودت بزرگتر توی این خیلی غیرمنتظره یکی خوابوند توی گوشم و 

 خونه هست و توهم هنوز انقدر بزرگ نشدی که بخوای سرخود برای خودت تصمیم بگیری.

دستم روی صورتم بود جای سیلی که زده بود میسوخت امین امروز دوتا تو گوشی بخاطر اینکه 

باشی تا وقتی بهم رسیدیم انقدر عاشق تو شدم خوردم.امیدوارم همونطور که نشون میدی خوب 

کنارت خوشبخت باشم که هروقت یاد امروز میفتم بگم اشکال نداره از دست داداشام سیلی 

 خوردم در عوض به مراد دلم رسیدم.

 همین بود کارت؟میتونم برم؟_
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عجیب بود که خیلی محکم بودم و حتی یه قطره اشک هم از چشمم نیفتاده بود خیلی گستاخ 

 تو چشمای آرش. خیره بودم

من مثل آراد نیستم.با ازدواج تو و امین مخالف نیستم اگه زدم تو گوشت بخاطر این بود که _

نمیخوام از الان سرخود بار بیای.من نمیدونم بالاخره آراد و بقیه چه تصمیمی برای تو و امین 

ال با امین مثل دوس میگیرند.اما دیگه نمیخوام رابطه نزدیکی بین تو و امین باشه میخوام رفتارت

گذشته باشه تا زمانیکه تکلیفتون مشخص میشه اگه به ازدواجتون موافقت کردند که تا روزیکه 

محرم میشید این روندی که گفتم ادامه داره ولی اگه موافقت نکردند این برنامه تا ابد ادامه پیدا 

این یک سالت رو هم ته میکنه.تو امین رو برای همیشه فراموش میکنی و خاطرات تلخ و شیرین 

گنجه ذهنت چال میکنی.دریا خوشم نمیاد دیگه جلوی امین لبخندای دلبرانه و شوخی و خنده 

 الکی و رقص دونفره و هزارتا کوفت و زهرمار دیگه داشته باشین.شیرفهم شد؟؟

 آره شد حالا میذاری برم؟_

 از جلوی در کنار رفت و گفت:بسلامت.

 دم پیام فرستادم برای امین:سلام کجایی؟رفتم توی اتاقم درو قفل کر

 چند دقیقه گذشت تا جواب داد:سلام خوبی؟میتونی صحبت کنی زنگ بزنم؟

در اتاق قفل بود و کسی نمیتونست بی اجازه بیاد اگه یواش حرف میزدم هم کسی صدام رو 

 ری؟نمیشنید پس زنگ زدم برای امین به بوق دوم نرسیده بود که جواب داد:سلام دریا چطو

اشک تو چشمام جمع شد الان وقت خالی کردن خودم بود با صدای گرفته گفتم:خوب نیستم 

امین اصلا خوب نیستم بابا که گفته اصلا من و تو باهم تنها نباشیم آرش هم میگه باوجود اینکه با 

 ازدواجمون موافقه ولی تا زمانیکه بقیه راضی نشدند حق ندارم با تو صمیمی رفتار کنم.تو چی

 خوبی؟

اه بلندی کشید و گفت:من از تو بدترم دریا عصر با مامانم سر قضیه من و تو حرفم شد اونم داغ 

 کرد و یکی خوابوند توی گوشم منم حرصی شدم زدم بیرون از خونه.

 الان کجایی؟_
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والا از خونه رفتم پیش کیهان قضیه رو براش گفتم هرچند خودش میگفت برگردم خونه و با بقیه _

کنم ولی وقتی دید خودم نمیخوام برم خونه منو آورد خونه همکلاسیش تا چند وقت  صحبت

اینجا بمونم.همکلاسیش بچه تهرانه اینجا دانشجوئه با پسرعمش خونه اجاره کردند و دارند زندگی 

 میکنند.

 تا کی اونجا میمونی؟_

ا صحبت میکنم و بزور تا وقتی که بابات و المیرا برگردند تهران.اونوقت میام با مامان این_

 راضیشون میکنم به این ازدواج وقتی اونا راضی باشند بابات نمیتونه مخالفت کنه.

مامان اینا الانم به این ازدواج راضی هستند اما بابام و المیرا خیلی مخالفن.اونا بخاطر زندگی _

ه.تو ما قرار بگیر خودشون مخالفن میترسن من و تو باهم نسازیم و زندگی اونام تحت تاثیر زندگی

 باید بابام رو راضی کنی امین همین امشب بیا باهاش صحبت کن اونا فردا میرن.

 نه امشب نمیام رودر رو نمیتونم باهاش صحبت کنم از پشت تلفن بهتر میتونم راضیش کنم._

 امین هرکاری میکنی بکن فقط راضیشون کن به این ازدواج اگه من به تو نرسم دق میکنم._

 ن نباش خانومم تو مال خودمی بهت قول میدم.نگرا_

 صدای در اتاقم اومد و پشت سرش صدای المیرا:دریا بیداری؟اگه بیداری درو باز کن.

سریع با امین خداحافظی کردم و رفتم درو باز کردم المیرا اومد داخل روی تخت نشست و 

 مین بود؟گفت:نمیخوام فضولی کنم ولی انگار داشتی با موبایلت حرف میزدی ا

همیشه با المیرا صادق بودم کنارش روی تخت نشستم و گفتم:اره.من نمیتونم انقدر راحت از امین 

 دست بکشم.

اشکالی نداره من سرزنشت نمیکنم اتفاقا اگه برعکس اینکار رو میکردی تعجب میکردم آدم _

من از تو  وقتی خاطر یک نفر رو از ته دلش بخواد تا پای جونش برای رسیدن بهش میجنگه

 مطمئنم که اینکار رو میکنی.اما قبل از اینکار باید یه کار دیگه بکنی.

 چکاری؟_
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ببین دریا جان من الان از طرف مامانم و مامانت و بابات نماینده شدم بیام اینجا باهات صحبت _

 کنم تا بیخیال امین بشی ولی من نمیتونم این ظلم رو در حقت بکنم میدونی چرا؟

 نمیدونم چرا؟نه _

 

چون خودم یه عاشقم و وقتی همسن تو بودم این عشق شروع شد من عاشق بابات بودم از ته _

دلم تمام حسایی که تو الان داری رو منم سالها پیش داشتم.من و اراد چندین سال تک فرزندای 

منتظر خونوادمون بودیم همسن بودیم و باهم درس میخوندیم باهم کنکور دادیم تمام مدتی که 

جواب کنکور بودیم نگران این بودم که مبادا آراد یه شهر دیگه قبول بشه و من یه شهر دیگه و ما 

از همدیگه جدا بشیم اما شانس باهامون یار بود چون هردوتا تهران قبول شدیم این عالی بود و 

ام عد شزمانی عالیتر شد که یه شب وقتی طبق معمول همیشه برا شام رفتیم خونه عمه شیلا ب

دایی کوروش)بابای دریا(منو از بابام برای آراد خواستگاری کرد باورت نمیشه انقدر هول بودم که 

وقتی بابام حق انتخاب رو بعهده خودم گذاشت بلافاصله گفتم من موافقم عمه و مامانم بخاطر 

 یی کوروشاینکه یکم شرم و حیا نداشتم کلی چشم غره رفتن بهم چشمای آراد برق زد بابام و دا

خندیدن و تبریک گفتند.همه کارا توی دوهفته انجام شد و ما با هم ازدواج کردیم تا قبل از 

ازدوجم هیچوقت نفهمیدم حس اراد به من چیه اما بعد از اون خوشبختی رو به چشمام دیدم آراد 

برام بهترین بود برام توی تموم سختیهای درس و زندگی تو شهر غریب دور از پدر ومادر اون 

بزرگترین همدم و مونس بود خیلی زود بچه دار شدیم وقتی سیاوش و سیامک بدنیا اومدن مهر و 

محبت آراد بهم بیشتر شد و تا امروز ذره ای از اون محبت کم نشده و من همچنان همون عاشق 

دل خسته باباتم.من نمیتونم تورو مجبور کنم که از امین دست بکشی چون ممکنه چندین سال 

ه وقتی سن من برسی همین حسی که من الان نسبت به آراد دارم رو تو نسبت به امین داشته دیگ

باشی شاید حتی شدیدتر.ولی ازت میخوام خوب فکرات رو بکنی دریا ممکنه بعد از ازدواج با 

امین دیگه راه برگشتی نداشته باشی شاید امین اون کسی که نشون میده نیست همه آدما توی 

ندگی تغییر رفتار میدند امینم از بقیه استثنا نیست.دریا وقتی خوب فکرات رو کردی هردوره از ز

و به نتیجه رسیدی بهم خبر بده اگه واقعا دلت پیش امینه میتونی روی من حساب کنی رگ خواب 

 بابات دست منه راضی کردنش کاری نداره برام باشه عزیزم؟
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 مرسی المیرا تو خیلی خوبی؟_

ن در جبران کمکی که تو پارسال تو نگهداری سوگند بهم کردی.حالام پاشو خواهش عزیزم ای_

 بریم پایین شام بخوریم.

 تو برو من اشتها ندارم._

اوه اوه میز شام امشب چقدر ساکت میتونه باشه وقتی تو و امین دوتا شیطون بلای این خونه _

یز حالا که شام نمیخوری یه جپیشمون نیستید.من تنهات میذارم تا تو راحتتر فکر بکنی.در ضمن 

 دیگه بخور با شکم خالی نمیشه فکر کرد.

 المیرا از اتاق رفت بیرون روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم و غرق در افکار خودم.

 

صبح طبق معمول همیشه آماده شدم که برم مدرسه امین هم دیشب خونه نیومده بود خیلی 

دم بابا و المیرا اونطرف میز نشسته بودند سرم رو گرم خوردن کسل بودم شب رو زیاد نخوابیده بو

صبحانه کردم شیرین جون کنارم نشست و گفت: خوب بخور تقویت بشی خون به مغزت برسه 

 بلکه بتونی بهتر فکر کنی.

خدایا کارم به جایی رسیده بود که شیرین جون هم بهم متلک مینداخت اونم شیرین جونی که 

 ت.اصلا اهل متلک نیس

 دخترم باهوشه خیلیم خوب میتونه فکر بکنه خونم به مغزش میرسه.مگه نه بابایی؟_

خصلت بابا همین بود کل ناراحتی و عصبانیتش خیلی طول میکشید یه روز بود روز قبلش دفعه 

اولی نبود که زد تو گوشم مطمئنا دفعه اخرم نبود از روزیکه تصمیم گرفت برام پدر باشه هروقت 

 کردم تنبیهم کرده مثل یک پدر واقعی. خطای بزرگی

دختر لوسی نبودم ولی هروقت با بابام قهر بودم اول اینکه اصلا برای اشتی قدمی برنمیداشتم و 

 همیشه اون میومد پیشم منم حسابی خودمو لوس میکردم تا نازمو بکشه.
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مروز میره تهران تو که سرمو بلند نکردم و جوابی به بابا ندادم.بابا دوباره صدام زد:دختری؟بابا ا

 نمیخوای وقتی دارم میرم ناراحت این باشم که دخیه بابا باهام قهره؟

بازم جوابی ندادم المیرا بیشتر تحریکم کرد:دریا اصلا محلش نذاریا اون حق نداشت روی تو دست 

 بلند کنه.

 بابا غرید:المیرا ساکت.

ل نیستا بابات باید تنبیه بشه ما عصر پرواز اما المیرا بیخیال غرش بابا گفت:دریا پاچه خواری قبو

داریم توهم امروز مدرسه نرو با هم میریم خرید جناب پدر باید دست به جیب بشه تا تو باهاش 

 اشتی کنی قبوله؟

بابا گفت:نه اصلا قبول نیست دخترم با یه معذرت خواهی باباشو میبخشه و همچنین دریا میدونه 

 زی میگم برای صلاح خودشه مگه نه؟من اگه هرکاری میکنم یا هرچی

بابا درست میگفت اون هیچوقت کاری نمیکرد که به ضررم تموم بشه ولی از ایده المیرا بیشتر 

خوشم اومد چون هم حوصله مدرسه رو نداشتم و هم اینکه خیلی دوست داشتم ایفون بگیرم 

 ونتر میخواستم.بابا صدامبرای خودم همچنین حالا که رشتم کامپیوتر بود یه لپتاپ درست و درم

 زد: دریا خانومی بخشیدی بابا رو؟

 سرمو بلند کردم و گفتم:با حرف المیرا موافقم.

 بابا با تعجب نگام کرد و گفت:من باباتم باید به حرف من گوش بدی.

 ولی المیرا پیشنهاد جالبتری داد._

 کمی فکر کرد و گفت:به یه شرط.

یا رو از ناراحتی دربیاری ببریش خرید و هرچی خواست شرط نداریم وظیفته برای اینکه در_

 براش بخری.

 ممنون المیرا بودم که همیشه هوام رو داشت.

 فقط یه شرط دارم اجازه هس بگم؟_
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اخخخ وقتی بابا ادای مظلوما رو درمیاورد چه دوست داشتنی میشد.بجای من المیرا جواب داد:بگو 

 دریا؟ولی اگه خوشمون نیومد رد میکنیم.اوکی 

 دوباره برگشته بودم به همون حالت همیشگی شاد و سرزنده:موافقم.

 دریا باید همین الان بیاد منو بغل کنه و محکم منو ببوسه و بگه از دستم ناراحت نیست._

معطل نکردم و پریدم بغلش منو محکم به خودش فشار داد و روی موهام رو بوسید سرمو بلند 

ورد جلو تا ببوسمش بعد هم گونه راست و دوباره منو به خودش کردم بابا گونه طرف چپش رو ا

فشار داد و گفت:قربونت برم من هرچی میگم بخاطر خودته.ترجیح دادم سکوت کنم و بذارم با 

 آرامش منو توی بغل خودش بگیره.

شیرین جون که تا اون لحظه ساکت بود گفت:امان از دست شماها بزور حرف خودتون رو به 

 ین.کرسی نشوند

 بابا منو از خودش جدا کرد و گفت:برو آماده شو.

و رو بطرف المیرا گفت:بگو دختر گلم النا جان هم مدرسه نره اونم میبریم.قرار نیس فقط برای 

 دریا خرید کنیم.

 به ساعت نگاه کردم و گفتم:بابا تازه ساعت شش و نیمه صبحه الان که همه جا بسته س.

 یذارید برا آدم. بابا خندید و گفت:مگه حواس م

 قرار شد ساعت ده بریم منم گفتم تا اونموقع یکم دیگه میخوابم.

همین که رفتم توی اتاق دو دقیقه بعد المیرا اومد پیشم کنارم نشست و گفت:میدونم زوده ولی به 

 حرفای دیشبم فکر کردی؟

بالش میذارم تا  المیرا الان دقیقا یک سال و حدودا چهار ماهه که من هرشب وقتی سرم رو روی_

بخوابم تا زمانیکه به زندگی و خوشبختی که قراره در اینده با امین داشته باشم فکر نکنم خوابم 

نمیبره.من به معنای واقعی عاشق امینم نمیتونم ازش دل بکنم من توی تمام این یک سال داشتم 

گ از وسایل خونه با برای زندگی ایندم برنامه ریزی میکردم باورت میشه من و امین یه کاتالو
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سلیقه همدیگه تهیه کردیم تا برای خونمون بخریمشون محل زندگیمون رو انتخاب کردیم و حتی 

من بخاطر این رفتم رشته کامپیوتر تا وقتی با امین ازدواج کردیم یه شرکت کامپیوتری راه 

یالات خوب و قشنگ بندازیم و با هم کار کنیم و کنار هم باشیم.من واقعا برام سخته که از این خ

دست بکشم برام مثل این میمونه که بابا آراد رو بیخیال بشم و باور کنم بابام نیست.الی من حس 

 میکنم فقط با امین خوشبخت میشم نه کس دیگه ای.

این خیلی خوبه اینکه تو انقدر نسبت به احساست پایبندی ولی مطمئنی که امین هم تا همین _

 حد پایبنده؟

 

 طمئنم امین واقعا منو میخواد فقط میگه فعلا آمادگی برای ازدواج رو نداره.من اینو م_

 تو میگی اراد رو راضی کنم به ازدواجتون رضایت بده؟_

 اگه این لطف رو بکنی واقعا ممنونت میشم._

باشه اجی من راضیش میکنم ولی مسئولیت سختیهای زندگیت پای خودته فردا گله ای از کسی _

تو زندگی مشترکی تفاهم نباشه زن بیشتر از مرد ضربه میبینه توی زندگی همه  نداشته باش.چون

اختلاف سلیقه و دعوا هست حتی من و آراد ولی کم و زیاد داره پیش من و آراد کمه و لطمه ای به 

زندگیمون وارد نمیکنه اما پیش خیلیای دیگه انقدر زیاده که زن و شوهر بیخیال عشق میشن و از 

ن بعضیا هم بخاطر یه سری مسائل مثل ازدواج فامیلی و بچه و این حرفا نمیتونن هم جدا میش

جدا بشن و اون زندگی جهنمی رو تا آخر عمر مجبورن تحمل کنند بنظر تو زندگی تو با امین عضو 

 کدوم دسته س؟ببین طبق رفتار امین قبل از این یک سال جوابمو بده.

ساکتم گفت:بچگیتون کلا دعوا بود درسته؟یادته  فقط خیره نگاهش میکردم المیرا که دید

شرورترین بچه های فامیل بودین همیشه باهو دعوا میکردین یه بار امین از پله ها انداختت 

 پایین؟

الی اونموقه امین بچه بود تو داری امین الان رو با اون امین که یه بچه تخس و شر بود مقایسه _

 میکنی؟
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ده ولی عزیزم اون هنوز خیلی از اخلاق بچگیش رو کنار نذاشته مثلا منم میدونم اونموقه بچه بو_

همینکه دیشب نیومده خونه نشون میده که هنوز همون پسر بچه لجبازه میخواد بزور حرف 

خودش رو به کرسی بنشونه.دریا جان ادما بزرگ میشن اما خیلی از اخلاق بچگیشون تا روزیکه 

بقیه ادما استثنا نیست.فکر کن فردا که ازدواج کردید سر زنده هستند همراهشون هست.امینم از 

یه دعوا و لج ولجبازی اون ول کنه بره تو چکار میکنی؟دریا من مرام تورو میشناسم میدونم اگه 

یه روزی توی اختلافاتت با امین غرق هم بشی بخاطر زندگی من و آراد و بچه هامون هم که شده 

از زندگی کردن باهاش برداری ولی من داداش خودم رو  حاضر نیستی امین رو ول کنی و دست

خوب میشناسم اون مرد ساختن نیست حاضرم نیست بخاطر هیچکسی با سختیهای زندگیش 

 بسازه.دریا تو میتونی با اخلاق بد امین کنار بیای؟

الی امین خیلی فرق کرده اگه هم از دیروز نیومده خونه بخاطر اینه که میخواد نشون بده که _

 چقدر خاطر منو میخواد.

تو از این یک سال و چهار ماه نزدیک به ده ماهش رو از امین دور بودی و خب شنیدی که میگن _

دوری و دوستی تو تازه اومدی پیشش و خب شاید هنوز اختلافی بینتون پیش نیومده که امین 

 بخواد اون روی خبیثش رونشون بده.

 ن از امین مطمئنم میدونم که اون عوض شده.المیرا توروخدا ته دل منو خالی نکن م_

خوبه پس من بیشتر از این اصرار نمیکنم که بازم فکرات رو بکنی.گفتنیا رو گفتم دیگه خود _

 دانی.

با المیرا گرم حرف زدن بودیم که بابا سوگند به بغل وارد شد و گفت:الی بسه چقد حرف میزنی بیا 

 دختر بابا بیدار شده غذا بده بهش.

 الت حسودی گفتم:واقعا ک بابا چقدر هوای سوگندو داری از من بیشتر دوستش داری میدونم.با ح

 حسودی ممنوع._
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ساعت نه و نیم اماده شدیم که بریم خرید باز هم بابا اومده بود و کیهان ماشینش رو دربست در 

رد شد و سلام ک اختیار بابا گذاشته بود. از در خونه عمه کتی اومدیم بیرون که امین جلومون سبز

 چشماش قرمز بود بابا اخماشو کشید تو هم و گفت علیک سلام کجا بودی؟

 بعدا حرف میزنیم الان باید برم عجله دارم._

 کجا میری؟_

 بوتیک.ماشین دم در منتظره._

 ظهر بیا خونه باید حرف بزنیم._

 باشه میام._

 رفتارش با بابا خوب شده بود. اینو گفت و رفت داخل خونه چقدر خوب که به این زودی دوباره

چند ساعت توی مغازها و پاساژا گشتیم المیرا برای خودش خرید کرد بابا اراد مجبور شد برای 

هممون لپتاپ بخره تا کسی اعتراض نکنه برای سیا وسامی من و النا و آرش و امین.دو تا آیفون 

 هم برای من و النا گرفت و یه ایپد برای سیما.

شت به خونه بابا گفت:اگه میدونستم یه آشتی کردن انقدر خرج داره بیخیال اشتی توی مسیر برگ

میشدم اخه دریا کینه ای نیست تا دفعه بعد که دوباره میومدم شیراز همه چی رو فراموش کرده 

 بود.

المیرا گفت:خیلیم خوب شد اخه حداقل یه چیز خوب برا بچه هامون خریدیم ببریم براشون تا 

چند روزه سپردیمشون به امون خدا تنهاشون گذاشتیم اومدیم شیراز حداقل یه خوشحال بشن 

 چیز خوب براشون بخریم تا خوشحال بشن بفهمن بیادشون بودیم.

 النا گفت:بابا یه بار با من دعوا کن من قهر کنم تا برا منت کشیدن من یه سفر خارجه بیفتیم.

 و جمع کنم ببرمتون خارج.نیاز به دعوا نیست ولخرجی نکنید بذارید پولام_
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با آرش از همون دیشب بخاطر اون سیلی که زده بود قهر بودم اگه بابا روم دست بلند کرده بود 

 حق داشت اخه یه عمر برام زحمت کشیده بود ولی ارش نه اون این حق رو نداشت.

ا طرف رسیدیم خونه به امین پیام دادم:سلام ظهر بابا هرچی گفت به حرفش گوش بده المیر

 ماست همه چی رو درست میکنه فعلا بذار خیالش از بابت ما راحت باشه.

دو دقیقه بعد صدای پیام اومد بازش کردم نوشته بود:اره میدونم المیرا بهم گفت.حسابی شرمنده 

 دریا من قرار بود همه چی رو درست کنم ولی تو زودتر دست بکار شدی یه عمر مدیونتم.

اقعا لازم بود ازم تشکر کنه چون در هرحال من یه سیلی بیشتر از اون جوابش رو ندادم شاید و

 خورده بودم.

ظهر بعد از نهار بابا دست امین رو گرفت آرش رو هم صدا زد و باهم رفتند توی باغ در جواب عمه 

 که پرسید کجا میرید بابا گفت:میریم حرفای مردونه بزنیم.

النا بهشون خیره بودم روی صندلیهای کنار استخر از لحظه ای که رفتند من پشت پنجره اتاق 

نشسته بودند و راحت میشد ببینمشون استرس این رو داشتم که مبادا دعوایی بینشون پیش 

بیاد.اما نه اونا خیلی خونسرد داشتند حرف میزدند لااقل از پشت پنجره که صدایی نمیومد 

 اینجوری معلوم بود.

بلند شد و دستاش رو گذاشت روی شونه امین و ارش و از  نمیدونم چقد گذشت که بابا از جاش

کنارشون گذشت و اومد بطرف خونه من همچنان بیرون رو نگاه میکردم چند دقیقه بعد ارش از 

جاش بلند شد دست امین رو گرفت و اونا هم به همین طرف اومدند قیافه هاشون خیلی بیتفاوت 

 یزی بفهمم.بود شایدم نبود مگه این استرس میذاشت من چ

از پله ها رفتم پایین بابا و المیرا اماده رفتن بودند بابا سوئیچ ماشین کیهان رو انداخت طرف امین 

 و گفت:رانندگی که دیگه یاد گرفتی؟

 امین سوئیچ رو روی هوا گرفت و گفت:اره چطور؟

 خوبه پس مارو تا فرودگاه برسون بعد هم ماشین رو ببر تحویل کیهان بده._
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 ن که سرجاشه برا ماشین؟قرارمو_

 صددرصد دیدی تا حالا بزنم زیر حرفم؟_

 خب گواهینامه گرفتم دیگه.همون دفعه اول هم قبول شدم._

نمایندگی برات ثبت نام کردم برم تهران برات پول میزنم برو تحویلش بگیر.یه پراید نوک _

 مدادی.

 چیییییی؟آراد من که گفته بودم پراید سوار نمیشم._

 شروع خوبه فعلا پراید سوار شو تا دستت راه بیفته.برا _

عمرا اگه سوار بشم اصلا نمیخواد ماشین بگیری برام خودم یه ساله دارم پولامو پس انداز میکنم _

 یه ماشین درست درمونتر میگیرم.

اینکه خیلی خوبه.نشون میده که پولات رو بیهوده خرج نکردی و پس انداز کردی ولی خب از _

یشنویی هنوزم بهش دست نزن بذار بمونه یه روز یه جایی بیشتر بهش احتیاج پیدا من که م

 میکنی.

 المیرا وسط حرفشون پرید و گفت:آره مثلا برای عقدت یا عروسیت.

با چشم غره ای که بابا به المیرا رفت من احساس کردم شلوارم خیس شد ولی المیرا بیخیال فقط 

 خندید.

ی بوتیکت رو گسترش بدی بزرگترش بکنی نمیدونم از اینجور کارا.فعلا بابا گفت:مثلا شاید خواست

پولتو بذار بمونه با همون پولی که من برات میفرستم برو ماشین بگیر برای خودت البته شوخی 

 کردم پولی که برات میفرستم در حد مزدا تری هستش دیگه امیدوارم بالاتر از مزدا نخوای.

 چه بچه قانعی هستم. کی من؟خودت که منو میشناسی_

 اقای قانع پاشو بریم مارو برسون تا هواپیما نپریده بچه هام چشم به راهن که ما کی میریم._
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بعد از خداحافظی کردن با المیرا و بابا رفتم خونه خودمون لپتاپ رو از توی جعبه ش دراوردم 

که اصلا نفهمیدم هوا کی روشنش کردم باهاش ور رفتم تا کاراییش رو بفهمم انقدر غرق کار بودم 

تاریک شده از اتاق رفتم بیرون مامان توی سالن با شیرین جون گرم حرف زدن بودند بطرف در 

 خروجی رفتم که مامان صدام زد:دریا!کجا میری هوا تاریک شده؟

 عجب سوالی پرسیده بود خب معلومه با این سرووضع جایی غیر خونه عمه نمیرم.

 وره که میخوان برن بیرون؟قیافه من به آدمایی میخ_

 سوال منو با سوال جواب نده پرسیده کجا میری؟_

 خب معلومه میرم پیش النا._

 نمیخواد برگرد تو اتاقت زنگ بزن اون بیاد اینجا._

 هنگ کردم یعنی چی؟مامان دیگه چرا اینجوری شده بود؟

 عه مامان من میخوام برم خونه عمم مشکلش چیه؟_

و و امین زیاد پیش همدیگه باشید من از اینجا بفرستمت بری عمت اونجا بابات گفته نذاریم ت_

 راهت نمیده داخل.

با تعجب گفتم:کی عمه کتی منو راه نمیده؟عمرا.اون همچین ادمی نیست که منو راه نده توی 

 خونش.

 درهرحال از من گفتن بود اگه جای تو بودم نمیرفتم اونجا و خودمو خرد نمیکردم._

گیری افتاده بودم اصلا مگه امین بوتیک نبود؟ناچار برگشتم تو اتاقم و به النا پیام ای خدا عجب 

دادم بیاد خونمون.هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که النا پرید توی اتاقم بهش توپیدم:هزار بار گفتم 

 ماینجا طویله نیست وقتی میای تو مثل الاغ سرتو ننداز نیا داخل اول در بزن اگه من اجازه داد

 بعد بیا.

زهرمار خودت پیام دادی بیام بعد میگی چرا در نزدم؟خب دلم خواست حالا انگار چی داره اینجا _

 که من قبل ورودم اجازه بگیرم که خانوم اون چیزو قایم کنه.
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 خب شاید من سر بریده داشتم تو از کجا میدونی؟_

 اخه عرضه اینکارا رو هم نداری.زرتو بزن باو میخوام برم._

 وا الن چرا همچین حرف میزنی؟_

 

 درد و الن هزار بار گفتمت درست اسم منو صدا بزن.اسب ابی._

 حق نداری به من بگی اسب ابی فقط امین اجازه داره به این اسم صدام بزنه._

 بس که ذلیلی.کارتو بگو چرا گفتی بیام؟_

 انقد عجله داری.حالا نکه تو داشتی اورانیوم غنی میکردی من مزاحمت شدم برا همون _

بیشعور داشتم درس میخوندم مگه کر بودی بابا گفت اگه دکتر بشم برام بزرگترین بیمارستان _

 ایران رو باز میکنه؟

 حالا اون یه هندونه زیربغلت گذاشت تو چرا جدی گرفتی؟_

 ما تو فامیل یه وعده سرخرمن داریم که اونم تویی ولاغیر._

 و.حالا چرا دم در وایسادی بیا ت_

در اتاق رو بست و بطرف تخت اومد و گفت:مگه اجازه میدی جنابعالی که یکی بیاد داخل؟ از 

 همون دم در شروع میکنی به فک زدن...برو کنار میخوام کنارت بخوابم.

 یه نفر بیشتر جا نمیگیره رو تخت._

عین  چنان هلم داد که از روی تخت پرت شدم پایین کمرم به شدت درد گرفت ولی اون اصلا

خیالش نبود و با خیال راحت لم داد رو تخت و گفت: آخیش نفسم دراومد تا اینجا اومدم خودشم 

 بلد نیس بگه بفرمایید بشینید.
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وحشی بیشعور نفهم الاغ یابو کمرم درد گرفت من دخترم احمق منو اینجوری میندازی پایین _

 نمیگی کمرم عیب دار میشه؟

پشت سرش مامان و شیرین جون وارد شدند و مامان با وحشت در با صدای بلندی باز شد آرش و 

 گفت صدای چی بود؟

النا بلافاصله گفت:دختر دیوونته هرچی بهش میگم دوتایی روی تخت جا نمیشیم میگه نه تو بیا 

من یکم میرم اونورتر دلم میخواد تو توی بغلم بخوابی هیچی انقدر رفت اونورتر که از رو تخت 

 افتاد پایین.

تعجب به دهن النا خیره بودم میدونستم این برادرزاده تحفه مامانم انقدر عزیز هست که اگه من با 

بگم دروغ میگه مامان حرفمو قبول نمیکنه و میگه النا درست میگه.سکوت رو ترجیح دادم مامان 

چن تا داد حسابی زد که چرا حواسمو جمع نمیکنم و چرا این بلاها رو سر خودم میارم و وقتی 

اروم گرفت از اتاق رفت بیرون.بقیه هم رفتند... بطرف النا حمله کردم فوری از رو تخت پرید پایین 

و گفت بجون خودت که میخام بدون تو دنیا تاابد پایدار بمونه یه قدم بیای اینوری چنان جیغی 

ومدی ابکشم که عمه اینبار از خونه پرتت کنه بیرون.روی تخت دراز کشیدم و گفتم:نزدیک تختم 

 خفت میکنم.

 

صندلی کنار میز تحریرم رو کشید کنار و روش نشست و با غرغر گفت:خیله خب حالا گدا بگو 

 ببینم کارت چیه؟

 خونتون چه خبره؟_

خبرتو بیارن اینو همون موقع بجای اینکه بهم بگی بیام ازم میپرسیدی جوابت رو میدادم دیگه _

 بشه؟ اینهمه راه منو کشیدی اوردی اینجا که چی

 النا مسخره بازی درنیار بهت میگم چه خبر بود خونتون؟_

 هیچی باو مامانم یه لیست گذاشته جلو امین میگه انتخاب کن._
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 لیست چی؟_

هرچی دختر دم بخت که میشناسه.به امین گفت یکی رو انتخاب کن بریم خواستگاری فکر این _

 هم تحویل اون نمیدم. دختره نکبت زشت رو از سرت بیار بیرون که من جنازت رو

 بمیری النا درست حرف بزن ببینم._

 خب میخوای چه خبری باشه مامانم داشت تی وی نگاه میکرد امینم تو اتاقش بود._

مامانم نمیذاره بیام خونتون میگه بابا گفته نذارن من و امین زیاد جلوی دید هم باشیم.تازه گفت _

 بیام خونتون عمه منو راه نمیده.

 عجیبه._

 چی عجیبه؟_

 عین همین حرف رو مامان من به امین گفت._

 وااا.حالا چکار کنیم؟_

 کاری که نمیشه کرد صبر کنید تا تکلیفتون مشخص بشه._

 اومدیم و این تکلیف ذلیل شده این سال و ماهها روشن نشد اونوقت منو امین همینجور بمونیم._

 دوباره همه چیز برمیگرده بحالت عادیش.خب نه اگه شما مثل بچه ادم بیاید بگید غلط کردیم _

 یه درصد فکر کن همچین کاری بکنیم._

 همچین دورم نیست اون روز._

 دختر تو چقد نفوس بد میزنی اصلا نخواستیم پاشو گمشو خونتون._

چشمت دربیاد داشتم میومدم بالا عمه جونم گفت زنگیده مامان و امین بیان اخه نکه شام _

 وقته شامه من فعلا هستم خدمتتون. اینجاییم دیگه الانم

 جونه من؟مامانم گفت امینم میاد؟_
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 هرچی زمان میگذره بیشتر به ذلیل بودنت پی میبرم._

 تو فکر کن ذلیلم فردا که خودت عاشق شدی میفهمی این حالتام عادیه._

 امیدوارم هیچوقت به این مرض مبتلا نشم._

 عشق و عاشقی خوشش نمیومد.بحث کردن با النا بی فایده بود هیچوقت از 

مامان صدامون زد بریم شام از روی تخت که بلند شدم کمرم تیر کشید با صدای بلند گفتم:خدا 

 لعنتت کنه النا سر جوونی عیب دارم کردی.

 واااا تقصیر من چیه خودت خسیسی._

 ه کمرمدست به کمر رفتم پایین امین اومده بود داشت با ارش حرف میزد.عمه وقتی دید دست ب

 زد پشت دستش و گفت:خدا مرگم بده دریا چی شده چرا دست به کمری؟

 والا ننم که باور نمیکنه مگه دردمو به شما بگم.دخترت از رو تخت پرتم کرد پایین._

 عمه چشم غره رفت به النا و گفت:تو باز دریا رو اذیت کردی؟امان از دست تو.

 نگاه امین چرخید طرف ما و گفت: چی شده؟

 ش گفت:هیچی از رو تخت افتاده.آر

 امین از جاش بلند شد و گفت:حالت خوبه؟خیلی درد داری؟بریم دکتر؟

 ارش دستش رو کشیدوگفت: بگیر بشین بابا چیز جدی نیست فردا خوب میشه.

امین اما پریشون گفت:چی چیو چیز جدی نیست.نمیبینی چ رنگش پریده دستش به کمرشه.کی 

 میبردینش بیمارستان؟شاید کمرش اسیب دیده.اینجوری شد؟نباید 

مامان گفت:چیزی نیست امین نگران نباش اینطوری که تو گرخیدی دریا هم میترسه خونسرد 

 باش پسرم امشب پماد میمالم به کمرش تا صبح خوب میشه محکم نخورده زمین.

 امین نفس بلندی کشید و نشست پشت میز منم کنار عمه نشستم.
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لق خورده شد بعد از شام هم طبق معمول همیشه ظرفا مال من و النا بود و با شام تو سکوت مط

وجود اینکه من کمر درد بودم ولی بازم مامان مجبورم کرد ظرفا رو بشورم. بین حرفهای 

دخترونمون با النا ظرفا رو هم شستیم و اونا رفتند خونه خودشون و من رفتم مسواک زدم قبل 

 ا بیاد کمرم رو پماد بماله.خواب مامان رو صدا زدم ت

روی تخت دراز کشیده بودم و مامان مشغول ماساژ دادن کمرم بود بهش گفتم:مامان تو عاشق 

 بابام بودی؟

 نفس عمیقی کشید و گفت:امان از دست تو دختر با این سوالات عجیبت.

 تورو خدا مامان جوابمو بده._

و پسر خودشون قرار مدار بذارن اون موقع  آخه دختر جون زمان ما که مثل الان نبود که دختر_

 خونواده ها تصمیم میگرفتند برای من و باباتم بزرگترامون تصمیم گرفتند.

 یعنی شما حق انتخاب نداشتی؟_

 اگرم داشتم رو حرف بزرگترم حرف نمیزدم._

 ولی فکر کنم عمه کتی چون تک دختر بوده حق انتخاب داشته._

 دختر پسری و فلان.تصمیم تصمیم بزرگترا بود.نه از این خبرا نبود که تک _

 ولی تو عاشق بابام بودی چون یه عمر باهاش زندگی کردی و مرگ از هم جداتون کرد._

 ازدواج پیش ما یه مسیر یکطرفه س که هیچ راه برگشتی نداره._

 بودیمامان دارم کم کم احساس میکنم که بابا رو بزور کردن تو پاچه ت و تو نه تنها عاشقش ن_

 که حتی ازش متنفرم بودی.

با نیشگونی که از رون پام گرفت برای چند ثانیه از شدت درد کور شدم و چنان جیغی کشیدم که 

فکر کنم خونه عمه کتی هم صداش رفت دستم رو گذاشتم جاییکه مامان نیشگون گرفته بود و 

چرا انقدر اذیتم مالش دادم و گفت:مامان خیلی بدی خوبه همین یه دونه دختر رو داری 

 میکنی؟همش تنبیهم میکنی؟چرا برادرزادهات رو به من ترجیح میدی؟
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اینکه یه دونه دختری دلیل نمیشه هرچی خواستی بگی و من سکوت کنم حرف بی ربط بزنی یا _

 کار اشتباه بکنی تنبیه میشی.

 عه مامان حرف بی ربطم کجا بود.خب من حرفایی که زدی رو نتیجه گیری کردم._

 

مرده شور نتیجه گیریت رو ببرن.من اون حرفا رو زدم که بگم قدیما عشق زیاد تو زندگی کسی _

 تاثیر نداشته مردم بساز بودن حتی بدون عشق.اینکه دلیل نمیشه عاشق  بابای مرحومت نبودم.

اخی فداتشم عاشقش بودی؟شبا قبل اینکه بابا بیاد خونه ما رو خواب میکردی بعد خودت _

ردی لباسای کوتاهه باز میپوشیدی براش عشوه میومدی؟موهاتو دم اسبی میبستی یا ارایش میک

کلیپس میزدی؟راستی تو غذا میذاشتی دهنش یا اون میذاشت دهن تو؟صندل میپوشید یا کفش 

 پاشنه بیست سانت؟

 خدا خفت کنه دختره چش سفید این حرفا چیه میزنی.دهنتو ببیند نه شرم داری نه حیا._

همینکارا رو میکردی که من از سیاوش و سیامک کوچیکترم.اولینبار که بوسیدت چه جونه من _

حسی داشتی؟راستی تو پیش قدم شدی یا اون؟؟از سرکار که میومد پیشونیش رو میبوسیدی یا 

 لباشو؟شونه هاش رو ماساژ میدادی؟

همیدم حسابی همینطور داشتم تند تند حرف میزدم که با دردی که مجددا توی رون پام پیچید ف

 عصبانیش کردم گفتم:غلط کردم غلط کردم دیگه نیشگون نگیر فهمیدم زیاده روی کردم.

حیا نداری تو؟شعور نداری داری درمورد پدر ومادرت حرف میزنی؟قدیما بچه ها شرمو شعور _

 بیشتری داشتنا.

درمورد  از جاش بلند شد و ادامه داد:امشب که از کمر درد مردی و زنده شدی میفهمی ادم

 پدرومادرش باید ادب حرف زدن داشته باشی.
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مامان که از اتاق رفت بیرون پوکیدم از خنده.تو دلم گفتم خنگول خانم اخه اون دور و زمونه موی 

دم اسبی و کلیپس  و چه میدونم کفش پاشنه بیست سانت بوده که تو از مامان این سوالات رو 

 میپرسی؟دیوونه ای بودم برای خودم من.

لی عاشق مامان بودم کلی باهاش حال میکردم از بس دلش جوون بود خداروشکر اصلا لی لی به و

لالام نمیذاشت و لوسم نمیکرد چون اصلا از اون مدل مامانا خوشم نمیومد مامان باید قدرت تنبیه 

 داشته باشه عین مامانه من که اونقدر که از اون میترسیدم از کس دیگه ای نمیترسیدم.

 

حرف مامان اون شب رو بدون درد و با فکر یه زندگی خوب با امین صبح کردم.صبح با  برعکس

حرص از خواب بیدار شدم اخه اصلا حوصله مدرسه رو نداشتم معمولا سرمیز صبحانه تو فصل 

مدارس من و ارش بودیم که گاهی وقتا میرفتیم خونه عمه کتی و با امین و النا میخوردیم گاهی 

اینجا و بعد صبحانه من و النا باهم و ارش و امین باهم میرفتیم مدرسه اما حالا  هم اونا میومدن

 چون هم مدرسه من و النا جدا بود و هم امین پشت کنکور بود دیگه خونه همدیگه نمیرفتیم.

طبق معمول اماده کردن صبحانه به عهده من بود چون زودتر از آرش بیدار میشدم داشتم چایی 

کشیدم که ارش اومد توی اشپزخونه و برای خودش چایی ریخت و روبروم خودم رو هورت می

 نشست بی توجه به حضورش به چایی خوردنم ادامه دادم که گفت:دریا قهری؟

 آره قهرم چون ازت انتظار نداشتم بزنی تو گوشم اونم وقتی که حالم خرابه._

 خب من داداشتم بهم حق بده روت غیرتی بشم._

ای نکردم که تو غیرتی بشی فقط عاشق شدم همین.اینم که خلاف جرم  من هیچ غلط اضافه_

 نیست هست؟

 نه نیست ولی بی پرس و جو رفتی به امین قول ازدواج دادی...خب اینجوری هم درست نیست._

 فکر نکنم امین انقدر غریبه باشه که حق نداشته باشم بهش قول ازدواج بدم._
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خصوصا نظر منو که بیشتر از بقیه با امین بودم و بیشتر از بقیه ولی باید نظر بقیه رو میپرسیدی _

 میشناسمش.

منم به اندازه کافی باهاش بودم و میشناسمش.مگه هرکس قصد ازدواج داره باید کسی رو _

انتخاب کنه که از بچگی صبح تا غروب وقتشو باهاش گذرونده؟اگه اینطور بود که هیچکس با یه 

 غریبه ازدواج نمیکرد.

 ب تحقیقات رو برای همچین مواقعی گذاشتن ندیدی قبل ازدواج میرن تحقیقات میکنن؟خ_

ارش جان تو سیلی خودتو زدی و گفتی که تا زمانیکه تکلیفم روشن میشه حق ندارم با امین _

بیشتر از حد معمول صمیمی باشم و منم قبول کردم دیگه نیازی نیس الان برام سفره نصیحت 

 پهن کنی.

تو تنها خواهرمی برامم مهم نیست عاشق بهترین و صمیمی ترین دوستم شدی چون عزیز من _

من هیچوقت اونو به تو ترجیح نمیدم و برام اول از هرچیز خوشبختی تو مهمه.نمیخوام چشم 

بسته همسر اینده ت رو انتخاب کنی اونم تو این سن میخوام بیشترین کمکی که میتونم در حقت 

 نمیفهمی؟ بکنم رو انجام بدم چرا

 چون نفهمم ولم کن اه._

اینو گفتم و از جام بلند شدم و رفتم نمیدونم چرا یهو همچین رفتاری کردم آرش که حرف بدی 

نزد.ولی خب همین که وسواس نشون میده روی امین یا اون و بقیه همش میگن سن زیادی نداری 

ونم برای خودم انتخاب درست و عجله میکنی حرصم میگیره اخه دیگه اونقد هم بچه نیستم که نت

 رو داشته باشم.

دوماه گذشت دو ماه که من و امین توی جمع اصلا باهم حرف نمیزدیم توی بوتیک گاهی که آرش 

نبود و النا رو بعنوان مراقب همراهمون میفرستادن میرفتم پیش امین و باهم حرف میزدیم.دوماه 

سیدم که چکار کرد میگفت هنوز نتونسته بابا بود که هروقت زنگ میزدم برای المیرا و ازش میپر

 رو راضی کنه دیگه داشتم کم کم نگران میشدم نکنه بابا دیگه هیچوقت راضی نشه؟؟
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نوروز نزدیک بود و قرار بود بابا و المیرا با بچه ها بیان شیراز باید رو مخ مامان کار میکردم مگر 

امان رفیق بودم که راحت حرفم رو باهاش بزنم اون بتونه بابا رو راضی کنه خوشبختانه انقدر با م

ولی از عکس العملش میترسیدم میدونستم از اون نیشگون معروفاش یه تعدادش رو نثار من 

میکنه.ولی خب چاره دیگه ای نبود.امین رو هم باید میفرستادم سراغ عمه کتی مگر همین دونفر 

 بتونن بابا رو راضی کنند.

ون با مامان مشغول حرف زدن بودند روی صندلی نشستم و خیره رفتم توی اشپزخونه شیرین ج

 شدم بهشون.چند دقیقه گذشت مامان برگشت طرف من و گفت:چیه چرا اینجا نشستی؟

 شونه بالا انداختم و گفتم:دارم به حرفاتون گوش میدم.

 مامان متعجب گفت:حرفای ما؟؟؟تا دیروز حرفای ما خاله زنکی بود و پیرزنی چی شده حالا

 مشتاقانه به حرفای ما گوش میدی؟

 آخه عرض داشتم خدمتتون._

 بله باید شک میکردم تو یه امری داری که اومدی اینجا حالا بزن حرفتو._

 قول میدی نیشگون نگیری؟_

 نه قول نمیدم._

 مامان کل بدنم کبوده از جای نیشگونات._

 بدرک میخوای بچه خوبی باشی تا مهمونت نکنم به صرف نیشگون._

 چاره چیه من که باید در هر حال حرفامو باهاتون بزنم._

یکم ازش فاصله گرفتم و گفتم:مامان بابا اراد که اومد باهاش صحبت کن تا به من و امین گیر نده و 

بذاره ما فعلا نامزدی عقدی چیزی بکنیم تا امین درس بخونه و بره سرکار یعنی حدوده هفت 

 هشت سال دیگه بعد مزدوج بشیم.

 من بیکار نیستم._
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 عه مامان چرا؟_

چون اگه من به بابات بگم و اون رضایت بده و شما باهم عقد و عروسی بکنید فردا که سر _

ناسازگاری گذاشتید میای رو فرق سر من سوار میشی که من بچه بودم و الاغ و احمق تو چرا 

 گذاشتی همچین غلط اضافه ای بکنم.

 کفن کنم آرش رو مثل بچه ادم میشینم زندگیمو میکنم.بجون شیلا اگه بیام و گله کنم._

 کفن کن خودتو دختره چش سفیده لوس.آخرین بارت باشه درمورد آرش اینجوری میگی._

حالا فوقش کفنش کنی باز یه پسر دیگه داری ولی اگه منو کفن کنی که دیگه دختر نداری اونوق _

 میزنی رو سر و کله ت.

 

 می از من دوا میکنه.تو کل عمرت چند بار بدرد من خوردی؟حالا نکه دختر دارم چه زخ_

هعییی شیلا خانوم بذار با امین ازدواج کنم وقتی رفتم باهاش تهران زندگی کردم اونوقت _

 میفهمی چه کارا برات نکردم.

مامان روبه شیرین جون گفت:میبینی شیرین دخترای امروز رو نه شرمی نه حیایی خودش پا شده 

خودش شوهر پیدا کرده حالا اومده به من میگه بیا بابامو راضی کن قبول کنه.یکی نیس رفته برا 

بهش بگه تو وقتی داشتی به پسره قول ازدواج میدادی اومدی از من پرسیدی که حالا اومدی منو 

واسطه میکنی؟یا نه تو اصلا میدونی من خودم به ازدواجتون راضی هستم که منو میفرستی سراغ 

 بابات.

ه جون امین که میخوام زندگی بدون اون جریان نداشته باشه من نرفتم دنبال شوهر.خودش ب_

اومد سراغ من بخدا بجون شیلا جون یه سیلی ابدار هم مهمونش کردم ولی خب عشق این چیرا 

 حالیش نیس.بعدم منکه میدونم تو از خداته امین دومادت بشه واسه من زیرآبی نیا.

 وف پیش تو چقد دروغ زیاده.تو زدی تو گوش امین؟ا_
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بخدا راست میگم همچین کوبیدم تو گوشش فکر کردم عاشقی پرید از سرش ولی ناکس از فولاد _

 بود.

مامان از جاش بلند شد و رو به شیرین جون گفت:پاشو بریم خونه کتی اینجا این دختره دیوونمون 

 میکنه.

ادم و گفتم:مامانی.مامان.حاج خانوم.شیلا هردوتا راهی شدند که برند منم از پشت سرشون راه افت

 جیگری.عسله من.یه دقه گوش کن به حرفام منکه چیزی نگفتم فقط میگم...

هنوز حرفم کامل نشده بود که در خونه باز شد وعمه کتی و پشت سرش امین وارد شدند.مامان تو 

 راهرو وایساد و گفت:عه شما اومدید منو شیرین راهیه خونه شما بودیم.

 ه کتی با غرغر گفت:امین سرمو برد بلند شدم بیام اینجا که کل مسیر رو افتاد دنبالم.عم

مامان سری تکون داد و به من اشاره کرد و گفت:این گیس بریده هم اینجا داشت مغز سرمو 

 میخورد.

 عمه ابرویی بالا انداخت و گفت:امین؟دریا؟؟هماهنگ کرده بودید که بیاید مخ مارو بزنید؟

 بغلش و گفتم:من میگم چرا انقدر باهوشم بگو به عمه خانوم رفتم.عمه تو بگو بد میگم ؟پریدم 

 اگه میخوای حرفای امین رو تحویلم بدی باید بگم اره کاملا بد میگی._

د نه دیگه منکه نمیدونم امین خان چی بلغور کرده.من میگم بذار من و این شازده پسرت زن و _

رو بسازیم هم اینکه فردا پیر شدین نیفتید خونه سالمندان اخه شوهر بشیم هم آینده خودمون 

غیر از من هرکس دیگه ای عروستون بشه حاضر به نگهداری شما نیست و همچنین همشم تو 

 گوش امین میخونه که بهتون بی احترامی کنه.

 عمه منو از تو بغلش هل داد بیرون و گفت:یکم حیا داشته باش.

میکرد عمه و مامان و شیرین جون رفتند داخل منم رفتم سراغ امین امین با خنده داشت نگام 

دستمو حلقه کردم دور بازوش و باهم رفتیم داخل و بهش گفتم:امین اینم نتیجه نداشت میگی 

 چکار کنیم؟
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قبل از اینکه امین جوابم رو بده مامان گفت:من نمیدونم در طول این همه سال من چه کار مهمی 

م توی تربیت دریا کار کنم؟؟دختر تو شرم و حیا حالیته که چیه؟؟یعنی من داشتم که وقت نکرد

حتما باید بگم امین نامحرمه و تو باید جلوش از این حرکات نیای...خودت یعنی اینا رو درک 

 نمیکنی؟

دستمو از دور بازوی امین دراوردم و زدم به کمرم و گفتم:اولا از بچگی به من گفتین امین بهم 

کالی نداره که باهاش صمیمی باشم در ضمن از نظر من وقتی دو نفر همدیگه رو بخوان محرمه و اش

 به هم محرم محسوب میشن حتی اگه بقیه راضی نباشن.

 داشتم باهاشون شوخی میکردم که ناگهان یه چیزی محکم خورد توی صورتم.

بوده رو بطرفم  چند لحظه منگ موندم بعد که به خودم اومدم دیدم مامان کتابی که روی اوپن

پرت کرده و حالا هم با چشمای به خون نشسته داره نگاهم میکنه اشک تو چشمام جمع شد عمه 

 کتی دست مامان رو گرفت و گفت:خودتو کنترل کن چرا بچه رو زدی.

مامان با همون عصبانیت گفت:هی من هیچی نمیگم بلکه یکم به اون عقل نداشتش زحمت بده و 

 و چی بد اما انگار نه انگار.اعصاب نذاشته برام دیگه بریدم.فکر کنه که چی خوبه 

با صورت پر از اشک گفتم:باشه من دیگه خفه خون میگیرم هیچی نمیگم ولی به خدای احد و 

 واحد قسم اگه نذارید به امین برسم حسرت عروسیم رو به دل همتون میذارم ببین کی گفتم.

م صدای امین رو شنیدم که صدام کرد تا وایسم اما عقبگرد کردم و بطرف پله ها دویدم پشت سر

من بی توجه بهش فقط بطرف اتاق دویدم و لحظه اخر صدای مامان رو شنیدم که به امین 

 گفت:امین برگرد نرو دنبالش.

در اتاق رو محکم بستم امین اومد پشت در ضربه ای به در زد وگفت:دریا باز کن درو با هم صحبت 

 میکنیم.

 ش اینجا نبود وگرنه یه قشقرق اون به راه مینداخت.خداروشکر آر

 نالیدم:امین برو بذار تنها باشم.
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دریایی گریه نکن بیا در رو باز کن من باید ازت معذرت خواهی بکنم همش تقصیر منه من بهت _

قول داده بودم که همه رو راضی میکنم ولی بخاطر کوتاهیه من تو هم پات به این قضیه باز شد و 

 م همچین واکنشی نشون داد.عمه ه

 امین هیچی نگو فقط برو بذار تنها باشم._

 باشه من میرم توهم هروقت اروم شدی یه زنگ به من بزن باهم حرف میزنیم._

صدای پاهاشو شنیدم که از پشت در دور میشد.بطرف تخت رفتم و خودم رو پرت کردم روش و از 

 ته دل زار زدم

 

بودم به ساعتم نگاه کردم هنو ده دقیقه مونده بود تا پایان توی کلاس خسته و کسل نشسته 

 کلاس روز آخر مدرسه بود و بعدش تعطیلات نوروز.

 امسال برنامه سفر نداشتیم البته اگه یکی از اعضا فامیل هوس نکنه بره.

به دهن دبیرمون نگاه کردم که بی وقفه تکون میخورد و کلماتی خارج میکرد از دهنش که من 

شنیدم ولی هیچ درکی نسبت بهشون نداشتم چون فکرم اصلا تو کلاس نبود پیش خونه فقط می

بود و چیدن مبلمان جدیدی که مامان تازگیا خریده بود و گفته بود باید برای چیدنشون کمکش 

کنم.قهر بودن با مامان تو خونم نبود اون روزم که با کتاب زد تو صورتم تا مغرب گریه کردم و بعد 

برای امین و انقدر حرف زدیم تا آروم شدم شبش هم خیلی خوش و خرم باهم رفتیم زنگ زدم 

 برای انتخاب مبلمان جدید.

حق داشت دعوام کنه آخه زیاده روی کرده بودم اول اینکه دست انداختم دور بازوی امین بعد هم 

آدم صبوری  اون چرندیات قبلش هم که سر قضیه راضی کردن بابام خیلی اصرار کرده بودم.مامان

بود و معمولا زود از کوره در نمیرفت ولی وقتی من باهاش حرف میزدم انقدر رو اعصابش راه 

میرفتم که اخر کفری میشد و یه چی میگفت بهم.جنس مامان همینجوری بود زیاد بهم رو نمیداد 

رم و که لوس بشم اما باهام صمیمی بود مثل یه دوست و انقدر هم جذبه داشت که ازش حساب بب

 بترسم.
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زنگ که به صدا دراومد فوری کتاب و دفترم رو جمع کردم و خانوم کاویانی با گفتن جمله 

 تعطیلات خوبی داشته باشید از کلاس رفت و پشت سرش هجوم بقیه بچه ها منم پشت سر بقیه.

کل روز سرپا بودم آخه عمه کتی هم وسایل خونه خودش رو عوض کرده بود اول وسایل قبلی رو 

جمع کردیم و بار دوتا وانت کردیم و فرستادیم ناکجا آبادی که فقط مامان و عمه کتی میدونستن 

 بعد هم وسایل جدید رو با دکوراسیون جدید چیدیم.

با امین مثل قبل برخورد میکردم و کسی هم کاری به کار ما نداشت المیرا همچنان موفق به راضی 

خیال همه چیز رو گذاشته بودیم به دست زمان که شاید کردن بابا نشده بود و من و امین هم بی

 چند سال بعد بهتر بشه راضیشون کرد.

 روزها گذشت و گذشت تا شب عید رسید و قرار بود امسال سال تحویل خونه دایی شروین باشیم.

عصر آماده شدیم و رفتیم اونجا طبق معمول یه آرایش خیلی کمرنگ با ست لباس قرمزم کردم 

 ل تحویلای گذشته اینبار نه النا مثل من لباس پوشید نه سیما و المیرا برخلاف سا

تقریبا اخرین نفرات ما بودیم که رسیدیم. به کیهان نگاه کردم که یه پیراهن جذب مردونه 

پوشیده بود و آستیناش رو تا آرنج زده بود بالا نگاهی به امین انداختم که کت شلوار آبی پوشیده 

کمرنگ.اما استیناش رو بالا زده بود با اون کت اسپرتش خیلی جذاب شده بود بود با پیرهن آبی 

البته برای سال تحویل امسال نمیخواست کت شلوار بپوشه اما اصرار بابا برای اینکه لباس شیک و 

 مجلسی بپوشه باعث شد اونم همین تیپ رو بزنه.

 ین رو به من گفت:دریا پاشونزدیک سال تحویل همه نشستیم کنار سفره هفت سین که دایی شرو

 کنار امین بشین.

با تعجب نگاهش کردم که گفت:چرا همچین نگام میکنی؟دوباره حرفمو تکرار کنم یا متوجه 

 شدی؟

 مردد نگاهمو به طرف بابا چرخوندم اونم گفت:پاشو برو دیگه.

 از سرجام بلند شدم و رفتم اونطرف سفره بین آرش و امین نشستم.
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از امروز شما دوتا نامزدید امشب هم قراره عاقد بیاد عقدتون کنه.دوازدهم دایی شروین گفت:

 فروردین هم جشن نامزدیتونه.

به گوشام شک کردم دایی شروین چی میگفت؟بابا چرا مخالفت نمیکرد با بهت به بقیه نگاه 

 میکردم همه با لبخند نگام میکردن به امین نگاه کردم اونم تو شوک بود.

 نم اومد که با غرغر مامان جمع شد:نیشتو ببند دختره سبک.لبخند به لب م

 تازه متوجه اوضاع شدم شرمم شد و سرم رو انداختم پایین.

انقدر خوشحال و هیجان زده بودم که اصلا نفهمیدم برای سال تحویل چه آرزویی کردم و بعدش 

 دا سوتی بدم هیچیسیل تبریکات سال نو و من فقط به بقیه نگاه میکردم و از ترس اینکه مبا

نمیگفتم انقدر هیجان و استرس و شادی تو وجودم قاطی بود که دستام به لرزش افتاده بود خوب 

 که دقت کردم این تمام بدنم بود که میلرزید.

 ترانه با خشم نگاهم میکرد و من لبخند پیروزمندانه زدم و خیره شدم بهش.

ین روی مبل نشستم روبروم سفره هفت سین بود عاقد اومد مهریه از قبل تعیین شده بود کنار ام

النا و نیلوفر پارچه سفید بالای سرمون گرفته بودند و نوشین قند میسابید عاقد خطبه میخوند و 

من اصلا نفهمیدم مهریه چی بود و خیره به آیات قرآنی که توی دستم بود توی عالم دیگه ای سیر 

خودم اومدم ظاهرا خیلی وقته منتظرن تا من بله بدم  میکردم با ضربه ای که امین به پهلوم زد به

با اطمینان کامل سرمو بلند کردم و گفتم با اجازه بزرگترای مجلس بله. صدای سوت و جیغ رفت 

هوا دایی شروین نزدیک اومد و دوتا جعبه بهمون داد بازشون کردیم دوتا حلقه طلا سفید ست 

بود و اینا رو پشت اونا انداختیم دستمون.گرمای  بودند حلقه هایی که از قبل داشتیم دستمون

بوسه امین روی پیشونیم باعث شد حس کنم خوشبخت ترین عروس دنیام .همه بغیر از ترانه 

 اومدن روبوسی کردن و تبریک گفتن و اون شب شد بهترین شب سال تحویل عمرم.
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بودم یا روی پاش حالا دیگه بدون ترس و استرس تو بغل امین میرقصیدم ودست تو دستش 

مینشستم و عجیب خونه دایی شروین خوش گذشت و من نفهمیدم چی شده که این اتفاق 

 افتاد.مطمئن بودم کسی دست بکار شده بود ولی یعنی کار کی میتونست باشه؟؟

 

حالا میفهمیدم علت اصرار بابا برای اینکه امین کت و شلوار بپوشه و چرا النا وبقیه باهام ست 

 سه چی بود.ولی چی شد که همه راضی شدند فامیل کی باخبر شدند؟؟نکردند وا

یه گوشه نشسته بودم و به جنب و جوش بقیه نگاه میکردم کیهان اومد کنارم نشست و 

 گفت:احوال عروس خانوم؟

باورت میشه هنوز تو بهت و شوکم؟یعنی چی شد که اینجوری شد اصلا فکرشو نمیکردم به این _

 بشن.زودیا بقیه راضی 

 راستش من به بابام گفتم._

 چیو؟_

قضیه علاقه تو و امین رو و مخالفت بابات اینا.بابای منم که میشناسی عمو شایان یه دونه _

داداشش بود از وقتی عمو فوت شده بابام تمام سعیش رو میکنه تا بچه هاش خوشبخت بشن اگه 

یست علاقش بهشون.همین که اونا رو بیشتر از من دوست نداشته باشه مطمئن باش کمترم ن

ماجرا رو فهمید زنگ زد برا بابات کلی سروصدا کرد باهاش که تو چرا به خواسته بچه ها گوش 

نمیدی خلاصه انقدر داد و فریاد کرد که اخرش بابات گفت من هیچی نمیگم خودت هرکاری 

و راضیشون  میکنی بکن.بابامم از خدا خواسته رفت با عموهات و عمه ت و مامانت صحبت کرد

 کرد برای اینکار.اما گفت بهتون چیزی نگیم تا سورپرایز بشین.

 وایی کیهانی یه دنیا ممنون من و امین تا ابد مدیونتیم._

 این حرفو نزن کاری نکردم._
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اون شب عالی گذشت صبح روز بعد افتادیم دنبال کارای مراسم میونه من و امین باوجود اینکه 

م در حد قبل بود عصر بعد نهار بابا من و امین رو برد توی یه اتاق و محرم شده بودیم اما هنوز

گفت:شما دوتا از الان محرم هم هستید و توی روابط میتونید باهم بیشتر از قبل صمیمی باشید اما 

 اگه از من میشنوید زیاده روی نکنید سنتون در اون حدی هست که بفهمید چی میگم درسته؟

 پایین ولی امین با لبخند خجالتی گفت:اوهوم میفهمیم.سرمو با خجالت انداختم 

خوبه.بخاطر خودتون میگم اخه قرار نیست حالا حالاها ازدواج کنید بهتره توی روابط خودتون _

محدود باشید از نظر من اشکالی نداره حتی اگه میخواید شبا کنار هم بخوابید اما فقط بخوابید کار 

 دیگه ای نکنید.

نمیتونستم سرمو بالا بگیرم.تا لحظه ای که بابا تو اتاق بود سرمو بلند نکردم تا  دیگه از زور شرم

 نگاهش کنم از بس خجالت میکشیدم.

امین حلقه ای که شب عقد دایی شروین داده بود رو از دستش دراورده بود و فقط همون حلقه ای 

یرفتند ولی من و امین که من برای تولدش خریده بودم دستش بود مامان اینا مهمونی سال نو م

درگیر خریدای مراسم بودیم از لباس و سفره عقد تا آتلیه و وسایل پذیرایی مراسم تو باغ خونه 

 برگزار میشد و لازم نبود دنبال جا برای مراسم بگردیم.

تمام خرج خرید رو امین خودش تقبل کرد با پول پس اندازی که خودش توی این دوسال داشت 

کرد تا بهترینا رو داشته باشیم فقط پول سرویس طلا رو عمه کتی حساب تمام سعیش رو هم 

کرد.شیک ترین و گرونترین لباس عروس بهترین ارایشگاه و معروفترین آتلیه و لوکس ترین 

 وسایل.

باوجود اینکه بابا این اجازه رو داده بود که برم پیش امین بخوابم اما هم خودم و هم امین 

ونه شلوغه بریم پیش هم.محرم بودیم اما از بقیه خجالت میکشیدم از بابا نمیخواستیم فعلا که خ

 مامانم عمه کتی المیرایی که تمام مدت میدونست بابام راضی شده و هیچی بهم نگفته بود.

روز مراسم رسید از صبح زود با المیرا و النا و سیما رفتیم ارایشگاه خیلی شلوغ بود چند تا 

 ایشگر نگاهی بهم انداخت و گفت:وای چه عروس کوچولویی.عروس دیگه هم داشتند ار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 161 

 همه برگشتند نگاهم کردند یکی رو به المیرا گفت:حیف این بچه نیس میخواید شوهرش بدید؟

 المیرا گفت:این بچه و شوهرش خودشون سروگوششون میجنیه ما چکار کنیم؟

دازه نگاهی به موهای بالای لبم ارایشگر به یکی از شاگرداش اشاره کرد تا بیاد صورتم رو بند بن

کردم پارسال میخواستم تمیزشون کنم اما المیرا نذاشت گفت بذار بزرگتر بشی هرچند بور بودند 

 اما خوب دقت میکردی مشخص میشدند.

خودمو توی اینه نگاه کردم چقد از این صورت بدون مو خوشم اومده بود دستی به ابروهای کلفت 

هم خوب بود به صورتم میومد.ارایشگر گفت موهامو رنگ نکنم چون و دم کوتاهم کشیدم اونا 

سنم بیشتر نشون میده روی صندلی مخصوص نشستم و ارایشگر شروع کرد به ارایش کردنم و تو 

مدتی که اون داشت ارایشم میکرد یکی دیگه داشت ناخنام رو طراحی میکرد المیرا روی یه 

رو ارایش میکرد دو نفرم مشغول مدل کردن  صندلی دیگه نشسته بود و یکی داشت صورتش

 موهای النا و سیما بودند.

ارایشگر خیلی خبره بود توی کارش سریع ارایشم رو انجام داد البته زیاد هم ارایش نکرده بود 

چون نمیخواست سنم زیاد مشخص بشه موهامم پایینش رو فر داد و ریخت دورم بقیه هم مختصر 

 که کلا ارایش نداشت اخه سنی نداشت که بخواد ارایش کنه.ارایش کرده بودند سیما هم 

قرار بود بابا و امین بیان دنبالمون لباس عقد ابیم رو پوشیدم دانتل بود و روی سینه ش نگین کار 

 شده بود تا روی کمرم باز بود و تا زیر کمرم تنگ و دامن دنباله دار کفشای پاشنه بیست سانتی.

ر امین و بابا بودیم که در زدند یکی از شاگردا رفت بطرف در و روی صندلی توی راهرو منتظ

 برگشت گفت:داماد عروس کوچولو اومده دنبالش.

 

همه خندیدن ارایشگر اومد صورتم رو پوشید و پشت به من روبروی در ورودی وایساد امین اومد 

.بعد داخل اما من نمیدیدمش و از صدای کفشاش که سکوت توی سالن رو میشکست فهمیدم

سلام و احوال آرایشگر گفت:خب آقا داماد شیرینی ما رو اول بده تا ما این عروس خانوم رو 

 تحویل شما بدیم.
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هم آرایشگر جلوم بود و هم صورتم پوشیده بود برای همین من نمیدیم چه خبره که یه مرتبه دور 

ی؟؟دور من اینهمه و برم پر شد از اسکناسهای یک دست ده هزار تومنی.این کار امین بود یعن

 اسکناس ریخت؟

آرایشگر از جلوم کنار رفت امین نزدیک شد اینو از بوی عطرش حس کردم عطری که مدتهاس 

 استفاده میکنه راستی چه مارکیه؟هیچوقت از امین نپرسیدم این بوی تلخ مال چه مارکیه؟

اب شده بود توی روپوش رو از روی صورتم کنار زد مات صورتم شد و من خیره به اون چقدر جذ

این کت شلوار آبی با پیراهن سفید و کروات ابی.ته ریشی که یک سال بود بخاطر من میذاشت هم 

 بهش میومد و هم سنش رو بیشتر نشون میداد و من نمیخواستم کسی بفهمه امین سنش چقده.

منتظره همچنان بهم نگاه میکردیم که امین خم شد و لبام رو بوسید داغ شدم از این حرکت غیر

 دستای گرمش که دور کمرم حلقه شد بدنم مورمور شد.اروم زمزمه کردم امین نکن با من اینکارو.

ناگهان صدای جیغ و دست بلند شد و بعد صدای النا که گفت :از ما خجالت نمیکشید از این بچه 

 خجالت بکشید که اینجا وایساده.

 میکرد.بعد هم اشاره کرد به سیما که با شیطنت نگاهمون 

سیما برگشت طرف النا و گفت:دفعه اولم نیس این چیزا رو میبینم قبلا چن بار دیدم مامان و بابام 

لب دادن البته دور از چشم ما مثلا یه بار موقع رفتن به مدرسه این اتفاق افتاد و مامان اینا فک 

 کردن من رفتم بیرون ولی من هنوز تو خونه بودم یادته مامان؟

 ید از خنده و المیرا قرمز شد از خجالت و چیزی نگفت.کل سالن ترک

سفید رنگ گلکاری شده امین رفتیم و  3از سالن اومدیم بیرون با سفارشات فیلم بردار بطرف مزدا

 سوار شدیم و رفتیم آتلیه.

 من و امین تنها بودیم توی ماشین, بابا و بقیه هم پشت سرمون بودند.

کلی عکس گرفتیم و ثبت خاطره کردیم خیلی خوب بود بعد دوساعت توی اتلیه معطل شدیم و 

 هم راه افتادیم بطرف خونه.
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دم در شلوغ بود از ماشین که پیاده شدیم گوسفند زمین زدند و شیرین جون با سینی اسفند 

 طرفمون اومد و دور سرمون چرخوند.

همه کم کم اومدن وارد باغ شدیم بعد از سلام و احوالپرسی بطرف جایگاه عروس داماد رفتیم 

تبریک گفتند.النا و سیما از لحظه اول درحال رقص بودند و یک لحظه هم کنار نمیومدند هوا 

تاریک شده بود ترانه روبروم نشسته بود و با اخم نگاهم میکرد بعد شام با امین و بقیه اعضا 

رم تش دور کمخونواده رفتیم وسط رقصیدیم بعدم وسط رو خالی کردند تا من و امین برقصیم دس

بود و سرش روی سرم اروم کنار هم تکون میخوردیم از این عالم جدا شدم و به یه دنیای دیگه 

 رفتم روی ابرا بودم من چقدر احساس خوشبختی میکردم.

شب تموم شد همه رفتند خونه هاشون من رفتم توی اتاقم کفشام رو دراوردم و پرت کردم وسط 

مو پرت کردم روی تخت چند دقیقه بعد در باز شد سرمو از رو اتاق با همون لباس و ارایش خود

تخت بلند کردم که دیدم امین اومد توی اتاق درو بست و دست به سینه کنار در وایساد و خیلی 

 طلبکار نگام کرد سرجام نشستم و گفتم:هوم چی شده؟

 کوفت تو چرا امشب منو نبوسیدی؟_

 واقی نبوسیدم؟_

 چن بار بوسیدمت. حتی یه بارم نبوسیدی من_

 از جام بلند شدم بطرفش رفتم و گفتم:بگو کجات تا من ببوسم.

خم شد طرفم اول لپ راستشو اورد بعد لپ چپش و بعد هم لباش.با عشق و ولع بوسیدمش 

 پشتمو کردم بهش و گفتم:پلیز کمک کن لباسمو دربیارم.

اغ شدم همه بدنم بی حس هنوز حرفم کامل نشده بود که گرمای لباشو روی شونم حس کردم د

شد فقط حس نیاز و خواستن بود که به تمام بدنم دوید.برگشتم طرفش چشمای پر از نیازم رو 

دوختم بهش اون بهم لبخند میزد منو روی دستاش بلند کرد و بطرف تختی رفت که بتازگی 

 دونفره ش کرده بودیم.
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ت مردونه دور شکمم حلقه شده با فشاری که به شکمم اومد چشمام رو باز کردم یه جفت دس

بودتعجب کردم تعجبم وقتی اوج گرفت که دیدم لباس تنم نیست خوب که فکر کردم یادم اومد 

دیشب امین پیشم موند یکم شیطنت کردیم اما در حد بوس و بغل انقدر خسته بودیم که بدون 

از وقتی یه چشمم بعوض کردن لباسامون خوابیدیم اما مگه میشد با لباس عقد خوابید؟نصفه شب 

بود و یکی بسته لباس رو از تنم کندم انداختم روی زمین و بیخیال پوشیدن لباس گرفتم 

 خوابیدم.

هنوز انقد با امین راحت نبودم که جلوش بدون لباس باشم یواش دستش رو کنار زدم و از جام 

ره امین اومد:بالاخبلند شدم رفتم طرف کمد تا لباس بپوشم هنوز نرسیده بودم به کمد که صدای 

 بیدار شدی؟

برگشتم طرفش و دیدم داره نگام میکنه دستپاچه شدم نشستم روی زمین و گفتم:امین توروخدا 

 نگام نکن شرمم میشه.

از روی تخت بلند شد اومد طرفم نشست جلوم وگفت:مگه تو شرمم بلدی؟دیشب تا صبح 

 همینجوری خواب بودی الان شرمت میشه؟

 تو اینجایی.توروخدا چشاتو ببند تا لباس بپوشم.دیشب حواسم نبود _

 عه دریا چرا همچین میکنی؟من که غریبه نیستم._

 خب تا بحال جلو هیچکس اینجوری نبودم خجالت میکشم._

 اخه تا کی میخوای خجالت بکشی؟بالاخره که باید باهام راحت باشی._

ست لباس بیرون کشید و بهم جوابش رو ندادم و اون از جاش بلند شد بطرف کمدم رفت و یه د

 داد.تشکر کردم و گفتم:مثلا قرار بود تا زمانیکه بابا آراد هست تو یه اتاق نخوابیم.

 دیشب انقد خسته بودم که نفهمیدم چطور خوابم برد._
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امین رفت حموم و من بعد شستن دست و صورتم رفتم طبقه پایین بابا و مامان پشت میز صبحانه 

یحال معلوم بود خستگی دیروز هنوز توی بدنشونه پشت میز نشستم مامان بودند خیلیم کسل و ب

 گفت:امین چی شد؟بگو بیاد صبحانه بخوره.

 دوش بگیره میاد.چجوریاس امروز خبری از سیزده بدر نیست؟_

نه بابا چ سیزده بدری.بابات اینا عصر میرن تهران باغ هم نیاز به تمیز کاری داره.زود صبحانه _

 میرم بقیه رو بیدار میکنم برید باغ رو تمیز کنید.بخور من 

 عه مامان خدمه ها چکار کردند پس؟_

 کسی بالاسرشون نبوده اونام همینجوری از سر خودشون رد دادند خوب تمیز نکردند._

 ظاهرا مامان فهمیده بود که دیشب اتفاق خاصی بین من و امین نیفتاده که چیزی نمیگفت.

لمیرا و بابا و شیرین جون موندن تو خونه و ما رو فرستادن برای تمیز کردن مامان و عمه کتی با ا

 باغ.

هنوز کارا تموم نشده بود که دایی شروین و خاله شیدا با خانواده اومدند مامان هم از خدا خواسته 

کیهان و ترانه رو هم فرستاد تو باغ تا ما رو کمک کنند.سیامک خودشو انداخت روی صندلی کنار 

ر و گفت:اصلا قبول نیست اخه برای دونفر دیگه جشن گرفتند و بریز و بپاش کردند اونوقت استخ

 تمیز کاریش باشه برای ما.

 جارو رو پرت کردم طرفش و گفتم:پررو خوبه من و امینم داریم اینجا کمکتون میکنیما.

ما باید اغ رو شوظیفتونه تازه ما داریم خیلی بهتون لطف میکنیم و کمکتون میکنیم وگرنه کل ب_

 تنهایی تمیز میکردید.

 ارش با ریسه لامپا از روی نردبون اومد پایین و گفت:بیگ لایک سامی.

به امین که روی یه نردبون دیگه وایساده بود و داشت ریسه های دیگه رو باز میکرد نگاه کردم و 

 گفتم:عزیزم نمیخوای جواب این دوتا رو بدی؟
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یست جوابشون رو بدم هروقت خودشون تصمیم به ازدواج برگشت طرفم و گفت:نه نیازی ن

 گرفتند میفهمن همکاری چه چیز خوبیه.

سکوت دوباره برقرار شد موقع نهار المیرا اومد صدامون کرد که بریم برا نهار سرمو گذاشتم رو 

 شونه امین و گفتم:من انقد خستم که اصلا نمیتونم قدم از قدم بردارم.

 ه من کرد و گفت:بپر رو کولم تا خونه میبرمت.بلافاصله امین پشتشو ب

از خدا خواسته پریدم پشتش و اون منو تا خونه کول کرد صدای پوزخند ترانه رو که کنار ما راه 

میرفت شنیدم توی دلم گفتم تو که میدونستی من و امین همینجاییم میخواستی نیای و بمونی 

 خونتون.

تش و گفت:هعییی بیا پایین از رو کول داداشم دختره از در که وارد شدیم المیرا زد روی صور

 لوس.

 اومدم پایین و گفتم:خواهر شوهر بازی نداریما.

النا دستشو زد به کمرش و گفت:کی گفته نداریم؟خیلیم خوب داریم صبر کن از امروز حسابت رو 

 میرسیم.

 حرومتون خودمو چسبوندم به امین و گفت:مشکلی نیست شوهر جونم پشتمه نفری یه سیلی

 میکنه مگه نه شوهری جونم؟

 امین دستاشو انداخت روی گردن من و النا و گفت:من متعلق به همتونم دعوا نکنید.

هر سه تا خندیدیم و رفتیم سمت سالن.بعد نهار دایی شروین من و امین رو برد یه گوشه و 

 گذره؟گفت:خب تعریف کنید توی این یکی دوهفته که نامزدید همه چی خوبه؟خوش می

 امین پیشقدم شد و گفت:بله همه چی خوبه عمو من و دریا خیلی بهتون مدیونیم.

دایی لبخند زد وگفت:مدیون نباش پسرم فقط قدر زن و زندگیت رو بدون.من اینکارو کردم چون 

نمیخواستم حسرت چیزی به دل بچه های شایان بمونه.اما امین جان اگه تو برادرزادمی دریا هم 
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جفتتون برام مثل کیهان میمونید نمیخوام یه وقت خدایی نکرده تو باعث اذیتش خواهرزادمه 

 بشی و همینجا هم به دریا میگم اگه یه روزی امین اذیتت کرد بیا به خودم بگو تا ادبش بکنم.

 

دستم رو گذاشتم روی دست امین و گفتم:مرسی دایی جون اما من میدونم امین هیچوقت منو 

 اذیت نمیکنه.

شاءالله که همینطوره.فقط میخوام بدونی من طرف هردوتون هستم.امین جان من پیش کل ان _

 فامیل واسطه شدم که تو بهترین همسر برای دریا میشی.یه وقت رو سیاهم نکنی.

 امین گفت:نه عمو این چه حرفیه تمام سعیم رو میکنم که همه چیز بروفق مرادش باشه.

 افرادی عضو یک خانواده و فامیل کرده. شکر خدای بزرگ رو که منو با همچین

بابا اینا رفتند و امین اونا رو تافرودگاه رسوند و موقع رفتن بابا رو به ارش به شوخی گفت:حواست 

 به امین باشه یه وق دریا رو اذیت نکنه.

المیرا گفت:ای خدا چرا وقتی من با آراد ازدواج کردم داداش من کوچولو بود و نتونست از این 

 و شونه ها براش بکشه که الان اون داره سر داداش من این اداها رو درمیاره. شاخ

 عه الی من تورو مگه اذیت میکردم؟؟_

 نه اصلا اذیت نمیکردی._

سیاوش گفت:مامان یه عمر با بابام زندگی میکردی اذیت کردناش به چشمت نمیومد حالا که 

و به ارش میکنه اونوقت تو از روی خواهرش اومده شده زن داداشت و بابا داره سفارشش ر

 حسودی یاد اذیت کردناش افتادی؟؟

المیرا نوچ نوچی کرد وگفت:میبینی توروخدا بچمم هوای منو نداره اونم بچه ای که کل جوونیم رو 

 وقفش کردم.

 سیما گفت:ببین مامان چ پسر چشم سفیدی داری.
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 المیرا گفت:آره مادر تو مثل اون نباش.

و برگشتم هنرستان گیر دادن روز اول مدیر و معاون بخاطر ابروهای برداشته م  تعطیلات تموم شد

که نکنه ازدواج کردم و باید برم مدرسه بزرگسالان درس بخونم که در اخر  مجبور شدم زنگ بزنم 

تا مامان بیاد و اونجا اعلام کنه که من فقط عقد کردم. و اجازه معاون برای اینکه برم 

اول هم با همکلاسیهایی که زیاد باهاشون صمیمی نبودم و سوالات عجیب و  سرکلاس.زنگ تفریح

 غریبشون درمورد نامزدم و روز نامزدیم گذشت.

 

گاهی وقتا من و امین پیش هم میخوابیدیم اما اتفاق خاصی بینمون نمیفتاد اوضاع خیلی خوب 

 بود و من مرتب خداروشکر میکردم بابت این همه خوشبختی.

به خوبی پاس کردم و امین هم تازگیا بیشتر درس میخوند آرش هم بتازگی کنکورش  امتحانات رو

رو داده بود و منتظر جواباش بود بابا و المیرا هم رفته بودند ترکیه ترانه همچنان با خشم نگاهم 

میکرد و هروقت همدیگه رو میدیدیم سعی میکرد با حرفاش بهم نیش بزنه و من بیخیال حرفای 

 بیشتر به امین میچسبوندم تا بفهمه حرفاش برام ارزشی نداره.اون خودمو 

جشن تولد من و امین رو امسال هم تو یه شب جشن گرفتیم و با توجه به محرمیتمون آزادی 

 بیشتری داشتیم و برای همین بیشتر بهمون خوش گذشت.

میتونست جواب کنکور اومد و آرش با یه رتبه خوب مجاز به انتخاب رشته شده بود و حتی 

 پزشکی رو هم انتخاب کنه اما علاقه اون به کشاورزی اونو از انتخاب رشته های پزشکی منع کرد.

یه روز گرم تابستونی با سرگیجه و حالت تهوع بیدار شدم بدو رفتم توی دستشویی و محتویات 

 من داشتم ازمعده خالیم رو که فقط مایه زرد رنگی بود بالا اوردم.نمیدونم این چه حالتی بود که 

انواع و اقسام بوهای تند فراری بودم توی اشپزخونه جرات نداشتم برم توی بوتیک مرتب ماسک 

زده بودم همش دلم بستنی میخواست و تنها بویی که آرومم میکرد عطر تن امین بود وقتی سرمو 

ل به گتوی سینش فرو میکردم همه ی حالتای بدم از بین میرفت.مامان همش میگفت نکنه دسته 

اب دادی و من مونده بودم چجوری متوجهش کنم که هیچ اتفاقی بین من و امین نیفتاده.نگرانی 
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مامان وقتی اوج گرفت که فهمید چن وقتیه عادتم عقب افتاده همون موقعها بود که المیرا با سیما 

ن از بهتریو سوگند اومده بودند شیراز موضوع رو با المیرا درمیون گذاشتم و اون منو پیش یکی 

دکتر زنان برد بعد از چند ساعت توی انتظار بودن نوبت ما رسید بعد اینکه مشکلم رو برای دکتر 

گفتم یه نامه بهم داد که فوری برم سونوگرافی انجام بدم و جوابش رو بیارم.منشی مطب دکتر 

تر بالا دک سونوگراف چون آشنا بودیم سریع فرستادمون داخل روی تخت خوابیدم و لباسم رو زدم

دستگاه رو به زیر دلم فشار میداد و خیره به مانیتور وضعیتم رو بلند بلند میگفت و یه دختر 

جوون اونطرف پشت سیستم نشسته بود و تندتند تایپ میکرد چیزی از حرفاش نمیفهمیدم 

 اعثالمیرا هم باهام توی اتاق بود جمله اخر دکتر رو خوب فهمیدم اونقدر سخت نبود فهمیدن و ب

شد توی کار دکتر شک کنم دکتر گفت هفته سوم بارداری؟؟مگه میشه؟؟اینکه یکی از بهتریناس 

این چرا اشتباه میکرد؟!شایدم من اشتباه شنیدم اما نه اشتباه نشنیدم چون المیرا دستش رو 

 گذاشت روی دهنش و گفت:هعیییی.

میکنید.من آخه چجوری حامله تند تند گفتم:ولی خانوم دکتر امکان نداره شما دارید اشتباه 

 شدم؟؟ من هنوز یه دختر باکره م.

 دکتر با لبخند گفت:عزیزم برو پیش دکترت اون خودش برات توضیح میده.

تا رسیدن به مطب دکتر و رسیدن نوبتمون صدبار مردم و زنده شدم جواب امین رو چی 

 میدادم؟؟میگفتم این بچه از کجا اومده؟

اتاق شدم و المیرا رو هم با خودم بردم دکتر با دقت جواب سونوگرافی  اخرین مریض بودم که وارد

رو خوند و بعد سرشو بلند کرد و نگام کرد عینکش رو دراورد روی کاغذ گذاشت و گفت:این نگاه 

ترسیده برای چیه؟هرچند حاملگی توی این سن یکم نگرانم میکنه.میتونی بهم بگی بابای این 

 بچه کجاست؟؟

ین بچه برادرزاده منه و پدرومادرش فقط دوسال اختلاف سنی دارن حدوده پنج شش المیرا گفت:ا

 ماهه که عقد کردند ولی قرار بود فعلا ازدواج نکنند.

دکتر نفس عمیقی کشید و گفت:خب خداروشکر خیالم راحت شد از این بابت.خب دخترم تو و 

 شوهرت چند سالتونه؟
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 هجده سالشه. با من من گفتم:من شونزده سالمه و شوهرم

 دکتر با لبخند گفت:خب خوبه شوهرت به سن قانونی رسیده.

 اما خانوم دکتر من مطمئنم یه اشتباهی شده اخه من هنوز باکره م._

ببین عزیزم حاملگی ربطی به باکرگی و غیرباکرگی نداره بعضی از افراد تا روز زایمانشون باکره _

 هستند و موقه زایمان از باکرگی درمیان....

دکتر توضیح داد روش حامله شدن رو و من تو بهت حرفاش بودم چقدر بچه بودیم من و امین که 

این چیزا رو نمیدونستیم کاش یکم بیشتر درموردش مطالعه میکردیم.توی تاکسی سرم رو 

 گذاشتم رو شونه المیرا و گفتم:الی؟؟

 هوم؟_

 تو با امین حرف بزن براش توضیح بده خب._

 میزنم.باشه من حرف _

 الی بعدش چی میشه؟_

 هیچی فقط زودتر از موعد ازدواج میکنید._

 ولی امین نمیخواد فعلا ازدواج کنیم._

 خب کاریه که شده باید باهاش کنار بیاد._

 اه بلندی کشیدم و تا خونه چشمام رو بستم.

 

 دم تو اتاق ورسیدیم خونه من بی توجه به همه که توی سالن جمع بودند از پله ها رفتم بالا پری

 درو قفل کردم صدای مامان از پایین میومد که گفت:دریا مادر بیا پایین ببینم دکتر چی گفت؟
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ازشون خجالت میکشیدم شرمم میشد تو چشماشون نگاه کنم جای شکرش باقی بود که بابا اینجا 

س چیزی نتر نبود پشت در اتاق نشستم تقه ای به در خورد و بعد صدای المیرا:دریا بیا پایین از

قرار نیس کسی دعوات بکنه باید محکم باشی باید سعی کنی واقعا بزرگ بشی چون بزودی میری 

 سر خونه و زندگیت خانوم خونه میشه همسر میشی مادر میشی.

اشک تو چشمام جمع شد با ناله گفتم:پس نوجوونیم چی میشه؟من نمیخوام انقدر زود مسئولیت 

 ودم هنوز بچگی کنم.یه بچه رو قبول کنم میخوام خ

عزیز من گاهی وقتا زندگی اونجور که میخوایم پیش نمیره چاره چیه باید باهاش کنار اومد.منم _

وقتی سر سیاوش و سیامک حامله شدم مثل تو بودم تازه تو دست تنها نیستی اما من تنها بودم 

 تو شهر غریب.

 صدای مامان اومد :الی دریا چی شده؟؟چرا چیزی نمیگید؟

 میرا گفت:هیچی عمه شما برو ما میایم.ال

 بعد هم تقه ای به در زد و گفت:سریع لباس عوض کن بیا.

مجبور شدم لباس عوض کنم و برم پایین همه نشسته بودند منم کنار المیرا نشستم امین متعجب 

 نگاهم کرد وگفت:چته چرا رنگت پریده؟؟

 المیرا گفت:آخه تو راهی داره.

را و متعجب نگاهش کردند سکوت چنددقیقه کل سالن رو گرفت امین همه برگشتند طرف المی

نگاه تندی بهم انداخت که تاب نیاوردمش و سرم رو انداختم پایین صدای پر از خشمش تنم رو 

 لرزوند:دریا چرا لال شدی؟؟المیرا چی میگه؟؟تو راهی دیگه چ صیغه ایه؟

 المیرا بجای من جواب داد:واضح گفتم داری پدر میشی.

 صدای عربده ش کل خونه رو لرزوند:من دارم پدر میشم؟؟چرا چرت میگی؟؟

 المیرا از جاش بلند شد و گفت:امین یه لحظه خونسرد باش و همراه من بیا بیرون.
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اونا رفتند و سالن دوباره ساکت شد چقدر خوب بود که بقیه پا پیچ من نمیشدند تمام مدت سرم 

فرش.نمیدونم چقد گذشت تا امین و المیرا اومدند و المیرا رو پایین بود و خیره بودم به گل وسط 

به جمع گفت:دریا و امین ناخواسته صاحب بچه شدند و باید با این وضعیت کنار بیان بخاطر همین 

 هم زودتر باید براشون عروسی بگیریم تا برن سرخونه زندگیشون.

ون چی بگیم چرا یهویی تصمیم صدای مامان پر از سرزنش بود:آبرومون جلوی فامیل میره بهش

گرفتیم عروسی بگیریم برا اینا؟چطور وقتی من به دریا میگفتم نکنه حامله ای برام شاخ و شونه 

 میکشید؟

 نگو مامانم توروخدا نگو میبینی حال خودم داغونه تو دیگه چرا نمک میپاشی؟

 د نه اون نه امین...المیرا گفت:خب عمه جون بخاطر اینه که اطلاعاتی در این زمینه نداشتن

چند ساعت نشستند و حرف زدند درمورد موضوع و من تمام مدت سرم پایین بود گاهی از زیر 

 چشم به امین نگاه میکردم و اون پر از خشم خیره بود به من.

 موقه خواب امین رفت خونشون براش پیام فرستادم چرا پیشم نموندی؟؟

 نم خستم میخوام بخوابم.چند دقیقه بعد جواب داد:حوصله ندارم الا

دلم گرفت اشک مهمون چشمام شد و من حس کردم که چقدر غریبم امشب.انقد گریه کردم که 

دوباره حالت تهوع بهم دست داد رفتم توی دستشویی و انقد عق زدم که دیگه جونم بالا نمیومد 

ا اون نگاه رنگ از در دستشویی اومدم بیرون که مامانم رو دیدم اب قند به دست منتظرم بود ب

پریده ش.الهی من دورش بگردم با تموم بداخلاقیاش بازم مادر بود و نگران حال من.اب قند رو 

خوردم میخواست بیاد پیشم اما خیالش رو از بابت اینکه حالم خوبه راحت کردم و اون رفت تا 

ه صبح با بخوابه اما من تا ساعت چهار صبح یک بند اشک ریختم و مرور خاطره کردم ساعت د

 صدای زنگ گوشیم بیدار شدم امین بود جواب دادم:سلام خوبی؟

 علیک سلام آماده شو میریم بیرون.نیم ساعت دیگه دم در باش._
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و بعد هم گوشی رو قطع کرد نمیدونم چه خطایی ازم سرزده بود که امین از دیشب تا حالا انقدر 

تنها نبود و اون هم شریک بود پس چرا داشت باهام سرد شده بود اینکه من حامله بودم گناه من 

 منو با بی محلی هاش محاکمه میکرد؟

خودم رو توی اینه نگاه کردم و وحشت کردم از قیافم چشمام قرمز شده بود و دورتادورش متورم 

بود و قشنگ بیانگر حال خرابم بود رفتم توی دستشویی چندمشت اب سرد ریختم روش بلکه 

ی نداشت لباس پوشیدم و رفتم پایین شیرین جون با دیدن قیافم زد روی پفش بخوابه اما تاثیر

 صورتش و گفت وای دختر تو چرا همچین شدی؟

 چیزی نیس برا خاطر ویارمه.کسی خونه نیست؟_

 نه مامانت رفته خونه کتی آرش هم رفته بیرون.تو کجا میری ؟_

 امین زنگ زد گفت اماده بشم میریم بیرون._

 ر بعد برو.بیا صبحانه بخو_

 مرسی میل ندارم._

بزور یه لقمه نون و عسل چپوند توی دهنم و راهیم کرد.امین با وجود اینکه قیافه داغونم رو دید 

اما چیزی نگفت توی ماشین ساکت بودیم و حرفی نمیزدیم امین جلوی یه کافی شاپ نگهداشت 

اول تو انتخاب کن.منو رو  پیاده شدیم و رفتیم داخل طبق معمول منو رو جلوی من گرفت و گفت

 بطرفش هل دادم و گفتم:من میل ندارم هرچی میخوای سفارش بدی.

 انقدر فکرم مشغول بود که نشنیدم چی سفارش داد تا اوردن سفارشات هیچکدوم حرفی نزدیم.

 

با دیدن بستنی خوش رنگ و روی جلوم حال بدم کلا از بین رفت.ظرف بستنی رو کشیدم جلوی 

شق پر کردم و گذاشتم دهنم اووومممممم چقدر خوشمزه بود امین دستاشو گذاشت خودم و یه قا

زیر چونه ش و خیره بود به من سرمو بلند کردم و نگاش کردم لبخند به لب داشت سرمو به معنیه 

 چیه تکون دادم گفت:دوست داری بستنی؟
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 اوهوم خیلی._

 منم تورو دوست دارم._

نش ورداشت گذاشت روی میز و گفت:دیشب گریه کردی فقط نگاهش کردم دستاشو از زیر چو

 نه؟؟

چن تا سرفه مصلحتی کردم و اون بازم ادامه داد:از چشمات معلومه.منم دیشب شب خوبی 

نداشتم خصوصا وقتی شنیدم المیرا داشت از پشت تلفن آراد رو متوجه میکرد همه چی ناخواسته 

تی چشمای به خون نشسته تورو دیدم بیخیال بوده و ما از خیلی چیزا اطلاعات نداشتیم.اما وق

 همه اونا شدم.چرا با خودت اینکارو کردی؟

بیخیال بستنی خوردن شدم دستامو دور ظرف بستنی حلقه کردم و گفتم:از نگاه همه معذبم دو 

روز دیگه بابا ارادم میاد جواب اونو چی بدم کاش جای من بودی تا میفهمیدی که دیشب زیر 

 بار مردم و زنده شدم. نگاهای بقیه چن

دستشو زد روی میز و گفت:هیچکس حق نداره تورو سرزنش کنه تو هیچ کار خلاف شرعی 

نکردی معذب چرا؟برای اتفاقی که ناخواسته افتاده؟دوست ندارم ضعیف باشی دریا اصلا دوست 

 ندارم من همون دریای قوی رو میخام جواب باباتم من میدم.

 اون خیلی عصبانی بود وبا همون اخم گفت:بستنیت رو بخور آب شد.با لبخند نگاهش کردم اما 

 از حرفش خندم گرفتو گفتم:ما همینجوری اومدیم بیرون یا کاری داشتی؟

راستش دریا من نشستم با خودم فکر کردم که اگه تو برای زایمان اینجا باشی همه میفهمن که _

هم نیست اما بخاطر مامان اینا و خودت قبل عروسیمون حامله شدی البته بخدا برای من اصلا م

میگم بهتره بریم تهران زندگی کنیم.یادت که نرفته ما از قبل تصمیم داشتیم بعد ازدواج بریم 

 تهران.

دلم لرزید از این تصمیم امین اونم وقتی که خیلی به کمک مامانم احتیاج داشتم با 

بچه بربیام تازه تو محل کارت تردیدگفتم:ولی من تنهایی نمیتونم از پس بزرگ کردن یه 
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اینجاس.تو امسال کنکور داری منم سال بعد کنکور دارم. یکی نباید باشه از این بچه مراقبت کنه 

 وقتی من و تو هردوتا محصلیم؟

راستش دریا من بیخیال کنکور شدم امسال کنکور نمیدم سال بعد دوتایی باهم کنکور میدیم _

هداری از بچه المیرا هست کمک دستت وقتی هم که زایمان محل کارمم میبریم تهران برای نگ

 کنی مامان اینا میان پیشت.این یه سال رو میریم تهران سال بعد اگه خواستی برمیگردیم شیراز.

نمیدونم امین چی بگم تو که سرخود بریدی و دوختی حالا که اوردی من بپوشمش که من قدرت _

 اعتراض ندارم.مجبورم قبول کنم.

 زد و به صندلی تکیه داد و گفت:آفرین دختر خوب. لبخندی

 

مامان از همون شب باهام سرسنگین بود اما قربون عمه کتی برم که اگه حتی قتل عمد هم بکنم 

 بازم باهام مهربونه.

امین با بقیه صحبت کرد و راضیشون کرد برای اینکه بریم تهران زندگی کنیم مامان اول غرغر 

 شد کنار بیاد.کرد اما آخر سر مجبور 

واحد طبقه نوزدهم برج تهران از سال قبل خالی بود و از قبل هم من و امین قرار گذاشته بودیم 

بریم اونجا زندگی کنیم.المیرا زنگ زد و با بابا اراد حرف زد و اون رو راضیش کرد خرید جهیزیه رو 

که میخواستم برات  گذاشتیم برای وقتی که ازدواج کردیم و رفتیم تهران مامان کلی غر زد

 بهترینا رو بگیرم مگه اجازه دادی.

بابا اومد تا چند وقت سعی میکردم تو چشماش نگاه نکنم.یه شب همه رو دعوت کردیم خونمون 

تا باخبرشون کنیم که میخوایم عروسی بگیریم بابا گفت لزومی نداره کسی بفهمه این ازدواج 

ا خیلی عجله دارن.همه مخالفت کردند کسی موافق عجله ای برای چیه.به همه میگیم امین و دری

نبود اما من و امین انقدر اصرار کردیم تا مجبور به موافقت شدند.عمو کامران که کاملا ناراضی بود 

و همش نوچ نوچ میکرد اما دایی شروین و عمو کارن با نهایت ناراضی بودن گفتن هرچی صلاح 

 خودشونه.
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عروسی و من هرروز میدیدم حال امین رو که گرفته تر میشد و من از فرداش افتادیم دنبال کارای 

 واقعا مونده بودم که چکار کنم.

هیچکس مثل مراسم عقد شوق و ذوق نداشت و از همه بدتر من و امین بودیم.حتی کیهان نگران 

بود و همش میگفت:دریا توروخدا انقدر عجله نکنید.اینهمه عجله برای عروسی بخاطر چیه؟توی 

ه ششم بارداریم جشنمون بود یه ارایشگاه دیگه نوبت گرفته بودیم لباس عروسم اصلا برای هفت

انتخابش سلیقه بخرج ندادم انتخابش رو گذاشتم بعهده المیرا و اون هم یه دکلته نباتی رنگ 

انتخاب کرد که روی سینه ش سنگکاری شده بود دامنش پف نداشت و از پایین دنباله 

ی براش نداشت و منم بیخیال سخت گیری شدم.بقیه کارا رو بابا و آرش رفته داشت.امین هیچ نظر

 بودند دنبالشون.بازم جشن رو توی باغ میگرفتند.

صبح روز جشن بازم المیرا و سیما و النا همراهم شدند توصیه المیرا به آرایشگر برای اینکه 

ارایش غلیظی روی صورتم  ارایشم رو طوری بکنه سنم بزرگ مشخص بشه موهام رو رنگ کردند و

نشوندن موهام رو هم مدل کردند نگاهم افتاد روی ناخنای مانیکور شدم اصلا نفهمیدم کی ناخنام 

رو مانیکور کردند از بس فکرم مشغول بود نگاهی به همراهام انداختم اونام اماده بودند با لباسای 

همونا بود ساق دوشم بودند ولی ستشون و ارایش ست المیرا و النا و موهای سیما که مثل مال 

هیچکدوم شوق ذوقی نداشتند انقدر من و همراهام بی ذوق بودیم که به ارایشگر و شاگرداش هم 

منتقلش کردیم.امین اومد دنبالم ارایشگر حتی بقول خودش شیرینی هم ازش نخواست.بقیه 

 .مراسم هم از اتلیه تا رسیدن به باغ و امر و نهی کردن فیلمبردار گذشت

 

زیاد نمیتونستم بشینم امین هم که فقط جسمش کنار من بود و همونطور که کلافه خیره بود به 

مردم فکرش جای دیگه ای بود شاید اون هم مثل من داشت به این فکر میکرد که از اینجا به بعد 

 چ بلایی قراره سر زندگیمون بیاد زندگی که برای ساختنش زیاد تلاش نکردیم.

م چرخوندم که بیشتر از من و امین به کسایی که اون وسط میرقصیدن نگاه نگاهمو به مرد

میکردن نگاهم رفت به پیست رقص بابا بود و المیرا النا بود آرش بود سیا و سامی سیما همه بودند 

چه عجب اینا سر ذوق اومده بودند منم هوس رقص کردم به پهلوی امین زدم از فکر و خیال اومد 
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من نگاه کرد گفتم:امین این چه وضعیه این چه قیافه ایه که به خودت بیرون و گنگ به 

 گرفتی؟این بود اون همه برنامه ای که در طول این دوسال تو گوشم میخوندی؟

 اهی کشید و گفت:هعییی دریا هیچوقت فکر نمیکردم شب عروسیمون انقد دمغ باشم.

 بیایم. هیچکس فکرشو نمیکرد حالا پاشو بریم برقصیم یکم سر شوق_

 اذیت نمیشی؟_

 نه اتفاقا سرحالتر میشم._

از جاش پا شد و دست منم گرفت تا پاشم باهم رفتیم وسط همه برامون کف میزدند و سوت 

 میزدند کنار بقیه وایسادیم و همراهشون بالا پایین پریدیم و رقصیدیم.

ه نستم بیشینم بنمیدونم چقدر گذشت تا از رقص خسته شدیم و برگشتیم سرجامون اما من نتو

امین گفتم میرم تو خونه یکم دراز میکشم.امین قبول کرد و من رفتم توی خونه پامو که گذاشتم 

تو خونه یکی از پشت سرم صدام زد برگشتم طرفش کیهان بود اومد نزدیکم و گفت:میشه یکم 

 حرف بزنیم؟

 از جلوی در رفتم کنار و اون اومد داخل.

تا حرف بزنه دیدم ساکته و سرش پایینه گفتم:کیهان جان من روی مبل نشستم و منتظر شدم 

 منتظرم.

سرشو بلند کرد و گفت:دریا میشه بگی علت اینهمه عجله برا چیه؟شما که قرار نبود این سال و 

ماهها ازدواج کنید پس چی شد که یهویی تصمیم گرفتیم در عرض کمتر از یه ماه عروسی 

 بگیرید؟

 خب شد دیگه نپرس چرا._

 دریا من واقعا نگرانتم چرا چیزی بهم نمیگی تو که اهل پنهان کاری نبودی._

 چیزی نشده که من بخوام پنهانش کنم.حالام میشه بری اخه من خستم میخام استراحت کنم._
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 کیهان سری تکون داد و رفت من موندم و فکر اینکه چرا همه نگران زندگی من و امین شدن؟؟

بعد دوباره برگشتم تو باغ نگاهی به اطراف انداختم خبری از امین  نمیدونم چقد دراز کشیدم و

 نبود یعنی کجا رفته بود؟

رفتم دنبالش بگردم زیاد طول نکشید پیدا کردنش پشت خونمون که رسیدم صدای گریه دختری 

رو شنیدم که داشت التماس میکرد خودمو یه گوشه قایم کردم و سرک کشیدم دیدم ترانه س که 

ه میکنه و امین روبروش وایساده سرش پایینه ترانه بازهم با التماس گفت:امین توروخدا داره گری

تورو ارواح خاک بابات تورو جون خواهرت تورو جون مامانت بیا عروسی رو بهم بزن.کثافت چرا 

نمیفهمی من دوستت دارم؟امین تو اینهمه مدت چرا ندیدی من مردم و زنده شدم برات؟امین من 

 با دارم با ارزوی رسیدن ب تو میخوابم با من اینکارو نکن.یه عمره ش

امین سرشو بالا گرفت و گفت:نمیتونم با دریا اینکارو بکنم من دوستش دارم تویی که هیچ امیدی 

به اینده مشترک با من نداشتی انقد داغونی فکر کن به اون که میدونسته من عاشقشم.و هرروز 

من و اون مال همدیگه س.فکر کن اون چطوری میشه؟تو از من تکرار میکردم تو گوشش که اینده 

 میخوای شب عروسیم اینکارو بکنم هیچ میدونی چ بلایی سر غرور دریا میاد؟؟

دریا انقد خوشگل هس که کلی خاطرخواه داشته باشه باور کن یه سال نشده یکی دیگه میاد _

 سراغش و اون انقد خوشبخت میشه که امشب از یادش بره.

خودم چکار کنم؟ب علاقه ای که بهش دارم؟من یه عمره دریا رو خواستم و حالا که بهش  با_

 رسیدم ولش کنم مگه دیوونم؟

 انقدر بهت محبت میکنم که فراموشش کنی._

 من نیازی به محبتت ندارم چون دریا کم بهم محبت نمیکنه._

وایسادم و به ترانه نگاه کردم که امین این رو گفت و راه افتاد از اونطرف رفت و من اینطرف 

نشست رو زمین و سرشو گذاشت روی پاهاشو از ته دل زار زد.دلم ریش شد براش کاش اینجوری 

 نمیشد.
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دیگه کم کم داشتم خسته میشدم پس مردم چرا نمیرفتن شب داره از نیمه میگذره.ده دقیقه بعد 

ترانه یک ساعت بعد با ارایش تمدید  از اینکه امین از پیش ترانه رفت من برگشتم پیش جمعیت و

شده و چشمای رنگ خون اومد و روبروم نشست چنان با اخم کینه و نفرت نگام کرد که از ترس 

 به خودم لرزیدم ترس از اینکه نکنه اه ترانه دامن گیر زندگیم بشه.

اق، رفتم تو ات قرار بود تا مدتی که شیراز هستیم اتاق من اتاق خوابمون باشه. بعد از رفتن مهمونا

امین هنوز پایین بود روی تخت به پهلو خوابیدم و منتظر شدم امین بیاد و گیره و پنس های 

 موهام رو باز کنه دو دقیقه نشده بود که در باز شد و النا سرشو اورد داخل و گفت بیام تو؟

 تو که اومدی اجازه برا چی میگیری؟_

نارم دراز کشید و گفت:راستش فکر کردم امین اومد داخل و در رو پشت سرش بست روی تخت ک

 اومده و شما مشغول انجام عملیاتین.

 برو بمیر منحرف کور بودی ندیدی امین تو سالنه؟_

 دقت نکردم جون دریا._

 الن._

 مرض هزاربار بهت گفتم اسم منو درست بگیر._

 زهرمار میخواستم چن تا سفارش بکنمت._

 بنال ببینم._

 

ا کسی خر نمیشه بیاد تورو بگیره پس در نتیجه تو این بیست سی سال که میگم که حالا حال_

مجردی و توی این باغ در خدمت خانواده هستی هوای مامانم اینا رو داشته باش.برا ارش یه دختر 

خوب و اصیل خونواده دار پیدا کن.برای شیرین جون یه شوهر پولدار و با اخلاق مجرد.خرج مامانم 

 .و مامانتم دربیار
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زارت.خانومو باش یکی نیس بهت بگه بدبخت اگه داداش فلکزده من نمیومد تورو بگیره که _

هیچکس حاضر نمیشد یه نگاه خشک و خالی بهت بندازه باز داداش من دمش گرم انقد مرد بود 

که این جانفشانی رو بخاطر خاک دایی خدابیامرز و دل عمه شیلا که همش جوش میزد برات که با 

ق گندت هیچکس نمیاد طرفت.حاضر شد بیاد تورو جمع کنه.فکر کردی من مثل توام؟؟نه این اخلا

خانومم بذار یکم بزرگتر بشم ببین همچین بریزه برام خواستگار که خودمم بمونم کدومشو 

 انتخاب کنم.

 بزک نمیر بهار میاد._

 حالا ببین._

د داخل و نگاه به ما انداخت و در اتاق دوباره باز شد هردوتا نیمخیز شدیم رو تخت امین اوم

گفت:عه النا فرستادمت که بیای دریا رو کمک کنی موهاشو وا کنه نه اینکه بیای جای منو کنارش 

 پر کنی.

النا یکم سرخ شد و گفت:خب...خب...دریا خودش گفت بیا کنارم بخواب میخام برای اخرینبار 

 حرفای دخترونه بزنیم.

باز دروغ گفتی؟اخه من کی گفتم بیای اینجا؟درضمن تو که یه مشت حواله شونش کردم و گفت:

 گفتی امین رو تو سالن ندیدی؟؟

النا درحالیکه داشت شونش رو میمالید از رو تخت بلند شد و بطرف در رفت بین راه گفت:اصن 

 من رفتم خودتون هرکاری میخواید بکنید من خستم شب بخیر.

پشت سرش بست امین کلید رو تو قفل چرخوند و  از کنار امین رد شد و رفت بیرون در رو هم

بطرفم اومد از جام بلند شدم روی تخت نشستم امین هم کنارم نشست خیره شد بهم و گفت:چرا 

 اجازه دادی موهات رو اینجوری کنن؟

 چجوری؟_

 اینهمه گیره و مهره زدن بهشون حالا من چجوری بازشون کنم؟_
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 کردم از رنگشون راضی نیستی.اووووه حالا من فکر کردم چی شده فک _

 نه از رنگش خوشم میاد بهت خیلی میاد.امشب فوق العاده بودی._

 پشتم رو کردم بهش و گفتم:امین موهام رو باز کن.

 یکی یکی پنسا رو درمیاورد و در کنارش غر میزد که چرا انقد زیاده و تموم نمیشه.

بلند شد و بطرف کمد رفت چند  بعد یک ساعت سرکله زدن بالاخره کارش تموم شد از جاش

دست از لباساش رو اورده بود تو اتاق من لباساش رو با یه شلوارک و یه تیشرت عوض کرد و اومد 

روی تخت دراز بکشه که دید من هنوز سرجام نشستم و دارم نگاهش میکنم بین راه وایساد و 

و ژل که رو سرت خالی گفت:چیه چرا همچین نگاهم میکنی؟پاشو برو حموم تا اون همه تافت 

 کردن رو بشوری بعدم بیا بخواب.

سرمو انداختم پایین و گفتم:امین اگه الان که تازه حاملم باهم نباشیم ماههای اخر موقعیت خوبی 

 نیست و بعد زایمان هم من دیگه دختر نیستم.

وایساد و بعد سرم پایین بود و حالت صورتش رو نمیدیدم اما متوجه شدم که چند دقیقه سرجاش 

 از اون گفت:به من نگاه کن دریا.

اروم سرمو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم هیجی نمیتونستم بخونم از چشماش.بازم اون 

 گفت:تو داری ازم میخوای...؟

هیچوقت نمیخواستم توی رابطه پیش قدم باشم ولی اگه الان متوجهش نمیکردم ظلم بزرگی در 

 حقش میکردم.

گفتم تا آخر عمرم خودمو یه گناهکار میدونستم چون این حق توئه که با یه دختر اگه بهت نمی_

 باکره باشی.

بهم نزدیک شد کنارم نشست و خیره شد توی چشمام تمام نیازم رو دوختم توی چشمام و خیره 

شدم تو نگاهش و چقدر باهوش بود امین که سریع فهمید معنی نگاهم رو صورتش رو به صورتم 

و به ثانیه نکشیده که داغی لبهاشو روی لبام حس کردم و گرمی دستاشو روی کمرم  نزدیک کرد
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وقتی که داشت زیپ لباسم رو باز میکرد.منو خوابوند روی تخت و روم خیمه زد با ولع لبهامو 

میبوسید و منو دیوونه تر میکرد.خداحافظی کردن با دخترانهام بین بوسهای گرم امین و قربون 

 شیرینترین خاطره عمرم شد.خاطره خوب وصال... صدقه هاش برام

 

چنان زیر دلم درد میکرد که نفسم بند اومده بود امین غرق خواب بود ملافه روی تخت پر از خون 

شده بود و من کم کم داشتم از حال میرفتم وحشتم از این بود که مبادا بلایی سر بچم اومده باشه 

 و کنارم نشست گفت چی شده دریا؟ اروم امین رو تکون دادم فوری بیدار شد

 بریده بریده گفتم:ام..امین..دارم می..میمیرم.

نگاهش افتاد به ملافه و سریع از جا پرید لباساشو پوشید و از تو کمد برام لباس اورد تا بپوشم 

کمکم کرد تا لباسام رو پوشیدم روی دستاش بلندم کرد و از اتاق زد بیرون.سرم  تو سینش بود 

ه ها رو رفت پایین منو سوار ماشین کرد و خودش نشست پشت فرمون و منو به اروم پل

نزدیکترین بیمارستان رسوند کل مسیر برای بچم زار میزدم و خدا خدا میکردم نکنه بلایی سرش 

بیاد چقدر عزیز شده بود این موجودی که تا چند وقت پیش غر میزدم به جونش.حالا دلم 

 ادا بلایی سر اون بیاد.میخواست خودم بمیرم اما مب

رسیدیم بیمارستان سریع منو بستری کردن و دکتر شیفت اومد معاینه م کرد و گفت دخترم اصلا 

 نگران نباش بلایی سر بچه ت نیومده و این خونریزی هم مربوط به هایمنت بوده.

موم از تسرمی که بهم وصل کرده بودند باعث شده بود دردم ساکت بشه خونریزیمم بند اومد بعد 

شدن سرم برگشتیم خونه طفلک مامان اینا انقدر خسته بودند که اصلا از خواب بیدار نشده بودند 

 که متوجه غیبت ما بشن.

صبح وقتی هنوز خواب بودم امین رفته بود بیرون دنبال یه سری از کارا وقتی برای صبحانه رفتم 

خوبه و فلان و فلان  انگاری رو پیشونیم تو اشپزخونه با سیل سوالات مامانم مبنی بر اینکه حالم 

نوشته بود که شب قبل چه اتفاقی افتاده و تنها کسی هم که میتونست اون رو بخونه مامانم بود اما 
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ظاهرا اشتباه میکردم چون چند دقیقه بعد المیرا اومد یکی زد پشتم و گفت:دیشب خوش 

 گذشت؟

 با تعجب نگاه کردم و گفتم:انقد قیافم ضایعس؟

 ره بابا قشنگ معلومه دیگه اون دختر شیطون نیستی از دیشب تا حالا کلی خانومتر شدی.آ_

 عجب._

بعد صبحانه رفتم خونه عمه کتی سیل سوالات تکراری عمه کتی و هزاربار سرخ و سفید شدن من 

بعدش هم که النا خیلی پررو اومد دستمو گرفت برد توی اتاقش منو نشوند روی تخت و خودش 

 نشست و گفت:خب تعریف کن.روبروم 

 با تعجب گفتم:چیو؟

 دیشب چجوریا بود تو پیش قدم شدی یا اون؟امین چطور بود راضیت میکرد؟_

برو گمشو لوس یکم خجالت بکش داری درمورد داداشت حرف میزنی منم دلیلی نمیبینم که _

 برات توضیح بدم چی شده و چی نشده...

ی چی میخواد بگه اصن نگو خودم شوهر میکنم همه چی خیله خب بابا چه خودشم میگیره انگار_

 رو میفهمم.

به سفارش امین وسایلش رو جمع کردم و گذاشتم توی چمدون.بعد هم برگشتم خونه تا وسایل 

خودم رو جمع کنم اخر هفته قرار بود بریم تهران وتا حداقل یک سال بعدش برنمیگشتیم شیراز 

 اینا مرتب بهم سرمیزنن.امین میگفت نگران هیجی نباشم مامان 

بوتیک جمع شد چون آرش میگفت بره دانشگاه دیگه وقت نمیکنه بره بوتیک النا هم که دیگه 

 دست تنها بود نمیتونست اونجا رو بچرخونه.

امین که میگفت توی این یه سال یه بوتیک کوچیک نزدیک خونه راه میندازه و اگه سال بعد 

 دست سیاوش و سیامک.دانشگاه یه شهر دیگه افتاد میده 
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روز اول بعد از عروسیم برخلاف بقیه زن و شوهرا گذشت شوهرم بجای اینکه توی خونه بمونه 

پیشم قبل از بیدار شدنم رفته بود بیرون و حتی برای نهار نیومد شب هم که اومد انقدر خسته بود 

ولین روز زندگی که بدون شام خوابید.هنوز مستقل نشده بودیم تا مامانم بیاد و برامون ا

مشترکمون صبحانه بیاره حتی زحمت اینکه کاچی به خوردم بده رو هم به خودش نداد.دلم گرفت 

از اینکه امروزم با بقیه عروسا متفاوت بود بازم جای شکرش باقی بود که جشن عروسی گرفتیم و 

تیه خوشبخلباس عروس پوشیدم.المیرا میگفت این چیزا زیاد مهم نیست توجه نکن بهشون اصل 

 و اینکه به عشقت رسیدی.

 اما من هنوز انقدر بزرگ نشده بودم که اینچیزا برام کم ارزش باشه.

روزهای بعدش هم تقریبا همینجوری گذشت بابا و المیرا با بچه ها زودتر از ما رفتن باماشین امین 

 ودیم امین به بابا گفترفتن چون ما قرار بود با هواپیما بریم و از اونجایی که تهران ماشین لازم ب

 ماشین رو ببرن.خودمون هم سر یک هفته از شیراز رفتیم تهران.

اصلا خداحافظی غم انگیزی نداشتیم چون همه نهایت سعیشون این بود که نشون بدن  خیلی 

 خوشحالن از اینکه ما داریم میریم سر خونه زندگیمون

بوتیک بود و من همراه المیرا در به در دنبال تازه کارام شروع شده بود امین که دنبال جا برای 

 وسایل خونه تا مدتی که خونه خودمون اماده شد پیش المیرا اینا و تو اتاق سیاوش بودیم.

این روزها انقدر امین خسته و کوفته بود که من خستگی خودم رو بیخیال میشدم و شبها دست و 

ش زندگیم بود با این سن کم دوست داشت پاهای اون رو ماساژ میدادم درهرحال اون مرد زحمتک

 روی پای خودش باشه و خرجی زندگیمون رو تامین کنه.

 

بالاخره خرید وسایل خونه تموم شد و رفتیم سراغ چیدمان خونه و اگه المیرا و بچه ها نبودن من 

هم واقعا از پس هیچکدوم از کارا برنمیومدم اخه امین هم از صبح میرفت بوتیک و عصرا و گاهی 

شبا میومد.اندازه حرف زدنمون در حد سه چهارکلمه بود.یه مدت المیرا برامون غذا میفرستاد اما 

اونکه نمیتونست هم به کارای خودش برسه و هم کارای ما خودمم اشپزی زیاد بلد نبودم چند 
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م توقت از المیرا طرز تهیه غذا میپرسیدم گاهی از اینترنت دستور پخت پیدا میکردم.تصمیم گرف

اولینباری که غذا درست میکنم یه روز جمعه باشه چون معمولا جمعه ها بوتیک تعطیل بود و امین 

 خونه بود پس در نتیجه خستگی درکار نبود.

این روزا انقدر خانم خونه شده بودم که هرروز زودتر از امین بیدار میشدم و براش صبحانه اماده 

غول بکار شدم امین که بیدار شد بعد خوردن صبحانه میکردم اون روز هم زودتر بیدار شدم و مش

روی کاناپه لم داد و مشغول جابجا کردن شبکه های تی وی شد منم شروع کردم به خرد کردن 

پیاز از اول دوره حاملگیم هوس قورمه سبزی کرده بودم روز قبل رفته بودم خرید و همه وسایلش 

 رو خریده بودم.

سربزنه و البته برای من مهم نبود اخه امین هیچوقت اهل کار  امین حتی یکبار هم نیومد بهم

 کردن توی اشپزخونه نبود.

 انقدر با عشق اشپزی میکردم که اصلا خستگی برام معنی نداشت.

تا لحظه اخر توی اشپزخونه بودم بعد اینکه میز رو چیدم امین رو که حالا سرش توی لپتاپش بود 

ست و اومد پشت میز نشست براش برنج کشیدم و دادم صدا زدم تا بیاد.سریع دستاش رو ش

بهش منتظر به دهنش خیره شدم اولین قاشق که رفت توی دهنش یکم که جویدش چشماش رو 

 بست و گفت:اووومممممم چه میکنه دست و پنجه جادوییت دریا.واقعا خودت درستش کردی؟!

 با خوشحالی گفتم:خوشت اومد دوست داشتی؟خوب شده جا افتاده؟؟

خوشم اومد؟؟؟اصلا فکرشم نمیکردم به این خوشمزگی باشه.خیلی خوب شده منکه عاشقش _

 شدم.برای المیرا اینا هم ببر مطمئنم اونا هم دیوونه دستپختت میشن.

خیالم که از بابت امین راحت شد خودم مشغول خوردن شدم دیدم نه بیراهم نمیگه خوب شده 

 بود خوشبختانه.

 ورد پنجاه بار تعریف میکرد و حسابی اعتماد بنفسم رو برد بالا.امینم که یه قاشق میخ

بعد غذا بلند شدم تا بشقابا رو جمع کنم همینکه دستم رو دراز کردم طرف بشقاب امین دستشو 

 گذاشت رو دستم گفت بشین.
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اروم نشستم سرجام و اون گفت:ببخشید دریا بابت اینکه این روزا بهت بی توجهم خودمم از این 

وع خیلی ناراحتم نمیخوام اینجوری باشیم که درطول روز بزور دو کلمه حرف بزنیم میخام موض

مثل قبل ساعتها باهم باشیم و حرف بزنیم و خسته نشیم.اما خب درگیریام انقد زیاده این روزا که 

 حوصله خودمم حتی ندارم.

م از فاقا خیلی خوشحالبا لبخند گفتم:نه امین مشکلی نیست من ناراحت نیستم از این موضوع ات

 اینکه تو انقدر وظیفه شناسی.

 خیره نگاهم کرد و من اروم از جام بلند شدم و بشقابا رو ورداشتم و بطرف اشپزخونه فرار کردم.

برای المیرا غذا بردم بابا اول از همه تست کرد و گفت:وای خدای من این دختر کوچولوی من کی 

 شمزه ای درست میکنه؟انقدر بزرگ شده که همچین غذاهای خو

 حسابی ذوق کردم چقدر خوب بود که انقدر بهم توجه نشون میدادن.

 شب موقه خواب وقتی روی تخت دراز کشیدم امین گفت:ددریا بچمون الان چن وقتشه؟

 دست کشیدم رو شکمم و گفتم:حدود دوماه چطور؟

ارم ولی خودت و المیرا فردا به المیرا میگم که یه دکتر خوب بهت معرفی کنه من که وقت ند_

 برید پیشش باید تحت نظر باشی.

 باش هرچی تو بگی._

به پهلو طرف من خوابید و گفت:انقدر خوب نباش دریا نمیخوام که تو خونمون فقط حرف من باشه 

 میخوام توهم سهمی توی تصمیم گیری داشته باشی اخه این زندگی مطعلق به هردوی ماست.

 من مخالفت کنم.خب حرف بیراه نمیزنی که _

 

 صبح فردا امین قبل رفتن سرکار یه مقدار پول برام گذاشت تا برم دکتر.
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مامان معمولا هرروز برام زنگ میزد و حالم رو میپرسید عجیب ضرب المثل دوری و دوستی 

حکایت حال ما شده بود چون مامان مرتب قربون صدقم میرفت و برام همش ابراز دلتنگی میکرد 

د کمتر کار کنم و زیاد خودم رو خسته نکنم.عمه کتی همیشه مهربان که حسابش و سفارش میکر

 از همه جدا بود از بس بهم لطف داشت.النا هم که تا زنگ میزد حرفای خاله زنکی تحویل میداد.

اون روز هم هنرستان رفتم برای ثبت نام و بابت اینکه یک زن متاهل حامله هستم حاضر به ثبت 

ن باید برم مدرسه بزرگسالان اما با پادرمیونی یکی از همسایه ها که همونجا نامم نشدن و گفت

سرکار بود راضی شدند که ثبت نامم کنند اما گفتند که باید غیرحضوری درس بخونم وفقط بیام 

 امتحان بدم.

 همینم جای شکرش باقی بود که میتونستم درس بخونم.

سونوگرافی رفتم و روز بعدش هم انجام یه شب رفتیم دکتر پرونده پزشکیم رو پیشش بستم 

 سری ازمایشات.

چند وقت بعد با مونا یه قرار گذاشتم توی کافی شاپ نزدیک خونه که قبلا خیلی میرفتیم.تغییر 

انچنانی نکرده بود ولی حسابی تو بهت این بود که من تو این سن عروسی کردم و حاملم.اون 

ظرف جابجا کنم و همش میگه تو فقط درس بخون نیازی میگفت مامانم حتی بهم اجازه نمیده یه 

نیست برای من کار بکنی.از مسعود گفت که یه ساله رفته المان و اونجا دانشجوی داروسازی شده 

 و عجیب درسش خوب بود.

یه لحظه دلم خواست یه زندگی مثل زندگی مونا همه فکر و خیالم این باشه که توی مهمونی تولد 

وشم یا هرچیز دیگه ای غیر از مسئولیت یه زندگی زناشویی.اما نه من خیلی فلان فامیل جی بپ

خوشبختتر از مونا بودم چون با عشقم ازدواج کرده بودم و زندگی شیرینی باهاش داشتم و سختی 

 مال تمام زندگیاست.

کل زندگیم خلاصه شده بود توی خونه داری و غذا درست کردن گاهی هم نگهداری سوگند 

 مطالعه کتابای مربوط به بارداری و بچه داری.شستن و اتو کشیدن لباسای امین. دوساله و
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امین هم که یا بیرون بود و یا اگه هم خونه بود سرش تو لپتاپ بود یا تی وی میدید.این روزا خیلی 

 بی توجه شده بود و من میذاشتم به حساب خسته بودنش.

امین رو هم همراه خودم ببرم و من میخواستم حتما دکتر ازم خواسته بود که توی بعضی از نوبتام 

توی جلسه بعدی که میرم پیش دکتر به امین بگم باهام همراه بشه.اما امین حاضر نشد همراه من 

 بیاد و کار رو بهانه کرد و من باز هم همراه المیرا رفتم.

رای تکراری انجام کم کم دیگه داشتم از خونه خسته میشدم از اینکه هرروز توی خونه باشم و کا

بدم دلم میخواست حالا که نمیتونم مدرسه برم بجاش یه کلاس دیگه برم اما نمیدونستم چه 

کلاسی.اوایل فکر میکردم شاید امین بخاطر اینکه نمیتونم تو کلاسای درسیم شرکت کنم بهم 

م و توی درسام کمک کنه اما اون فقط کتابا و جزوهاش رو بهم داد تا از روشون درس بخون

خوشبختانه انقد نت برداری کرده بود که قشنگ مباحث رو میفهمیدم.تمام وقتایی که تو خونه 

 بیکار بودم فقط درس میخوندم که شاید حداقل دانشگاه رو بتونم تهران قبول بشم.

بزرگترین شاهکار امین این بود که روزای جمعه باهام درس میخوند و مباحث رو برام توضیح 

 میداد.

وقتی از شدت خستگی کار روزانه رو تخت دراز کشیدم تا بخوابم درست وقتی که خیره یه شب 

بودم تو چشمای سبز امین متوجه شدم یه چیزی زیر دلم تکون خورد بلافاصله دست امین رو 

 گذاشتم روی شکمم گفتم حسش میکنی؟

 متعجب نگام کرد و گفت جیو؟

 واسه اولینبار تکون خورد. امین بچمون بالاخره به حرکت دراومد اون امشب_

 چشماش برق زد و گفت:واقعا؟پس چرا من حسش نکردم؟

چون یه حرکت کوچیک بود دکتر میگه به مرور زمان حرکاتش بیشتر میشه و اگه دست بذاری _

 رو شکمم متوجه میشی.
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توی ماه پنجم دوباره سونوگرافی رفتم و اینبار امین همراه من اومد شنیدن ضربان قلب بچه 

حرکتایی که میکرد و دکتر توی مانیتور نشونمون میداد باعث شد بیشتر به این موجود ریزه میزه 

توی شکمم دل ببندم خصوصا وقتی دکتر گفت دختره.چقدر خوب شد که دختره حالا دیگه 

میتونم روزا  وقتی از تنهایی حوصلم سررفته بشینم و باهاش درددل کنم و اون با حرکتای هرچند 

بهم بفهمونه که حرفامو شنیده.معمولا پسر بچه ها بازیگوشن و شریک خوبی برای کوتاهش 

درددل کردن نیستن.امین از خوشحالی روی ابرا بود عاشق دختر بچه ها بود و این براش بهترین 

خبر بود که داره صاحب دختر میشه و توی راه برگشت گفت بهت قول میدم عاشق چشمای آبیش 

 میشی.

این خوش خیالیش.اما من دوست داشتم چشماش سبز باشه به زلالیه چشمای خندم گرفت از 

 امین تا بیشتر عاشقش بشم چون اون حاصل عشقم با امین بود.

کم کم رفتم سراغ خرید سیسمونی و اماده کردن اتاق بچه.امین که طبق معمول کار رو بهونه کرد 

زدم به مونا و دوتایی رفتیم خرید.توی و نیومد المیرا هم این روزا درگیر بود برای همین زنگ 

 مسیر باهم از هر دری حرف زدیم و مونا ازم پرسید:راستی دریا ماه عسل کجا رفتین؟

 تازه یادم افتاد که ما اصلا ماه عسل نرفتیم.اهی کشیدم و گفتم:ماه عسل نرفتیم.

ین رجه باید میرفتوای مگه میشه نرفته باشید شما با این وضع مالیه خوبتون حداقل یه سفر خا_

 برا ماه عسل.

خب راستش امین تازه افتاده دنبال کارای معافی از سربازیش و تا معافی نگیره که نمیتونه از _

 کشور خارج بشه.

 معافی چرا ؟خب بره سربازی._

معافی تک پسری میخواد بگیره.نمیخواد بره سربازی دوست داره فعلا کار بکنه بعد هم بره _

 دانشگاه.

 یه شمال هم نتونستید برید؟بجای زرتی بچه دار شدن بهتر نبود برید دوتایی بگردید.یعنی _
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خب قسمت شد دیگه.من از این وضعیت ناراضی نیستم.بعدا با بچمون هم میتونیم بریم ماه _

 عسل.

 اخه کی با بچه ش رفته ماه عسل رفته که شما دومیش باشین؟_

 یریم تا مد بکنیمش.خیلیا رفتن.اصلا کسی هم نرفته باشه ما م_

صدای پوزخند مونا رو شنیدم ولی چیزی نگفتم شاید حق با اون بود اما من اجازه نمیدادم 

حرفاش ذهنمو درگیر کنه.اخه من که چیز زیادی از زندگی نمیخواستم همینکه امین رو داشتم 

همه  ش بودمبرام کافی بود همینکه امین بجای بقیه دخترا به من دل بسته بود همینکه من عاشق

اینا کافی بود تا زندگیم قشنگ بشه مسافرت که همیشه هست حالا چه فرقی میکنه چن نفره 

باشه.من خوشبخت بودم چون به عشقم رسیده بودم چون اول ازدواجم جوش خونه و ماشین و 

شغل و وسایل خونه رو ندارم چون شوهرم مرد خوش اخلاقیه شب و روز کار میکنه تا من توی 

اشم با وجود اینکه انقدر داریم که نیازی به کار کردنش نباشه.همینکه معتاد نیست به فکر رفاه ب

کار کردنه و از الان داره برای بدنیا اومدن بچمون لحظه شماری میکنه نشون میده چقدر بهش 

 علاقه داره و اون رو به چشم یه مزاحم نگاه نمیکنه.

تجربه کرده بودم و همین باعث شده بود تا چشم  درسته من و مونا همسن بودیم اما من عشق رو

از خیلی آرزوهای دخترونه ببندم.خیلیا نتونسته بودن عروسی بگیرن و لباس عروس بپوشن 

خیلیا شوهراشون تنبل بودن و به فکر کار نبودن خیلیا تا آخر عمر صاحب خونه نشدن خیلیا در 

تن جهیزیه نتونستن ازدواج کنن حسرت یه ماشین درست و حسابی بودن خیلیا بخاطر نداش

خیلیا ارزوی بغل کردن یه بچه از وجود خودشون رو داشتند.نه من حق نداشتم بخاطر یه سفر 

کوفتی زندگیمو خراب کنم و فکرمو درگیر کنم اصلا کی گفته حتما باید همون اول ازدواج رفت 

 ماه عسل کی گفته با وجود بچه نمیشه ماه عسل رفت؟

شده بود چرخ زدن توی اینترنت و انتخاب وسایل اتاق کودک و نظرخواهی از امین کارم این روزا 

 و بقیه.

 با پولایی که امین بهم میداد کم کم برای اتاق بچه وسایل میخریدم.
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 امتحانات ترم اول رو با بهترین نمرات گذروندم.

که بچه داره وزن توی شش ماهگی کم کم وزنم رو به افزایش بود و دکتر گفته بود بخاطر اینه 

میگیره.لباسام اکثرا تنگ بودن امین هم گاهی از لباسای جدیدی که براش میرسید یکی دو دست 

برام میاورد.غیر از مونا دوست دیگه ای نداشتم که باهاش رفت و آمد کنم امین هم بقول خودش 

ود ه باعث شده بهنوز با کسی انقدر رفیق نشده بود که بخواد باهاش رفت و امد کنیم.همین مسئل

که بیشتر وقتا توی خونه باشم.گاهی با المیرا میرفتم مهمونی گاهی هم که براشون مهمون میومد 

المیرا ازم میخواست برم پیششون تا تنها نباشم.بازم خداروشکر که بچه ها بودن و نمیذاشتن 

میومد گاهی بوی تنها باشم.امین این روزا اصلا حواسش به من نبود حتی دیگه دکتر هم باهام ن

سیگار روی لباساش رو حس میکردم و به خودم دلداری میدادم که بخاطر محیط کارشه و اینکه 

روزی صدنفر میره و میاد.همینکه بعد چند ماه از عروسیمون دعوایی نداشتیم خودش جای کلی 

 شکر داشت

 

ه امین اومد خونه و اما آرامشم زیاد طول نکشید اوایل بهمن ماه بود اون شب سرد کذایی وقتیک

مشغول عوض کردن لباساش شد وقتی جعبه سیگار از توی جیب کاپشنش افتاد پایین و من با 

چشمای از کاسه دراومده خیره شدم بهش.امین اما خیلی خونسرد جمعش کرد و دوباره گذاشتش 

نقدر ا توی جیبش وقتی نگاه مبهوت منو دید گفت:چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟توقع نداری که

محکم باشم تا زیر بار سنگین زندگیه متاهلی دووم بیارم.خب منم آدمم وقتی از صبح کله سحر 

میرم بیرون دنبال یه لقمه نون تا شب اون بیرون جون میکنم خب همین میشه وضعیتم کم 

 میارم.دریا تو میفهمی چقدر بده ازدواج از روی اجبار وقتی امادگیش رو نداری حتی اگه با عشقت

هم قراره ازدواج کنی اما بازم نمیتونی دووم بیاری ولی دریا من بخاطر تو بخاطر بچمون دارم سعی 

میکنم دووم بیارم اگه سیگار میکشم بخاطر اینه که یکم فقط یکم از این سنگینیه روی دلم کمتر 

 بشه برای اینه که یه وقت یه چیزی به تو نگم تا تو رو دلسرد از این زندگی بکنم.

گ کرده بودم امین چی میگفت؟امینی که من میشناختم همچین ادمی نبود.اون که مجبور هن

 نبود کار کنه تا خرج منو بده این پیشنهاد خودش بود پس چرا منتشو سر من میذاشت؟
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بهش نزدیکتر شدم و گفتم:من بهت تحمیل شدم؟من مجبورت کردم کار کنی؟تو بزور داری این 

تو چرا عوض شدی؟تو چرا اون امین سابق نیستی همونکه ازصبح  زندگی رو تحمل میکنی؟امین

 خروس خون تا شب فقط از زندگی مشترک شیرینی که قرار بود برام بسازه میگفت؟

امین کاپشنش رو پوشید و فوری از در رفت بیرون و من از کنار پنجره دیدمش که با ماشین از 

مان تهرانی که مثل دل من گرفته بود و بارانی برج رفت بیرون.من از پشت پنجره خیره بودم به اس

که تند و تند میبارید و گونه های منم مثل خیابونای تهران خیس بود روی تخت لم دادم دست 

کشیدم روی شکمم و گفتم:میبینی دخترم من بخاطر تو به بابات تحمیل شدم اگه هروقت دیگه 

اخه حیفه که بخاطر خودخواهی من و بابات  ای بود ول میکردم و میرفتم اما الان بخاطر تو نمیرم

آینده قشنگ تو خراب بشه.من میمونم و ادامه میدم تا وقتیکه تو هستی منم هستم.به امید 

روزیکه تو  یه ادم مفید باشی.اما دیگه کاری به کار بابات ندارم بدم میاد از سربار بودن بذار امشب 

برای من و تو زحمت بکشه و کار کنه نیازی بیاد باهاش حرف میزنم میگم دیگه نیازی نیست 

نیست بخاطر من و تو فکر کنه متاهله و وظیفه داره.بذار فکر کنه مجرده بره بگرده برای خودش 

خوش باشه.من و تو هم دوتایی اینجا خوش میگذرونیم میریم طبقه بالا پیش بچه ها پیش عمه و 

ات رو بفرستیم یه سر بره شیراز شاید دایی مطمئنم اونام عاشقت میشن.شاید بهتر باشه باب

دلتنگ کتی جون شده اخه سابقه نداشته اینهمه ازش دور باشه.اهی کشیدم و گفتم اما نه من 

نمیتونم از بابات بگذرم اخه من دوستش دارم.سرمو بالا گرفتم و گفتم:ای خدا بارونتو بند بیار 

و سرما بخوره.یعنی چه بلایی سر  امینه من اون بیرون داره میچرخه میترسم مبادا خیس بشه

 امین اومد اونهمه عشق و محبتش کجا شد؟چرا یهو انقد رک همه حرفاشو زد؟

نمیدونم ساعت چند بود که برگشت خودمو زدم به خواب اونم حولش رو از تو کمد ورداشت و 

 رفت بیرون.

 ب بخورم کهدیگم برنگشت نیمه شب بخاطر تشنگی از جام بلند شدم رفتم توی اشپزخونه ا

دیدم با همون حوله روی کاناپه کنار بخاری خوابش برده خواستم بیدارش کنم اخه اذیت میشد 

اینجوری اما نه اگه اذیت میشد اینجا نمیخوابید.ولی امان از این دل سرکش من که اصلا حرف 

رو  شحساب حالیش نبود بقیه اعضا بدنم هم گوش به فرمان دلم بودند کنارش نشستم اروم صورت

 نوازش کردم و گفتم:امین؟امینم پاشو بیا تو اتاق بخواب اینجا اذیت میشی.
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اروم لای پلکاشو باز کرد و نگام کرد هنوز چشماش غرق خواب بود بهش لبخند زدم از جاش بلند 

شد و بطرف اتاق رفت منم رفتم توی اشپزخونه اب خوردم و برگشتم توی اتاق.روی تخت نشسته 

 کشیدم تا بخوابم که گفت:دریا من بابت حرفای سرشبم...بود سرجام دراز 

میون حرفش رفتم و گفتم:هیییسسس امین نیازی به معذرت خواهی و توضیح نیست.من کاملا 

 درکت میکنم الانم وقت حرف زدن نیست بگیر بخواب دیر وقته.

. اما زیاد دیگه حرفی نزد و اروم کنارم دراز کشیددستشو گذاشت زیر سرش و به سقف خیره شد

 طول نکشید که خوابش برد منم خوابم برد.

صبح فردا طبق معمول زودتر از اون بیدار شدم صبحانه براش آماده کردم و بیدارش کردم سر میز 

صبحانه اون توی سکوت صبحانه میخورد و من فقط نگاهش میکردم سرش رو بلند کرد بهم نگاه 

 ز پول میخای؟کرد و گفت:چرا اینجوری نگام میکنی نکنه با

 

 سرمو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:نه!

 پس لابد میخوای باهات بیام دکتر._

 بازم سرمو تکون دادم و گفتم:نه!

 خب پس چیه؟_

راستش امین دیگه نیازی نیست تو بخاطر من کار کنی و پول دربیاری اخه من اگه از مامان و _

که چون تک دختر بودم اندازه داداشام بهم ارث  بابام بخوام بهم سهم الارثم رو میدن و میدونی

رسیده و پول و املاک زیادیه.طبق قانون وقتی من ازدواج کنم ارثیم بهم تعلق میگیره همونطور 

که به المیرا و بابام تعلق گرفت و همونطور که به تو تعلق گرفت.مامانم چن وق پیش زنگ زد و بهم 

وکیل خونوادگیمون صحبت کنم تا پولا رو بزنه به حسابم و گفت اگه به پولش لازم دارم میتونم با 

همچنین تمام ملک املاکی که بنامم بوده هم از هروقت که بخوام پول اجاره شون به حساب 

اصلیم منتقل میشه.اما من لازمشون نداشتم ولی امروز زنگ میزنم به وکیل تا ارثم رو بهم 

هلی که مجبور به ازدواج شده فکر کن هنوز مجردی بده.دیگه نیازی نیست تو فکر کنی یه مرد متا
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منم هنوز دوستتم اصلا میخوای یه چن وق برو شیراز مامانت اینا رو ببین شاید حال و هوات بهتر 

بشه.من دیگه مجبورت نمیکنم باهام بیای دکتر و هرجای دیگه ای. امین من فقط میخوام که تو 

ندارم ببینم فردا یه چیز بدتر از توی جیبت بیفته  خوب باشی دوباره همون ادم سابق باشی طاقت

 پایین.اصلا میخوای یه چن وقتی از هم دور باشیم؟

 اهی کشید و گفت:تموم شد حرفات؟اجازه هس من حرف بزنم؟

 اوهوم._

ممنون از اینهمه درکت مثل همیشه شرمندم کردی با حرفا و صبوریات.اما من نه خودم میرم _

جدا از من زندگی کنی.تنها دلخوشی این روزای من بودن تو توی این  شیراز نه دوست دارم تو

خونس.درمورد ارثیه هم خودت مختاری برای تصمیم گیری اما از نظر من فعلا بهش نیازی نیست 

بذارش بمونه شاید بعدا بیشتر بهش احتیاج پیدا کردیم شنیدم از روزیکه دایی فوت شده و ارث و 

ه همه ملک و املاکا جدا جدا به حسابتون واریز شده مثل مال ما.مگه میراث تقسیم شده پول اجار

 تو حساب اصلیت نیس؟

 نه هیچوقت مامانم نذاشت به اون حساب دسترسی پیدا کنم._

اوکی.درمورد اون هم گفتم که اختیار دست خودته.اگر هم میبینی که این روزا کم حرف و کسلم _

وغه خسته میشم اگه لطف کنی و زیاد کاری به کارم بخاطر اینه که بوتیک دست تنهام سرم شل

 نداشته باشی ممنون میشم.

 از جاش بلند شد گونم رو بوسید اروم زیر گوشم گفت:دوستت دارم.

 تا جلوی در همراهش رفتم دم در گفت:چیزی لازم داشتی زنگ بزن.

 قربونت مواظب خودت باش._
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هفدهم فروردین به بعد زایمان میکنم با مشاوره نوروز کم کم داشت میرسید دکتر بهم گفته بود 

از المیرا که هم سابقه سزارین داشت و هم زایمان طبیعی تصمیم گرفتم طبیعی زایمان کنم چون 

 المیرا میگفت سزارین تازه بعد از بدنیا اومدن بچه دردا و اذیت شدناش شروع میشه.

ا نمیدونستم چکار کنم بهم بی محلی امین هرروز بیشتر از روز قبل فاصله میگرفت و من واقع

نمیکرد اما خیلی بی توجه بود منم که این روزا انقدر وزنم زیاد شده بود که همه هیکلم بهم 

 ریخته بود.

زیاد بهش گیر نمیدادم گذاشتم تو حال خودش باشه.از وقتی جعبه سیگارش رو دیدم دیگه جرات 

جمعه ها باهام درس نمیخونه یه روز توی بالکن پیدا کرده و جلوی خودم سیگار میکشه.حالا دیگه 

خونه المیرا نشسته بودم و به بیرون خیره بودم بچه ها تو خونه داشتند درس میخوندن.نزدیک 

نوروز بود و هوا کم کم داشت بهاری میشد.دستمو کشیدم روی شکمم و گفتم:میدونی دخترم 

ت ازم خواست باهاش ازدواج کنم اینجا درست همونجاییه که حدود دوسال و نیمه پیش بابا

همشم یه روز بهم وقت داد تا بهش جواب بله بدم انقدرم زورگو بود که میگفت فقط باید بله بگی 

نه چیز دیگه.من اونوقتا با بابات هیچ میونه خوبی نداشتم اول موافقت کردم چون بچه بودم و دلم 

بقیه بدم اما کم کم همه چی عوض میخواست مثل همکلاسیام یکی رو داشته باشم که پزشو به 

شد بابات منو شیفته اخلاق خودش کرد عاشقش شدم تو کمتر از چن ماه گاهی از داغ دوریش 

گریه میکردم از پشت تلفن قربون صدقم میرفت.اما هعییی همونطور که در عرض چن ماه منو 

رتبه اما درواقع عاشق خودش کرد حالام در عرض چن ماه منو فراموش کرده در ظاهر همه چی م

اون خیلی عوض شده همش تو فکره اصلا باهام حرف نمیزنه من بیخیال حرفای عاشقانش شدم 

 فقط میخوام حرف بزنه باهام از هر دری تا من حوصلم سرنره.

بابا اینا اول قرار بود بخاطر من امسال نوروز جایی مسافرت نرن اما من اصرار کردم بخاطر بچه ها 

ر تا شیراز برن من که وقت زایمانم دور بود تا اونا برن و برگردن بازم چند روز هم که شده یه سف

وقت اضافه میاد.دلم بیشتر برای بچه ها میسوخت اخرینباری که رفتن سفر عروسیه ما بود دیگه 

 جایی نرفتن روحیشون داشت خراب میشد.

م رابر قبل تنها شده بودبیست و هشتم اسفند ساعت هشت شب اونا رفتن شیراز.حالا دیگه چند ب

من موندم و بچه ای تو شکمم که تنها دلخوشیم تکون خوردن گاه و بیگاهش بود امینم که به 
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بهانه سال تحویل و بازار داغ لباس شب عید صبح که میرفت سرکار نیمه شب برمیگشت خونه 

گذشته نبودم شام رو هم بیرون میخورد حالا دیگه حالمم نمیپرسید و من دیگه اون دختر لوس 

که بلافاصله به قضیه اعتراض کنم همه اینا رو توی دلم میریختم و توی تنهایی با اشک خالیشون 

میکردم.چقدر تهران وحشتناک بود وقتیکه هیچ همدم و مونسی نباشه.النا از لباس شب عیدش 

از سال عکس فرستاده بود از میونه ش با ترانه میگفت که این روزا دوباره صمیمی شده بودن 

تحویل خونه عمو کارن و لباس ست اون و نیلوفر و من فقط تلخ میخندیدم به گمونم قبل زایمان 

افسردگی گرفته بودم به خاطرات یک سال قبل فکر کردم شب سال تحویل خونه دایی شروین 

شب عقدم با امین روزای بعدش و دوندگیهای مراسم چقدر خوب بودن اون روزا و چقدر هم 

وتاه بود به عکسای اون شب خاطره انگیز تو خونه دایی شروین نگاه کردم به لبخندای عمرشون ک

از ته دلم که رو به دوربین زده بودم.مچاله شدنم تو بغل امین از روی عشق و علاقه ش.نگاه پراز 

 کینه ترانه که حتی حاضر نشد یه عکس باهامون بندازه.خوشحالیه النا.خنده های بی وقفه کیهان.

ان...پسر دایی مهربون من که بانیه خیر شدی کاش انقدر زود بانی نمیشدی کاش میذاشتی کیه

همون چند سالی که خودت ازش حرف زده بودی بگذره بعد پیشقدم میشدی برای امر 

خیر.پسردایی جان من امروز تازه به حرفای اون روزت تو کافی شاپ پی میبرم حق با تو بود عمر 

بود.من از زندگی که داشتم راضی بودم تا همین چندماهه پیش هنوزم عشق من و امین زیاد ن

 راضیم به شرط خندههای از ته دل امین.

اما الان توی این لحظه وقتی که تکیه دادم به دیوار صورتی رنگ اتاق دخترم و خیره شدم به 

دم یعکسای توی آلبوم عکسایی که خاطرات شیرینی رو ثبت کرده بودند حالا به بن بست رس

بیزار شدم از این زندگی مرفه بدون آرامش خسته شدم از زندگی توی خونه دویست متری توی 

برج بیست طبقه زعفرانیه که مال خودمه و متشکل شده از گرون قیمت ترین وسایل.من راضیم 

به یه اتاق چند متری توی زیرزمین یه خونه کلنگی توی پایینترین نقطه شهر جایی که معروف به 

پوسته شهره.اما به شرطی که توش خوشبختی موج بزنه شوهرم بهم توجه بکنه هرشب  زیره

وقتی از سرکار برمیگرده بجای اینکه مستقیم بره تو تخت دراز بکشه بره دست و صورتش رو 

بشوره و بیاد سرمیز شام باهم غذا بخوریم دوتایی ظرفا رو بشوریم گاهی یه چیزی برای 
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هرصبح باهم صبحانه بخوریم اون قبل رفتن سرکار منو ببوسه.خسته کوچولومون بخره و بیاره 

 شدم از این زندگی مدرن خسته به معنای واقعی.

 

کاش منم مثل مامانم تمام دغدغم خونم بود و وسایل شیکش.راستی مامانم اخرینبار کی زنگ زد 

به دیر زنگ حالمو پرسید؟آهان دیشب بعد از یک هفته زنگ زد و عذرخواهی کرد بخاطر دیر 

 زدنش اخه درگیر حایگزین کردن وسایل جدید با وسایل قدیم بوده و همچنین خونه تکونی.

چشمام از شدت گریه متورم شده بود امین هم که نمیدونستم برای سال تحویل میاد یا نه.مونا و 

خونواده ش خونه پدربزرگ پدریش دعوت بودند نتونستم بهش بگم بیاد پیشم چون اگه خودش 

یخواست هم مامانش این اجازه رو بهش نمیداد اخه توی مراسم به این مهمی خوبیت نداره مونا م

 جایی غیر از جمع خونوادگیش باشه.

دوساعت قبل سال تحویل بود و امین پیام داده بود که توی ترافیکم سعی میکنم خودمو 

النا حرف میزدم منبع  برسونم.منم توی اشپزخونه مشغول آماده کردن غذا بودم و در کنارش با

انرژی بود این دختر از شوخی و خندهاش دل منم شاد شد و غصه هام فراموش یه ربع به سال 

تحویل مونده النا بالاخره حاضر شد تلفن رو قطع کنه و من درحال تزئین کردن سبزی پلو بودم 

دارم صدای دیس برنج رو روی اوپن گذاشتم و همینکه برگشتم طرف گاز تا ظرف ماهی رو بر

 بلندی از پشت سرم گفت:یاااااااااااااههههههههه.

از شدت ترس چشمام رو بستم دستام رو گذاشتم روی گوشام و شروع کردم به جیغ کشیدن 

خیلی شوکه شده بودم زیر دلم تیر میکشید یه مرتبه فرو رفتم تو یه جای نرم و یه دست نشست 

گفت:هیس دریایی نترس منم داشتم باهات  روی دهنم و پشت سرش صدای ارامشبخش امین که

 شوخی میکردم.

اروم از لای پلکم نگاه کردم دیدم امینه مشتمو حواله بازوش کردم و گفتم:خیلی بدی امین 

 ترسیدم.

 با خنده گفت:خب منم میخواستم بترسی.
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قدر تعجب کردم این امین با امین این مدت فرق داشت این امین همون امین قبل ازدواج بود و چ

 خوب که امشب امین عوض شده بود.

با دردی که زیر دلم میگرفت و ول میکرد اصلا نفهمیدم کی سال عوض شد ارزو هم فقط سلامتی 

 خواستم و زندگی خوب.

شام خورده بودیم و امین جلوی تی وی نشسته بود و برنامه ویژه سال تحویل نگاه میکرد من اما 

میگرفتم دردش مداوم نبود میگرفت و ول میکرد اخرسر توی اتاق از شدت درد ملافه رو گاز 

انقدر دردم زیاد شد که مجبور شدم زنگ بزنم برای دکترم.خیلی طول کشید تا جواب داد ظاهرا 

مهمونی بود وضعیتم رو که گفتم صداش پریشون شد و گفت :سریع خودتو برسون بیمارستان منم 

 ولومون یکم عجله داره.دارم میام وسایل بچه رو هم بیار فکر کنم کوچ

ترسیدم از اینکه چجوری بدنیا بیارم این بچه رو وقتی هیچکس پیشم نیست تا دلداریم بده.رفتم 

 توی سالن و با ترس گفتم:امین؟؟

 برگشت طرفم و گفت:هوم؟

 باید بریم بیمارستان._

 سریع از جاش بلند شد و گفت:چرا چیزی شده؟

 ستان.دردام شروع شده دکتر گفت برم بیمار_

دیگه حرفی نزد و دوید بطرف اتاق تا لباس عوض کنه منم کیف بچه رو که از قبل اماده کرده بودم 

برداشتم.از اسانسور که اومدیم بیرون دردم دوباره شروع شد خم شدم به جلو و گفتم:امین دوباره 

 گرفت نمیتونم راه برم بغلم کن تا کنار ماشین.

ولی بخاطر حاملگیت انقدر چاق شدی که نمیتونم بغلت کنم زیر بازوم روگرفت و گفت:شرمنده 

 یکم وایسا درد که ول کرد حرکت کن.

 ای خدا امین نمیتونست بغلم کنه.

 چند دقیقه بعد درد ساکت شد و سریع رفتیم به طرف ماشین.
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شب سال تحویل بود و مردم از چند ساعت قبل خودشون رو رسونده بودن خونه و خیابون نسبتا 

بود توی ترافیک نموندیم و خیلی سریع رسیدیم بیمارستان دکتر قبل از من توی خلوت 

بیمارستان منتظرم بود و امین با کلی عذرخواهی بابت اینکه شب عیدشون رو خراب کردیم منو 

 تحویل دکتر داد.

توی اتاق زایمان دکتر گفت:عزیزم اصلا نترس خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی 

 میکنی فقط کافیه همکاری بکنی. زایمان

یک ساعت گذشته بود و هنوز خبری نبود دکتر همچنان بالا سرم بود  یه پرستار اومد داخل و 

گفت:خانوم دکتر اقای شهابی کل بخش رو گذاشت رو سرش میگه خانومم کجاست چرا خبری 

 ازش نیست.

پیش خانومش باشه بلکه به خانوم دکتر خیلی خونسرد گفت:امشب بخش خلوته بذار بیاد داخل 

 خانومش هم قوت قلب بده.

امین اومد بالای سرم از سر و روش نگرانی میبارید دستامو محکم توی دستاش گرفته بود و من 

 جیغ میکشیدم.

یک ساعت بعد بچه بدنیا اومد کل بدنم خیس عرق بود پیشونی امین هم خیس بود و چشماش 

 خواستم بچه بیارم حتما سزارین رو انتخاب میکردم. قرمز تا مرز مردن رفتم دفعه بعد اگه

دکتر گفت:راستی اقای شهابی المیرا کجاست اونموقع یادم رفت بپرسم زنگ بزن بهش بگو برا 

 خانومت سوپ درست کنه بیاره خودتم برو فعلا براش یه چیزی بگیر بیار بخوره جون بگیره.

دیمشون شیراز الانم بهشون خبر ندادیم که حقیقتش المیرا نیستش با اصرار من و دریا فرستا_

 اومدیم بیمارستان شمام بهش خبر نده آخه نمیخوام سفرشون خراب بشه تازه دیشب رفتن.

 دکتر گفت:باشه ولی به یکی بگو برا دریا سوپ درست کنه.

دلم گرفت اخه من کیو داشتم که برام سوپ درست کنه ؟؟کس و کار من که اینجا نبودن فقط 

 د که اون گاز رو بتونه روشن کنه شاهکار کرده.امین بو
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 امین رفت بیرون بچه رو هم بردند برای قد و وزن.

امین برگشت با یه پلاستیک تنقلات چند دقیقه بعد بچه رو هم اوردند به کمک پرستار بهش شیر 

ه دادم و من برای اولینبار تجربه کردم حس شیرین مادر شدن رو وقتی اون موجود کوچولوی س

 کیلویی توی اغوشم اروم اروم شیر میخورد.تمام غم و غصه هام فراموش شد.

امین که اصلا حرف نمیزد و محو نگاه کردن بچه بود چشماش ستاره بارون بود.گفتم:امین دوستش 

 داری؟

 خیلی زیاد توی همین چند دقیقه دل و دینم رو برده._

ومدنم توی بخش نگذشته بود که مونا و دوساعت بعد به بخش منتقل شدم هنوز چند دقیقه از ا

 مامانش اومدن توی اتاق از تعجب شاخ دراوردم اینا اینجا چکار میکردن؟

تندتند صورتم رو بوسیدن و مریم خانم مادر مونا فوری از توی یه پلاستیک یه دیگ دراورد و 

وا کن  محتویاتش رو خالی کرد توی یه بشقاب و اومد کنارم روی تخت نشست و گفت:دهنتو

 دخترم رنگ به روت نمونده تو چطور زنده ای؟چرا زنگ نزدی بیام بیمارستان بالاسرت؟

 با تعجب به سوپ توی بشقاب نگاه کردم و گفتم:شما اینجا چکار میکنید؟

راستش عزیزم شاید باورت نشه اما من از سرشب همش دلم شور میزد تصویرت همش جلو _

زنه حالتو بپرسه که شوهرت گفته بیمارستانی و زایمان کردی چشمم بود به مونا گفتم برات زنگ ب

یادم افتاد مونا گفته بود المیرا پیشت نیس.کس دیگه ای رو هم تهران نداری خودم با شوهرت 

 حرف زدم و پرسیدم چیزی لازم ندارید که اونم با کلی تعارف گفت برات سوپ درست کنیم.

 حسابی تو زحمت افتادید.شبتونم خراب کردیم.شرمنده نگاهش کردم و گفتم:واقعا ببخشید 

 نه بابا این چه حرفیه.یه سال همسایه بودیم با هم این تعارفات رو نداریم دیگه._
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شب از نیمه گذشته بود که امین رفت تا مونا رو برسونه خونش و خودش هم بره خونه مریم خانوم 

 این لطف بزرگ رو در حقم کردند و شب رو پیشم موندن.

ولوی ناز مامان انقد خسته راه بود که کل شب خواب بود و مریم خانم هر یک ساعت بیدارش کوچ

 میکرد تا بهش شیر بدم که مبادا قندش بیاد پایین.ولی بازم میخوابید و اصلا چشماشم باز نمیکرد.

خت تصبح فردا امین اومد بیمارستان مریم خانوم بچه رو برد تا واکسناش رو بزنه امین کنارم روی 

 نشست و گفت:اسم انتخاب نکردی برا بچه؟

خدایا من تمام این مدت به همه چیز فکر کرده بودم الا اسم بچه.نگاهی به امین کردم و 

 گفتم:راستش اسمی انتخاب نکردم تو چی؟

 خب بنظر من اسمش رو بذاریم بهار چون توی اولین روز بهار دنیا اومده._

 دخترم قدمش خیر باشه مثل  فصل بهار.بهار!!چه اسم قشنگی امیدوارم 

 اره بذارش بهار خیلی قشنگه._

امین رفت برای کارای ترخیص داشتم لباسامو عوض میکردم که مریم خانوم با بچه رسید از  

بغلش بچه رو کشیدم بیرون و توی اغوشم گرفتمش با مظلومیت بهم نگاه میکرد وای خدای من 

وق گفتم واییی عزیزه مامان چشماش مثل چشمای چشماش سبز بود سبز روشن با کلی ذ

 باباییشه.

مریم خانوم گفت:بچه تازه یه روزشه تا بخواد بزرگ بشه کلی رنگ و رو عوض میکنه پوست میده 

 بدنش.به مرور شاید رنگ چشماش تغییر کنه.

 گفتم:نه نه من نمیخوام رنگ چشماش عوض بشه همینجوری بمونه.

فتم تا روسریم رو سرم بکنم امین اومد توی اتاق و گفت اماده ای بچه رو گذاشتم روی تخت و ر

 بریم؟

 آره بریم._

 راستی یه چیزی تا یادم نرفته بگم.الان دقیقا نیم ساعته که دخترگلم هویت دار شده._
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 برگشتم طرفش و گفتم:واقی؟؟کو ببینم؟؟ 

ذوق نگاهش کردم بهار شناسنامه رو از بین بقیه مدارک بیرون اورد و بهم نشون داد.با کلی 

شهابی تو مشخصات پدرومادرش اسم من و امین بود امین و دریا.خدایااا چی بهتر از اینکه من از 

 مرد کم حرف و بی توجه این روزام صاحب یه همچین عروسکی شدم؟

هنوز توی همون وضعیت وایساده بودیم که یه پرستار اومد داخل و گفت:خانوم شما مرخصی اما 

 پیش ما میمونه. این عروسک

یه نگاه به امین انداختم و بعد هردومتعجب به پرستار خیره شدیم که داشت لباسای بچه رو 

 درمیاورد.با من من گفتم:اخه چرا؟؟

 چون زردی داره یه چن وقت باید بستری بشه._

دلم ریخت زردی دیگه چه مرضی بود که دختر کوچولوی من که هنوز سرجمع چهارده ساعت از 

اومدنش نگذشته بهش مبتلاس؟؟اشک توی چشمام جمع شد دست امین رو گرفتم و  بدنیا

 گفتم:امین زردی چیه؟چه بلایی سر بچم اومده؟کجا میبرنش؟چکارش میکنن؟

 امین که از من مبهوت تر بود گفت:نمیدونم.

م پرستار بچه رو برد و من روی زمین نشستم و با هق هق گفتم:ای خدا بهارمو از تو میخوام به

 برش گردون.

مریم خانوم اومد کنارم نشست و گفت:دختر جون نکن اینجوری زردی که بیماری خطرناکی 

نیست بخاطر گرمی بدن بوجود میاد تقریبا میشه گفت همه بچه ها دارن.فک نکنم بیشتر از یکی 

 دو روز بستری بشه چون زردی سریع میاد پایین.

اعت به اندازه چندین سال بزرگتر شدم عجب حسی بود این حس مادری توی همین چند س

زنانگیهام تکمیلتر شد.دیگه نه لوس بودم و نه خودخواه حاضر بودم زندگیمو بدم ولی بچم سلامت 

 باشه توی اسایش زندگی کنه و با آرامش بزرگ بشه.
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دو روز تمام پشت در بخش نوزدان خیره بودم به دخترم که فقط با یه پوشک زیر نور لامپ 

بود هر چند ساعت یه بار میرفتم برای شیر دادنش.دو روز بود که مامانم زنگ میزد و خوابیده 

حالم رو میپرسید و من برای اینکه دید و بازدیدشون خراب نشه و بخاطر من نیان تهران هنوز 

خبر زایمانم رو بهشون نداده بودم.اه خدایا اینجور مواقع شاید اگه مادرم یا المیرا یا عمه کتی که 

دشون مادر بودند و بچه بزرگ کردند کنارم بودند حالم بهتر میشد اضطرابم کمتر میشد.حتما خو

برام میگفتند از زردی و اینکه چقدر خطرناک هست و نیست.ولی نبودند من خودم خواستم که 

نباشند مریم خانوم هم در رفت و آمد بود خیلی بهش مدیون بودم بابت اینکه از خوشیهای 

 ودی بخاطر من گذشته بود.نوروزش تا حد

بالاخره مرخص شد وروجک مامان برای اولینبار قدم توی خونه ای گذاشت که قرار بود تمام 

 بچگیش رو اونجا بگذرونه.

حالا دیگه روزام رنگ و روی دیگه ای گرفته بود.امین هم این روزا بیشتر توی خونه بود مونا و 

ی شیطونم که نه شب میخوابید نه روز و من در مادرش مرتب در رفت و آمد بودن دختر کوچولو

طول شبانه روز چرت میزدم هروقتم اگه ساعتی میخوابید امین بزور بیدارش میکرد تا باهاش 

 بازی کنه و هروقت شروع به گریه میکرد میدادش به من.

ز شیراز با امین قرار گذاشتیم که به خونواده خبر زایمانم رو ندیم تا هروقت که بابا و المیرا ا

 برگردن.

 

 اگه مریم خانوم نبود و راهنمایی هاش حتما من به بقیه خبر میدادم تا برای کمک بهم بیان.

اخرین روز نوروز یعنی سیزدهم بود.شب المیرا و بابا به اتفاق بچه ها میومدن تهران از شدت 

هنوز چشمام  بیخوابی رو به بیهوشی بود بهار رو به امین دادم و خودم روی تخت بیهوش شدم

خوب گرم نشده بود که زنگ خونه رو زدند امین از توی اتاق بهار صدام زد و گفت پاشو درو باز 

کن یعنی کی میتونه باشه؟ در رو که باز کردم چشمام از تعجب چهارتا شد المیرا اینجا چکار 

و و گذاشت رمیکرد اونا که قرار بود شب بیان.تعجب اون بیشتر از من بود اومد توی خونه دستش

 شکمم که حالا کوچیکتر شده بود و گفت:بچه کو؟؟
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همون موقع امین بهار به بغل از اتاق اومد بیرون المیرا چرخید طرفش و نگاهش متعجبتر شد 

 نگاهش دوباره چرخید طرف من و گفت:کی بدنیا اومد؟

 شب سال تحویل._

یرون نگاهش کرد و به صورتش هنوز شوکه بود بطرف امین رفت و اروم بچه رو از بغلش کشید ب

 چسبوندش یه بوس اروم کردش و گفت:اسمشو چی گذاشتین؟

 امین با لبخند گفت:بهار.

المیرا صورت امین رو بوسید و گفت :الهی دورت بگردم چقدر پدر بودن بهت میاد یه پدر خیلی 

 خیلی جوون اختلاف سنی تو و دخترت هجده ساله همش.

کار بابا مجبور شده بودن صبح بیان تهران ظرف چند دقیقه به همه المیرا که مشخص شد بخاطر 

خبر داد و مامان و بقیه تصیمیم گرفتن با پرواز شب خودشون رو برسونن تهران بابا و بچه ها هم 

در عرض دودقیقه خودشون رو رسوندن به خونه ما.بهار طفلی توی دستا میچرخید و هرکس 

ه شب النا بلافاصله بعد رسیدنشون کلی نفرینم کرد که میخواست یکم بیشتر توی اغوشش باش

انقد دیر بهشون خبر دادم و اون بخاطر مدرسه چند روز بیشتر نمیتونه بچه رو ببینه و باید سریع 

 برگرده شیراز.

مامان و عمه و النا و ارش به همون سرعتی ک اومده بودن با همون سرعت برگشتن و یه هفته 

 ه بهانه مدرسه النا و دانشگاه آرش  برگشتن شیراز.بیشتر نموندن پیشم و ب

روزگار خوب بود بهار کم کم بزرگ میشد و حالا شبا بیشتر میخوابید و من میتونستم یکم 

استراحت کنم.بیشتر درس بخونم.امین کل توجهش به بهار بود و اصلا منو نمیدید اما مهم نبود 

کمال میل از حقم برای دخترم میگذشتم من راضی همینکه به بهار توجه میکرد کافی بود...من با 

بودم خوشبخت نباشم اما جگر گوشم تو رفاه باشه.من با بی توجهی امین میساختم اما بخاطر 

دخترم یه خونواده میموندیم...اه خدایا من چقدر از خود گذشته شدم بخاطر دخترکم. مهر مادری 

 ش چشمای بهار.دنیام بدون بهار بی معنی بود...باعث شده بود تا همه دنیامو خلاصه بشه توی آرام
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بهار هرروز بزرگتر میشد و زندگیم با وجود اون رنگ و روی خوبی گرفته بود من با بهارم 

 خوشبخت بودم و ممنون امین بودم بابت داشتن بهار.

روزای کنکور نزدیک بود و من باوجود بهار بازم از اوقات فراغتم برای درس خوندن استفاده 

یکردم و احساس میکردم آمادگی کنکور دادن رو دارم.اما تمام نگرانیم بابت این بود که اگه م

دانشگاه شهر دیگه قبول بشم تکلیف بهار چی میشه چکارش کنم؟کی ازش مراقبت میکنه؟شاید 

بهتر بود فعلا بیخیال کنکور میشدم اما نه بقول المیرا اگه الان بیخیال درس و دانشگاه میشدم 

 دیگه موقعیتش پیش نمیومد درس بخونم. شاید

سیامک هم رشته من بود و کنکور داشت از نظر من یه نابغه بود از دنیای کامپیوتر خیلی سر در 

میاورد درسشم عالی بود بیشتر وقتا باهم درس میخونیدم و به لطف اون من خیلی از درسا رو 

 بدون رفتن ب سر کلاس میفهمیدم.

 

دن واکسنهای بهار نیازی نبود به مرکز بهداشت برم المیرا خودش بچه رو به لطف المیرا برای ز

 میبرد خودم خیلی میترسیدم از امپول زدن بچه کوچیک خصوصا بهار زندگیه خودم.

امین حالا دیگه بهار هم ظاهرا براش تکراری شده بود دیگه وقت و بی وقت نمیومد خونه صبح ک 

ورودش بطرف بهار میرفت سر میز شام شاید دو  میرفت هشت شب برمیگشت.البته به محض

کلمه هم حرف نمیزدیم.دیگه برام از اتفاقات توی بوتیک نمیگفت از خرید و فروشو جنس تازه 

وارد نمیگفت.فقط صبح به صبح یه مبلغ میذاشت کف دستم تا خرج مایحتاج خودم و بهار 

و مغازه های سهم الارثم به حسابم  بکنم.به پولش نیازی نداشتم چون مدتها بود پول اجاره خونه

واریز میشد.اما از دستش پول رو میگرفتم چون بقول المیرا اگه پولای شوهرم رو خودم خرج نکنم 

 یکی دیگه میاد و خرجشون میکنه.

امین دیگه باهام درس نمیخوند اصلا به نظرم منو نمیدید شایدم بخاطر خودم بود از وقتی حامله 

بالا رفته بود تقریبا دوبرابر قبل شده بودم و بعد زایمان هم وقت برای  شده بودم کم کم وزنم

ورزش کردن نداشتم رژیم غذایی هم نگرفتم چون بچه شیر میدادم وزنم همچنان بالا بود لباسام 

همه تنگ شده بودن و من چن جفت لباس گشاد خریده بودم و همونا رو میپوشیدم وقت نداشتم 
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وقتی میبینه من به خودم نمیرسم اونم سرد شده.اما من واقعا باوجود  به خودم برسم شاید امین

 بهار و درس و کنکور و خونه داری هیج وقتی برای خودم نداشتم.

کنکور رو که دادم خیالم کمی راحتتر شد یکی از مشغله هام برای مدتی کم شد.خیلی خوب بود 

اینکه  سرکلاس نبودم و این اواخر بچه  نمیدونم شاید بقول بابا آراد من نابغه بودم ک با وجود

 داری میکردم بازم از کنکورم راضی بودم.

کم کم داشتم به این مشکوک میشدم که نکنه پای کس دیگه ای درمیونه نکنه یکی دیگه جای 

منو گرفته ک امین از من غافل شده؟نکنه یکی از همون ترگل ورگلای تهرانی خودشو تو دل امین 

انه دوباره برگشته.اخخخخ ترانه نکنه امین واقعا حق تو بود و من پریدم وسط جا کرده شایدم تر

 مال خودم کردمش که اینجوری دارم تقاص پس میدم؟

باید سر از کار امین درمیاوردم شب گوشیش رو چک کردم هیچ خبری نبود خب معلومه خبری 

نکه مچشو بگیرم تو نیس.اونکه میدونه من تو گوشیش سرک میکشم و حتما هم چیزی برای ای

 گوشیش نمیذاره.لباساشم بغیر از بوی سیگار بوی چیز دیگه ای نمیداد.

بیخیال موضوع شدم چون نمیخواستم خودم رو نسبت ب امین بدبین کنم اینجوری زندگیم 

اسونتر میشد بخاطر بهارم که شده باید بیخیال میشدم اگه واقعا پای کسی درمیون باشه بالاخره 

 که همیشه پشت ابر نمیمونه اونوقت برای همیشه ول میکنم و میرم. رو میشه ماه

بابا و المیرا هم متوجه زندگی بی رونق من و امین شده بودند زیادم سخت نبود فهمیدن اینکه 

تنها چیز مشترک من و امین بهار بود و بس اینکه در روز بزور چن کلمه حرف میزنیم.تمام تفاهم 

از ازدواجمون داشتیم از بین رفته بود شایدم از بین نرفته بود اخه  هایی ک در طول دوسال قبل

 ما دعوا نمیکردیم اصلا حرف نمیزدیم ک به دعوا بکشه و من بفهمم ایا ما هنوز تفاهم داریم یا نه.

اما هم بابا و هم المیرا سکوت کرده بودند هیچی نمیگفتند نه سرزنشی درکار بود نه نصیحت و 

ق نظاره گر زندگیمون بودند و من زیر بار این زندگی کوفتی کمرم فقط پندی.در سکوت مطل

 بخاطر بهار خم نشده بود.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 207 

نتایج کنکور رسید من و سامی دانشگاه تهران قبول شده بودیم و امین اصفهان از خوشحالی سر 

ی تاز پا نمیشناختم قبولی تویه دانشگاه تهران یعنی برگ برنده من میتونستم بهار رو توی ساعا

ک کلاس داشتم پیش المیرا یا مهدکودک بذارم برای امین هم خوب بود شاید اگه چند وقت از 

همدیگه دور میشدیم بیشتر قدر زندگیمون رو میدونستیم.شاید دلتنگی باعث میشد امین بهم 

 توجه کنه.

ه منو کاما امین راضی به رفتن نبود میگفت بدون بهار هیچجا نمیرم هه فقط بهار براش مهم بود 

 اصلا نمیدید...

دیگه واقعا نمیدونستم چکار کنم هرچی بابا و المیرا باهاش حرف زدن قبول نکرد برای انتقالی هم 

 پرس و جو کرد ولی گفته بودن نمیشه.

دیگه داشتم دق میکردم این دیگه چه بدبختیه بود من گرفتارش شدم؟امین که اینجوری نبود 

کوری بالاخره قبول شده حالام میخواد بیخیالش چرا همچین شده؟بعد دوسال پشت کن

 بشه؟اینجوری که نمیشد.

به پیشنهاد بابا من رفتم برای کارای انتقالیم باید میرفتم اصفهان تا هم خودم درس بخونم هم 

 امین چاره دیگه ای نداشتم.

دم ش خیلی سریعتر از چیزی که فکرش رو میکردم با یکی از دانشجوهای دانشگاه اصفهان جابجا

بابا گفت نیازی نیست بریم دنبال خوابگاه یه دوستی اصفهان داشت باهاش هماهنگ کرده بود 

بریم برای زندگی خونه اونا هرچند پیشنهاد جالبی نبود اما متاسفانه خوابگاههای متاهلی تکمیل 

ار ز بهظرفیت شده بودند و باید میرفتیم خونه دوست بابا سیما هم قرار بود همراهمون بیاد تا ا

نگهداری کنه.سیمایی که همش دوازده سالش بود بخاطر بهار باید بچه داری یاد میگرفت تا بهم 

 کمک کنه.

 

قبل از شروع کلاسا رفتیم اصفهان برای ثبت نام خودمون و سیما همچنین دیدن خانواده ای که 

نیذ همسرشون قرار بود توی خونشون ساکن باشیم اقای محبی یه مرد چهل وچند ساله بود و پا
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هم تقریبا سی و هشت ساله بودن دوتا بچه داشتند نریمان نوزده ساله و نرگس دوازده ساله 

خونشون دوطبقه بود و دوتا واحد مجزا داشت واحد طبقه دوم رو برای ما گذاشته بودند واحدی 

کار یا   صد متری دوخوابه مبله این واحد مال مهموناشون بود مهمونایی ک از شهرهای دیگه برای

دکتر به اصفهان میومدن خانواده محبی این واحد رو با تمام امکاناتش در اختیارشون میذاشتند تا 

 روزیکه اصفهان بودند و حالا قرار بود برای مدت چند سال در اختیار ما باشه.

سیما رو توی مدرسه ای که نرگس درس میخوند ثبت نام کردیم نریمان هم دانشجوی دانشگاه 

 بود. اصفهان

اقای محبی تو کار ساخت و ساز بود مثل بابا و خانومش خونه دار ظاهرا خونواده خوب و آرومی 

بودند حرمت نون و نمکی رو که با بابا آراد خوردن رو نگه داشته بودن.به بهترین نحو ممکن ازمون 

ن یارم و اوپذیرایی کردند و حتی پانیذ بهم گفت برای نگهداری از بهار نیازی نیست سیما رو ب

خودش با کمال میل از بهار نگهداری میکنه اما خودم راضی نبودم که بیشتر از این توی زحمت 

بیفتن هرچند صبحا که هم من دانشگاه بودم و هم سیما مدرسه مسئولیت نگهداری بهار گردن 

 پانیذ بود اما دیگه نمیخواستم مرتب توی زحمت بیفته.

تهران وسایلمون رو جمع کردیم مامان اینا یه سر اومدن دیدنمون بعد کارای ثبت نام برگشتیم 

 امین یه نفر مطمئن رو توی بوتیک سرکار کرد و بعد هم اول مهر برگشتیم اصفهان.

روز اول دانشگاه سر صبح بیدار شدم یه دوش گرفتم صبحانه رو اماده کردم و بعد سیما و امین رو 

ند مدرسه. اولین کلاسمون مال نه صبح بود یکم استرس بیدار کردم سیما و نرگس با سرویس رفت

داشتم چون اولین بارم بود که میرفتم دانشگاه و نمیدونستم چجور جاییه.و همچنین چون تا 

ساعت پنج عصر کلاس داشتم نگران بهار بودم هیچوقت اینهمه ساعت ازش دور نبودم.هرچند 

و همچنین شش ماهش تموم شده بود و بخاطر همچین مواقعی به شیر خشک عادت داده بودمش 

غذای کمکیش رو شروع کرده بودم پانیذ هم که با راهنماییاش معلوم بود بچه دار خبره ای هست 

و به خوبی از بهار نگهداری میکنه.اما با این وجود بازم نگرانش بودم چون خیلی به من وابسته بود 

 میترسیدم بهانمو بگیره.
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دم بهش شیر دادم.وسایل مورد نیازش رو جمع کردم و گذاشتم توی ساعت هشت بهار رو بیدار کر

کیفش خودمم اماده شدم مانتو و مقنعه سیاه شلوار لی ابی کفش اسپورت هرچند میدونستم روز 

اول لپ تاپ لازم نیست اما برای خالی نبودن کوله پشتیم انداختمش تو کوله.اهل ارایش نبودم 

مینم ی بلوز ساده پوشیده بود.بهار رو موقع رفتن تحویل پانیذ برای همین فقط ی ضد افتاب زدم ا

 دادم و همراه امین و نریمان با ماشین امین رفتیم سمت دانشگاه.

امین با نریمان جلو جلو میرفتند و من از پشت سرشون همونطور ک سرم توی گوشی بود و جواب 

منو سرجام میخکوب کرد:بپا  پیام النا رو میدادم میرفتم که صدای ی پسر درست کنار گوشم

 نترکی گنده بک.

برگشتم طرفش یه پسر در ظاهر خیلی متشخص با تریپ رسمی یه چشمک بهم زد و رفت یعنی 

انقد چاق بودنم تو چشم بود؟؟خدا روشکر امین حواسش نبود وگرنه خدا میدونست چ بلایی سر 

 دیگه. پسره میاورد.با صدای امین ب خودم اومدم:دریا کجا موندی بیا

واردکلاس شدم امین اما توی راهرو موند به محض ورودم یه متلک دیگه بطرفم شلیک شد:اوه اوه 

 گامبو اومد مراقب خودتون باشید.

کلاس رفت روی هوا و من با خجالت روی یکی از صندلیا ولو شدم.انگار تنها فرد چاق من بودم که 

 انقدر توی دید همه بودم.

شسته بودن که غرق حرف زدن بودن طوری تیپ زده بودند که انگار کنارم دوتا دختر دیگه ن

 اومدن عروسی.

با ورود امین یکی از دوتا دختر کناریم ب اون یکی گفت اوه اوه جذاب کلاس اومد نیومده دلمو 

 برد لامصب.

دندون قروچه ای دادم و خواستم ی چیزی بهش بگم که استاد وارد کلاس شد.اعصابم حسابی 

 که اون دختر زد بهم ریخت کاش میتونستم ی چیزی بهش بگم اما الان وقتش نبود. بابت حرفی
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استاد که مرد جوان حدودا سی وچند ساله بود اول از بچه ها خواست خودشون رو معرفی کنند و 

چون ردیف اول بودم به من اشاره کرد تا من معرفی کردن رو شروع کنم.از جام بلند شدم و 

 گفتم:دریا شهابی.

 اهل کجایی؟_

 از تهران اومدم._

نفر بعد همون دختری بود ک به امین چشم داشت با کلی ناز و عشوه بلند شد و با صدای نازکش 

 گفت:نادیا سبحانی بچه اصفهانم.

به صورتش دقیق شدم از حق نگذریم خیلی خوشگل بود خیلیم خوش هیکل زنگ خطر توی 

بکنه؟؟دلم هری ریخت پایین نکنه امین منو ول گوشم به صدا دراومد نکنه امین رو جذب خودش 

 کنه؟؟من بدون امین دق میکنم.

بقیه همینطور خودشون رو معرفی میکردند و من داشتم خود خوری میکردم تا اینکه نوبت امین 

 رسید بعد اینکه خودشو معرفی کرد استاد گفت:با خانومه دریا شهابی نسبتی دارین؟

 بدل شد و امین گفت:بله دختر دایی و دختر عمم هستند. همه نگاها بین من و امین رد و

 

ته دلم غم بیشتری نشست امین نمیخواست کسی بفهمه ما زن و شوهریم اما نه وایسا امین یه 

 چیز دیگه هم گفت:همچنین همسرم هستند.

 اینبار نگاهها رنگ تعجب گرفت استاد هم متعجب نگاهمون کرد و گفت :واقعا؟؟

 ماهه هم داریم. بله یه دختر چند_

 نادیا گفت:مگه چند سالتونه چرا انقدر زود؟

استاد بجای امین جواب داد:به شما مربوط نمیشه خانوم سبحانی لطفا تو زندگیه کسی سرک 

 نکشید.و شما خانوم شهابی خوشحال میشم دخترتون رو ببینم.
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 تخار رو قبول کنید.در اولین فرصت دعوتتون میکنم خونمون.ما هم خوشحال میشیم شما این اف_

استاد سرفه مصلحتی کردو گفت:خب از بحث خودمون خارج نشیم.بقیه خودشون رو معرفی 

 کنند.

 بعد معرفی بچه ها استاد خودش رو معرفی کرد:مهرداد غفاری.

 بعد هم شروع درس و یه سری توضیحات درمورد رشتمون.

میکرد تا بچه ها بتونند بیشتر  استاد خوبی بود نه خیلی خشک و نه خیلی شوخ...طوری رفتار

 بهش تکیه کنند تا ازش بترسند .

کل روز توی فکر بهار بودم بین هرکلاسی برای پانیذ زنگ میزدم و حالش رو میپرسیدم و بقول 

پانیذ چون اولینبار بود اینهمه ساعت از بهار دور بودم بهانه میگرفت و همین باعث شده بود که 

 بیشتر نگران بشم.

 

گذشتند سیما با نرگس حسابی صمیمی شده بود و بیشتر وقتش پیش اون بود و گاهی حتی روزها 

 شبا هم خونه همونا میخوابید.

پانیذ همیشه کمکم میکرد روزایی ک از دانشگاه خسته و کوفته میومدم بهم اجازه اشپزی نمیداد 

ود کمتر بهانه منو و برام غذا میفرستاد.بهار ک بیشتر وقتا با اون بود و بهش عادت کرده ب

 میگرفت.

بچه های کلاسمون دیگه بهم متلک نمینداختن چون درسم خوب بود بیشتر سعی میکردند باهام 

رفیق باشن تا کمکشون کنم تمیزترین جزوه کلاس مال من بود و بیکارترین شخص توی کلاس هم 

ادم زود جوشی امین بود چون هیچوقت جزوه نمینوشت و خیالش بابت جزوه من راحت بود.چون 

بود با خیلی از پسرای کلاس دوست شده بود و بیشتر وقتش رو با اونا بود گاهی حتی منو با 

 نریمان میفرستاد خونه و خودش با دوستاش تا  شب بیرون بود.
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منم که همه چیز برام عادی شده بود دیگه نه گلایه میکردم نه اعتراض اینجوری اعصاب جفتمون 

 بهار و درسام بودم و اون با دوستاش وقت میگذروند. خراب نمیشد.من سرگرم

نریمان یه پسر فوق العاده بود همیشه بهم محبت میکرد توی درسام بهم کمک میکرد هرچیزی 

لازم داشتم فوری برام تهیه میکرد بیشتر از اونچه که امین برام وقت بذاره اون وقت میذاشت 

 برای من و بهار.

 رسید راحتم چیزی لازم ندارم و ...اقای محبی که مرتب ازم میپ

کلا خانواده خیلی خوبی بودن تمام بی توجهی های امین رو برام جبران میکردند و همین باعث 

 شده بود که کمتر حرص بخورم.

نادیا از همون جلسه اول که فهمید امین متاهله نزدیکش نشد و سعی کرد بیشتر به من نزدیک 

گاهی از دست امین به اون گلایه میکردم از بی توجهی هاش از  بشه حالا صمیمی ترین دوستم بود

 اینکه چقدر عاشق هم بودیم و حالا به اینجا رسیدیم.

یه روز توی محوطه دانشگاه با نادیا نشسته بودیم و گرم حرف زدن که چشمم افتاد به امین با یه 

ید چقدر با ناز وکرشمه دختر که کنارش داشت راه میرفت یه دختر که از همین فاصله میشد فهم

داره حرف میزنه.قلبم برای یک لحظه از حرکت ایستاد و بعد محکم شروع کرد به زدن اون کی 

بود؟با امین چکار داشت؟چرا امین دکش نمیکرد؟؟چرا به حرفاش گوش میداد؟چون به خودش 

 رسیده بود؟چون باکلاس بود؟چون خوشگل بود؟؟

 با تو صحبت میکنم حواست کجاس.نادیا به پهلوم زد و گفت:هوی دارم 

 با سر به امین و اون دختر اشاره کردم و گفتم:اون دختره رو میشناسی که با امینه؟؟

رد نگاهمو دنبال کرد و گفت:اره نیلا تیموریانه.یه دختر فوق العاده اویزون تا قبل امین ب یکی 

 ده سراغ امین.دیگه از بچه ها خودشو میچسبوند.لابد دیده اون محلش نمیذاره اوم

 نادیا نکنه امین رو جذب خودش بکنه._

 دستمو گرفت و منو کشید ی گوشه کنار دیوار و قایم شد با تعجب گفتم:وا چرا همچین میکنی؟
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 همونطور که جلو رو میپایید گفت :میخوایم ببینیم امین از نیلا خوشش میاد یا نه.

ادیا نشد رو به نیلا کرد و گفت:خانوم همون لحظه امین هم همونجا وایساد اما متوجه منو ن 

 تیموریان؟

 جانم؟_

 شما کوری نمیبینی من حلقه دستمه؟نمیفهمی معنیش اینه که من زن دارم؟_

وا اقای شهابی چرا اینجوری حرف میزنید؟خب معلومه که میدونم.و صد البته میدونم زن دارید و _

اونو یه غول گوشتی میبینم.ببین اقای دیدم اون تحفه ای که شما اسمش رو گذاشتی زن منکه 

شهابی چرا تو فکر میکنی اون دختر که ظاهرش معلومه از شما بزرگتره و با اون هیکل داغون و 

قیافه داغونترش که اصلا نمیدونه به خودش رسیدن یعنی چی لیاقت همسر بودن تو رو داره؟تا 

 ری؟حالا خودتو تو آینه نگاه کردی؟دقت کردی چقد از زنت سر ت

با سیلی که امین توی گوش نیلا زد من از اینطرف دیوار هوش از سرم پرید چه برسه به نیلا.از 

پشت دندونای قفل شده گفت:آخرین بارت باشه درمورد زن من اینجوری حرف میزنی  من یه تار 

 موی گندیده اونو به صدتا ه*ر*ز*ه مثه تو نمیدم زن من حرمت داره من اجازه نمیدم هر احمقی

اسمشو بدون وضو به زبون بیاره من اون رو همینجوری که هست قبول دارم همینجوری که بجز 

من هیچ مرد دیگه ای رو نمیبینه برای هیچکس دیگه ای ناز و ادا نمیاد. یه بار دیگه حوالیه خودم 

 ببینمت یا بشنوم درمورد دریا چی گفته جد و آبادت رو میارم جلو چشمت.

ا هنوز تو بهت سیلی بود که خورده و من تو بهت حرفای امین.باورم نمیشد که اینو گفت و رفت نیل

امین این حرفا رو زده باشه اون اگه منو دوست داشت پس دلیل اینهمه بی توجهی چی میتونست 

 باشه؟برای اون من چه فرقی با نیلا و بقیه دخترا داشتم وقتی به منم مثل اونا توجه نمیکرد؟

 شونم و گفت:دیدی الکی نگرانی باور کن امین محل هیچ دختری نمیذاره.نادیا یکی زد روی 

 اما چه خیال راحتی وقتی شوهرم مثل بقیه دخترا محل منم نمیذاره.
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توی دانشگاه بهتر حواسم به استاد و جزوات بود و کمتر فکر میکردم توی خونه که کلا درحال دق 

یالیش از اینکه هروقت زنگ میزد از دلقک کردن بودم به النا حسودیم میشد از اینهمه بیخ

بازیاش میگفت راحت بود برای خودش نه کاری داشت نه دغدغه با خیال راحت داشت خودشو 

برای کنکور اماده میکرد. آمار ترانه رو هم داشتم که دانشجوی رشته پرستاریه در طول این یک 

منو نمیبخشه.طفلی فکر میکرد سال حتی یه بار هم برام زنگ نزده النا میگه گفته هیچوقت 

چقدر من زندگی شیرینی دارم و خوشبخت ترینم.خبر نداشت شاهزاده سوار بر اسبش خیلی 

 وقته بیخیال زن و زندگی و عشق شده تازه دوره رفیق بازیش شروع شده.

شب یلدا برام طولانی ترین شب غم انگیز بود چون تا نیمه شب خبری از امین نبود و بهار هم که 

الا خیلی ب امین وابسته شده بود مرتب گریه میکرد سیما طبق معمول طبقه پایین بود من اما ح

توی خونه دلم مثل سیر و سرکه میجوشید از ساعت پنج بعدازظهر خبری از امین نبود حالام 

گوشیش خاموش بود بهارم مثل ابر بهار گریه میکرد خودمم داشتم همراهش گریه میکردم با تقه 

ه در خورد به خیال اینکه نکنه امینه پریدم سمت در اما نریمان پشت در بود و من با یه ای که ب

قیافه درهم موهای پریشون بلوز استین بلند و چشمای پر از اشک روبروش بودم از دیدنم تعجب 

کرد همونطور ک من از دیدنش تعجب کردم سریع رفتم تو اتاق یه شال سرم کردم و یه مانتو هم 

م پوشیدم از اتاق که رفتم بیرون دیدم بهار رو بغل کرده و سعی داره ارومش کنه متوجه رو بلوز

حضورم که شد لبخند زد و گفت:ببخشید بد موقع مزاحم شدم راستش صدای گریه بهار میومد 

 اومدم ببینم چرا گریه میکنه که دیدم مادر بهار اوضاعش وخیمتره چی شده چرا گریه میکنی؟

افتاد که چقدر تو بغل نریمان اروم بود بعد حدود چهار ماه از اومدنمون به اصفهان نگاهم به بهار 

 چقدر خو گرفته بود با خونواده محبی.

 دوباره صدای نریمان اومد:دریا نمیخوای بگی چی شده؟؟

با یاداوری اینکه شب از نیمه گذشته و امین هنوز برنگشته اشک تو چشمام جمع شد روی زمین 

 م:بهار باباشو میخواد و من از ساعت پنج دیگه ازش خبری ندارم.موبایلش خاموشه.نشستم و گفت

برا همین گریه میکنی؟من فکر کردم حالا چی شده!امین رفته خونه یکی از بچه ها بهم گفت _

 شب درمیاد من فکر کردم به تو گفته که چیزی نگفتمت.
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 نه به من چیزی نگفت._

مبل بود سریع خودمو بهش رسوندم شماره امین بود فوری با صدای گوشیم از جا پریدم روی 

 وصلش کردم و گذاشتمش دم گوشم:الو.امین؟؟

 صدای یه غریبه اومد:سلام دریا خانوم شمایی؟؟

 متعجب از اینکه کی میتونه باشه گفتم:بله شما؟

 منم احسان صولتیان همکلاسیتون._

 شما چکار میکنه؟ هرلحظه تعجبم بیشتر میشد:بله شناختم گوشیه امین دست

 راستش چجوری بگم بهتون..؟_

 نفسم بند اومد یعنی چی شده بود بلایی سر امین نیومده باشه.

 چی شده اقای صولتیان امین کجاست اتفاقی براش افتاده گوشی رو بدین بهش._

مشکل همینجاست که نمیتونه حرف بزنه ما داریم میاریمش خونه ولی ادرس نداریم میشه شما _

 خونتون رو بهم بدین؟؟ادرس 

 نمیتونه حرف بزنه؟؟یعنی چی نمیتونه حرف بزنه؟؟شما کجایید الان._

قبل اینکه صولتیان چیزی بگه نریمان گوشی رو از دستم گرفت اصلا متوجه نشده بودم که اون 

 دوساعته منتظره تا بهش بگم چی شده.صداشو شنیدم:الو بفرمایید؟؟

_... 

 من داداششم.امین کجاست؟_

_... 

 خیله خب ادرس میدم بهت یادداشت کن...._
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دنیا دور سرم میچرخید کل بدنم عرق کرده بود مگه درجه بخاری چقده که من انقد عرق 

کردم؟صولتیان چی گفت به نریمان امین چش شده؟بهارم کو؟؟هیجی نمیفهمیدم یه مرتبه یه 

مان طرف صورتم شدید سوخت گوشم برای چن لحظه کر شد و بعد صدای نری

 اومد:دریا!!دریا؟؟کجایی دختر حالت خوبه؟؟

 تنها کلمه ای که از دهنم خارج شد اسم بهار بود.نریمان گفت:خوابید گذاشتمش سرجاش.

 امین چی شده؟؟_

 هیچی فقط یه مقدار زیاده روی کرده._

 تو چی زیاده روی کرده؟؟_

 نمیدونم خودمم نمیدونم._

ن بلند شدم برم بیرون حتما امین رو اورده صدای ایفون اومد نریمان رفت بطرفش و م

 بودن.نریمان جلوم رو گرفت وگفت:همینجا بمون من میرم.

کنار در نشستم و نریمان رفت نمیدونم چقدر گذشت برای من که قد یه سال بود پس چرا انقدر 

 دیر کردن؟؟

نریمان و سروصدایی تو راهرو بود جلوی در وایسادم از دیدن صحنه روبروم وحشت کردم 

صولتیان زیر بغل امین رو گرفته بودن و اون رو میاوردن امین سرش پایین بود و پاهاش به زمین 

 کشیده میشد.جیغی که کشیدم بنظرم به عرش خدا هم رسید....

 

بزور چشمامو باز کردم پلکام طوری سنگین بود انگار که دوتا وزنه روش گذاشتن.سرجام نیم خیز 

انداختم اینجا اتاق من نبود بهار کنارم رو تخت خواب بود و شیشه شیرش  شدم نگاهی دور و برم

کنارش نگاهمو دور اتاق چرخوندم با دیدن عکس اقای محبی و پانیذ روی عسلی کنار تخت یادم 

اومد این اتاق خواب اوناست اما من اینجا چکار میکردم؟؟امین کجاست به انژوکت خالی از سُرُم 
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من چ بلایی سرم اومده؟شبا که به بهار شیرخشک نمیدم چرا الان این بچه توی دستم نگاه کردم 

 با شیر خشک خوابیده؟

ازجام بلند شدم سرم گیج رفت کمرم تیر کشید چشمام سیاهی میرفت دستمو به دیوار تکیه 

دادم بزور تا دم در اتاق خودمو رسوندم به بیرون سرک کشیدم اقای محبی و پانیذ توی سالن 

ند یواش یواش از خونه زدم بیرون به بدبختی پله ها رو بالا رفتم دم در رسیدم دستمو خواب بود

بطرف جیب مانتوم بردم که کلید رو دربیارم دیدم مانتو تنم نیست ی بلوز استین بلند تنم بود 

دستمو روی سرم کشیدم شال سرم بود من چرا با این سرووضع خونه پانیذ خوابیده بودم؟؟حالا 

د درو چطور باز کنم؟؟چند ضربه به در زدم اگه امین خونه باشه میاد درو باز میکنه اما بدون کلی

کسی درو باز نکرد دوباره به در زدم اینبار محکمتر چند دقیقه بعد در باز شد اما بجای امین 

نریمان درو باز کرد این اینجا چکار میکرد؟؟اونم از دیدن من تعجب کرد و گفت:تو اینجا چکار 

 نی؟؟میک

 فکر کنم تا اطلاع ثانوی اینجا خونمونه._

خواستم وارد بشم که مانعم شد و جلوی دروایساد چشمامو گرد کردم و گفتم:راهم نمیدی تو 

 خونه؟

 خیلی ببخشید ولی بخاطر خودتم شده نباید بیای داخل._

 نگران شدم یعنی تو خونه چه خبره که نمیذاره برم ببینم.

بینم چه خبره؟امین کجاست؟تو چرا اینجایی و من چرا دیشب تو اتاق نریمان بذار بیام تو ب_

مامان بابات خوابیدم چرا به بهار شیر ندادم و اون با کمک شیرخشک خوابیده و این انژوکت توی 

 دستم چی میگه؟

دریا تو دیشب بعد اینکه امین رو توی اون حالت دیدی حالت بد شد از حال رفتی انقد محکم _

که دهنت پر خون شد زنگ زدیم اورژانس اومد تو رو بردیم طبقه پایین تا خوردی زمین 

استراحت بکنی و چون فشارت پایین بود بهت سرم وصل کردند توهم تا صبح خوابیدی و چون 
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حالت خوب نبود بهار که بیدار شد مامانم بهش شیر خشک داد منم اومدم اینجا تا پیش امین 

 باشم.

چشمم تازه یاد دیشب افتادم و اوضاع داغون امین یاد جیغی که تازه صحنه ها اومد جلوی 

 کشیدم و دنیایی که از جلو چشمام محو شد.

دستپاچه تر شدم و بطرف در خونه حمله کردم نریمان درو محکمتر گرفت و گفت:دریا خواهش 

 میکنم برگرد پیش بهار من پیش امین هستم.

کرده بود که دیشب اونجوری بود؟چرا نمیذاری جلوی در نشستم و گفتم:نریمان امین چی مصرف 

 بیام داخل اوضاعش خیلی بده؟

 الان حالش خوبه خوابیده اما دیشب زیاد خوب نبود._

 میدونم که خبر داری چش شده بود پس چرا بهم نمیگی؟_

 نریمان چرا دم در وایسادی کسی بیرونه؟_

امین بود.نریمان فوری برگشت  من این صدای دورگه رو خوب میشناختم این صدای خواب الوده

 طرفش و گفت:عه چرا بیدار شدی برو استراحت کن.

یکم بطرف در خزیدم و از بین پاهای نریمان به داخل سرک کشیدم و از چیزی که دیدم هنگ 

کردم امین چقدر داغون شده بود لباش چه خشک بود چشماش چه قرمز موهاش چ ژولیده بود 

د رو به راهرو گمونم منو دیده بود از جاش بلند شد اومد طرف روی دوپا نشست و سرشو خم کر

در نریمان رو کنار زد و جلوم وایساد سرمو بلند کردم و نگاش کردم اشک تو چشمام جمع شد 

چشماش پر از شرمندگی بود دستشو دراز کرد طرفم میخواست کمکم کنه تا بلند بشم هنوز 

نوز میخواست من بهش تکیه کنم ولی اون چیزی که میخواست ادای تکیه گاه رو برام دربیاره ه

من دیشب ازش دیدم دلمو از هرچی تکیه گاهه سرد کرد.دستمو گذاشتم روی دیوار و بلند شدم 

بدون نگاه کردن به امین وارد شدم چشمم به خون روی فرش افتاد حتما خونی بود که از دهن من 

م کمه دندونم بود حالا دیگه نمیتونستم اومده از دندونی که شکسته دیدم یه چیزی توی دهن

لبخند دندون نما بزنم چون دندونی نبود که به نمایش بذارم پیر شدم توی هفده سالگی انقد پیر 
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که دندونام داره میریزه.یه شبه پیر شدم و بابت این موضوع نمیبخشمت امین هیچوقت 

 نمیبخشمت.

گفت:دریا خواهش میکنم برو پیش بهار تورو  سرمو بلند کردم نگاهم افتاد به نریمان با التماس

 خدا تورو جون بهار.

دستمو گذاشتم روی دماغم و گفتم:هیسسسس جون بچه منو نیار چون جونش توی خطره یکم 

صبر کن وسایلم رو جمع کنم میرم بچمم میبرم من این زندگیه نکبتو تحمل کنم؟ به چه 

فردا تو مدرسه بهش بگن بابات  قیمتی؟به قیمت رفتن ابروی دخترم؟به قیمت اینکه

معتاده؟اعتماد به نفس بچم بیاد پایین؟خجالت بکشه از داشتن همچین پدری؟اسمش بچه طلاق 

 باشه که شرفش بیشتره عزت نفسش بالاتره.

نریمان راهمو سد کرد و گفت:دریا الان عصبانی هستی نمیفهمی چی میگی تو برو پایین استراحت 

 یم تصمیم میگیریم.کن حالت خوب شد حرف میزن

 صداش اومد:نریمان تنهامون بذار من خودم مشکلمو با دریا حل میکنم.

 

برگشتم طرفش خیره شدم بهش اما نتونستم با نفرت نگاهش کنم خدا لعنتت کنه که هنوزم برام 

 عزیزی هنوزم نمیتونم ازت متنفر باشم.

باهاش من ازش میترسم منو با این  به نریمان نگاه کردم و گفتم:نه توروخدا نرو منو تنها نذار

غریبه تنها نذار نریمان رگ خواب من دستشه نمیذاره برم رامم میکنه منو موندگار میکنه من 

 نمیخوام بمونم.

 از پشت توی بغل یکی قفل شدم و بعد صداش اومد:نریمان برو خواهش میکنم.

نو مان بیا منو ببر نرو نریمان بیا منریمان رفت و من دستمو طرفش دراز کردم و با گریه گفتم:نه نری

 ببر.
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اما نریمان رفت و درو پشت سرش بست من موندم تو بغل امینی که هنوز دوستش داشتم تمام 

سعیم رو کردم تا از بغلش بیرون بیام اما اون منو محکم نگهداشته بود هلم داد بطرف اتاق خواب 

 ن داخل نمیام ولم کن بذار برم.ولی من خودمو محکم به چارچوب در نگهداشتم و گفتم:م

دریا رژیم بگیر لاغر بشی بتونم بلندت کنم اخه خودت حرف تو سرت نمیره باید بزور متوصل _

 بشم گاهی و خب تا زمانیکه چاقی نمیتونم.

 امین ولم کن بین من و تو همه چی تموم شده._

 بودنت رو.دلم برات تنگ شده دریا برای عطر تنت تو بغلم بمون بذار حس کنم _

خیلی دیره امین خیلی زیاد تو یک سال و نیم وقت داشتی برای بودن کنار من اما خودت _

 نخواستی.

 روی زمین نشست و منو گرفت توی بغلش تکیه داد به دیوار و سرمو تکیه داد به سینش.

 دریا نباید بری من بدون تو نمیتونم ادامه بدم.اگه بری دیوونه میشم._

نم ادامه بدم من اگه بمونم و کارای تورو ببینم دیوونه میشم.امین تو دیشب چی من با تو نمیتو_

 مصرف کرده بودی؟

 بابت دیشب ببخشید دیگه تکرار نمیشه.خودمم نمیخواستم اینجوری بشه._

 تو هیچوقت نمیخوای اینجوری بشه اما نمیدونم چرا میشه._

لباسامو از تو کمد ریختم بیرون و خودمو از بغلش دراوردم چپیدم توی اتاق درو قفل کردم 

بیخیال مشت و لگدایی شدم که امین به در میزد توی فرجه ها بودیم این بهترین فرصت بود برای 

تنها گذاشتن امین تا بشینه و به کاراش فکر کنه.چمدون پر از وسایلای خودم و بهار رو بستم و از 

 ن گفت:کجا میری؟؟در زدم بیرون امین متعجب نگاهم کرد و خیره به چمدو

نمیگم کجا چون نمیخوام راه بیفتی دنبالم ولی میخوام وقتی برگشتم اثری از تو توی این خونه _

 نباشه.

 جایی که تو و بهار نباشین من اروم نمیگیرم._
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یک سال و چند ماه وقت برد تا بفهمم همه راست میگفتن و من احمق اشتباه میکردم.یک ساله _

 ینم تو هرجایی که ردپایی از من و بهار نباشه ارومتری.که خودم با چشمم میب

دریا الان میذارم بری میذارم از هم دور باشیم تا تو بتونی راحتتر فکراتو بکنی فقط به فکر _

 خودت نباش من و بهارم هستیم.

 هرفتم طبقه پایین و اون موند بالا نریمان روی  پله ها نشسته بود با دیدنم از جاش بلند شد اشار

زدم بهش تا بشینه وارد خونشون شدم بهار رو ورداشتم پانیذ و اقای محبی هنوز خواب بودن 

 رفتم بیرون به نریمان گفتم:منو تا فرودگاه برسون.

 کجا میری؟_

 نترس برمیگردم.نیازی به سفارش نیست اما بی زحمت هوای سیما رو داشته باشید._

د به من و بهار و نمیدونم خطای دید بود یا واقعا توی حیاط دیدم امین رو که از تراس خیره بو

داشت گریه میکرد دلم لرزید من اهل تنها گذاشتن نبودم من اهل بی معرفتی نبودم حداقل برای 

امین نبودم.اگه میرفتم تمام عمرم با یادآوری امروز قلبم اتیش میگیره.اون داره گریه میکنه برای 

اه باشم.عقلم به کار افتاد:نه این یه بار اوضاع فرق میکنه اینکه من دارم میرم من نباید خودخو

قرار نیست همیشه من کوتاه بیام اینبار اون باید از موضع خودش پایین بیاد باید متوجه 

اشتباهش بشه.هروقت اون تصمیم گرفت عوض بشه به سر بهار قسم برمیگردم و از نو همه چیز 

 رو شروع میکنم.

 

اکت بهار همچنان خواب نمیدونم چقدر گذشت ک نریمان سکوت رو توی راه بودیم هردوتا س

 شکست:

دکتر هدایتی دندونپزشک خوبیه اشنامون هم هست مامانم مریض همیشگیه مطبشه برات ازش _

 وقت میگیرم هروقت برگشتی میریم مطبش تا برا دندون شکستت ی فکری بکنه.

 اری کمبودی داشته باشیم؟؟نریمان تو چرا انقدر بفکر من و بهاری؟چرا دوست ند_
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 منم مثل امین به دوستام خیلی اهمیت میدم._

 اهمیت دادن تو با اهمیت اون خیلی فرق میکنه._

 چه فرقی؟؟_

تو داری به یه زن و بچه اهمیت میدی و خواسته ها و نیازهایی از اونها رو براورده میکنی که در _

ور که  گردنشون از گردن خودش کلفتتره توان خودشون نیست.اما امین داره با چهارتا لنده

اهمیت میده و وقت میگذرونه و این در حالیه که من و بهار بیشتر از اون دوستاش بهش احتیاج 

 داریم.

تند نرو دریا امین یه مرد جوونه یکی که توی سن کم مسئولیت یه خونواده افتاده روی دوشش _

رو دنبال خوشگذرونی و جوونی کردن  خب اون دوست داره مثل بقیه هم سن و سالاش وقتش

بگذرونه.زیاد بهش سخت نگیر بهت قول میدم بیست وپنج شش سالگی رو که رد کرد عقلش 

 میاد سرجاش و برمیگرده سر خونه زندگیش.

مگه من دلم نمیخواد؟؟مگه من آدم نیستم که برم دنبال خوشگذرونی؟؟منم دوست دارم بجای _

شپزی با دوستام برم توی کافی شاپ و خرید و جنگولک بازی نشستن تو خونه و بچه داری و ا

دربیارم اما خواست خدا این بوده که من تو این سن یه مادر باشم و بچه تربیت کنم گناه بهار من 

چیه که پدرشو فقط شبا میبینه؟؟و گاهی کل روز به بهانه باباش گریه میکنه؟؟یعنی امین انقدر 

ه باباش رو ببینه و توی بغلش حس امنیت و ارامش بهش دست فکر نمیکنه که این بچه حق دار

 بده؟

دریا جان حساب بهار از همه دنیا جداست چون همونطور که تو ازش نمیگذری پدرش هم _

نمیگذره این خصلت همه پدرومادراس.امین هرجای دنیا هم که باشه بازم به یاد بهار هست چون 

خیالش راحته ک تو و مامانم حواستون به بهار هست و هم یه پدره.اگه روزا خونه نیست چون هم 

اینکه به توی خونه بودن عادت نداره اون از شش سالگی  که وقت مدرسه رفتنش بوده همیشه 

نصف روز رو از خونه بیرون بوده بعدم بوتیکش و کار کردنش توی این چند سال اخر باعث شده 

گه زیاد سراغ تورو نمیگیره چون همیشه کسایی عادت کنه که روزها رو بیرون از خونه باشه.ا

بودن که هوات رو داشتن تهران عمو آراد و خاله  المیرا بودن اینجام خونواده ما تو هم با اعلام 
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رضایتت از این دو خونواده خیالش رو بابت اینکه جات خوبه راحت کردی و به همین خاطر امین 

قت بگذرونی اونم وقتش رو با کسای دیگه پر چون میدونه تو کسایی رو داری که باهاشون و

 میکنه.

نریمان تو چقدر حالیت میشه خوشبحال زنت تو یه مرد فوق العاده فهمیده ای و همسر ایده آل _

 هر دختری.

شما لطف داری.حالا هرجا که میخوای بری زودتر برگرد که دلمون برای تو و بهار خانوم تنگ _

 میشه.

د و تونستم جا برای خودم و بهار توی هواپیمایی که پروازش یک توی فرودگاه شانسم خوب بو

ساعت بعد بود گیر بیارم البته با تلاش نریمان.تا مدتی ک پروازم برسه رفتیم صبحانه خوردیم و 

توی این مدت نریمان همچنان سعی میکرد از رفتن منصرفم کنه ولی من تصمیمم همونی بود که 

 قبلا گرفته بودم.

 

اوج گرفت پشیمونی اومد سراغم نگاه ناراحت امین از پشت پنجره اصرارهای نریمان و  هواپیما که

از امروز ب بعد بهانه های بهار نباید امین رو تنها میذاشتم اون الان ب من احتیاج داره باید 

کنارش میبودم و بهش کمک میکردم ترک کنه نریمان گفته بود امین بهش گفته مواد مصرف 

ینکه میدونست چی مصرف میکنه اما ب من نگفت...دونستنش چه فایده ای داشت کرده باوجود ا

 وقتی من ولش کردم و فرار کردم...

اصلا نفهمیدم کی رسیدیم با اولین تاکسی رفتم خونه به المیرا و بقیه خبر اومدنم رو ندادم چون 

م و دواج پافشاری کردنیاز داشتم تنها باشم و هم میترسیدم سرزنشم کنن بابته اینکه سر این از

حرفشون رو گوش نکردم.بی سروصدا خودمو به طبقه نوزدهم رسوندم و وارد واحد خودم شدم 

بهار داشت گریه میکرد باید ارومش میکردم هرچند دیوارا عایق صوتی داشت ولی خب احتمالش 

ی یام برابود صداش بره. شیر ک خورد خوابید...سعی کردم ب هیچی فکر نکنم بعد از اینکه ی پ

نریمان با محتوای خبر رسیدنم فرستادم از جام بلند شدم نگاهی دورتادور خونه انداختم 

گردوخاک روی وسایل نشسته بود شروع کردم ب تمیز کردن گوشه کنارای خونه نهار واسه خودم 
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درست کردم و توی تنهایی خودم خوردم.گوشیمو ورداشتم چن تا پیام داشتم اولیش نریمان بود 

 نوشته بود زود برگردیا. که

 بعدی سیما بود:کجایی بهار چرا نیست؟دایی امین چرا ناراحته؟

 براش نوشتم:ی کاری پیش اومد رفتم سفر زود میام هوای دایی رو داشته باش.

سومیش امین بود باز کردم:دریا دارم دیوونه میشم برگرد غلط کردم دیگه اذیتت نمیکنم میشم 

همونی ک دوسال تموم توی گوشت خوندم فقط بیا...اصلا بگو کجایی خودم همونی ک قبلا بودم 

 میام دنبالت.

اهی کشیدم یاد اهنگ یکی مثل من از شری ام افتادم که چقدر حکایت حال این روزای من شده 

 بود دنبال اهنگ گشتم و زدم رو پلی و زدم روی ارسال و فرستادمش برای امین.

 ادعایکی تظاهر میکنه عاشقه یکی 

 میگه احساس من به تو نداره انتها

 یکی رد میشه و میره یکی دیگه جاشو میگیره

 ولی با گذشته درگیره...

 یکی مثل من همه دنیاش خلاصه تو چشمات

 یکی مثل من دنبال اعتماد تو حرفات

 یکی مثل من واسه تو خوبه

 یکی مثل من واسه خودم بد جای دنیا رو با تو عوض کرد

 پشیمونم بد...

 

 من بی ادعا بی پناه اومدم تو دنیات
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 هرکجا اشتباه کردی موندم به پات

 مث تموم ادما توهم بودی ادعا

 توهم کردی اشتباه مثل من

 یکی مثل من همه دنیاش خلاصه تو چشمات

 یکی مثل من دنبال اعتماد تو حرفات

 یکی مثل من واسه تو خوبه

 عوض کردیکی مثل من واسه خودم بد جای دنیا رو با تو 

 

 یکی مثل من همه دنیاش خلاصه تو چشمات

 یکی مثل من دنبال اعتماد تو حرفات

 یکی مثل من واسه تو خوبه

 یکی مثل من واسه خودم بد جای دنیا رو با تو عوض کرد

 پشیمونم بد

 زیرش نوشتم این اهنگ دقیقا وصف حال منه.

ای که رفتی این حال منه زدم نمیدونم چقد گذشت که اون یه اهنگ فرستاد و نوشت از لحظه 

روی دانلود بعد اینکه باز شد زدم روی پلی اهنگ زخم از محمد علیزاده.چشمام رو بستم و سعی 

 کردم با عمق جون گوشش بدم:

 مرد که گریه میکنه کوه که غصه میخوره

 یعنی هنوزم عاشقه یعنی دلش خیلی پره

 آدم که زخمه قلبو با نمک دوا نمیکنه
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 لوتش شما صدا نمیکنهعشقشو تویه خ

 وقتی تو غمگینی خیلی غم انگیزم

 همدرد پاییزم همراه این برگا اشکامو میریزم

 اشکامو میریزم

 شبیه تو هر کی که زیر باروونه

 شدم یه دیوونه که از تو میخونه دلم زمستونه

 دلم زمستونه

 بگو به هردوتایه ما یه فرصته دیگه برایه زندگی میدی

 ین صدایه خسته ی گرفتمو تو فهمیدیبگو که حالو روز ا

 تورو خدا نگو دلت یه عالمه از اینکه عاشقه پشیمونه

 بگو که زخم رو دلم کنار تو همیشه تا ابد نمیمونه

 وقتی تو غمگینی خیلی غم انگیزم

 همدرد پاییزم همراه این برگا اشکامو میریزم

 اشکامو میریزم

 شبیه تو هر کی که زیر باروونه

 ه که از تو میخونه دلم زمستونه دلم زمستونهشدم یه دیوون

اخخخ امین توروخدا با دل من اینکارو نکن.اهنگ رو قطع کردم  دستی به صورتم کشیدم خیس 

اشک بود نه من نباید گریه کنم باید دنبال راه چاره باشم اشکامو پاک کردم و خواستم از جام 

 سیما بود:خب حالابگو انقد یهویی کجا رفتی؟بلند بشم که دوباره صدای پیام اومد بازش کردم 

 ای بابا اینم گیر داده بود نوشتم:بیام میگم برات.
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دیگه پیامی نیومد کل عصر بهار رو خوابوندم جلوی تی وی و خودم درس خوندم اما فکر امین 

 اصلا نمیذاشت تمرکز کنم یعنی کجاست چکار میکنه؟اونم داره درس میخونه یا نه؟!

 

بهار خوابه و من دارم مثلا درس میخونم با صدای تقه در از جا میپرم یعنی کیه کسی بعدازظهره 

 که خبر نداره من اینجام نکنه امینه فهمیده من اومدم تهران؟؟

پاورچین پاورچین خودمو رسوندم کنار در و از توی چشمی بیرون رو نگاه کردم چشمام دراومد 

نجام؟؟احتمالا امین بهش گفته من قهر کردم و از اصفهان بابا اراد بود کی بهش خبر داده که من ای

رفتم و حالا بابا اومده ببینه من اینجام یا رفتم جای دیگه.تصمیم گرفتم در رو باز نکنم تا فکر کنه 

من اینجا نیستم و بره.کنار در منتظر شدم تا بره نمیدونم چقدر گذشت اما بابا بجای اینکه ناامید 

شت در اومد:دریا میدونم داری صدام رو میشنوی در رو بازکن حالا دیگه من بشه و بره صداش از پ

انقدر غریبه شدم که دختر من یه هفته س اومده تهران و یه خبر خشک و خالی هم بهم نداده من 

باید از دیگران بشنوم تو اینجایی؟انقدر بزرگ شدی که از مشکلاتت برای من نمیگی؟منی که 

هر طریق خودمو بهت نزدیک کنم تا تو همیشه حرفاتو با من بزنی؟حالا  تمام عمرم سعی کردم به

 من پشت در خونتم و تو درو برام باز نمیکنی؟اینه رسمش؟

نه مثل اینکه اون مطمئنه من اینجام...درو باز کردم و با سر پایین از جلو در رفتم کنار تا وارد بشه 

کرد تا توی چشماش نگاه کنم...دهن باز کردم  نزدیکم شد و با دستش زیر چونم رو گرفت و وادارم

 و گفتم:س..سلام...

با تعجب نگاهم کرد و گفت:دندونت چی شده؟؟نگو که امین روت دست بلند کرده که اگه بگی 

 جفت دستاشو قلم میکنم.

گله مند از همه دنیا خودمو پرت کردم توی اغوشش و زار زدم با هق هق گفتم:بابا یادته دوسال 

مچین روزی وقتی فهمیدی به امین علاقه دارم چطور زدی تو گوشم؟یادته گفتی دریا پیش تو ه

نکن این راهی که داری میری اشتباهه؟بابا سرم باد داشت الان تازه فهمیدم حق با تو بود بابا 

ببخشید...ببخشید که باوجود اینکه یه عمر برام بهترینا رو خواستی بازم من رو حرفت حساب باز 

 شدم ی دختر تخس مسخره بابا پشیمونم اما راه برگشت ندارم...اخه بهار رو چکار کنم؟؟نکردم و 
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 آروم روی موهام رو بوسید و گفت:امین چرا تورو زد؟؟

از بغلش اومدم بیرون و گفتم:نه امین منو نزده حتی ی بار هم بهم بدوبیراه نگفته کاش میگفت 

شیدنم گیر میداد کاش به چاق بودنم گیر میداد کاش میزد اما بهم توجه میکرد کاش به لباس پو

نمیدونم گیر میداد که چرا با فلان پسر گرم گرفتم حداقل خیالم راحت بود که حواسش بهم هست 

کنترلم میکنه اما اون انگار منو نمیبینه انگار اصلا منی وجود ندارم...دیگه خسته شدم از این دیده 

 ه...نشدن.حتی نمیدونم منو دوست داره یا ن

 چرا هیچوقت بهم نگفتی؟_

 چون فکر میکردم به مرور زمان همه چیز درست میشه؟؟_

وسایلت رو جمع کن بیا بالا امین میدونه تهرانی و داره میاد میخوام تا زمانیکه تکلیفتون روشن _

 میشه خونه من باشی.

 بهار رو چکار کنم؟_

سیامک بیاردش پیش امین اونوقت اون معلومه با خودت بیارش بالا امین اومد میگم سیاوش یا _

 برای دخترش تصمیم میگیره که دست کی باشه دست خودش یا تو...

 اما بابا اگه نخواست بهار رو بده به من چی؟؟_

اولا همون اندازه که تو نسبت به بهار حق داری اونم داره چون باباشه.دوما اون نمیتونه از یه بچه _

 میفرسته پیش خودت. چن ماهه نگهداری کنه مطمئن باش

به حرف بابا گوش کردم چون همیشه حرف حق رو میزد وسایل رو جمع کردم و رفتم بالا بچه ها از 

 دیدنم تعجب کردن سیاوش پشت سرم نگاه کرد و گفت:پس امین و سیما کجان؟

 بابا بجای من گفت:دریا تنهاست اونا نیومدن..

پوزخند گفت:والا کاش نمیذاشتم سیما رو ببرن طفلی المیرا اما ظاهرا خبر داشت که من اینجام با 

بچمو ول کردن به امان خدا دریا خانوم یه هفته س اومده و امین تو راهه اون مادر مرده هم که 
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صاحب نداره افتاده همونجا به امان خدا حالا خوبه خونه بد کسی نیست والا خدا میدونه تا الان چه 

 بلایی سر بچم اومده بود.

کرد به بابا و گفت:آراد در اولین فرصت میری دنبالش میاریش والا خودم میرم یعنی چی یه بعد رو 

دختر دوازده ساله بدون خونواده تو یه شهر غریب افتاده هرچقدر که محبی و پانیذ هواش رو 

 داشته باشن اما بازم جای من و تو رو که نمیتونن براش بگیرن.

 همچین میکرد؟چشمام دراومد این المیرا بود؟؟چرا 

 برگشتم طرفش و گفتم:ببخشید که بخاطر سیما نمومدم و اخلاق گند داداشت رو تحمل نکردم.

عزیزم کسی مجبورت نکرده بود که داداش منو بگیری تا بخوای حالا از اخلاق گندش به من _

 هشکایت کنی.خوب فکر کن یادت میاد که چقدر بهت گفتم عجله نکن برای این ازدواج...حالا ک

همه چیز تموم شده و ازش یه بچه داری سرت خورده به سنگ ولش کردی اومدی اینجا که چی 

بشه؟دریا بخاطر بچه بازیهای تو زندگی من ممکنه خراب بشه ممکنه بمب بندازی تو یه فامیل 

 میتونی اینا رو درک کنی یعنی چی؟؟یعنی فاجعه...

 

منه؟چرا یک درصد به  داداش خودت شک  المیرا چرا طوری حرف میزنی که انگار فقط تقصیر_

 نمیکنی چرا با خودت نمیگی شاید بخاطر اخلاق بد داداش من بوده که دریا ول کرده و اومده؟

با صدای داد بابا یه مرتبه هردو ساکت شدیم:بسهههههه.چه خبرتونه هی میگم آروم باشید... 

 زندگیه نیمه متلاشی بکنیم. ساکت...الان وقت اینکارا نیست الان باید یه فکر واسه این

المیرا گفت:چه فکری؟؟خواهرت اگه از همون روز اول چراغ سبز به امین نشون نداده بود که این 

ازدواج سرنمیگرفت و حالا بفکر چاره اندیشی نبودی و راحت داشتیم زندگیه خودمون رو 

 میکردیم.

گفتم:من توی خونه خودم باشم دیگه نتونستم اون جو مسموم رو تحمل کنم به طرف در رفتم و 

 بهتره حداقل اعصابم راحتتره.
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 بابا جلوم رو گرفت و گفت:دریا تو بس کن و برو تو اتاق سیما فعلا اونجا میمونی تا بعد...

چرا من بس کنم؟؟چرا به المیرا نمیگی دهنش رو ببنده ؟؟من کی به امین چراغ سبز نشون دادم _

 امین اویزون شدم؟؟ اصلا اون از کجا میدونه که من به

المیرا گفت:چشمم روشن حالا دیگه داری رسما جلوی چشمم توی خونه خودم به شوهرم میگی 

 دهن منو ببنده؟خوبه والا...

به المیرا نگاه کردم و گفتم:من اگه میخواستم بیام خونه تو از همون یه هفته پیش اومده بودم.انقد 

 تو. خونم خونم نکن این خونه ماله داداش منه ن

اگه نیومدی خونم چون روی اومدن نداشتی اخه همون روزی که با امین عقد کردی بهت گفتیم _

مسئولیت زندگیت به عهده خودته نه کس دیگه ای...اگه به اینکه خونه مال کیه باشه باید بگم 

 اون خونه ای که تو داری توش زندگی میکنی هم ماله تو نیست ماله داداش منه...

 رو کشید و گفت:دریا لطفا بیخیال بیا برو تو اتاق خواهش میکنم.سیاوش دستم 

زیر بازوم رو گرفت و منو برد توی اتاق تازه متوجه بهار شدم که از شدت گریه همه صورتش کبود 

شده بود...محکم گرفتمش توی بغلم و گفتم:عزیز مامان گریه نکن اروم باش ما برمیگردیم سر 

بابات یکم دیگه تنبیه بشه این یه مدت رو تحمل کن...من بخاطر تو زندگیمون فقط بعد از اینکه 

 هر کاری میکنم تحمل اون زندگیه جهنمی که چیزی نیست...

 

صدای بسته شدن در سالن اومد و بعد صدای داد المیرا سر سیاوش و سامی:چیه وایسادین اینجا 

 تماشا؟پاشید برید اتاقتون مگه شما درس ندارید؟؟

 بابا رفته بود بیرون...هه بابای زن ذلیل من...با این حساب 

نیم ساعت بعد بهار بعد اینکه شیر خورد اروم شد و من گذاشتمش جلوی لپتاپ تا برنامه کودک 

ببینه چشمم افتاد به ظرف غذاش خالی بود باید براش غذا درست میکردم...نگاهی بهش انداختم 
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آروم من که این مدت به طرز عجیبی شبا  قربونش برم که چقدر غرق کارتون بود بچه همیشه

 ناآرومه و بهانه میگیره...

هنوز داشتم نگاهش میکردم که در اتاق بعد از یه تقه باز شد و المیرا وارد شد اخمام رو کشیدم 

تو هم و اصلا بهش نگاه نکردم به بهار نزدیک شد و گفت:میبرمش تو سالن یکم باهاش وقت 

 توهم درستو بخون...بگذرونم دلم براش تنگ شده 

تو دلم گفتم:اخه المیرا جان منکه میدونم تو با هرکسی بتونی بد باشی با من نمیتونی این اخلاق 

 امروزت برای چی بود؟؟دلت از کجا پر بود؟

 اما جلوش با همون اخم رو پیشونیم گفتم باشه.

هار خوابیده رو اومد اون از اتاق رفت بیرون و من سرم رو گرم جزوه کردم نمیدونم چقدر بعد ب

گذاشت توی اتاق و رفت تا شب از اتاق بیرون نرفتم صدای سیاوش و سیامک هم نمیومد احتمالا 

 اونام تو اتاقاشون بودن.

ساعت حدود هفت شب بود که صدای در خونه اومد...بابا نبود چون بابا کلید داشت رفتم کنار 

امینه که اومده جلوی در خونه وایساده و دروایسادم و به بیرون سرک کشیدم ای وای من این 

 داره با المیرا بحث میکنه:یعنی چی که آراد گفته دریا رو نبینم؟کجاست بهش بگو بیاد ببینم..

یعنی چی نداره منم بودم میگفتم نبینیش زدی دندونشو شکستی حالا با چه رویی پاشدی _

 اومدی دنبالش؟؟

 خودش گفت من دندونشو شکستم؟؟_

 گفتن نیست معلومه که تو شکستی...اگه تو نشکستی کی شکسته؟؟ نیازی به_

 دندون دریا رو من نشکستم خودش افتاد زمین دندونش شکست..._

 منم ابله باور کردم._

 خودش کجاست بگو بیاد میخوام باهاش حرف بزنم._

 .برو پایین دریا نمیاد توهم الکی خودتو سبک نکن آراد میاد تکلیفتون رو روشن میکنه_
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 بهار چی؟_

 الان خوابه بیدار شد میارمش پیشت._

 وارد خونه شد و گفت:غذا چی دارید من انقد گشنم از دیشب هیچی نخوردم.

ته دلم پیچ خورد حالم از خودم بهم خورد امین از دیشب غذا نخورده و الان از شدت گشنگی 

 داره از المیرا طلب غذا میکنه...

من در اتاق رو بستم و پشت در نشستم صدای پچ پچ همچنان  با المیرا بطرف اشپزخونه رفتن و

 میومد بعد هم که صدای سیاوش و سیامک بلند شد که داشتند با امین حرف میزدند.

تصمیم داشتم تا امین اینجاست از اتاق بیرون نرم پس لپتاپ رو روشن کردم و فیلم نگاه کردم 

یقه از تصمیمی که گرفته بودم نگذشته بود دیگه خسته شده بودم از درس خوندن....هنوز ده دق

که دسشویی لازم شدم تا جایی که تونستم خودمو نگه داشتم اما نه نمیشد از  در اتاق به بیرون 

سرک کشیدم کسی تو راهرویی که به سرویسا ختم میشد نبود صداشون از اشپزخونه میومد و 

م دسشویی بخاطر اوپن بودن اشپزخونه اشپزخونه و راهروی سرویسا روبروی هم بود و  اگه میرفت

حتما منو میدیدن اما خب چاره چی بود باید میرفتم...میترسیدم بچه ها ببینن منو و به امین بگن 

 از اتاق اومدم بیرون و اونم بیاد مثلا معذرت خواهی...

 پاورچین پاورچین بطرف راهرو رفتم خم شدم اشپزخونه رو نگاه کردم کسی حواسش به من نبود

 قدم تند کردم و پریدم تو دسشویی...

همونطور که دستامو با لباسم خشک میکردم از دسشویی اومدم بیرون درو بستم و سرمو که بلند 

کردم امین رو روبروی خودم دیدم جفتمون از دیدن هم متعجب شدیم رفته رفته به خودمون 

تم از کنارش رد بشم که اومدیم اون لبخند به لب شد و من اخم به پیشونیم کشیدم و خواس

گفت:به به خانومه فراری بابا کسایی که اینترپل دنبالشونه هم اینجوری غیب نمیشن که تو 

 شدی...

 بی توجه به حرفش رفتم بطرف اتاق اما اون بازوم رو کشید و گفت:شب خونه منتظرتم.

 پوزخندی زدم و گفتم:جای تو بودم منتظر نمیشدم...
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ه هفته س پاشدی اومدی هنوز این دندون لامصبو نبستی؟شدی عینهو این ابرو بالا کشید و گفت:ی

 بچه کلاس اولیا...

 خیلی وقت بود شوخی نمیکردی باهام..._

دلم برات یه ریزه شده دریا بخدا این یه هفته اندازه یه قرن گذشت برام بیخبر از اینکه کجایی _

 م...ترس از اینکه زنگ بزنم برای کسی و سراغتو ازشون بگیر

 کی بهت گفت من اینجام؟_

نریمان تمام این مدت میگفت جات امنه و حالت خوبه اما امروز نمیدونم چی شد که اومد بهم _

 گفت:دریا تهرانه برو دنبالش باهاش اشتی کن و بیارش...

 پس به بابامم اون خبر داده بود..

 ها بیارن ببینیش.بازوم رو از دست امین کشیدم بیرون و گفتم:شب بهار رو میگم بچه 

 پس خودت چی؟_

جوابشو ندادم و تا خود اتاق دویدم سریع در اتاق رو بستم و خواستم قفلش کنم که دیدم کلید 

رو در نیست پشت در نشستم تا مبادا امین بیاد چند دقیقه گذشت وقتی دیدم خبری نشد از جام 

باز شد ترسیده تو جام نیمخیز بلند شدم و رفتم کنار بهار رو تخت دراز کشیدم که ناگهان در 

 شدم که دیدم المیراس دوباره خواستم دراز بکشم که گفت

 

 مگه نمیدونستی امین اینجاست؟چرا اومدی بیرون؟_

 خب باید میرفتم دسشویی.مثانه م فشار داده بود..._

 هنمیتونستی دو دقه اون جیش لامصبو نگهداری تا اون بره؟؟داشت میرفتا ولی حالا که چشمش ب_

 تو افتاده میگه نمیرم تا آراد بیاد باهاش حرف بزنم و بذاره دریا باهام بیاد...
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ای خدا باید واسه جیش هم ازتون اجازه بگیرم عجب گیری افتادما اگه نمیرفتم دسشویی که _

 اتاق به گند کشیده میشد.

 خیله خب حالمو بهم نزن حالا..._

 بابامم بذاره من نمیرم باهاش... خواست بره که گفتم:به امین بگو منتظر نباشه

 باشه ای گفت و از اتاق رفت بیرون و من دوباره دراز کشیدم...

 

پنج دقیقه نشده باز در اتاق باز شد و من باز سرمو بلند کردم ببینم المیرا چی میخواد که امین رو 

دم رو جلوی در دیدم و المیرا رو که پشت سرش بود و داشت میکشیدش بیرون باز اخم نشون

 پیشونیم و گفتم:شعور که نداری در بزنی حداقل زودتر فرمایش خودتو بگو شرت رو کم کن...

اولا من برای رفتن به اتاقی که زن و بچم اونجان هیچوقت در نمیزنم دوما المیرا چی میگه؟یعنی _

 چی با من نمیای؟

 ندگی کنم...فکر کنم واضح منظورم رو رسوندم که دوست ندارم دیگه باهات یه جا ز_

دریا به حرفام گوش کن خواهش میکنم بعد تصمیم بگیر پاشو بیا بریم خونه بشینیم دوتایی _

 حرف بزنم یه فکر درست حسابی بکنیم با قهر کردن که چیزی درست نمیشه...

من حرفی ندارم باهات بزنم تو هم فکر نکنم توضیح قانع کننده ای برای اینکارات داشته باشی _

 الکی اعصاب همو خراب نکنیم.پس بهتره 

 آخه تا کی میخوای اینجا بمونی؟بالاخره که باید باهام بیای بهتر نیست همین الان پاشی بریم؟_

 انقدر مطمئن حرف نزن تو از کجا میدونی که من برمیگردم؟_

 دریا من تورو میشناسم.بخاطر من نباشه بخاطر بهار برمیگردی میدونم نمیذاری اون بدون پدر یا_

 مادر بزرگ بشه.
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راست میگفت و چقدر بد که اخلاق من دستش بود نگاهی به بهار انداختم که بیدار شده بود و 

 خیره نگاهم میکرد جوابی به حرف امین نداشتم که بدم برای همین گفتم:امین برو بیرون لطفا...

خترکم تا چشمش اما امین بی توجه به حرفم وارد اتاق شد به تخت نزدیک شد بهار رو برداشت.د

 به امین افتاد با کلی گله شروع کرد به گریه و مرتب میگفت: بَ بَ..

قربونت برم که تازه داری زبون باز میکنی و اول از هرچیزی هم بابا یاد گرفتی.تو هم مثل من 

 دیوونه این مرد چشم سبز بی لیاقتی که با کاراش جفتمون رو نادیده گرفت...

. دختر بابا...کجا بودی تو؟؟نمیگی بابا دلش تنگ میشه برات؟؟دوریت صداش میومد:جانم بابا..

داشت دیوونم میکرد...سرشو توی لباسش فرو کرد و ادامه داد:اومممم عاشق این بوی لوسیونتم 

 که مامان هر صبح با کلی حوصله به پوستت میزنه...یه هفته ست این بو رو حس نکردم.

در صدد اروم کردنش بود:گریه نکن عسله بابا من اینجام تو هم بهار اما مدام گریه میکرد و امین 

 دلت برای بابا تنگ شده؟؟خب چرا به مامان نگفتی برگردیم پیش بابا؟؟

 از جام بلند شدم بهار رو از بغلش گرفتم و گفتم:این بچه از خواب بیدار شده باید بهش شیر بدم.

بیشتر بی تابی امین رو کرد انگار اصلا دلش بی هیچ مخالفتی بهار رو بهم تقدیم کرد اما بهار 

نمیخواست از امین جدا بشه.دوباره بچه رو دادم بغل امین قوطی سرلاک رو ورداشتم درحال 

حاضر دم دست ترین و راحتترین غذا برای بچه همین بود تا ارومش کنه بعدا سر فرصت براش 

کردم و برگشتم تو اتاق تو  غذای مخصوص درست میکنم.رفتم تو اشپزخونه سرلاک رو اماده

مسیر المیرا رو دیدم که تو سالن جلوی تی وی نشسته،وارد اتاق شدم امین همچنان بهار تو 

بغلش بود و نشسته بود رو تخت و خیره بود به جزواتم متوجه ورودم شد سرشو بلند کرد و 

ن هیچی جزوه ندارم گفت:جون بهار پاشو بیا بریم سر خونه زندگیمون چند روز دیگه امتحاناته م

 میشینیم باهم درس میخونیم والا میفتم این ترم.

 اولا قسم نده دوما برو پیش همون دوستایی که کل ترم باهاشون بودی درس بخون..._

بهار تو بغلش اروم بود اگه ازش میگرفتمش باز شروع میکرد به گریه ناچارا کنارش نشستم و 

یره بودیم به بهار که داشت یواش یواش غذا میخورد و شروع کردم به غذا دادن بهار...هردو خ
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هرازگاهی قربون صدقش میرفتیم این روزا تنها وجه مشترکمون شده بود همین دختر کوچولوی 

 چند ماهه...

بعد غذا دادنش خم شدم تا گونش رو ببوسم که همزمان با من امین هم خم شد فکر کردم اونم 

نه بهار خم بودم که گونه خودم داغ شد سرم رو بلند کردم میخواد بهار رو ببوسه هنوز روی گو

دستم رو گذاشتم روی گونم شده بودم مثل ادمی که اولینباره مزه بوسیدن رو میچشه گنگ به 

امین نگاه کردم اما اون شیطون خندید.تازه از بهت دراومدم مشت محکمی حواله بازوش کردم و 

 وی اشتباهاتت نمیبندم الکی خودشیرینی نکن پیش من.گفتم:من با این کارا رام نمیشم و چشم ر

 عزیزم تو خیلی وقته رام منی خودت خبر نداری..._

راست میگفت من الان چند ساله که رامش شدم و مثل یه خمیر توی دستش بودم و هرجور که 

یفه خواسته منو فرم داده.آخخ که چقدر ابلهم من چرا افسارم رو دادم دست اون مگه نه اینکه وظ

زن هست که مرد رو رام کنه و پایبند خونه؟پس چرا من مثل زنای دیگه نیستم چرا من اجازه 

 دادم اون منو رام و مطیع خودش بکنه؟

 دریا نرو تو فکر پاشو بیا بریم سر خونه زندگیمون به اندازه کافی تنبیه شدم..._

بریم بریم من باهات  عین دیوونه ها دستمو گرفتم جلوی دهنش و گفتم:هیسسسسس انقد نگو

 نمیام...

اروم دستمو بوسید و از جلو دهنش بیرون اورد و گفت:پس من و بهار میریم تو هروقت خواستی 

 بیا...

 

 چشمام گرد شد و با من من گفتم:ب..بهار؟اون چ..چ..چرا؟

 چون دلم براش تنگ شده و خب این حق منه که داشته باشمش._

 پس من چی؟_

 یه هفته هم با من باشه. یه هفته با تو بوده_
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 اما تو نمیتونی ازش نگهداری کنی تو اصلا بچه داری یاد نداری..._

این دیگه به خودم مربوط میشه تو که نمیای و من هم نمیتونم از بهار دل بکنم.البته از تو هم _

نمیتونم دل بکنم ولی وقتی خودت دوست نداری نمیتونم مجبورت کنم اما بهار که خودت داری 

 میبینی دوست داره با من باشه...

منگ حرفاش بودم که بهار رو ورداشت و از اتاق رفت بیرون تند تند دنبالش دویدم و گفتم:امین 

 توروخدا خواهش میکنم بهار رو نبر من دق میکنم بدون بهار.

 پس من چی؟منم بدون اون نمیتونم..._

 المیرا بطرفمون اومد و گفت:چیه چی شده؟

 جمع شد و گفتم:المیرا تو یه چیزی بگو بیین داره بهارمو میبره نذار ببردش... اشک تو چشمام

 بازوی امین رو محکم چسبیده بودم که مبادا یه وقت بره.

المیرا رو به امین گفت:امین جان اینکارا چیه؟مگه تو میتونی از یه بچه چند ماهه نگهداری کنی 

 که داری بهار رو میبری؟

 باشه دریا هم اگه میخواد بهار رو داشته باشه با من بیاد...کاریت به اینکارا ن_

 و من همچنان گریان نالیدم:الی توروجون بچه هات یه کاری بکن...

المیرا با التماس گفت:داداشم وضع رو از اینی که هست بدتر نکن بذار بهار همینجا بمونه هرروز 

 میتونی بیای ببینیش اما پیش دریا باشه بهتره.

دد به من که داشتم تند تند گریه میکردم نگاه کرد و نگاهی به بهار انداخت که مبهوت امین مر

حرکات ما رو نگاه میکرد چند لحظه تو سکوت گذشت تا بالاخره امین به حرف اومد:باشه بهار با 

 تو ولی برم اصفهان میبرمش بجون خودش میبرمش...

بهار دستشو بطرف امین دراز کرد و با گریه  بهار رو داد به من و خودش تند از خونه رفت بیرون

 گفت:بَ بَ.
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 من محکم به خودم فشردمش و گفتم:هیس دختر مامان بهانه بابا رو نگیر میریم پیش بابا بعدا...

سرمو بلند کردم تازه متوجه سیا و سامی شدم که روبروی من وایسادن و دارن با تاسف نگاهم 

 میکنند...

ی دید باشم ساعت نه بابا اومد خونه انقدر دمغ بودم که حتی شامم رفتم تو اتاق تا کمتر تو 

نخوردم و ترجیح دادم توی اتاق با بهار تنها باشم قسم امین قسم بود اونم وقتی بجون 

عزیزترینش قسم میخورد اگه باهاش نمیرفتم اصفهان حتما بهار رو میبرد باید یه راه چاره پیدا 

ام حرف زد و ازم پرسید تصمیمم برای اینده چیه خصوصا حالا که میکردم.بابا اومد پیشم یکم باه

امین معتاد شده و چه جالب که بابا از همه چیز خبر داره.من تصمیمم رو گرفته بودم من هنوز 

حاضر بودم ابلهانه به این زندگی ادامه بدم چون بهار از هرچیزی برام مهمتر بود اگه جدا میشدم 

بود بقیه عمرش با امین بود و زیر دست نامادری من نمیخواستم به  همش هفت سال بهار ماله من

 بچم لطمه ای وارد بشه حتی به قیمت تباه شدن آینده خودم...

رو کردم بطرف بابا و گفتم:من برمبگردم با امین اما الان نه یه چندروز دیگه بذار یکم دیگه تنبیه 

 .بشه تا بفهمه من عروسک خیمه شب بازیه اون نیستم..

میترسی بهار رو ببره واسه همین باهاش برمیگردی؟اگه ترست بابت اینه نگران نباش من _

 نمیذارم اون بهار رو ازت بگیره.

باریکلا المیرا همه گزارشات رو تحویل بابا داده.گفتم:نه برا خاطر اون نیست خودم میخوام برگردم 

 .من قول دادم که پای زندگیم با امین بمونم تحت هر شرایطی

 اما این اشتباهه..._

بابا توروخدا بیخیال صحیح و اشتباه بودن ماجرا بشید من تصمیمم رو گرفتم و پاش هم _

 وایمیستم...

آخه دختر تو چرا انقدر لجبازی ببین با همین لجبازیات به کجا رسیدی اما هنوزم یکدنده _

 ای.خب چرا به حرف من گوش نمیدی؟؟

 و پس بدم.آخه میخوام تاوان لجباز بودنم_
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بابا آهی از سر این زبون نفهمیه من کشید و پا شد رفت بیرون.پنج دقیقه بعد از اتاق رفتم بیرون 

تا برای بهار غذا درست کنم المیرا رو دیدم که توی اشپزخونه مشغول شستن ظرفا بود سراغ بابا 

 رو گرفتم که گفت رفته پایین با امین حرف بزنه...

 

ده بود با ما حتما حالا رفته امین رو گوش مالی بده.خدا منو بکشه که با این طفلی بابا هم گرفتار ش

عجول بازیام باعث همچین گرفتاری شدم کاش همون موقع که بابا گفته بود امین رو بیخیال بشم 

به حرفش گوش داده بودم الان داشتم با خیال راحت زندگیمو میکردم اما نه پس بهار چی میشد 

واج نمیکردم الان بهاری وجود نداشت اخخ خدای من زندگی بدون بهار برام معنا اگه با امین ازد

 نداره من دق میکنم بدون اون...اصلا بیخیال این حرفا هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

دوروز تمام تو خونه موندم و درس خوندم و از بهار نگهداری کردم روزی چند ساعت بهار طبقه 

تمام اون ساعات دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که مبادا امین فکر پایین پیش امین بود و من 

احمقانه ای به سرش بزنه و بهار رو ورداره بزنه به دل جاده اما هربار اون سخاوت مندانه از حق 

خودش مبنی بر بودن با بهار میگذشت و اون رو میفرستاد پیش من هرچند خودم نمیرفتم بچه رو 

ا یا المیرا میرفتن اما همینکه دوباره برش میگردوند کلی برام ارزش ازش تحویل بگیرم و بچه ه

داشت و ممنونش بودم...تمام این مدت دوباره المیرا باهام خوب شده و خب خبر سیما رو داره که 

 حالش خوبه و با نرگس خیلیم بهش خوش میگذره همین باعث شده دیگه باهام کل نندازه...

تموم میشه باید برم از خونه پوشک بیارم براش اما میترسم امین روز سومه پوشکای بهار داره 

اونجا باشه و باز بزنه به در اصرار که پاشو بیا بریم...کل روز از پشت پنجره کشیک میدادم که 

ببینم کی از برج خارج میشه تا برم پوشک بیارم...اجباریم نبود که حتما همون پوشک باشه و 

 از بیرون بخرم اما نمیدونم چرا اینکارو نکردم... میتونستم برم یه بسته جدید

نزدیکای عصر دیدم که رفت بیرون سریع بهار رو دادم به المیرا و خودم تند تند رفتم پایین از 

دیدن خونه با اون وضعیت مغزم سوت کشید انگار بمب منفجر شده تو خونه زیر سیگاری پر از 

ی شاله گره زده همونجا افتاده بود ظاهرا سر درد بوده فیلتر سیگار رو میز پتو و ملافه جلو تی و
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سرشو باهاش بسته چن تا ظرف غذای یکبار مصرف و جعبه پیتزا رو میز نهارخوری بوی بد تریاک 

 المنت کنار مبلا استکانای ردیف شده چایی که همشون زرد شده بودن از بس چایی توش مونده.

بود ظرفای کثیف پوست میوه ها روی کابینتا پارچ  بطرف اشپزخونه رفتم وضعیتش از سالن بدتر

اب میوه گیری کثیف چن تا ورق قرص سرماخوردگی شربتای چرک خشک کن هم بود... سطل 

 زباله بو گرفته...سبد لباسای کثیف پر از رخت چرک...

توی اتاق خوابم اوضاع همینطور بود چمدون باز لباسا دورتادور اتاق سشوار افتاده رو زمین 

 البیش اینجا بود لباسای منم ریخته بود بیرون معلوم نیس دنبال چی میگشته...ج

پوزخندی زدم و تو دلم گفتم:هه تو که قرار بود بچه نگهداری یه خونه رو نتونستی تمیز نگهداری 

دیگه بچه رو چطور میخوای نگهداری.اگه میدونستم خونه وضعیتش اینه که اصلا نمیذاشتم بهار 

 اینجا تو این کثافتا مریضش کنی...رو بیاری 

بیخیال موضوع شدم و رفتم تو اتاق بهار از دیدن اتاق بهار نوری توی قلبم تابید یه مقدار بهش 

امیدوار شدم اخه اتاق بچه تمیز بود رفتم طرف کمدش بازش کردم توی کشو اول پوشکا بود 

در خونه اومد.قلبم هری  ورشون داشتم و همینکه خواستم برم بیرون یهو صدای بسته شدن

 ریخت پایین و زمزمه کردم :برگشت...

 

از پشت در سرک کشیدم که با یه پلاستیک رفت توی اشپزخونه.اههه حتما رفته سوپریه کنار 

محل دیدم پیاده رفت بیرون.تا اون توی اشپزخونه بود اروم در اتاق رو تکیه دادم که نبینه اومدم 

 دسشویی جایی من فرار کنم. مجبور بودم منتظر بشم تا بره

با لیوان شیر جوشیده اومد توی سالن و من از پشت در مشغول نظارت بودم اخ اخ چشماش چ 

قرمز بود دماغم ک براش نمونده بد سرما خورده خوبه بهار رو مبتلا نکرده لیوانو گذاشت رو میز و 

و سالن...ای خدا تو که رفت تو اتاق خواب خودمون چن دقه بعد با تیشرت و شلوارک برگشت ت

 سرما خوردی این چ لباسیه پوشیدی ؟؟
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شیر رو خورد یه سیگار روشن کرد و کنترل تی وی رو ورداشت تا روشنش کنه اما یک مرتبه 

صدای زنگ گوشیم بلند شد زهره م اب شد حالا اینو کجای دلم بذارم نگاهی بهش انداختم المیرا 

 دیر کردم خواسته ببینه کجام... بود فوری سایلنتش کردم احتمالا دیده

تو همین افکار بودم که در اتاق باز شد و چون من پشت در بودم نیمه باز موند سرشو اورد داخل و 

به پشت در نگاه کرد با دیدن من چشماش درخشید و من توی دلم گفتم:ای خدا کرمتو شکر 

 امروز از زمین و زمان داره برام میباره.

 پاشی؟نمیخوای از پشت در _

به خودم اومدم اخمامو کشیدم توی هم و از جام بلند شدم لباسمو مرتب کردم و خواستم برم که 

دیدم جلوی در وایساده سرمو بلند کردم و با همون اخم خیره شدم توی چشماش و گفتم:بلند 

 شدم حالا توهم برو کنار دیرم شده باید برم.

 م حالا که خودت با پای خودت اومدی بری؟ابرویی بالا انداخت و گفت:بری؟؟مگه من میذار

 امین مسخره بازی درنیار اومدم برا بچه پوشک وردارم حالام میخوام برم..._

 از من میترسی؟_

 پوزخندی زدم و گفتم:ترس؟؟اونم از تو؟ن چرا باید بترسم؟

 چون قایم شده بودی اینجا._

قایم نشده بودم داشتم دنبال اخ اخ جوابی واسه دادن نداشتم با من من گفتم:خ..خب..خب..

 پوشک میگشتم.

 آره منم گوشام دراز..._

دیگه ب من مربوط نیست ک تو گوشات رو چجوری تصور میکنی فقط از سر راه برو کنار که _

 میخوام برم...

همین موقع دوباره گوشیم زنگ خورد نگاهی بهش انداختم المیرا بود خواستم جواب بدم که امین 

 قاپید و گفت:بده من جواب میدم. گوشی رو از دستم
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هرکاری کردم گوشی رو نداد بهم و جوابش داد در کمال تعجب من به المیرا گفت:بهار رو نگهدار 

دریا بعد میاد دنبالش حالا کار داره دستش بنده من جواب دادم تا من به خودم اومدم و دستی که 

زدم اون قطع کرد با خشم گفتم:تو بیخود دور گردنم حلقه کرد و گذاشته بود جلوی دهنم رو گاز 

کردی روانی که از طرف من حرف زدی به من اگه طلا هم بدی من نمیمونم اینجا چرا فکر میکنی 

 که من باید با یه معتاد زندگی کنم؟؟

چون اون معتاد یه روزی همه ی زندگیت بود و هنوزم تو چشمات میشه اون حس رو خوند _

 لا پاک نشده...هرچند کمرنگ شده اما کام

 امین بیخیال این چرت و پرتا برو کنار بذار برم._

بیخیال حرفای من صورتشو بهم نزدیک کرد عقب عقب رفتم و اون به من نزدیکتر شد تا اینکه 

خوردم به دیوار و اون خودشو چسبوند بهم انقد نزدیک که هرم نفساش میخورد تو صورتم 

دار کنه اما جای کنار کشیدن نبود خیره بودیم تو چشمای ترسیدم از اینکه بخواد حس نیازمو بی

 هم نگاه اون مست و ملتهب و مال من شاید ترسیده آروم زمزمه کرد:نترس کاریت ندارم.

 ب..ب..بذار ب..برم.._

 دریایی منم امین همون که جونتو میدادی براش...من کی بهت اسیب زدم که حالا ازم میترسی؟؟_

ن سابق نیستی...تو یه معتادی که گاهی اختیارت از دست خودت درمیره...ازت تو...تو..تو اون امی_

میترسم چون میگم نکنه یه روز انقد مواد مصرف کنی که نفهمی من کیم و بهار کیه بزنی جفتمون 

 رو از هستی ساقط کنی...

 .نترس من توی بیهوش ترین حالت این چشمای اشنا رو میشناسم این عطر تن رو میشناسم.._

همونطور که حرف میزد صورتشو به صورتم نزدیک کرد تو صدم ثانیه لباشو رو لبام قفل 

 کرد...اروم لبمو بوسید اصلا یادم نبود آخرینباری که لبامو بوسید کی بوده...

 یواش گفتم:امین...
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دستشو گذاشت روی دماغم و گفت:هیشششش بذار فقط کنار تو بودنو حس کنم...دستشو از زیر 

رد کرد و اروم بدنمو لمس کرد نمیدونم این چه تبی بود که انقدر دستاش داغ بود تب سرما مانتو 

 خوردگی تب نیاز تب چی؟

داشت منو هم مثل خودش میکرد نمیدونم چی شد که منم همراهش شدم به خودم که اومدم 

 دستام دور گردنش حلقست و با ولع دارم لباشو میبوسم...

 

پا شدم چشمامو دور تا دور اتاق چرخوندم روی پتو توی اتاق بهار دراز با نوارش موهام از خواب 

کشیده بودم لباسام اون گوشه و دستی که همچنان میرفت توی موهام و اغوشی گرم که محکم 

بهش فشرده شده بودم به خودم تکونی دادم و سرجام نشستم تازه دیدمش اون چشمای سبز 

بود...تازه بدون لباس دیدمش و متوجه شدم که چقدر  جلبکی رنگ رو که سفیدیش همچنان قرمز

لاغر شده...بهش خیره بودم که اروم گونمو بوسید و با لبخند گفت:سلام خوابالوی من...قبلا انقد 

 نمیخوابیدی همیشه قبل من بیدار بودی...

 چشمامو مالیدم و گفتم:مگه چقد خوابیدم؟؟

 یدار شی...شاید چهارساعت منکه الان یک ساعته منتظرم ب_

تازه یاد بهار افتادم و مثل جت از جا پریدم تند تند لباسامو پوشیدم و همونطور گفتم:امین بچه تا 

 الان خودشو کشته از گریه چرا بیدارم نکردی؟؟

دستش مانع کارم شد و گفت:نگران نباش بهار بیشتر از اینا ازت دور بوده یادت رفته اصفهان 

 داشتی؟؟من به المیرا پیام دادم گفت بچه خوابه...صبح تا عصر و گاهی شب کلاس 

 خب منم کاری ندارم اینجا باید برم..._

باز شروع کرد.یعنی چی اینجا کاری ندارم پس کی بشینیم حرف بزنیم؟الان بهترین موقعیته برا _

 حرف زدن..
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باس م لبیراهم نمیگفت باید حرفامون رو میزدیم و یه توافقی میکردیم.گفتم:باشه پس من میر

 عوض کنم و بیام که بریم..

 مگه جایی میخوایم بریم؟؟_

 نمیریم کافی شاپ؟؟_

 هشت شب کافی شاپ مزه میده اخه؟؟_

 پس کجا ؟؟رستوران؟؟_

 نه گلم یه جای بهتر..._

 کجا؟؟_

 بیا تا بهت بگم._

.... 

ونم واسه خیره بودم بهش که داشت وان رو پر از اب میکرد فکر هرجا رو میکردم غیر از حمام ا

 حرف زدن انگار جا قحطی بود...

شیر اب رو بست و اول خودش رفت توش وقتی دید من هنوز سرجام وایسادم گفت:پس چرا 

 نمیای؟؟

 آخه امین جای بهتر نیست حتما باید تو حموم حرف بزنیم؟؟_

 آره مگه چشه؟؟پاشو بیا ببین چه حالی میده..._

ورداشتم و گذاشتم روی جالباسی و رفتم کنارش  مردد رفتم سمتش سر راه حوله رو از دورم

 دستمو گرفت و کمک کرد برم داخل گفت:تا حالا دوتایی نرفته بودیم حموم مگه نه؟؟

همونطور که داشتم سعی میکردم تو وان دو نفره جاگیر بشم گفتم:نه والا فقط همینو تجربه نکرده 

 بودیم که خداروشکر اینم قسمت شد...

 کنم خوش بگذره تو چی میگی؟؟خندید و گفت:فکر 
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 نمیدونم..._

 

سرمو گذاشتم به لبه وان و چشمام رو بستم چند دقیقه سکوت امین سکوت رو شکست:حرف 

 بزن دریا خیلی وقته صداتو نشنیدم...

 چی بگم از کجا بگم؟؟_

 هرچی دوست داری گلم حتی غر اما حرف بزن..._

همه دنیاش خلاصه شده بود تو خوشحال کردن امین باز شدی همون امین قبل عروسی همونکه _

 من...دیگه تغییر نکن همین بمون...

بهم مهلت بده دریا قول میدم به مرور زمان همه جیز رو درست کنم...فعلا سرم باد داره نمیدونم _

 چی غلطه چی درست...

 عزیزم بذار یکی دیگه این حرفا رو درموردت بزنه نه اینکه تو بگی..._

 گفتن دیگه خودمم به این باور رسیدم... از بس بقیه_

خب این غلطه تو باید به خود باوری برسی باید بیخیال رفیق بازی و جوونک بازی بشی تو با _

بقیه همسن و سالات فرق داری چون تو صاحب همسر و خانواده ای...قرار نیست که بقیه هرچیزی 

واد نابودت کنه که این حرفا رو بگن تو هم بگی لابد همونه که اونا میگن.شاید یکی میخ

 میزنه...گناه من چیه که شاهد بی محبتی و بی توجهیه توام؟دلم پوکید انقد که منو ندیدی...

 الهی قربون دلت بشم من..._

عههه امین خدا نکنه این حرفای خاله زنکی چیه خوشم نمیاد...بجای اینا بهم بگو تا کی باید این _

 رو تحمل کنم؟؟بیفکریه تو نسبت به زندگی 

دریایی تو که صبور تر از اینحرفا بودی...الان عقلم اومده سرجاش تنبیه شدم به اندازه کافی _

 قول میدم دیگه اشتباهات گذشته تکرار نشه...



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 246 

 امیدوارم قولت مثل قولایی که قبل ازدواج دادی نباشه..._

 اخه من کی بدقولی کردم؟؟_

 و زندگی رو برام بهشت کنی و زهی خیال باطل... همون موقع که قول دادی خوشبختم کنی_

 روی صورتم اب پاشید و گفت:روی قولم هستم تو مهلت بده نشونت میدم...

تند تند روی هم اب میپاشیدیم و از ته دل میخندیدیم خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودیم 

 نه من نه امین.دلم برای این خنده ها تنگ شده بود...

بچه ها تو سروکله هم میزدیم تو حموم بعدم نوبتی حموم کردیم و اومدیم بیرون  نیم ساعت عین

امین که ظاهرا سرماش خیلی بهتر شده بود لم دادم رو مبل که بهم گفت:چرا نشستی پاشو برو 

 بچه رو بیار دیگه...

 ؟روب؟؟دستمو دور تا دور خونه چرخوندم و گفتم:اینجا تو این خونه پر از آشغال و کثیفی و میک

 گفت:پس پاشو جمعش کن بعد برو دنبال بچه...

 شونه ای بالا انداختم:به من چه مگه من کثیف کردم؟؟

 میگی من تمیزکنم؟؟_

 گناهه اینکارو بکنی؟؟_

هیچوقت اینکارو نکردم بلد نیستم خانومم انقد کدبانو بوده که نذاشته دست به سیاه و سفید _

 بزنم...

بهت این اجازه رو میده که خونه رو تمیز کنی تا دیگه از این غلطا حالا همون خانومه کدبانو _

 نکنی که خانومت نیست خونه رو بازارشام نکنی...

 واقعا تمیزش کنم؟؟_

 قیافه من به آدمای شوخ میخوره؟؟_
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 خونه اصفهانو ببینی چی میگی؟؟اونو که فک کنم چند روز کار داشته باشه..._

 و تمیز و مرتب مثل روز اولش بکن بعد بیا دنبال ما...اوکی فردا برو اصفهان خونه ر_

 نخیرم قرار نیس پررو بشی دیگه فقط این خونه رو تمیز میکنم اونم تمیز کنم..._

 حالا خواهیم دید.._

همونطور که روی مبل نشسته بودم بهش دستور میدادم کار بکنه و اونم انقد شل تکون میخورد 

تمیزکاریه اقا میشدیم...بلند شدم و کمکش کردم از بس تو این یک که ظاهرا تا فردا باید معطل 

سال و نیم کار خونه کرده بودم که حسابی راه افتاده بودم همزمان ماشین ظرفشویی و لباسشویی 

رو روشن کردم ظرفایی که تو ماشین جا نشد با قابلمه ها تند تند خودم شستم سالن رو جمع 

رو دراوردم ووقتی رفتم توی اتاق خواب تا ببینم امین چه کرده  کردم و جارو زدم لباسا و ظرفا

 دیدم ای دل غافل اقا هنوز داره لباس جمع میکنه...

 خسته و کوفته هردوتا افتادیم رو تخت امین بلند گفت:آخیییششششش تموم شد...

 خیره خیره نگاهش کردم و گفتم:نکه همه کارا رو تو کردی...

 ردیم که در خونه رو زدن با تعجب نگاه کردیم بهم یعنی کی بود؟؟همینجور به شوخی بحث میک

طبق معمول من رفتم درو باز کردم سیا و سامی بودن یکی بهار و وسایلش به بغل و اون یکی یه 

قابلمه غذا متعجب نگاهشون کردم سامی قابلمه رو داد دستم و گفت:اینو بگیر برم وسایل خودتم 

 بیارم.

 بیرون و گفت:چی شده؟؟امین از اتاق اومد 

سیاوش گفت:بعلاوه اینکه بهار رو اوردیم وسایل زن و بچتم آوردیم به همراه شام...مامانم گفت 

بگم شام کوفت کنید زود بخوابید که فردا برگردید اصفهان پیش سیما...بابامم گفت اگه یه بار 

 دیگه همچین غلطایی بکنید حسابتون با کرام الکاتبینه...

 ی انداخت بالا و گفت:خب دیگه؟؟امین ابرو
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سیا اومد داخل و گفت:شامم من و سامی پیش شمائیم...اخه شام خودمون تموم شد بدون اینکه 

 ما سیر بشیم...

سامی هم رسید چمدونمو دم در گذاشت قابلمه رو از زیر بغلم کشید بیرون سیا بهار رو انداخت 

متعجب نگاهشون کردیم...چن دقه بعد صدای  بغل امین و دوتایی رفتن تو اشپزخونه من و امین

 سیا اومد:تا تموم نشده بیاید...

 

ساعت از یک شب گذشته بهار خوابه و من و امین هم رفتیم بخوابیم سرم روی بازوشه فکرم به 

 ناکجا آباد...

فکر میکنه خوابم سرمو میذاره رو بالش و از جاش بلند میشه...پاکت سیگارشو برمیداره و میره 

 ی تراس...تو

ده دقیقه گذشت دیدم نیومد از جام بلند شدم پتو رو ورداشتم و رفتم دنبالش...خیره شده به 

تهران این روزها شدیدا الوده و دود سیگارشو فوت میکنه بیرون...پتو رو انداختم روش و گفتم 

ر بدت بذار یکم حالت خوب بشه بعد اینجوری بیا بیرون مگه نمیبینی هوا سرده میخوای حالت

 بشه؟؟

کنارش وایسادم قسمتی از پتو رو انداخت دورم و دستشو دور شونم حلقه کرد منو به خودش 

فشار داد و گفت:دلم برای تموم این دل نگرونیات تنگ شده بود...برای این بفکر بودنت...تو نباشی 

 منم وجود ندارم...

 بهم بی توجه بودی؟؟باور کنم اینهمه تعریف و تمجید رو وقتی که این مدت انقدر _

 بجون بهار عین واقعیته...من همیشه عاشقت بودم و هستم خانوم تپلیه من..._

 امین تو از اینکه من چاقم ناراحتی؟؟_

چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:وقتی بچه بودم مامانم همیشه میگفت با یه خانوم چاق ازدواج 

چاقه دوم اینکه ادمای چاق قلبشون خیلی  کن...به چند دلیل اول اینکه حتما دستپختش خوبه که
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بزرگه و نصف بدنشون رو همون قلب بزرگشون گرفته واسه همین چاقن...بقیه دلایلش یادم 

نیست اما این دومورد در تو واقعا پیدا میشه هم اینکه دست پختت خوبه هم قلبت خیلی بزرگو 

 مهربونه...

 یعنی دوست نداری لاغر بشم؟؟_

ن چیزا اهمیت نمیدم نمیدونم شاید وقتی لاغر بودی بهتر بودی حقیقتا توجه من هیچوقت به ای_

 نمیکنم به هیکلت...

 مشت آرومی حواله بازوش کردم و گفتم:دیدی خودت اعتراف کردی بهم توجه نمیکنی...

 من گفتم به هیکلت توجه نمیکنم چون همه جوره برام زیبا و جذابی..._

 ذاری از سیگارت بکشم؟؟نگاهی بهش کردم و گفتم:امین می

 همونطور که نگاهش به اطراف بود گفت:آره اگه خودت بخوای...

 آره میخوام بکشم ببینم چجوریه..._

 متعجبم نگاهم کرد و گفت:واقعی میخوای بکشی؟؟؟

 خب آره مگه چیه؟؟_

 سیگارشو بطرفم گرفت و گفت:بیا فقط یه دود...

انگشتش درش بیارم دستشو کشید عقب و دستمو بردم نزدیک و همینکه خواستم از لای 

 گفت:آخرینبارت باشه که میخوای از این غلطا بکنی...دفعه بعد بد برخورد میکنم...

واااا امین چرا همچین میکنی..خب میخوام ببینم مزش چجوریه که تو انقد میکشی یادمه وقتی _

گار ه میخوای اروم باشی سیاولینبار پاکت سیگار از جیبت افتاد گفتی بخاطر فشار زندگی و اینک

 میکشی خب میخوام ببینم واقعا سیگار ارام بخشه یا نه...

اینکه کنجکاوی خیلی خوبه اما نه دیگه نسبت به هرچیزی ببین منو الان اینجوریم همش بخاطر _

 کنجکاوی بود...
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 قهرم باهات نذاشتی سیگار بکشم..._

 دریا الان داری شوخی میکنی دیگه؟؟_

 به ادمای شوخ میخوره؟؟قیافه من _

با نیشگونی که از بازوم گرفت برق از سرم پرید اخمامو کشیدم تو هم و گفتم:خیلی بدی چرا 

 نیشگون گرفتی دردم اومد...

گفتم بلکه تلنگری بشه که عقلت بیاد سرجاش حالام پاشو بریم داخل بخوابیم که فردا _

 مسافریم...

خل پشتمو بهش کردم و دراز کشیدم اما همینکه با همون اخم غلیظ روی پیشونیم رفتم دا

چشمام گرم گرفت صدای گریه بهار بلند شد پوفی کشیدم رفتم  تا بهش شیر بدم قبلش یه نگاه 

 به امین انداختم که خواب بود...

 روز بعدش سرصبح و بعد از کلی نصیحت بابا و تهدید المیرا راهیه اصفهان شدیم....

لیه دندونم کردم و تو دلم گفتم با این دندون چطور برم توی اینه نگاهی به جای خا

دانشگاه...صدای امین اومد:انقدر بهش نگاه نکن نریمان برا عصر نوبت دندونپزشکی گرفته برات 

 میبرمت که دندونتو ببنده برات...

خونه اقای محبی و پانیذ جفتشون کلی دعوام کردن که انقدر بیخبر گذاشتم رفتم و تاکید کردند 

دفعه بعد اگه همچین کاری بکنم برخورد بدتری میکنن...سیما که رسما قهر بود چون نبرده 

 بودیمش تهران...

وارد خونه خودمون شدم از تمیزی برق میزد به امین نگاهی کردم و گفتم:تو که گفتی اینجا بازار 

 شامه...

الا کار پانیذ ایناس خدا خودشم متعجب نگاه کرد و گفت:خدا شاهده بدتر از بازار شام بود احتم

خیرشون بده کار منو راحت کردن چون تویی که من دیروز دیدم بعید نیست امروزم تمیز کردن 

 این خونه رو مینداختی گردن من...
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یک ساعت بعد نریمان اومد وقتی رسیدیم خونه نبود تازه اومده بود دیدن من و بهار...بهار که 

و شروع کرد به گریه تا بغلش کنه نریمان ورش داشت و نریمان رو دید کلی خودشو لوس کرد 

 امین گفت:دریا ببین این بچه رو هم مثل خودت لوس کردی...

 نریمان خندید و گفت:دقیقا گل گفتی امین...

 

بعد امتحانات نشد بریم تهران چون سیما مدرسه بود...چند روز تعطیلی رو توی خونه با امین و 

محبی که محبتشون حد و اندازه نداشت و واقعا ما رو شرمنده کاراشون  بهار گذروندم پانیذ و اقای

میکردن همیشه هوای ما رو داشتن...بابت نگهداری بهار تو دوره امتحانات کلی مدیونشون 

بودم...اخه من همش سرم تو جزوه ها بود و بهار بیست و چهار ساعت پیش اونا بود و فقط نصفه 

 شب میاوردمش خونه...

م کم داشت از راه میرسید النا اعلام کرده بود که میخوان بیان تهران و احتمال اینکه خاله نوروز ک

شیدا و دایی شروین باهاشون باشن خیلی زیاده...خیلی خوشحال بودم دلم واقعا براشون تنگ 

 شده بود...برای رسیدن نوروز روز شماری میکردم النا قرار بود چند روز قبل رفتن ما به تهران با

 پرواز بیاد اصفهان تا  ما با هم بریم تهران...

استاد غفاری وقتی اولین کلاس از ترم جدید رو باهامون کلاس داشت نگاهی به من و امین که حالا 

کنار هم نشسته بودیم انداخت و گفت:خانم و اقای شهابی قرار بود یه جلسه بذارید منزلتون و من 

 بچتون رو ببینم...

 :استاد کلبه حقیرانه ما درش همیشه به روی شما بازه شما افتخار نمیدین...امین به شوخی گفت

 نادیا گفت:عه استاد پس ما چی؟ما هم میخوایم بچه اینا رو ببینیم...

استاد نگاهی به نادیا کرد و گفت:شما که صبح تا غروب همراهه خانوم شهابی هستی یعنی هنوز 

 بچشو ندیدی؟؟

 ه که یه بار یه دعوت خشک و خالی هم نکرده بهم که برم خونش...نه والا استاد این ورپرید_
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 استاد به شوخی گفت:خانم ورپریده چرا دعوتش نکردی خونت؟؟

 کلاس منفجر شد و من با چشم و ابرو برای نادیا خط و نشون کشیدم که دارم برات...

م غفاری کلاس داشتی با بچه ها و استاد قرار گذاشتیم آخرین کلاس قبل سال تحویل که با استاد

 بهار رو بیارم دانشگاه تا اونا ببیننش...

نزدیک نوروز بود ته دلم شور و شوق خاصی بود نمیدونم از دیدن خونوادم بود یا اومدن 

النا..شایدم بخاطر اینکه امین این روزا مرد زندگی شده بود و کمتر با دوستاش وقت گذرونی 

 میکرد...

انشگاه نرفتم موندم تو خونه اونجا رو مرتب کردم اتاقی که مال بهار و روزیکه النا اومد بخاطرش د

سیما بود رو براش اماده کردم نهار فسنجون درست کردم چون خیلی دوست داشت...به اندازه 

یک سالی که از آخرین دیدارمون میگذشت باهاش حرف داشتم...از لحظه ای که پیام فرستاد 

لشو خاموش کنه امین رو مجبور کردم بره فرودگاه منتظرش بشه سوار هواپیما شده و باید موبای

 که یه وقت مبادا معطل بشه...

بالاخره اومد آخخخخ که چقدر خانومتر شده بود ابروهاشو یکم تمیز کرده بود تیپش مثل همیشه 

اسپرت نبود و اینبار خانومانه لباس پوشیده بود همه اینا رو از پشت پنجره دیدم و وقتی اومد 

توی خونه آه از نهادم بلند شد آخه اخلاقش هنوز همونجور مونده بود دم در پرید بغلم و بعد چن 

تا ماچ آبدار بهار رو از بغلم قاپید و رفت لم داد روی مبل سیما هم فوری رفت کنارش نشست و 

 شروع کردن به حرف زدن...

 دریا شربت البالو اگه داری بیاررفتم توی اشپزخونه تا براش چایی بیارم که صدای دادش بلند شد:

 بدجور دلم هوای شربت البالو کرده...

نگاهی به یخچال انداختم دیدم نداریم...شیشه اب پرتغال رو ورداشتم میدونستم چقد از اب 

پرتغال متنفره براش توی لیوانای طرحدار ریختم چون انقدر روشون کار شده بود که رنگ ابمیوه 

 شخیص نبود...یه نی خوشگل انداختم توش و بردم براش...ای که داخلش بود قابل ت
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با کلی ذوق لیوان رو ورداشت و بعد از کلی تشکر نی رو از توی لیوان دراورد و یه نفس همشو بالا 

رفت...تند تند داشت ابمیوه رو سر میکشید که یه مرتب لیوان رو کشید پایین و با تعجب و 

انداخت رو میز و سردرگم بلند شد به اطراف نگاهی  وحشت نگاهم کرد سریع لیوان خالی رو

انداخت..پاهامو انداختم رو هم و گفت:الن جان اگه میخوای محتوای معدت رو بالا بیاری دسشویی 

 از اونطرفه...

بطرف دسشویی اشاره کردم و النا با اخرین سرعت دوید به سمتش...امین متعجب از حرکات من و 

 ؟؟النا گفت:میشه بگی چی شده

 لبخند شیطنت امیزی زدم و گفتم:هیچی بجا اب البالو اب پرتغال دادمش...

 آخ آخ دریا تو هنوز اون حس بدجنسی تو وجودت هست؟؟_

تا خواستم جوابش رو بدم در خونه رو زدن از جام بلند شدم و درو باز کردم نریمان و نرگس 

 ن؟؟بودن,اومدن داخل نشستیم دور هم و نرگس گفت:پس کو مهمونتو

صدای داد النا اینبار از دسشویی بلند شد:الهی به زمین گرم بخوری دریای بیشعور پوستتو  

 میکنم..کثافت حالا به م....عوققق...

 و باز صداش قطع شد..نریمان گفت:النا خانوم چش شده؟؟

 با خنده گفتم:چش نیس گوشه...

غال نمیزد دریا هم نمیدونم چرا امین گفت:والا از اب پرتغال بدش میاد از بچگی لب به اب پرت

 همینکه طفلی از راه رسید اب پرتغال بهش داد..

 نریمان گفت:الان مسمومه؟؟ببریمش دکتر؟؟

 امین گفت:نه مسموم که نیست فقط رفته بالا بیاره اب پرتغالو...

 سیما گفت:عههه دایی نگو داری از اب پرتغال بیزارم میکنی؟؟

 چرا دایی جون؟؟_
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 لاش میاره دیگه با هربا دیدن اب پرتغال یاد بالا اوردن النا میفتم نمیتونم بخورم...اخه میگی با_

 دایی خوبه جلو تو بالا نمیاره..._

 

سیما اومد به امین اعتراض کنه که النا از دسشویی اومد همه خیره شدن بهش...از سر و روش اب 

ر لب منو نفرین میکرد سرشو بلند میچکید انگار سرشو گرفته بود زیر اب...همونجور که داشت زی

کرد و با دیدن نریمان و نرگس چند لحظه مات همونجا وایساد...نرگس رفت بطرفش باهاش 

 روبوسی کرد...

نزدیکتر شد و با نریمان احوالپرسی کرد کنار سیما نشست...و دیگه نه داد و فریادی کرد و نه لعن 

عجب شدم از رفتارش یه مرتبه انقدر باوقار و و نفرینی فقط با لبخند با بقیه حرف میزد...مت

خانومانه شدن النا عجیب بود شایدم بخاطر حضور نرگس و نریمان بود...رفتم توی اشپزخونه تا 

چایی بریزم یهو النا عین عجل معلق بالا سرم ظاهر شد اول فکر کردم برا تلافی اومده...فوری 

 ن اصلا وقت خوبی نیست...برگشتم طرفش و گفتم:الن تورو قران بیخیال الا

 نگاهی به من انداخت و گفت:نترس برا تلافی نیومدم...

 پس چرا اومدی اشپزخونه؟؟_

روی کابینت نشست دستشو گذاشت رو قلبش و یواش گفت:این جیگر مامان همون نریمانه که 

 گفتی؟؟

 جیگر ماماننن؟النا خودتی؟؟_

 وای دریا دلمو برد لامصب عجب چیزی بود..._

 درست صحبت کن النا این ادا اطوارا برا چیه؟نگو واقعا تو نگاه اول از نریمان خوشت اومده..._

خب اره مگه چیه؟تازه تو هم همش پای تلفن ازش تعریف میکردی که چقدر پسر خوبیه چقد _

 مرام داره و از این حرفا...وای دریا یعنی میشه اونم از من خوشش بیاد؟
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مش نوزده سالشه میخوایش چکار اونکه از الان نمیتونه مرد زندگیت خاک تو سرت احمق اون ه_

 بشه...

اوه خدایا بیین کی داره از این چرت و پرتا میگه...یکی که خودش با ی پسردبیرستانی رو هم _

ریخت و الان ازش ی بچه داره من بهتر رو یه دانشگاهی حساب باز کردم...جون من دریا جوری 

ی بشی و برای ارشد و دکترا بدون کنکور همینجا قبول بشی اونوقت من درس بخون که معدل الف

 همیشه میتونم بیام دیدنت و نریمان جونمو ببینم انقد میرم و میام تا عاشقم بشه...

 اه اه النا حالمو بهم زدی پاشو برو گمشو بیرون پسر ندیده..._

 باشه بابا بی ذوق..._

دلم گفت امان از دست تو النا اخه کی میخوای دست از  اینو گفت و از اشپزخونه رفت بیرون تو

 این مسخره بازیات برداری؟!

 

روزها میومدن و میرفتن النا هرروز بیشتر به نریمان خودشو نزدیک میکرد نریمان بخاطر اون 

خونگرمی ذاتیش و اینکه به همه احترام میذاشت به النا هم احترام میذاشت و النا اینو میذاشت 

 لبستن نریمان...منم چیزی بهش نمیگفتم و به حال خودش گذاشته بودمش...به پای د

حالا که النا اومده بود این روزای اخر قبل تعطیلات نوروز بهار رو میذاشتم پیش اون و میرفتم 

دانشگاه...تا موقع برگشتن النا مرتب پیام میفرستاد که کجام و کی میام...اصلا حوصله بچه داری 

هم گفت:دریا بهار رو میدی من نگهدارم بعد جلو نریمان اذیت میکنه یهو یه نداشت یه شب ب

 چیزی بارش میکنم نریمان میشنوه ناراحت میشه از چشمش میفتم...

وایییی النا دیوونم کردی همچین رفتار میکنی انگاری نریمان کشته مرده تو شده...اخه دختره _

این نیست ک عاشق چشم و ابروت شده نریمان خنگول اگه میبینی اون بهت توجه میکنه بخاطر 

 به همه توجه میکنه و احترام میذاره این توی ذاتشه و فقط مختص تو نیست.

 برو بمیر که فقط بلدی آیه یاس بخونی...اصلا به تو چه من هرکاری دلم میخواد میکنم..._
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 اهی از سر این لجبازیه النا کشیدم و دیگه چیزی نگفتم...

و بهار رو بردیم دانشگاه روز اخر بود و غیر از استاد غفاری با کس دیگه ای کلاس روز بعد النا 

نداشتیم تا تموم شدن کلاسمون النا و بهار توی راهرو منتظر موندن بعد تموم شدن کلاس با اجازه 

استاد به النا گفتم که بیاد توی کلاس خیلی از بچه ها یکی یکی بهار رو بغل کردن و بوسیدن 

دیگه هم بی توجه به بهار از کلاس رفتن بیرون...یک ساعت و نیم بهار فقط توی دستها  خیلیای

 چرخید و هربار بچه ها یه سوال تکراری ازمون میپرسیدن:واقعا بچه خودتونه؟؟

 بعد برگشتن از دانشگاه سریع وسایلمون رو جمع کردیم که صبح زود راهیه تهران بشیم.

بیدیم نزدیکای غروب با صدای موبایل امین بیدار شدم امین هنوز نهار رو که خوردیم گرفتیم خوا

خواب بود گوشیش رو ورداشتم عمه کتی بود لبخند به لبم اومد فلش سبز رنگ رو بطرف راست 

 کشیدم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم:سلام عمه جون...

 حس کردم صداش دستپاچه س:سلام مادر خوبی؟؟امین کجاست؟؟

 افتاده؟؟خوبی عمه؟اتفاقی _

 نه قربونت برم...امین کجاست گوشیو میدی بهش؟؟_

امین رو بیدار کردم و گوشی رو دادم بهش نمیدونم چی گفت به امین که بلند شد رفت بیرون تا 

 ادامه حرفای عمه رو بشنوه...ته دلم خیلی شور میزد...دلم گواهیه بد میداد...

نا و سیما بگو حاضر بشن که بریم شیراز منم میرم امین بلافاصله اومد توی اتاق و گفت:سریع به ال

 پایین ببینم نریمان باهامون میاد اخه باید با ماشین بریم نمیتونم کل مسیر پشت فرمون باشم...

 از جا پریدم وگفتم:امین چی شده؟؟کسی چیزیش شده؟؟اینهمه عجله برای چیه؟؟

دقیق حرف نمیزد که فقط میگفت آرش  همونطور که از در اتاق میرفت بیرون گفت:نمیدونم مامانم

 حالش خوب نیست زودتر بریم شیراز...
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اون رفت و من گوشه ی تخت نشستم اشک چشمامو خیس کرد آرش که همیشه مریضه بخاطر 

قلبش الان چند ساله که آرامش نداره یعنی چقدر حالش بده که عمه گفته خودمون رو برسونیم 

 شیراز اونم شبانه...

مده بود فقط اشک میریختم به کمک النا وامین لباس پوشیدم و نشستم توی ماشین زبونم بند او

سرمو تکیه داده بودم به پنجره ماشین و خیره به دل سیاه شب گریه میکردم حتی قدرت اینو 

نداشتم که زنگ بزنم به مامانم و بپرسم ارش چش شده...نریمان پشت فرمون بود و امین داشت با 

از حرفاش فهمیدم بابا آراده فهمیدم تو فرودگاه منتظرن که نوبت پروازشون  موبایلش حرف میزد

برسه...شنیدم که النا التماس میکرد یه کلمه حرف بزنم اما من زبونم بند شده بود اشکام تمومی 

نداشت حتی توان اینو نداشتم که به بهار شیر بدم و میدیدم که بچم توی دستای سیما و النا 

اهی بهش شیشه شیر میدادن گاهی سرلاک چند ساعتیم توی بغلشون خواب بود بیتابی میکنه گ

من همه اینچیزا رو میدیدم و بدنم توان نداشت تا یکم به خودش تکون بده که حداقل بتونم بهار 

 رو تو بغلم بگیرم...

افتاب کم کم داشت طلوع میکرد که رسیدیم شیراز کل مسیر چشم روی هم نذاشتم اشکام 

و بعد از چند ساعت دوباره جوشید و بارها زیر لب به خدا التماس کردم که کاش این خشک شد 

یه شوخیه مسخره باشه برای اینکه ما رو بکشن شیراز اما وقتی ماشین جلوی بیمارستان 

نگهداشت فهمیدم شوخی در کار نیست...این بیمارستان چقدر برام اشنا بود دوازده سال پیش 

اخرشون رو توی همین بیمارستان کشیدن اخخخ خدایا نه اینبار نه ازت پدرم و داییم نفسهای 

 خواهش میکنم نذار دوباره شاهد از دست دادن عزیزی باشم... 

 امین و النا دو طرفم بودن و زیر بازوهام رو گرفته بودن پاهامو بزور میکشیدم بطرف سالن...

 

میزد توی همون راهروی اشنای دوازده ساله به خودم که اومدم توی بغل مامانم بودم و اون ضجه 

پیش که به مراقبتهای ویژه ختم میشد...اههه چرا همه چیز داره سعی میکنه دوازده سال پیش رو 

 جلوی چشمم تداعی کنه من مطمئنم هیچ چیز شبیه دوازده سال پیش نیست...
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این مدل هق هق مامان  صدای هق هقو حرفهای بریده بریده مامان منو به زمان حال آورد اما حتی

هم یاداور همون روزا بود دست به دعا بود و التماس میکرد به خدا که تاریخ دوباره براش تکرار 

 نشه...

یک ساعت گذشت عمه خواهش میکرد برم خونه استراحت کنم اما نمیتونستم از بیمارستان برم 

صندلیای توی راهرو نشسته بیرون...دکتر آرش اومد پیشمون با مامان و بابام حرف میزد روی 

بودم تازه عقلم شروع بکار کرد گوشامو تیز کردم که بفهمم چی میگه:ببینید خانوم شهابی اصلا 

دوست ندارم این حرفا رو بزنم اما آرش به کما رفته باید هرچه سریعتر یه قلب برای پیوند پیدا 

ضعیت نباتی بشه یا اینکه کنیم...چون زمانمون خیلی کمه هر لحظه ممکنه زندگی ارش وارد و

خدایی نکرده از جمعمون بره...همچنین توی تصادف قرنیه چشماش هم دچار اسیب شده و نیاز به 

 پیوند داره وگرنه بیناییش رو از دست میده...

 مامان توی صورتش کوبید و گفت:خدایاااا اینکه فاجعه س اقای دکتر...

عه هم اونطرفتره...آرش نزدیک به بیست ساله که دکتر اهی کشید وگفت:خیلی متاسفم اما از فاج

با این قلب ناسازگارش ساخته...پانزده ساله که مریض هرروز منه و من توی تمام این سالها دیدم 

که چقدر جوون با استعدادیه و چقدر جامعه بهش نیاز داره...ولی دیگه کاری از من برنمیاد تنها 

 راه نجات آرش پیوند قلبه...

رو گفت و رفت مامان وسط راهرو خم شد بابا زیر بازوش رو گرفت و اون رو بطرف دکتر این 

صندلیا اورد و کمکش کرد کنارم بشینه...سرشو تکیه داد به دیوار چند دقیقه تو سکوت اشک 

ریخت و بعدش به حرف اومد:بعد آراد دیگه خدا بهم بچه نداد..شونزده سال تمام به درگاه خدا 

کردم که فقط یه بچه دیگه بهم بده... کتی و شایان بخاطر من و کوروش بعد اشک ریختم التماس 

المیرا تا چند سال بچه نیاوردن...دیدم خیلی بچه دوست دارن همش بچه این و اون بغلشونه 

المیرا هم بزرگ شده بود اصرارشون کردم که بچه بیارن ولی مگه کتی راضی میشد؟؟همش 

اشم انقد دلش بچه میخواد وقتی آراد خواهر و برادر نداره...انقد میگفت چطور بچه بیارم وقتی داد

باهاش حرف زدم تا بالاخره راضی شد بره دکتر به یه شرط قبول کرد اونم اینکه منم برم 

باهاش...هردوتامون زیرنظر دکتر بودیم هنوز سه جلسه نگذشته بود که خدا آرش رو داد بهم چند 

شد...دیگه از خوشحالی رو ابرا بودم چی بهتر از این همش دعا ماه بعد هم کتی سر امین حامله 
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میکردم بچم دختر باشه چهار ماه اول رو کلی وسایل دخترونه خریدم به امید اینکه دختره...اما 

چهارماهم که شد رفتم سونوگرافی گفتن پسره اول باورم نشد چند جای دیگه رفتم ولی همه یه 

ل رو نداشتم کل سیسمونیه آرش رو کتی خرید من کارم شده حرفی میزدن...دیگه حس و حال قب

بود غر زدن همش دعا میکردم کاش مرده بدنیا بیاد انگار نه انگار که اون طفل معصوم توی شکمم 

پاره ای از وجود خودمه... آرش که دنیا اومد سالم بود یه بچه آروم که همه دلشون ضعف میرفت 

ا هیچ مهرش به دلم نبود...همش غر میزدم که پسر نمیخوام و براش...همه غیر از خودم...امر خد

چرا خدا بهم پسر داده...از دوماهگیش هی ضعیفتر شد گاهی نفس تنگ میشد من زده بودم به در 

بیخیالی با اصرار کتی و کوروش و شایان بردیمش دکتر بعد کلی ازمایش مشخص شد نارسایی 

دیگه معطل میکردیم و نمیاوردیمش دکتر...سرم به سنگ  قلبی داره...گفتن زنده نمیموند اگه یکم

خورد توبه کردم تمام این سالا برای سلامتیش دعا کردم خدا اما قهرش گرفته هنوزم داره بابت 

نادانیه اون دور و زمونه تنبیهم میکنه...اما ای خدا التماست میکنم اینبار بچمو بخاطر خواهر و 

قانه دوستش دارن بهمون برگردون...خدایا دیگه داره بیست برادرش بخاطر همه اونایی که عاش

سال میگذره از روزیکه توبه کردم و طلب بخشش تویی که بخشنده ای ببخش منو بچمو بهم 

 برگردون...

متعجب خیره بودم به دهن مامان اینا چیه میگه؟؟مامان آرش رو نمیخواسته؟؟محاله ممکنه...من 

و علاقه چیزی ازش ندیدم...از وقتیکه یادمه تمام زندگیه مامان  که توی تمام این سالها غیر عشق

 وقف آرش بود...باورم نمیشه یه زمانی مامان از ارش بدش میومده و راضی به مرگش بوده...

یاد حرفای دکتر افتادم گفت قرنیه چشم آرش توی تصادف اسیب دیده...مگه آرش تصادف 

 کرده؟؟

تی پرسیدم که گفت با چند تا از دوستاش رفتن خارج از شهر از مامان که نمیشدپرسید از عمه ک

توی مسیر تصادف کردند حال بقیه رو جویا شدم که گفت غیر از آرش و راننده که اونم توی 

 کماست سه نفردیگه جراحت خطرناکی نداشتند...

ا تازه متوجه خونواده پسری که راننده ماشین بود شدم بنده خداها حالشون بهتر از حال م

نبود...مادرش مرتب گریه میکرد و قران میخوند خواهرا و برادرش در به در دنبال دکترا و پرستارا 
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برای گرفتن یه جواب دقیق از وضعیت مریضشون بودند...ما هم در کنارشون دست به دعا بودیم 

 برای بهتر شدن وضعیت آرش...

 

که برای نگهداری سوگند رفته بودم  با اصرار مامان و بقیه شب رفتم خونه...یاد زمانی افتادم

تهران...اون دفعه هم نوروز نمیخواستیم بیایم شیراز اما بخاطر اتفاقی که برای عمه کتی توی روز 

چهارشنبه سوری افتاد مجبور شدیم بیایم...ایندفعه هم بخاطر آرش مجبور شدیم بیایم...انقدر 

ی که درش ایجاد شده بود نشدم...به یاد اوقاتم تلخ بودکه اصلا متوجه باغ و خونه و تغییرات

گذشته مستقیم رفتم توی اتاقم از دیدن بهار خوابیده روی تختم لبخند به لبم اومد...رفیق خوش 

روزگار من شده بود و من چقدر حالا به وجودش نیاز داشتم...خستگی از یادم رفتم با همون 

ی بغلم و محکم به خودم فشارش لباسای بیرون و دستایی کثیف بهش نزدیک شدم گرفتمش تو

دادم انقدر محکم که بهار با گریه از خواب بیدار شد آروم کنار گوشش گفتم:عاشقتم 

 نفسم...هیچوقت با مریض شدنت منو امتحان نکن چون صدردرصد دق میکنم...

اما بچه ای که هنوز چند روز تا یکسالگیش مونده بود که نمیتونست به حرفای من عکس العمل 

ن بده..شاید اصلا حرفمو درک نکرد چون نه تنها از گریش کمتر نشد که بلکه شدت گرفت نشو

گریش...دو دقیقه بعد امین هم وارد اتاق شد..انقد چشماش قرمز بود که انگار نه انگار رنگ 

واقعیش سفیده ن قرمز...مثل من مستقیم بطرف تخت اومد روش لم داد و بهار رو از دستم گرفت 

روم زمزمه کرد:دختر بابا دلم برات تنگ شده...کاش تو هیچوقت مریض نشی...کاش بوسیدش و آ

هیچوقت نبینم درد و رنجت رو قول میدم کل زندگیم تلاش کنم که تو حداقل مرفه باشی و بی 

 نیاز از محبت...فقط تو مریض نشو...

 ونم کمتر میشد...حولم رو از توی چمدون دراوردم و رفتم حموم شاید اینجوری یکم از آشوب در

نیم ساعت بعد در حالیکه موهام رو خشک میکردم وارد اتاق شدم امین و بهار خواب 

بودن...کنارشون روی تخت خوابیدم چشمام رو روی هم گذاشتم و انقدر خسته بودم که اصلا 

 نفهمیدم کی خوابم برد...
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د غیر از ساندویچی که ساعت هشت صبح با درد شدید معده از خواب بیدار شدم تازه یادم اوم

دیروز ظهر توی بیمارستان خوردم دیگه چیزی نخوردم نصفه شب هم که بیدار شدم به بهار شیر 

 بدم حوصله نکردم برم چیزی از توی اشپزخونه وردارم بخورم...

بعد صبحانه دوباره رفتم بیمارستان انگار با رفتن من چه فرجی میتونست بشه...دکتر که اب پاکی 

ه بود روی دستمون ...باید دست به دعا میشدیم که شاید یه قلب برای پیوند پیدا رو ریخت

بشه...یک ساعت از حضورم توی بیمارستان میگذشت دیگه کم کم با خونواده کوروش دوست 

آرش که راننده ماشین بوده صمیمی شده بودیم اخه هردو خونواده پشت در مراقبتهای ویژه 

م و از روز تصادف هنوز موفق به دیدن پسرامون نشده بودیم...مادر چشم انتظار بچه هامون بودی

کوروش نسبت به روز قبل خیلی ارومتر شده بود و حتی گاهی به مامان من هم دلداری میداد...اما 

مامان من اصلا آروم و قرار نداشت و مرتب اشک میریخت...نزدیکای ظهر بود بخش مثل همیشه 

دای راهرو بود دختری تلو تلوخوران داشت به این سمت میومد توی آرامش بود نگاهم به ابت

 نسرین خانم مادر کوروش با دیدنش زد روی صورتش و گفت:هعییی سروناز اینجا چکار میکنه؟؟

پس از اشناهای خانواده زمانی بود...رسید بکنار صندلی ها وگریان زانو زد کنار پای نسرین خانم و 

بلایی سرش اومده که جواب تماسای منو نمیده؟کیان دروغ گفت:مامان کو؟؟کوروشم کو؟؟چه 

میگه مگه نه؟هیچیش نشده؟بازم مثل همیشه تند رفته تصادف کرده دست و پاش شکسته 

 نه؟؟کجاست؟؟من میتونم ببینمش تا سرزنشش کنم که چرا تند رفته؟؟

وروش که گفت نسربن خانم اشکاش رو پاک کرد و گفت:آروم باش مادر...کی رسیدی از زاهدان؟؟ک

قراره اخرین مسافرت مجردیت رو با دوستات بری چابهار پس اینجا چکار میکنی؟کی خبرت 

 کرد؟؟

مامان مسافرت بخوره تو سرم تفریح بخوره تو سرم تفریح ب چ دردی میخوره وقتی کوروش _

 مجواب تلفنای منو نمیده؟به من میگه برو خوش باش من اینجا منتظرتم..اونوقت من زنگ میزن

جواب نمیده...زنگ زدم کیان پرسیدم کوروش کجاست؟؟گفت سروناز بیا...بیا که کوروش حالش 

بده...مامان مردم تا اینجا رسیدم...فکر کردم تا الان خوب شده بردنش خونه مستقیم از فرودگاه 

رفتم خونه اما گفتن کوروش بیمارستانه...گفتن بیهوشه؟؟راست میگن مامان؟؟نه...من که باور 

 میکنم...ن
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یک ساعت از حضور اون دختر گذشته بود نسرین خانم آرومش کرد و گفت که اتفاق خاصی 

 نیفتاده...

دختر کنار من نشسته بود و آروم ذکر میگفت...فقط من و مامان و نسرین خانم و همون دختر توی 

ه خانواده راهرو بودیم...سعی کردم باب آشنایی با اون دختر باز کنم تا بفهمم کیه و چکار

 زمانیه...رومو طرفش گردوندم و گفتم:عزیزم خوبی؟؟

 متعجب نگاهم کرد و گفت:ممنون...ببخشید من شما رو میشناسم؟؟

نه نمیشناسی...منم تورو نمیشناسم اما میخوام باهات آشنا بشم...من دریا شهابیم داداش من و _

 اقا کوروش موقع تصادف باهم بودن...

خودمومعرفی کردم دخترک اما به روی خودش نیاورد و حس کردم خیلی ضایع 

 گفت:خوشبختم...منم سروناز کیافر هستم نامزد کوروش...

اینبار نوبت من بود که تعجب کنم و با همون تعجب مشهود گفتم:فضولی نباشه مگه اقا کوروش 

 چند سالشه که نامزد داره؟؟

 ن بابا چه فضولی...بیست و شش سالشه..._

آرش ...بهش نمیومد با بزرگتر از خودش دوست باشه...من همیشه فکر میکردم  باریک الله_

 دوستای ارش همسن خودشن...

 عهه تو خواهر آرشی؟؟_

 مگه شما آرش رو میشناسی؟_

 آره بابا کوروش بیشتر وقتش رو با آرش میگذروند..._

خواسته که به اتاقش گرم حرف زدن با سروناز بودم که ی پرستار اومد و گفت دکتره آرش  ازمون 

بریم...غیر از من و مامان بقیه رفته بودن خونه...اتاق دکتر که رفتیم دکتر گفت:یه خبر خوب دارم 

 براتون...
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 چشمای مامان برق زد و گفت: آرش بهوش اومده؟؟

دکتری سرشو به طرفین تکون داد و گفت:خیر همونطور که قبلا بهتون گفتم آرش به کما رفته و تا 

 ش پیوند نزنیم بهوش نمیاد...قلب به

 مامان آهی کشید و گفت:پس چه خبر خوشی میتونید داشته باشید غیر از سلامتیه آرشم...

 برای آرش قلب وقرنیه مناسب پیوند پیدا شده..._

 مامان با خوشحالی گفت:الهی شکر...کی پیوند رو انجام میدید؟؟

 ضو داره اما رضایت خونواده ش هم لازمه...عجله نکنید...با وجود اینکه بیمار کارت اهدای ع_

برای رضایت خونوادش چکار باید بکنیم؟؟پول میخوان؟؟هرچقدر بخوان بهشون میدم فقط _

 رضایت بدن...

خانم شهابی از شما بعیده...بعنوان یک مادر چطور میتونید درمورد معامله اجزای بدن یه نفر که _

 عزیز کرده پدرومادرشه حرف بزنید؟؟

 شید اقای دکتر..اما این روزا ذهن من غیر از سلامتی آرش چیز دیگه ای حالیش نیس...ببخ_

ما تمام ازمایشات لازم رو روی ارش و بیمار مرگ مغزی انجام دادیم و خوشبختانه از همه نظر _

ازمایشات خوب بود...اما خونواده اون بیمار هنوز درجریان نیستن قراره بزودی در جریان قرار 

...اونوقت شما میتونید برید ازشون درخواست کنید که اجازه بدند قلب بچشون رو به ارش بگیرند

پیوند بزنیم...چند تا خونواده دیگه هم هستن که مریض احتیاج به پیوند عضو دارند قراره اونا هم 

 بزودی برای انجام ازمایشات به بیمارستان بیان...

مرگ مغزی کجاست؟ما کجا باید بریم برای حرف  تازه به حرف اومدم و گفتم:آقای دکتر مریض

 زدن با خونوادش؟؟

راه دوری لازم نیست برید...کوروش زمانی بیمار مرگ مغزیه...اونطور که فهمیدم اون وآرش _

 دوست صمیمی بودن و خب شاید این موضوع باعث بشه خونوادش سریعتر رضایت بدن...

 امان زد روی صورتش و گفت:کیییی؟؟؟دستمو جلوی دهنم گرفتم هین بلندی کشیدم...م
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مامان گفت:آقای دکتر کوروش مثل بچه خودم میمونه...همیشه  مثل یه داداش هوای ارش رو 

داشته...من نمیتونم از خونوادش این درخواست رو بکنم چون خودمم از اعماق قلبم راضی 

 نیستم...

کز فرماندهیه بدنش که مغزشه ببینید خانم شهابی کوروش دیگه هیچوقت بهوش نمیاد چون مر_

از کار افتاده و اون الان به کمک دستگاه نفس میکشه...تا چند وقت دیگه هم دستگاها از کار 

میفته...چی بهتر از اینکه با اهدای اعضاش به خیلیا زندگیه دوباره ببخشن.تازه بیمار خودش هم 

 راضیه که اگه نبود کارت اهدای عضو نمیگرفت...

یدونم والا...اما مطمئنم آرش خودشم بعدها بفهمه که قلب کی رو بهش پیوند زدن مامان گفت:نم

 زمین و زمان رو بهم میبافه...

خانم شهابی اگه من جای شما بودم این موقعیت رو از دست نمیدادم این تنها شانس زنده موندنه _

 آرشه...

بود اما سروناز داشت طول و بعد اینکه برگشتیم به همون راهروی کذایی...مادر کوروش اونجا ن

 عرض راهرو رو راه میرفت ازش پرسیدم:نسرین خانم کجاست؟

والا همینکه شما رفتین برادرشوهرم اومد گفت دکتر میخواد ببینه مامان رو...هرچی گفتم منم _

 میام قبول نکردن گفتن وایسا اینجا شاید خبری از کوروش شد...

امید داره به زندگیه آیندش با کوروش و خبر نداره  دلم براش سوخت طفلی معلوم نیست چقدر

 کوروشی دیگه در کار نیست...

همین موقع صدای ناله و هق هق مادر کوروش از اون سر راهرو بلند شد نگاهم چرخید بطرفشون 

پسری که خودش داشت اشک میریخت زیر بازوی نسرین خانم رو گرفته بود و به این سمت 

بهشون گفته قضیه چیه...اما کاش دیگه نمی اومدن اینجا و میرفتن توی میاوردش فهمیدم دکتر 

فضای سبز تا یکم از حال خرابشون بهتر بشه اخه این فضای بسته خیلی خفه کنندس...سروناز 

مات و مبهوت اونا شده بود من فوری رفتم و اونطرف نسرین خانم رو گرفتم و کمکش کردم روی 
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نم رفت طرف سروناز و گفت:بیچاره شدیم سروناز...هممون یتیم صندلی بشینه...نگاه نسرین خا

شدیم...بابامون رفتنی شده...میگن مرد زندگیمون میخواد بره...سروناز داشتم کم کم جمع 

میکردم که تابستون عروسی بگیرم براتون اما دکتر میگه باید وسایل عزا رو اماده کنم...اخه من 

ای خودم قتلنامه بچمو امضا کنم؟؟میگن کوروش خودش چطور میتونم؟؟چطور میتونم با دست

راضیه کارت اهدای عضو گرفته...نمیدونن پسرم از بچگی از خود گذشته بوده...همه زندگیش 

خلاصه شده توی کمک به مردم...از خیلی از خوشیهاش گذشت بخاطر من و برادر خواهراش...اما 

وش رو تکه تکه کنم میخوام اون همش برای من مثل اون نیستم...من خودخواهم من نمیخوام کور

 من بمونه...

با صدای زمین خوردن چیزی نگاه اشکبارم رو از نسرین خانم بطرف صدای افتادن چرخوندم 

جسم سروناز بی حرکت نقش زمین شده بود فوری به کمک پرستارا جمعش کردیم و به یکی از 

یکی از پرستارا گفت بذارید استراحت  اتاقا بردیم یه سُرُم و آرامبخش بهش تزریق کردند و

کنه...دوتا خواهر کوروش اومدن...کل راهرو مراقبتهای ویژه پر بود از صدای گریه و هرچی پرستارا 

بهشون هشدار میدادن که سکوت کنن اما خونواده زمانی بی توجه به حرف پرستارا گریه و شیون 

بودند و اشک میریختن...یواشکی بابا و  میکردن مامان و عمه کتی هم درگیر این احساسات شده

المیرا رو کشیدم یه گوشه و حرفهای دکتر رو بهشون گفتم بابا گفت:پدر کوروش فوت شده 

...داداششم که تا مادرش راضی نباشه قبول نمیکنه...فعلا برا راضی کردنشون من هیچکارم...پس 

 باید شما خانما برید با نسرین خانم حرف بزنید...

 :روی من حساب نکنین که اصلا بلد نیستم حرف بزنم...من گفتم

بابا گفت:تو برو با نامزدش حرف بزن هرچند از نظر قانونی رضایتش لازم نیست اما از نظر 

 احساسی باید راضی باشه خدا رو خوش نمیاد...

 گفتم:بابا تورو خدا من نمیتونم باهاش حرف بزنم...

 رادرش راضی بشن نامزدش رو من بعدا راضی میکنم...المیرا گفت:حالا فعلا مادر و خواهر ب
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دو روز دیگه گذشت کم کم خونواده بقیه افرادی که نیاز به پیوند داشتند اومدن و با واکنش تند 

خانواده زمانی روبرو شدند...همین موضوع باعث شد مامانم مردد بشه توی گفتن خواسته 

 زمان داره از دست میره... ش...دکترِ آرش هر ساعت بهمون هشدار میداد که

بیشتر از همه سروناز عکس العمل نشون میداد...مرتب شاهد گریه ها و داد و فریادش بودم گلایه 

کردنش به خدا...همش میگفت:خدا من که کسی رو ندارم کوروش همه زندگیه منه همه ی 

 وجودمه اگه اون رو بگیری دیگه من به کی تکیه کنم؟

هیچ حرکتی انجام نمیدیدم خودش سراغ خانواده زمانی رفت و ماجرا رو  وقتی دکتر آرش دید ما

بهشون گفت...جلوی روی ما حرف زد و ماهم از خدا خواسته سکوت کردیم تا دکتر حرفشو 

بزنه...بین حرفای دکتر شنیدم که گفت:درسته که ارش از قبل مشکل قلبی داشته اما قرنیه 

ه و همونطور ک چندروز پیش نظر نیرو انتظامی رو چشمش بخاطر بی احتیاطیه پسر شما بود

شنیدید مقصر تصادف پسر شما بوده بخاطر سرعت غیر مجاز...حاضر نیستین بخاطر شادیه 

پسرتون هم که شده اعضاش رو اهدا کنید؟؟ببینید من خیلی آدم رکی هستم و اصلا اهل حاشیه 

اما با اهدای اعضاش میتونه خیلیای نیستم پسر شما هیچوقت دیگه قادر به بهوش اومدن نیست...

دیگه از جمله آرش شهابی رو از کما خارج کنه و به زندگی برگردونه...لطفا با امضا کردن رضایت 

 نامه شانس زندگی دوباره به این جوونای در انتظار پیوند عضو بدید...

ه هستم...شما ب سروناز قدمی جلو گذاشت و بین حرف دکتر رفت و گفت:اتفاقا منم خیلی ادم رکی

 خدا اعتقاد داری به معجزه چی؟اصلا میدونی قبله کدوم طرفه و نماز صبح چند رکعته؟؟

 دکتر اخمی کرد و گفت:این حرفا چیه معلومه که اعتقاد دارم...

د نداری دیگه که اگه داشتی انقدر راحت از مرگ و میر آدما حرف نمیزدی...ببین اقای در ظاهر _

 یی نخواد هیچ اتفاقی نمیفته...مسلمون تا اون بالا

نسرین خانوم و بچه هاش در سکوت نظارگر بودند...دکتر رو به نسرین خانم گفت:خانم زمانی 

 خوب روی حرفای من فکر کن اگه خواستی استخاره هم بکن...
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بازم سروناز پرید بین حرف دکتر و گفت:نیاز به نصیحت شما نداریم...ما خیلی وقته تصمیم 

 گرفتیم... خودمون رو

 

دکتر که از این حاضر جوابیه سروناز خسته شده بود به اتاقش برگشت...نسرین خانم نگاهی به ما 

انداخت از روی صندلیش بلند شد و اومد کنار مامانم نشست دست مامان رو گرفت توی دستاش 

 و گفت:شما واقعا دلتون میخواد من اعضا پسرم رو بدم به آرش؟؟

نشست و گفت:من و تو هر دو مادریم...من حال شما رو درک میکنم و  مامان اشک تو چشماش

شما حال منو...دکتر خیلی وقته بهم گفته موضوع چیه و من باید بیام سراغتون اما همونطور که 

من به مرگ بچم راضی نیستم شما هم راضی نیستی برای همین قدمی جلو نذاشتم چون 

وونیه پسرم میسوزه...از بچگی با این درد ساخته کلی هم نخواستم از من برنجی...ولی دلم برای ج

انگیزه داشته فقط بخاطر اینکه امید داشته یه روزی از شر این بیماری رها میشه...من غیر ارش 

دوتا بچه دیگه دارم...اما کل جوونیم رو پای آرش گذاشتم تا شنیدم یه جایی دکتر خوبی هست 

ش بود بردمش آلمان...پیش بهترین متخصصای قلب..سه فوری بردمش اونجا...وقتی سیزده سال

ماه تابستون رو کلا المان بودیم...از این دکتر به اون دکتر...اما همه جا یه جواب دادن:غیر از پیوند 

درمان دیگه ای نداره...گفتن بدون پیوند نهایتش سه سال زنده بمونه...اما ارشم داره بیست سالش 

 ون صبر کردناش و اون امید و زندگیه بچم انقدر هیچ و پوچ تموم بشه...میشه...من نمیخوام تمام ا

سروناز عصبانی تر از قبل گفت:یعنی شما حاضری یه خانواده رو داغدار کنید فقط برای اینکه 

پسرتون صبر کردنش به نتیجه برسه؟؟شما هیچ میدونی کوروش برای این خونواده حکم چیو 

 داره؟؟

ناز ساکت شد:بس کن سروناز ما که نمیتونیم به همه بتوپیم...در ضمن با داد نسرین خانم سرو

 خانواده شهابی هرکسی نیستن که اینطور پرخشگرانه داری باهاشون حرف میزنی...

سروناز با حال خراب نشست کنار نسرین خانم و گفت:مامان تورو خدا نذار حرفاشون تحت تاثیر 

 ...خودم رفتم دیدم...قرارت بده...کوروش هنوز زندس نفس میکشه
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نسرین خانم جواب سروناز رو نداد واز جاش بلند شد و رفت بیرون سروناز هم دنبالش رفت...کیانا 

خواهر کوروش رو به ما گفت:تورو خدا از حرفای سروناز نرنجید...تنها کسی که اون داره 

 کوروشه...

 عزیزشه...مامان گفت:مشکلی نیست دخترم...اونم مثل همه ما نگران حال 

... 

توی این مدت خیلی کم امین و بهار رو میدیدم بیشتر ساعات شبانه روز رو بیمارستان 

بودم...انقدر دیر به دیر به بهار شیر میدادم که کم کم داشتم حس میکردم شیرم داره خشک 

 میشه...امین این روزا شده بود پرستار بهار...البته النا هم همراهش بود و کمکش میکرد...

چند روز دیگه هم گذشت و بازم خبری نبود...بازم اومدن خانواده کسایی که نیاز به پیوند عضو 

 داشتند و باز هم واکنش تند سروناز...

از صبح توی بیمارستان بودم و برای نهار هم نرفتم خونه...حال ارش چندباری وخیمتر شده بود و 

دونستم دوباره به حالت عادی برش دکتر با کمک دستگاههایی که حتی اسمشون رو هم نمی

گردونده بود...نزدیک غروب مامان منو بزور همراه امین راهیه خونه کرد...رفتم خونه انقدر ناتوان 

و عاجز بودم که حتی حوصله غذا خوردن هم نداشتم...بهار خواب بود طبق عادت دیرینه م حولم 

نشستم توش...سرم رو به لبه وان تکیه رو ورداشتم و رفتم توی حموم وان رو پر از اب کردم و 

دادم و چشمام رو بستم...به این چند وقته فکر کردم:چهارروز از تحویل سال گذشته...اما پیش ما 

هیچ خبری نبود...البته مامان وسایل رو از قبل عوض کرده بود و تغییر دکوراسیون داده بود...اما 

ی سفره هفت سین...دوسال از روزیکه به عقد نه خرید لباس شب سال تحویل نه مهمونی...نه حت

امین دراومدم گذشت...یک سال و چند ماهه که با امین زیر یه سقف زندگی میکنم...بهارم یک 

سالش تموم شد و ما حتی وقت نکردیم براش یه جشن تولد ساده بگیریم...یک زمانی کل دغدغم 

اینکه انقدر عجله کردم برای بدست داشتن امین بود بعد اینکه بدستش آوردم پشیمون شدم از 

اوردنش...اما حالا تنها چیزی که برام مهم نبود زندگیه خودم بود...تنها چیزی که اینروزا از خدا 

 میخواستم این بود که به آرش سلامتی بده...



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 269 

بیست دقیقه ای موندم توی حموم و بعد از یه دوش سرپایی اومدم بیرون...توی اتاق امین با همون 

کنار بهار روی تخت خوابیدم...دست کوچولوی تپلش رو گرفتم توی دستم اروم بوسیدمش و  حوله

گفتم:هیچوقت مریض نشو دخترم...من تاب نمیارم مریضیت رو...من میمیرم اگه اتفاقی برات 

 بیفته...همونجا خیره به بهار بودم که اصلا نفهمیدم کی خوابم برده...

خواب بودم و ساعت شش صبح روز بعد با درد شدید معده طوری خسته بودم که کل شب رو 

بخاطر گشنگی از خواب بیدار شدم...چشمام رو که باز کردم از دیدن صحنه روبروم غرق لذت 

شدم...تا حالا هیجوقت اینطوری نخوابیده بودیم...امین اونطرف بهار خواب بود و دست بهار توی 

دست من بود...آخخخ خونواده کوچیکه دستش...همونطور که اون یکی دست بهار توی 

من...عاشق جفتتونم...زندگیه من با شما دوتا رنگ میگیره...کاش تا روزیکه زندم شماها رو داشته 

 باشم...

 

جفتشون رو بوسیدم لباس پوشیدم و از اتاق اومدم بیرون...بعد شستن دست و صورتم راهیه 

م و شیر گرم کردم میز صبحانه رو اشپزخونه شدم همه هنوز خواب بودن...چایی دم کرد

چیدم...نشستم به خوردن انقدر گرسنه بودم که از هرچیزی میخوردم...از خامه و مربا همیشه 

متنفر بودم اما حالا با چنان ولعی میخوردم که انگار نه انگار روزگاری از دیدن صحنه خوردن خامه 

 مربا عق میزدم...

اومد شیرین جون تنها عضو سحرخیز این باغ الان بیداره  همین که از خوردن سیر شدم تازه یادم

 اما خونه مامانمه...کاش میرفتم اونجا و با اون صبحانه میخوردم...

گوشیم توی جیب لباسم لرزید درش اوردم مامان بود تنم لرزید این وقت صبح مامان برا چی زنگ 

 اراد کو؟؟ زده بود؟فوری جواب دادم صدای لرزونش از اونور خط اومد:دریا

 خیره مامان اول صبحی چی شده؟_

 پاشین بیاین بیمارستان زود باشین._

 اینو گفت و تق گوشی رو قطع کرد متعجب به گوشیم نگاه کردم یعنی چی شده بود؟؟
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فوری بابا و بقیه رو بیدار کردم و اونا بدون خوردن صبحانه راهیه بیمارستان شدند منم با امین 

 پشت سرشون رفتیم.

رویی که اینروزا هرروز مامانم رو اونجا ملاقات میکردم اینبار خالی از حضور مادرم بود.فقط راه

کیانا اونجا بود و اشک صورتش رو پوشونده بود بهش نزدیک شدم و گفتم:چی شده کیانا بقیه 

 کجان؟؟

قا خونوادم رضایت دادن برای اهدای عضو.مادرت شوکه شد و از حال رفت توی یکی از همین اتا_

 بهش سُرُم وصل کردن.مامان منم سرونازرو ورداشت رفت بیرون.

شنیده ها رو باور نداشتم با چشمای به اشک نشسته برگشتم سمت امین و گفتم:شنیدی 

 امین؟؟آرش قراره بزودی حالش خوب بشه.

یک ساعت گذشت همه افراد نیازمند به عضو اومدن و بستری شدند.خانواده زمانی برای اخرینبار 

فتن دیدن بچشون.سروناز همچنان ضجه میزد و به سروکله خودش میکوبید و التماس خونواده ر

 زمانی میکرد تا نظرشون رو عوض کنند.

دکترا اومدند و عمل شروع شد ساعتها پشت اتاق عمل بودیم و حالا همه فامیل اونجا بودند 

ق عمل بودند همه حضور داشتند راهروی اتاق عمل مملو از جمعیت بود خانواده افرادی که توی اتا

یکی گریه میکرد یکی قران میخوند و اون یکی تسبیح به دست ذکر میگفت.من و امین وسط 

راهرو نشسته بودیم پشتمون بهم بود و تکیه داده بودیم بهم.ساعتها خیلی یواش میگذشتند همه 

رد و میذاشت دهنش که مضطرب بودند.النا کنار مامانم نشسته بود و مرتب براش ابمیوه باز میک

 مبادا فشارش بیفته میترسیدم مامانم قندش بزنه بالا انقد که ابمیوه میخورد.

خونه فقط سیما و سیامک مونده بودند تا از بهار و سوگند مراقبت کنند.انقدر این مدت ناراحت و 

 شیراز. درگیر و دار بیمارستان بودم که کلا یادم رفته بود که نریمان همراهمون اومده بود

 زمزمه وار گفتم:امین؟

 اهی کشید و گفت:جانم...

 نریمان کو؟_
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 رفت..._

 کِی؟_

 دو روز بعد اینکه اومدیم.برای سال تحویل مهمون داشتند باید میرفت._

 چیزی شبیه اوهوم زمزمه کردم و دیگه حرفی نزدم.

 هنوز صدای مویه سروناز میومد ولی لابلای جمعیت نمیدیدمش.

گذشت که دکترا اومدن بیرون همه بطرفشون هجوم بردند یکی از دکترا ماسکش نفهمیدم چقدر 

رو ورداشت و گفت همه جیز موفقیت امیز بود بزودی مریضا رو میارن بیرون اما تا اطلاع ثانوی 

 توی اتاق ایزوله میمونن باید از همه الودگیا دور باشند.

 یانا که مرتب سروناز رو صدا میزد.صدای افتادن چیزی بین جمعیت اومد و بعد صدای جیغ ک

از بین جمعیت رد شدم و دیدم سروناز رو که نقش زمین شده بود.کمکشون کردم تا بلندش 

 کردند و بردنش توی ی اتاق تا بهش سرم وصل کنند.

به راهرو برگشتم در اتاق عمل باز شد و جسد بی جان کوروش زمانی رو اوردن بیرون داداشش 

ش و از ته دل ضجه زد:داداشی من بدون تو چجوری این خونواده رو خودش رو انداخت رو

 نگهدارم؟من بدون تو چطور سرپا بمونم؟

 مردم از جسد جداش کردند و بهیارها جسد رو بطرف سردخانه بردند.

 

غروب شده بود امروز افرادی توی این بیمارستان سلامتیه بچه خودشون رو جشن میگرفتند و 

و ناله از بیمارستان رفتند تا مراسم مرگ پسرشون رو برگزار کنند.صبح فردا  خونواده زمانی با اه

تشیع جنازه کوروش بود تصمیم گرفتیم همه توی مراسمش باشیم.خیالمون که از بابت ارش 

 راحت شد برگشتیم خونه.بعد از مدتها اون شب یه خواب اروم داشتم.

یم فقط خانواده ما نبود که توی این صبح زود رفتیم بطرف قبرستان.از دیدن جمعیت فهمید

خاکسپاری شرکت کرده همه خونواده هایی که روز قبل بچه هاشون پیوند عضو داشتند حضور 
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داشتند از پشت عینک دودی بزرگم اشکهام میریخت سرم رو به شونه امین تکیه دادم و به 

 صورت سفید و بی روح کوروش نگاه کردم که برای اخرینبار نشونش دادند.

ضجه های خانوادش دلم رو خون کرد.ما چطور میتونستیم خوشحال باشیم از سلامتیه آرش وقتی 

 که بخاطرش یه خونواده اینجوری داغدار شده بودند؟

جسد دفن شد و موقع رفتن سروناز چشمش به ما افتاد نمیدونم چرا انقدر با نفرت نگاهم کرد و 

ه کشید بیرون و بهم حمله کرد هلم داد افتادم خودش رو از بغل مردی که بعدا فهمیدم برادرش

روی زمین نشست روی شکمم و سیلیه محکمی خوابوند توی گوشم و با همون حالت زار گفت چی 

میخواید اینجا؟شما که قلبشو گرفتین دیگه چی میخواین؟چرا اومدین اینجا؟جلو چشمم نباشید 

 ید.تا روزیکه زندم ازتون متنفرم شما کوروش منو ازم گرفت

از روم بلندش کردند و بزور بطرف ماشین بردنش امین اومد کنارم و کمکم کرد بلند بشم.بابا اومد 

 کنارم و گفت:چیزیت نشد؟

 کمرم درد میکرد اما گفتم:نه خوبم.

گفت من واقعا عذر میخوام بابت این موضوع سروناز عاشق کوروش برادرش بهمون نزدیک شد و 

 بود.

 وروش رو کشته که خواهرتون اینطوری بهش حمله کرد؟امین گفت:مگه زن من ک

بابا به امین اشاره ای کرد تا اروم باشه و بعد رو به برادر سروناز گفت:مشکلی نیست ما درک 

 میکنیم حالشون رو امیدوارم خدا خودش بهتون صبر بده.

 دیگه نخواستم روزها گذشت دیگه نرفتم خونه خانواده زمانی.بابا و بقیه چند باری رفتن اما من

 جلوی اونهمه جمعیت کتک بخورم.

ارش بهوش اومد دکتر گفته بود راجع به کوروش فعلا چیزی بهش نگیم.ارش هرروز سراغ کوروش 

رو میگرفت و هرروز دروغ تکراری:نخاعش یکم اسیب دیده استراحت مطلقه تا خوب بشه نمیشه 

 بیاد دیدنت اما مرتب زنگ میزنه حالت رو میپرسه.
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د دیگه کم کم آماده میشیدیم برای برگشتن به اصفهان.ارش اومد خونه اما تحت مراقبت بای

شدید بود همه وسایل اتاقش رو مرتب استریل میکردند یه پرستار بیست و چهار ساعت مراقبش 

 بود اصلا از اتاقش نمیومد بیرون فقط برای 

یلی اذیتش میکرد دوست دستشویی رفتن.حتی غذاش رو توی اتاقش میخورد و این موضوع خ

نداشت انقدر از اجتماع دور باشه.هرکس هم میرفت دیدنش با ماسک میرفت.اما همش میگفت 

خدا رو شکر که زنده موندم.دوست داشت با خانواده کسی که قلبش رو اهدا کردند بهش ملاقات 

م و یت بگکنه و همش میگفت قرنطینه تموم بشه اولین جایی که میرم خونه اوناست تا هم تسل

هم تشکر کنم.چشماش خیلی زود خوب شده بود اما هنوز باید ازشون مراقبت میشد بعد اینکه 

چشماش رو به صلاح دکتر باز کرده بود همیشه عینک دودی روی چشمش بود خلاصه وضعیت 

 زیاد خوبی نداشت اما راضی بود بابت اینکه بالاخره مشکلش حل شده.

نزدیک عصر بود زنگ خونه رو زدند با دیدن تصویری که روی  روز اخری بود که شیراز بودیم 

 ایفون بود دستام لرزید اونا اینجا چکار میکردن؟

امین اومد کنارم و نگاهی به ایفون انداخت وقتی نگاه مردد منو دید آیفون رو ورداشت و 

 گفت:بفرمایید خانم زمانی. 

 بعد هم در رو باز کرد براشون..

 کردی؟ دسپاچه گفتم:چرا باز

 میخواستی دم در بمونن؟_

 دکتر گفت ارش فعلا چیزی نفهمه._

 از کجا میدونی اومدن به آرش بگن قضیه چیه؟؟_

 صدای مامان اومد:بچه ها کی بود؟

 امین گفت:خانواده زمانی.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 274 

مامان هم مثل من ماتش برد و امین بیخیال ما بطرف در خونه رفت تا اونا رو به داخل راهنمایی 

 حوالپرسیش میومد:حالتون خوبه؟خیلی خوش اومدین.بفرمایید.کنه.صدای ا

 مامان زودتر از من خودش رو جمع کرد و رفت برای عرض ادب.

... 

نشسته بودن توی پذیرایی و من داشتم پذیراییشون میکردم.نسرین خانم و پسر و دختراش 

و پرسیدن و مامان بودن خبری از سروناز نبود.همون بهتر نیومده بود دختره وحشی.حال ارش ر

 جواب داد:به لطف خدا و از خودگذشتیگیه شما رو به بهبوده.

 میتونم ببینمش؟_

گفت:راستش اون راجع به کوروش چیزی نمیدونه.یعنی دکترش مامان رنگش پرید و با لکنت زبان 

 خواست که فعلا جیزی ندونه.

 .نسرین خانم لبخندی زد و گفت:اشکالی نداره منم بهش جیزی نمیگم

 خلاصه مامان براش توضیح داد که رفت اونجا به ارش چی بگه که کوروش چی شده.

من تا اتاق همراهیش کردم خودش تنها رفت و به بچه هاش گفت نیان.تقه ای به در زدم و با اجازه 

 ارش وارد شدم.

روی تخت دراز کشیده بود بهش نزدیک شدم و گفتم:آرش جان نسرین خانم مامان کوروش 

 عیادت.اومدن 

 تو جاش نیم خیز شدوگفت:کوروشم هست؟

 نه اونکه فعلا نمیتونه تکون بخوره.تو خونه داره استراحت میکنه._

نسربن خانم که ماسک به صورتش زده بود وارد شد روبروی ارش روی صندلی نشست و بعد سلام 

 گفت:کوروش چطوره؟و احوال پرسی آرش 
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نشونش نده:خوبه پسرم.اینبار دیگه واقعا براش درس بغض نسرین خانم هویدا بود اما سعی کرد 

 عبرت خوبی شد.اصلا نمیتونه از جاش بلند بشه.

 ارش ترسیده گفت:خدای نکرده نکنه قطع نخاع شده؟

 نه بابا اونقد دیگه حاد نیس دکتر گفته استراحت کنه چن ماه تا خوب بشه._

لش خوب نبود همینکه از پیش آرش یکم دیگه توی اتاق موند و بعد اومد بیرون اما انگار حا

 برگشت به بچه هاش گفت بریم خونه.

 هرجی اصرار کردیم نموندن و رفتن.

 

به گفته دکتر آرش باید تا شش ماه تحت مراقبت ویژه میموند و بعدش هم با صلاحدید دکتر 

 میتونست از مراقبت در بیاد.

 نه مامان.شام بعهده من بودشب آخری بود که شیراز بودیم همه فامیل جمع شده بودند خو

 

النا هم توی اشپزخونه دست کمکم بود ترانه هم همونجا بود و مثلا داشت با النا حرف میزد اما دم 

به دقیقه یه من اخم تحویل من میداد و من بیخیال اون داشتم اشپزی خودمو میکردم امین بهار 

 به بغل اومد تو اشپزخونه و گفت:خانوم تموم نشد؟؟

 زم مگه گرسنه ای؟؟نه عزی_

 نه زیاد بهار خیلی اذیت میکنه گفتم تحویل خودت بدمش..._

 امین یه بار دادم نگهش داریا._

 عه اولینباره؟چطو اون دفعه با نریمان رفتی دندانپزشکی من نگهش داشتم؟؟_

 خندیدم و گفتم:خیله خب بابا تو خیلی بچه نگه میداری.
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 هار رو گذاشت روی میز وگفت:احوال ترانه خانم خوبی؟؟کنار النا و ترانه پشت میز نشست و ب

 چطوری با زندگیه متاهلی؟؟ترانه لبخند تصنعی زد و گفت:خوبم ممنون شما 

میخوای چطور باشه؟؟سراسر بدبختی روزا اگه اصفهان باشم دانشگاهم و درگیر درسا اگرم _

اری میکنم...کله سحرم بیدار تهران باشم دنبال یه لقمه نون شبا هم که ملاحضه میکنید بچه د

 میشم نهار درست میکنم که مبادا خانم گرسنه بمونن بعد میرم بیرون...

 برگشتم طرفشون و گفتم:یعنی تو برا دروغ گفتن... 

بین حرفم اومد و گفت:عههه دریا ابروداری کن زشته پیش تو که احترام نداریم حداقل بذار پیش 

 بقیه داشته باشیم.

به کارم مشغول شدم.امین سیگاری روشن کرد و بهار رو ورداشت و رفت چیزی نگفتم و 

بیرون.چند دقیقه بعد هم النا رفت از خونشون یه چیزی بیاره من موندم و ترانه و صورت پر از 

اخمش.توجهی نکردم بهش زیر برنج رو کم کردم و نشستم پشت میز تا سالادای نیمه کاره النا رو 

 تموم کنم.

میکردم صدای پوزخندش رو شنیدم و بعد هم صداش اومد:تو که قرار بود اصلا نگاهش ن

چی شد؟یک سال از زندگیه مشترکت داره میگذره قیافه داغون و هیکل خوشبخت بشی پس 

داغونترت داره نشون میده که خیری از این زندگی ندیدی...امینم که اصلا اوضاعش تعریفی نداره 

تو این اوضاع احوال حکایت انقد زود بچه دار شدنتون قشنگ مشخصه که یه چیزی میزنه...

 چیه؟؟نکنه فکر کردی با بچه اوردن زندگیت بهتر میشه؟؟

 با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم:این نیش و کنایه ها از سر کینه س مگه نه؟؟

 حق به جانت گفت:نه کینه برا چی؟؟

خم نگام میکنی از وقتی رفتم یه بار بهم نمیدونم تو بگو...چرا از وقتی عقد کردم همش با یه من ا_

زنگ نزدی و حالا هم که اومدم فقط نیش و کنایه تحویلم میدی؟اینا کینه نیست پس چیه؟؟من و 

تو که دوتا دخترخاله معمولی نبودیم مثل دوتا خواهر بودیم از تمام سریات هم خبر داشتیم این 

 ؟درسته که بخاطر یه پسر اینجوری بیفتیم به جون هم؟
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 الان شد یه پسر؟؟چطور قبلا از عشق افلاطونیتون میگفتی الان فقط یه پسره؟؟_

ببین ترانه من اصلا از ازدواجم با امین پشیمون نیستم.من حرفم اینه که من باهاش ازدواج کردم _

چون اون بهم علاقه داشت.باور کن من اولش فقط برای سرگرمی با امین دوست شدم برا اینکه 

با یه پسر واقعا چطوریه هیچ احساسی بهش نداشتم تازه خودت که در جریان بودی  ببینم دوستی

که ما چطور با هم کارد و پنیر بودیم.مطمئن باش حتی اگه من عاشق امین بودم و اون تورو 

انتخاب میکرد هیچوقت سعی نمیکردم رابطتون رو از بین ببرم چون یه عاشق واقعی حاضره 

اشه کنار بکشه تا اون بره سراغ کسی که دوستش داره.کی بهتر از تو بخاطر اینکه عشقش خوش ب

 که برام مثل خواهر بودی و خوشبختیت آرزوم.

 چرا اینکارو نکردی؟؟پس _

چون هیچوقت اسمی از تو چون امین منو میخواست.چون همش میگفت همه دنیاش منم._

 رفه بود.نیومد.خب منم نمیتونستم ازش بگذرم وقتی که علاقمون دو ط

 پوزخندی زد و گفت:اینا همش حرفه و هیچ وقت عملی نمیکردیش.

 

کیهان وارد آشپزخانه شد و نگاهی به من که متعجب به دهان ترانه نگاه میکردم انداخت و گفت 

 :چه خبر دختر عمه؟ شنیدم شام امشب به عهده توئه راست میگن؟ 

با اون دریایی که دو سال پیش دیدیم خیلی ترانه قبل از من گفت: باورت میشه کیهان این دریا 

فرق داره دیگه اون دختر لوس بی دست و پا نیست الان یه مادر شده و یه خانم خونه دار شده که 

 دست پختش حرف نداره. 

لبخندی زدم و بی توجه به گفته های ترانه رو به کیهان گفتم :یه شامی بدم که انگشتاتون هم 

 باهاش بخورید. 

 :اوووم از بوش معلومه که قضیه چیه یکم دست  بجنبون مردیم از گشنگی.  کیهان گفت

 النا از روی اپن ترانه رو صدا زد و گفت پاشو بیا اینجا.. 
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ترانه که رفت کیهان کنارم نشست و گفت :دریا همه چیز مرتبه؟ زندگیت خوبه؟ امین اذیتت 

 نمیکنه؟ 

  آهی کشیدم و گفتم :شکر خدا خوب یا بد میگذره.

 دریا یه حسی بهم میگه همه چیز اون جور که باید مرتب نبوده. _

 گفتم :همیشه که قرار نیست اوضاع اونطور که ما میخوایم پیش بره.

چی شده؟چرا بهم اعتماد نداری؟باور کن هنوز فکرم دریا جان چرا رک و پوست کنده نمیگی _

ا هیچوقت بهم اعتماد نمیکنی و بابت اون همه عجله ای که واسه ازدواج داشتین مشغوله چر

 حرفای دلت رو بهم نمیزنی؟

گفتم:میخوای خوشحالت کنم؟اره حق با تو بود بعد ازدواجم مستقیم تو چشماش نگاه کردم و 

فهمیدم که زندگی چقد سخته.امین خراب شد معتاد شد بهم بی توجهی کرد و من زیر بار 

م خوشحال باش کیهان اگه من با تو ازدواج مشکلات زندگی صدبار مردم و زنده شدم و دم نزد

نکردم تقاصشم پس دادم من به حرفت گوش نکردم و چوبش رو هم خوردم شایدم تقاص دل 

شکسته ترانه باشه این سختیهایی که کشیدم کی میدونه؟ولی گذشت یا حداقل من فکر میکنم 

میگذره تو  گذشته نکنه من مثل فولاد اب دیده شدم و دیگه برام مهم نیست که چی

زندگیم؟عجله برای ازدواجمم بخاطر حاملگیم بود قبل ازدواجم حامله شدم و چاره ای جز ازدواج 

 برامون نموند.

دریا چی میگی تو؟ترانه رو نمیدونم ولی من هیچوقت راضی به این نبودم که توی زندگیت با _

رچند قیافه امین خودش امین سختی بکشی.واقعا از این ناراحت شدم که زندگیه خوبی نداشتی.ه

نشون میده که با خودش بد تا کرده و دور از انتظار نبود که تو هم ازاین موضوع زجر کشیده باشی 

 ولی باور کن فکر نمیکردم که انقدر بد گذشته باشه بهت.
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گفتم:خیلی سخت گذشت کیهان خیلی.اما گذشت دیگه الان اب دهنم رو قورت دادم و 

.امین معتاد شده اما قول داده ترک کنه معلوم نیست کی ترک میکنه خداروشکر اوضاع آرومه

 ولی گفته اینکارو میکنه.

خب خداروشکر.هروقت دنبال ی نفر واسه خالی کردن خودت میگشتی مطمئن باش که من با _

 کمال میل مشتاقم که بشینم پای حرفات.

راره همسرت باشه،چون کیهان تو خیلی خوبه.اصلا تو فوق العاده ای خوشبحال کسی که ق_

 صاحب یه شوهر با عقل و شعور کامل و با منطق میشه.

 به لبخندی بسنده کرد و دیگه چیزی نگفت.

شام آماده و میز چیده شد همه بعد خوردن غذا کلی تعریف کردن و یه عالمه تشکر و حسابی 

بعد خوردن شام بی اعتماد به نفسم رو بردن بالا تنها کسی که تمام مدت در سکوت بود و حتی 

صدا از پشت میز رفت ترانه بود هنوز بقیه سر شام بودند که ترانه خاله رو مجبور کرد برن خونه 

 چون سرش خیلی درد میکنه.حتی اجازه نداد خاله درست و حسابی باهامون خداحافظی کنه.

 

تر و بیشبرگشتیم اصفهان همه چیز  مثل روال قبل میگذشت.امین کمتر سراغ دوستاش میرفت 

 توی خونه بود؛

 بهار دیگه به نبودم عادت کرده بود و کمتر بهانه منو میگرفت،

خداروشکر همه چیز تقریبا همونطوری شده بود که من میخواستم.مگه من چی میخواستم؟؟غیر 

 از کانون گرم خانواده ام،غیر از اینکه امین کنارم باشه و بهم آرامش بده...

ما، با هواپیما فرستادیمش تهران.خدا رو خوش نمیومد اون طفلکی بعد تموم شدن امتحانات سی

 هم تا این حد از خانواده ش دور باشه.

امتحانات من و امین هم که تموم شد یه شب شام مفصل درست کردم و خانواده محبی رو دعوت 

 کردم طبقه بالا خونمون تا ازشون بابت زحماتی که برامون کشیدند تشکر کنیم.
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صمیم گرفته بودیم که برای سال بعد خودمون یه خونه توی اصفهان اجاره کنیم و بهار رو با امین ت

بذاریم مهد و بیشتر از این مزاحم خانواده محبی نشیم.هرچند این تصمیم توی نطفه خفه شد 

چون اقای محبی و پانیذ بعد از شنیدن این موضوع کلی دعوامون کردند و گفتند حق همچین 

 کاری نداریم.

وز بعد راهیه شیراز شدیم.ما رو چه به پایتخت نشینی وقتی توی شهر خودمون بیشتر بهمون ر

خوش میگذشت و آرامش داشتیم.ما متعلق به اون شهر شلوغ و پر از دود نبودیم.زندگیمون توی 

 تهران مثل آسمونش خاکستری شده بود.شاید بهتر بود این تابستون رو تهران نباشیم.

خونه پدریم و تاب بازی رو تاب دوران کودکی منو غرق لذت میکرد و بهم قدم زدن توی باغ 

 یادآور میشد که زندگی هنوز جریان داره.

آرش حالش رو به بهبود بود هرچند هنوز باید یه چند وقت دیگه رو بخاطر قلبش توی اتاقش 

 ایزوله میموند اما چشماش کاملا خوب شده بودن.

 و اینکه چرا حتی ی زنگ خالی هم بهش نمیزنه. هنوز هم سراغ کوروش رو میگرفت

مامان تصمیم گرفت بهش بگه قضیه چیه،عجب روزی بود اون روز و روزهای بعدش آرش اول با 

داد و فریاد گفت دیگه این قلب رو نمیخواد در عوض رفیقش برگرده پیشش.بعد مثل یه دختر 

 دن داروهاش هم امتناع میکرد.یک گوشه اتاقش نشست و هق زد چیزی نمیخورد و حتی از خور

مامان مونده بود چکار کنه و من فکر کردم شاید اومدن نسرین خانم و حرف زدنش با آرش بتونه 

 متقاعدش کنه که با نخوردن قرصاش کوروش زنده نمیشه.

در عرض نیم ساعت نسرین خانم خودش رو رسوند،از دم در رفت طرف اتاق آرش،تقه ای به در زد 

خبری نیست آرش رو صدا زد:آرش جان پسرم؟؟در رو باز نمیکنی؟منم نسرین مامانه و وقتی دید 

 کوروش.

 

در باز شد و ارش توی درگاه در ظاهر شد.سرش پایین بود نسرین خانم رو به من کرد و 

 گفت:میشه لطفا ما تنها باشیم؟؟
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 اون همراه آرش وارد اتاقش شد و من اومدم پایین.

 ی شد مادر؟مامان پرید طرفم و گفت:چ

 وا مامان مهلت بده برسه بنده خدا.تازه رفته داخل اتاقش._

 باز جای شکرش باقیه که در رو براش باز کرد._

 مامان نشست روی مبل و گفت:میترسم به نسرین خانم بی احترامی کنه.

نشستم کنارش و گفتم:مادرِ من باید بودی و میدیدی که آرش چقدر از نسرین خانم شرم داشت 

 حتی نتونست سرش رو بلند کنه و نگاهش کنه اونوقت تو میگی بهش بی احترامی میکنه؟؟که 

مامان چیزی نگفت من نگاهی به ساعت انداختم باید تا جایی میرفتم مطمئن بودم که نسربن 

گفتم:مامان من میرم جایی کار دارم بهار بالا خوابه خانم آرش رو رام میکنه پس رو به مامان 

 اشه.حواست بهش ب

 ای خدا،تو دیگه کجا میری تو این اوضاع داغون؟؟_

 اوضاع خیلیم خوبه نسرین خانم کارش رو بلده مطمئنم آرش رو به راه میاره.برم حالا؟؟_

 انگار چقد تو به حرف من گوش میدی._

 نوچ نوچی کردم و رفتم طبقه بالا تا لباسام رو عوض کنم.

 دیداری تازه کنه...امین هم رفته بود بیرون تا با دوستاش 

از آژانس پیاده شدم نگاهی به خودم انداختم انگاری اومده بودم خواستگاری یه بسته شکلات و 

یه دسته گل همراهم بود.عینک دودیم رو دراوردم و گذاشتم روی موهام از ظاهرم که مطمئن 

ه،خوش اومدی شدم زنگ رو فشار دادم.چند لحظه بعد صدای خاله شیدا از پشت آیفون اومد:به ب

 دریا جان.

و بعد در رو برام باز کرد وارد خونه شدم.انگار خاله شیدا تنها بود و اون هم به پشت سرم نگاهی 

 انداخت و گفت:تنهایی خاله جان؟
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 سلام کردم و گفتم:بله خاله.

به طرف مبلها راهنماییم کرد و بعد از اوردن اسباب پذیرایی نشست روبروم و گفت:چه خبر؟چی 

 یادی از ما کردی؟؟شد 

خبرای خوب راستش خاله من و ترانه یه کدورتی بینمون پیش اومده که مربوط به زمان ازدواجم _

 هست و حالا بعد دو سه سال من اومدم تا از ترانه دلجویی کنم و از دلش دربیارم.

نه ا نککار خوبی کردی عزیزم.ترانه رو که میشناسی چقدر لجباز و یک دنده تشریف داره که خد_

از یکی کینه به دل بگیره دیگه محاله که ازش بگذره.اینکه تو مثل اون نیستی واقعا خوشحالم 

 میکنه.

 حالا ترانه کجاست؟؟_

میخوای کجا باشه؟تا شنید که تویی رفت توی اتاقش و گفت اگه تنها نبودی صداش کنم که بیاد _

 والا بذارم توی اتاقش بمونه.

 اجازه هست برم پیشش؟؟_

 این چه حرفیه؟معلومه که اجازه هست._

تقه ای به در اتاقش زدم دقیقا بیست ثانیه طول کشید تا در رو باز کرد ظاهرا میدونست من پشت 

درم چون اصلا از دیدنم تعجب نکرد جلوی در ایستاده بود.سرفه مصلحتی کردم و گفتم:میشه 

 بیام داخل؟؟

 از جلوی در کنار رفت و من وارد اتاقش شدم.

 حتی به اتاقش هم نگاه نکردم که ببینم توی این مدت که نیومدم خونشون تغییر کرده یا نه..!؟

روی تختش نشستم و اون به دیوار کنار در تکیه داد و دست به سینه نگاهم کرد.لبخندی زدم و 

 گفتم:خوبی ترانه؟؟

 نه به خوبیه شما عزززیزززممم._
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 ترانه اومدم اینجا که باهات حرف بزنم._

 میشنوم._

 به کنارم اشاره کردم و گفتم:میشه بیای اینجا کنارم بشینی!؟

 دریا حوصله این دیوونه بازیا رو ندارم حرفت رو بزن و برو دنبال زندگیت..._

 خواهش میکنم._

 پوزخندی زد و اومد کنارم نشست و گفت:خب بفرمایید.

نمیتونست ما رو از همدیگه جدا  ترانه دلم برای بچگیهامون تنگ شده.برای وقتایی که هیچ چیز_

کنه.ولی حالا چی؟سر یه پسردایی افتادیم به جون هم.ترانه جان تا کی میخوای باهام سرسنگین 

باشی؟هرجا که من هستم فرار کنی یا اگه بیای هم با یه من اخم و کلی متلک میای؟؟بکش بیرون 

 از زندگیم عزیزم بذار با خیال راحت زندگیم رو بکنم...

 چکار به زندگیه تو دارم اخه؟؟من _

اگه قضیه زندگیه من نیست پس دلیل این قهر کردنات چیه؟؟اینکه من هر حرفی میزنم تو _

جواب سر بالا میدی چیه؟غیر از اینه که تو هنوز به شوهر من چشم داری و امیدواری یه اتفاقی 

 ن نیست پس چیه؟؟بیفته تا من از زندگی امین حذف بشم تا تو بهش برسی؟؟اگه دلیلش ای

گفت:خ،خب...خب...من خودمم نمیدونم چرا باهات اینطوری مات و مبهوت نگاهم کرد و با من من 

 رفتار میکنم ولی باور کن من دیگه اصلا به امین فکر نمیکنم.

گفت:من تو زندگیم یکی دیگه رو دارم.یکی که عاشق منه و قول تن صداش رو پایینتر آورد و 

 گاریم.داده میاد خواست

 دستام رو بهم زدم و گفت:واقعا؟؟کی هست این مرد خوشبخت؟؟

یکی از بچه های دانشکده.دو ترم دیگه درسش تموم میشه.فقط توروخدا فعلا به کسی _

 نگو.نمیخوام تا قطعی شدن قضیه کسی بفهمه.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاه ولی بر کلثوم -  دریای همیشه آبی

telegram.me/romanhayeasheghane 284 

مینه زپس مبارکا باشه.ولی ترانه حتما با بزرگترات صحبت کن کمک گرفتن از اونا که توی این _

 تجربه دارن خیلی بهت کمک میکنه هرچند تو هنوز سنی نداری و برای ازدواجت زوده.

 چشم حتما از این نصیحتت استفاده میکنم._

ترانه دیگه با اخم نگاهم نکن دیگه جواب سربالا بهم نده.من دلم میگیره وقتی میبینم با همه _

ول دادیم جای خواهر نداشته همدیگه خوبی الا من.میخوام مثل قبل خواهر بشیم.یادت رفته ق

 باشیم؟؟

 

 لبخندی زد و گفت:نه یادم نرفته خواهری.

 دستشومحکم گرفتم و گفتم:خوشحالم که دوباره دنیامون بهم وصل شد.

از توی کیفم کادویی که از اصفهان براش خریده بودم رو دراوردم و گفتم:ترانه من همیشه به 

 یادت بودم اینم نشونش.

 ی دریایی.وایی مرس_

فوری بازش کرد و با دیدن گردنبند نقره ای که شکل قلب بود لبخندی زد و گفت:فداتشم اجی 

 چقد خوشگله.

 قابل تورو نداره..._

موبایلم زنگ خورد نگاهی بهش انداختم مامان بود لابد بهار بیدار شده زنگ زده که بگه زودتر 

 مامان؟؟ گفتم:الو جانمبرگردم خونه.بی معطلی وصل کردم و 

دریا باورت میشه تا الان نسرین خانم تو اتاق آرش بوده؟تازه اومد بیرون ولی دست پر اومد _

 آرش رو عین موم توی دستش گرفته.داروهاش رو برد بهش داد.گفت آرش اروم شده.

سلام مامان یواشتر چه خبرته یکسره کردی؟مگه به برق زدنت؟یکم نفس بگیر بین حرف _

 باشه.گفتم که نسرین خانم کارش رو بلده.زدنات.خب مبارک 
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از مامان خداحافظی کردم و با ترانه نشستیم به حرف زدن یه عالمه حرف واسه گفتن 

داشتیم.حرفایی که انگاری عقده شده بود روی دلمون و هرچی میگفتیم بازم حرفایی مونده بود 

 حرفایی به اندازه سه تا چهار سال.

م خونه،توی مسیر گفتم:امین خیلی حس خوبی دارم از امروز هم شب امین اومد دنبالم و رفتی

تورو دارم هم ترانه رو و هم آرش حالش رو به بهبوده.بهارم که قربونش برم بهم انگیزه زندگی 

 میده.امین من خیلی خوشبختم چون بهترینا برای منه.

 امین خندید و گفت:خب خداروشکر که همه چیز خوبه.

تکیه دادم و به آسمون خیره شدم و زیر لب به خدای خودم  سرم رو به شیشه ماشین

گفتم:عاشقتم که هرچقدر هم سختی سر راهم قرار بدی تهش موفقیته که ماله منه.ممنون که 

همیشه جواب صبرم رو میدی اونم خیلی پربار تر از صبری که کردم.تا وقتی تو خدای منی من به 

تو سرلوحه زندگیم باشی.خدایا به امین کمک کن  بندهات نیازی ندارم پس کمکم کن که همیشه

 بتونه ترک کنه تا من خوشبختیم تکمیله تکمیل بشه.

 پایان.

 21:31ساعت 

 1395آذر//13شنبه 

 2016دسامبر//3

 و روز پدر. 96فروردین  22بامداد روز سه شنبه  2:33اخرین ویرایش ساعت 

 بعدیم به کانال تلگرامم بیاید ایرانشهر. سیستان و بلوچستان. برای خوندن رمان 

@kolsumshahvali 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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