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از وقتی یادمه ازش میترسیدم نمیدونم چرا اخه اون ترس نداشت اما یه جذبه ی خاصی توی وجودشه که باعث میشه 

 بهش احترام بذارم.امروز صدای

دادش از جا پریدم که دیدم رفت تو ماشین و سریع از در باغ زد بیرون...خدا به خیر کنه.......معلوم نیشت چشه...تا 

 دهحاال سر باباش داد نز

سالمه و امسال کنکور دارم.رشته ام تجربی و خیلی هم بهش عالقه دارم.توی یه باغ 81بود....اسم من دریاست...

 خیلی بزرگ که از پدر بابام به بابام و

متری ویالیی با کمی فاصله و یه باغ بزرگ پر از گل وگیاه این  055عموم ارث رسیده زندگی میکنیم.دو تا خونه ی 

 ل میشه.....من تکخونه رو شام

دخترم و درواقع سوگلی خانواده.عموم فقط یه پسر داره به اسم سپهرو زن عموم هم قبل از اینکه به دنیا بیام فوت 

سالش بود...در اثر سرطان خون...سپهر با مامان بابای من خیلی جوره و البته پدرش  0شده...درست وقتی که سپهر 

 هم همه ی زندگیشه

 سرچی اینطور دعوا میکردن....ولی حتما مسأله ی جدیه که اینطور عصبی شده..نمیدونم امروز 

بگذریم...همه میگن اسمم به شخصیتم میاد......گاهیطوفانی گاهی آرام...اگه عصبانی بشم کسی نمیتونه جلومو 

یا مادربزرگ مادریم بگیره.....به عشق اعتقاد ندارم اما دوست داشتن رو میتونم باور کنم...چشمام آبیه به رنگ در

روس بود ولی پدربزگم ایرانی بود.من خیلی شبیه مادربزگم هستم برعکس مادرم که شبیه باباش بود و چشم و ابرو 

مشکیه.....موهای صاف و قهوه ای روشن دارم و پوستی سفید به رنگ برف.....بینی متوسط و لب های کمی کوچک و 

ن خوشگلم....الغرم ولی نه مثل اسکلت و قد متوسطی دارم......اتاقم هم صورتی درکل چهره ام بدک نیست...همه میگ

 یه اتاق تقریبا بزرگ به رنگ آبی پررنگ و وسایل

بنفش...لپ تاب و به کامپیوتر ترجیح میدم اما هر دو رو دارم.راستی یادم رفت بگم سپهر مهندسیه پزشکی 

 داره)مامانم صدام کرد از اتاق رفتم

 بیرون..(

 م مامانیجان-

 عزیزم بیا عصرونه بخور بعد هم برو پای درست..-

 باشه بابا فردا درس نداریم...شاید یه سر برم با ساحل بیرون....-

 باید از بابات اجازه بگیری-

 همون موقع بابا اومد ولی چهرش کمی درهم بود

 سالم بابایی-

 سالم عزیزم خوبی-

 نمرسی ولی انگار شما زیاد خوب نیستی-

 نه منم خوبم عزیزم-
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بعد از کمی حرف زدن رفت تا دوش بگیره منم رفتم توی اتاق تا به ساحل بزنگم داشتم فکر میکردم موضوع چیه 

 که بابا هم بهم ریخته, صدای بابا می

 اومد که میگفت:

 رزا)مامانم رو میگفت( این بچه عاشقه,چشماش کور شده این عشق ممنوعه-

 تشو بهش بگیم سارا دختر خوبیه نمیشه روی اون عیب گذاشت که........باید واقعی-مامانم

 نه سارا مثل مامانش یه فرشته ست....-

 اما سپهر هم گناهی نداره.......خورد میشه بچه ام....-

 کامران)عموم(راضی نمیشه واقعیتو بگه میگه مترسم بالیی سرشون بیاد..-

 بأالخره که چی؟؟-

 نمیدونم-

ی.....سارا...سپهر...سپهر عاشق سارا شده؟....با اون غرورش...؟البته سارا یه فرشته است.سپهر حق داره...اما یعنی چ

 چرا عشقممنوع؟مگه چه مشکلی هست؟باید از این موضوع سر در بیارم...!!

 بابا اصال به من چه...چرا من گیر دادم به سپهر...بذار یه زنگ بزنم ساحل

 سالم-

 ساعته.... معلوم هست کدوم قبرستونی81کوفت,سالم و درد  ساحل:سالم و

 هستی؟! ای خبر مرگتو واسم بیارن ایشاا....

 هرچه زودتر چلو کبابتو بخورم.خبر مرگت کجایی؟؟

 فوش هات تموم شد؟؟من خونه ام-

 نه تموم نشده عوضی چرا اصال یه حالی نمی پرسی؟؟؟نمیگی نگرانت-

 ات هم خاموشهمیشم اون گوشیه وامونده 

 پیشت نبودم؟! 81بابا مگه من تا ساعت -

 عصره چرا یه زنگ7اون موقع که مدرسه بودیم,درضمن االن ساعت -

 نزدی؟

 ساحل جون اصال نپرس که اینجا یه جمعه بازاری شده همه دارن با هم-

 دعوا می کنن حاال بعدا برات تعریف میکنم فعال پایه ای بریم بیرون

 صلم سررفته دپ زدم تو خونه!!بگردیم؟؟حو

 چرا اتفاقی افتاده؟-

 نه فقط فضای خونه سنگین شده میخوام بزنم بیرون-

 باشه آماده باش تا یک ساعت دیگه میام دنبالت....-

 اوکی بابای عزیزم منتظرم-

**** 

 خوب اینم از این برم آماده بشم حاال چی بپوشم؟

 لوله تفنگیمو پوشیدم با مانتوی سورمه رفتم در کمد رو باز کردم شلوار لی
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 ای با یه شال سرخ آبی شال و مانتومو سر تخت گذاشتم تا اول یه دستی به

 زده emoموهامو صورتم بکشم اول موهامو بستم و جلوی موهامو که 

 بودم توی صورتم ریختم و یکم خط چشم مشکی توی چشمام کشیدم به لبام یه

 ی به همون رنگ به گونه هام.کال آرایش ملیحرژ صورتی زدم و رژگونه ا

 رو خیلی دوست دارم بعد شالمو درست کردم و موبایل و کیفمو برداشتم تا برم تو باغ.

 کجا میخوای بری؟-بابا

 حوصلم سررفته با ساحل یه سر میرم بیرون و زود میام-

 درستو خوندی؟-

 آره باباجون برم؟-

 ومد اجازه بگیریتو که آماده شدی تازه یادت ا-

 برم دیگه.......بای-

 باشه ولی زود برگرد-

 باشه مامان کجاست؟-

 رفته آرایشگاه-

 باشه بای بای-

 خدافظ مواظب خودت باش.-

 رفتم تو باغ که دیدم سپهرپشت درخت داره با تلفن حرف میزنه

 دونم این مضوع چی کهعزیزم دلم عمو گیر داده میگه بگو بیاد بیاد تا واقعیتو بگم من نمی -

 باعث بشه ما نتونم ازدواج کنیم اما هر چی باشه من کنارتم خانومم.

........................ 

 الهی من قربون اشکات برم گریه نکن سپهر بمیره برات باشه عزیزم به خاطر من گریه نکن-

..................... 

 دیگه میام الهی قربونت برم عزیزم من یکی دو سه ساعت-

......... 

 خدافظ-

 سریع دویدم پشت که منو نبینه اما از شانس بدم گوشیم همون موقع زنگ خورد ای

 تو روحت

 ساحل چه وقت زنگ زدن بود اه

 تواینجاچکارمیکنی؟ -

 ها؟هیچی میخوام برم بیرون -

 اهان نمی خوای جواب بدی؟ -

 همون موقع گوشیم زنگ خورد 

 بله؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

5  

 

 م خوبی دریا؟ سال-

 سالم وحید خوبی؟ -

 وای فهمیدم چه گندی زدم وحید داداش ساحل بود اه اسمشو جلو سپهر اوردم حاال چه 

 فکری میکنه 

 الو دریا گوش میدی -وحید

 چی ببخشید حواسم نبود -

 میگم دم در منتظرم بیا بیرون -

 باشه اومدم خدافظ -

 خدافظ -

 من رفتم خدافظ -من

 خوش بگذره -سپهر

 وای گند زدم حاال چه فکرایی میکنه باز خوبه نفهمید داشتم حرفاشو گوش میدادم 

 اصال به اون 

 چه مگه خودش جی اف نداره بابا ول کن بیخیال 

 سالم بر عشق خودم -من

 منوخرنکن سالم -ساحل

 عزیزم چرا به خودم زحمت بدم تو خودت خری -

 وحید دستشو گرفت تازه دیدمش و بهش سالم کردساحل اومد بزنه تو سرم که 

 علیک سالم خانوم حالت خوبه؟ -

 مرسی خوبم تو چطوری؟ -

 من خوبم به لطف شما حاال کجا میخوان برید بانو؟ -

 منم بوق دیگه -ساحل

 خوبه خودتم میدونی حاال کجا برم؟ -

 بریم دربند -

 پس بزن بریم -

 سوی دربند...  منو ساحل با هم گفتیم پیش به

 تو ماشین کلی به حرفای وحید خندیدیم کال وحید ادم باحالی بود و همش ساحلو مسخره می کرد 

 و طرف منو می گرفت مثل داداشم دوسش داشتم دلم می خواست با سپهر هم اینقدر صمیمی

 االخرهبودم اما اون یه جوری بود که نمی شد به راحتی باهاش ارتباط برقرار کرد بگذریم ب

 رسیدیم به دربند یه کم رفتیم باال و سر یکی از تختا نشستیم

 خوب خانما چی میخورین؟ -وحید

 من کباب برگ -ساحل

 و دریا خانم؟ -
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 من چلوکباب میخوام -

 وحید گارسن صدا کرد و بهش گفت: 

 تا نوشابه و یه ساالد مخصوص  3دو تا چلو کباب یه کباب برگ و -

 گارسن رفت ساحل گفت من برم دستامو بشورم بیام بعد از اینکه ساحل رفت  بعد از اینکه

 وحیداومد یه چیزی بگه................ 

 وای خدا این اینجا چکار میکنه؟ -

 -چی؟ پسر عمومه-وحید

 خوب مگه از بابات اجازه نگرفتی؟-

 -چرا ولی.........

 مدنتا اومدم حرف بزنم سپهر و سارا به سمتمون او

 سپهر با یه پوزخند گفت:

 سالم دختر عمو-

 -س...سالم

 سالم عزیزم خوبی؟؟؟-سارا

 مرسی شما خوبی؟؟-سالم

 منم خوبم ممنون-سارا

 معرفی نمی کنی؟؟-سپهر

 دوستم ساحل برادر وحید–با من من گفتم 

 خوشبختم-وحید دستشو جلو آورد و با لبخند گفت

 منم همین طور-گفت سپهر با بد بینی دستشو فشرد و

 ما دیگه باید بریم-بعد هم گفت

 خیلی استرس داشتم ...پس این ساحل کدوم گوری بود؟

 چرا اینقدر دیر کرد؟

 چی شده؟؟چرا رنگت پریده؟؟؟-وحید

 -هیچی

 وحید دستمو گرفت یه لحظه وحشت کردم داشت چیکار میکرد؟ دستمو کشیدم

 ببخشید ناراحتت کردم-

 نه-

 قع ساحل اومدهمون مو

 اه چقدر دستشویی دور بود اعصابم خورد شد-

خالصه نشستیم و غذا خوردیم من موضوع رو فراموش کردم اما وحید هنوز دستپاچه بود طرفای ساعت ده و نیم 

 رفتیم تو ماشین تا بریم خونه 

 ساحل من میخوام برم خونه دوستم-وحید
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 پس من چی؟؟-ساحل

 آخه خونه دوستم پیش خونه ی دریاست بعد از تو دریا رو می رسونماول تورو می برم خونه -

 باشه-

 اول ساحل رو رسوند ساحل هم گفت

 -فردا بیا اینجا بریم بیرون جمعه است سنگینه

 باشه تا ببینم بابام میزاره یا نه-

 -اوکی بای

 -بای

 کم که گذشت گفتوحید با سر اشاره کرد که برم جلو..پیاده شدم و رفتم جلو نشستم ی

 منو ببخش باشه؟؟نمی خوام ازم ناراحت باشی -وحید

 -من ناراحت نشدم فقط شوکه شدم

 -به هر حال معذرت میخوام باشه ؟؟

 -باشه میبخشم

 خالصه تا خونه سعی کرد جو رو عوض کنه و موفق هم شد وقتی رسیدیم گفت

 فردا میام تا ببرمت خونمون پیش ساحل باشه؟؟-

 -بام گذاشتاگه با

 -خودم راضیش میکنم

 باشه مرسی خیلی خوش گذشت-

 خداحافظ عزیزم-

 -خداحافظ

 وارد خونه که شدم دیدم سپهر سارا رو بغل کرده و داره زجه میزنه با ترس رفتم سمت بابام

 بابا چی شده؟؟-

 بابا چی شده؟؟

 هیچی عزیزم نترس-

 اینا چشونه؟؟-

 -هیچی میگم برو تو اتاقت

 نمی خوام-

 صدای سپهر رو شنیدم که می گفت:

 خدایا چکار کردم که اینطوری زجرم میدی-

صدای گریه ی سارا به آسمون رسیده بود شکه شده بودم یه دفعه به خودم اومدم دیدم سارا از حال رفت دویدم 

 رفتم یه لیوان آب اوردم پاشیدم به صورتش

 را قربونت برم چی شده؟سارا..سارا عزیزم چشاتو بازکن سا -سپهر

 سارا بیدارشو چشاتو باز کن -من



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

8  

 

با کلی زحمت چشاشو باز کرد بعد بابای من و سپهر با هم بردنش به اتاق سپهر ..سپهر اشک میریخت و قربون 

صدقه سارا میرفت ..یعنی چی شده که اینطور به هم ریختن؟؟!! من باید سر در بیارم..مامانم رفت تا به مامان سارا 

 زنگ بزنه یادم رفت بگم سارا دختر خاله ی سپهر بود..

بعد از حدودا یه ساعت مامان و بابای سارا با گریه اومدن داخل بابام ازم خواست تا تنهاشون بزاریم پس عمو و سپهر 

 و مامان و بابای سارا پیش سارا موندن و ما هم بیرون رفتیم گفتم:

 -ت چه انفاقی افتاده؟؟؟بابا چی شده ؟؟ اینجا تو این چند ساع

 داستانش مفصله بعدا می فهمی-

 بابا االن میخوام بدونم بگو چی شده ؟-

 یه دفعه سپهر از اتاقش اومد بیرون و داد زد: :

میخوای بدونی چی شده ؟ اصال چرا پنهون کاری بذار همه بدونن .........سارا خواهر منه ........... پدر بی رحم من ما -_

 م جدا کرد و فکر امروز رو نکرد که همه چی فاش میشهرو از ه

من مات شده بودم اصال نمی فهمیدم سپهر داره چی میگه . وای یعنی سارا دختر عمومه ........احساس درد وحشتناکی 

 رو توی قلبم حس کردم و صدای یا حسین بابام و دیگه هیچی نفهمیدم

  
ام دارن کور میشن ..... ای خدا اخه اینجا چه خبره ...... اه چقدر درد دارم یعنی چی اه ...... چرا اینجا تاریکه ...... چشم

 شده ؟ چشمامو باز کردم و با ناله کمی آب 

 خواستم 

 خیلی تشنه بودم دیدم بابام و مامانم و عمو به سمتم دویدن مامان گفت :

 خدا رو صد هزار مرتبه شکرت دخترمو برگردوندی _

 دم من چم شده بود ؟مگه چه اتفاقی برام افتاده بود .................تعجب کرده بو

 خیلی درد داشتم

 

 اخ قلبم 

 -چرا این قدر قلبم درد می کنه ؟

بابا رفت و پرستار رو صدا زد بعد هم پرستار اومد و چیزی توی سرم تزریق کرد و سریع رفت .کمی بعد به خواب 

بیدار شدم بهتر بودم دیدم همه توی اتاقم هستن از عمو و بابا و مامان گرفته تا خاله و عمیقی فرو رفتم . وقتی دوباره 

 شوهر خاله ی سپهر و پدر و مادر ساحل و وحید ولی سپهر و سارا نبودن به بابا گفتم تختمو کمی بلند کنه 

 همه اومدن جلو و حالم و پرسیدن و سعی داشتن 

 ن بود و من حس کردم یه چیری هست که همه اینقدر غمگینن ......هوا رو عوض کنن ولی فضا خیلی سنگی

 چشمم افتاد 

به لباس سیاه همه ..........چرا تا االن متوجه نشدم همه سیاه پوشیدن .........وای خدا ......... یعنی چی....... چی شده 

 ....... یه 

 دفعه گفتم :

 چی شده چرا همه سیاه پوشیدین ؟_
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من عمو و خاله و شوهر خاله ی سپهر شروع کردن به گریه کردن . داشتم از ترس سکته می کردم داد  با این حرف

 زدم 

 یکی بگه چی شده ؟_

 بابام اومد جلو و گفت: 

 چیزی نیست عزیزم آروم باش نباید خودتو اذیت کنی_

 بابا یعنی چی؟خب بگین چی شده؟-

 عزیزم بعدا بهت میگم-

 یدین؟چرا همه سیاه پوش-

 بهت میگم اما خودتو کنترل کن باشه؟؟-

 باشه قول میدم..-

 سارا فوت کرد..-

 چی؟-

 سارا....فوت کرد.-

 نه ...نه..-

 شروع کردم به گریه کردن اما آروم و بی صدا..خدایا چی شده..

باید مراقب خودم  دکتر بعد از چند دقیقه اومد و گفت که می تونم برای مراسم مرخص بشم چون حالم خوبه اما

 باشم.

 امروز بعد از یه هفته اومدم خونه..نمی دونم چی شد که بی هوش بودم اما فکر می کنم یه ربطی به سارا داشته باشه...

 وقتی به اتاقم رفتم همه از اتاق رفتن بیرون ولی سپهر توی اتاق موند انگار میخواست باهام حرف بزنه..

 رنوشت با ما بد تا کرد...قلب سارا االن توی سینه ی توست..بدون مقدمه شروع میکنم...س-

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟-

 بزار حرف بزنم...-

 بزار حرف بزنم...بعد از اینکه بی هوش شدی سارا هم بی هوش شد...دوتاتون رو رسوندیم بیمارستان

ی برای من یکی برای تو اون سارا با همون حال خرابش از پرستار دوتا کاغذ و خودکار خواست و دوتا نامه نوشت یک

موقع نفهمیدم چرا برای تو نامه نوشت..اما سارا می دونست که رفتنیه....حتی دکتر ها هم دلیلشو نفهمیدن..هیچ کس 

 نفهمید چطور این اتفاق افتاد..بعدش هم همه ی اعضاشو اهدا کردن و قلبش هم...

نیست .......دکتربه ایستگاه پرستاری رفت و بعد از چند دکتر بعد ازبعد از معاینه سارا گفت:که حالش اصال خوب 

 دقیقه اومد سمت بابای سارا گفت:

 میخوام یه چیزایی بهتون بگم اگه میشه شما و پدر اون دخترخانوم بیایید اتاقم منم باهاشون رفتم که دکترگفت:

دچا نارسایی مغزی شده اما اون  بی مقدمه شروع می کنم اون خانوم به خاطر فشار سنگینی که بهشون وارد شده-

 گیرنده های عضو هم بوده مگه نه؟'یکی دختر خانوم قلبش به شدت اسیب دیده تا اونجایی که من می دونم تو صف 

 بابات گفت:

 بله-
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 دکتر گفت :باید هر چه زودتر پیوند قلب انجام بشه..

 را خیلی بی قراری می کرد این وسط من بودم که شوکه شده بودم و هیچی نمی گفتم مامان سا

 فرداش سارا مرگ مغزی شد..و قلبش رو به تو دادند..

 بیا این نامه ای که سارا میخواست به دستت برسه..

 اصال قدرت حرف زدن نداشتم نامه رو گرفتم و باز کردم دست خط زیبای سارا رو دیدم :

 سالم عزیزم ..

یدونم رفتنیم و اما اینم میدونم که تو برمیگردی..ازت میخوام که کارایی وقتی این نامه رو می خونی که من نیستم..م

که من نتونستم و بکنی..مراقب باش سپهر یا بابا بخاطر عذاب وجدان دست به کار خطرناکی نزنن..مراقب هردوشون 

 باش..نمیدونم چرا این چیزا رو از تو میخوام..ولی تورو خدا به حرفام عمل کن...

 ترین ها برای تو و سپهر...با آرزوی به

 قربانت سارا

  
 اصال نمی دونستم چی باید بگم .. مغزم قفل کرده بود..با چک های متوالی که به صورتم می خورد به خودم اومدم

 چهره ی نگران عمو و بابا و سپهر رو باال سرم دیدم

 سپهر داشت به صورتم می زد تا به خودم بیام

 با گریه گفتم

سی از من نظر نخواست؟چرا؟؟ چرا این کارو کردین..چرا بدون اجازه ی من جون یکی رو گرفتین؟ من نمی چرا ک-

 خوام بخاطر من کسی بمیره... نمی خوام می فهمین؟؟

 سپهر فریاد زد: بس کن دیگه چی داری میگی ؟؟ این خواست خدا بود

خیلی ترسیده بودم نمی دونستم باید چیکار بعد هم سرشو گرفت توی دستاش ..چشماش و صورتش سرخ سرخ بود 

 کنم

 عمو رفت سمت سپهر که فریاد سپهر بلند شد

 به من نزدیک نشو همه این اتفاقات بخاطر تو افتاد-

مامانم سپهر رو به اتاقش برد عمو هم که غرورش رو از دست داده بود از اتاق زد بیرون بابام پیش من نشست و 

 شروع کرد به حرف زدن

 فاش آرومم می کرد اما االن هیچی ازشون نمی فهمیدم .. کمی بعد خوابم بردحر

امروز چهلم ساراست .. انگار تمام عالم غمگینه یه دختر بیست ساله فوت شده..هرکی بشنوه اون چه فداکاری کرده 

کنم .. نشسته بودم اشکش در میاد واقعا یه آدم تا این حد مهربون و دل رحم؟.. سارا رو واقعا توی قلبم حس می 

 کنار قبر و آروم اشک می ریختم

 وقتی همه رفتن و خودمون با پدر و مادر سارا موندیم ..صدای سپهر تمام قبرستون رو برداشت

خدایا چرا؟؟ چرا سارا رو بردی؟؟ راست میگن آدمای خوب رو زود می بری .. حق داشتی تو هم سارا رو دوست -

 خودت ولی کاش منم می بردی من بدون سارا نمی تونم خدااداشتی برای همین بردیش پیش 

 داشتم همین طور اشک می ریختم که سارا رو با یه لباس سفید دیدم ..آره خودش بود بهم گفت
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 برو کنارش نزار تنها درد بکشه برو

به سمت سپهر رفتم بعد هم ناپدید شد بلند شدم که پیداش کنم اما نبود...اشکی که روی گونم بود رو پاک کردم و 

 دستشو آروم گرفتم و گفتم:

سپهر آروم باش تو رو خدا سارا راضی نیست خودتو اینطور عذاب بدی من صداشو می شنوم باور کن راست میگم 

 میگه نمی خوام سپهر این طور شکسته بشه خواهش می کنم آروم باش

به سمت ماشین ها رفتیم ...بیچاره مامان وبابای نمی دونم چرا سپهر با حرفای من کمی آروم تر شد کمی بعد همه 

 سارا همین یه دختر رو هم از دست دادن انگار صدسال پیر شدن.. خدایا به هممون صبر بده

االن یه سال از فوت سارا می گذره حال همه بهتر شده اما هنوز هم هوای غم از خونه هامون نرفته با این که زیاد با 

میشه دوسش داشتم و بهش بخاطر مهربونی هاش بهش غبطه می خورم خدایا چقدر سارا سارا صمیمی نبودم اما ه

 خوب بود

هفته ی پیش امتحانات تموم شد و من فردا کنکور دارم واسه ی رشته ی دندون پزشکی دارم میخونم خیلی بهش 

خیال کنم تو این یه ماه عالقه دارم امروز خیلی استرس داشتم دوس دارم حداقل دانشگاه قبول شم تا کمتر فکرو 

سپهر بهتره اما هنوز سیاه پوشیده و با پدرش حرف نمی زند اما با من کمی مهربون شده ..شاید بخاطر قلب 

 ساراست...

 رفتم تو آشپزخونه پیش مامانم

 مامانی شام چی داریم؟؟-

 ماکارونی االن می کشم-

 باشه-

 -بدو سپهر و عموتو صدا کن

 -باش

 ه ی عمو دیدم سپهر داره میره بیرون بهش گفتم:رفتم در خون

 -سالم

 -سالم چیزی شده؟

 -مامان گفت بیام صداتون کنم واسه شام

 -داشتم میومدم

 -پس عمو چی؟

 -نمی دونم

 -پس من برم صداش کنم

 -باش

 رفتم عمو رو صدا زدم و با هم به سمت خونه رفتیم

 با گفت:نشسته بودیم داشتیم شام میخوردیم که با

 عزیزم بعد از شام برو بخواب که فردا راحت تر بیدار شی-

 باشه بابا ولی خواب نمیره که.استرس دارم-
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 استرس چرا تو که درستو بلدی مگه نه؟-

 نمیدونم همه چی از ذهنم پریده -

 قربونت برم نگران نباش قبول میشی-

 شب با کلی استرس بزور خوابیدم

لی استرس داشتم رفتم دستشویی و مسواک زدم بعدش هم رفتم تو اشپزخونه که سپهر رو صبح که بیدار شدم خی

 پیش مامانم دیدم

 سالم-من

 سالم عزیزم خوبی؟ -مامان

 سالم خوبی-سپهر

 مرسی-من

 بیا یه چیزی بخور بعد هم اماده شو تا ببیرمت-سپهر

 بابا کجاست؟-

 رفت..یه عمل داشت باید به جای یکی از دوستاش می-

 عیب نداره-

 اشتها نداشتم چیزی بخورم رفتم اماده بشم بابام جراح قلب بود برای همین امروز مجبور شد بره بیمارستان

 سپهر اومد توی اتاق وای خدای من با این سر و وضع ......یه تاپ تنگ که زیر مانتو میپوشم با شلوار

 ببخشید بدون اجازه اومدم-

یه نفس راحت کشیدم و سریع اماده شدم عادت داشتم جلوی موهامو کمی بریزم بعد سریع رفت بیرون 

 بیرون.............

رفتم سوار ماشین بشم تازه نگاش کردم چه خوشتیپ شده بود یه شلوار لی سرمه ای با یه تی شرت سفید سوار 

bmw نقره ای رنگش شدم 

 ها را باال کشید و کولر ماشین رو روشن کرد بهم گفت: بار اول بود سوار ماشینش شدم چه بوی خوبی میداد شیشه

 می ترسی؟-

 خیلی-

 ازچی؟-

 ازاینکه قبول نشم-

 اگه قبول نشی چی؟-

 نمیدونم-

 چه برنامه ای برای زندگیت داری؟-

 اگه دانشگاه قبول شدم درسمو ادامه میدم اگه نشدم هم........-

 که چی؟-

 اه بدمنمیدونم نمیخوام به دلم بد ر-

 باشه امیدوارم موفق بشی.....-
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 دیگه تا اونجا حرفی نزدیم وقتی رسیدیم وحید و ساحل رو دیدم ایستاده بودند داشتم پیاده می شدم که سپهرگفت:

 منم باهات میام-

 تعجب کردم ولی چیزی نگفتم و پیاده شدم

 سالم عزیزم خوبی؟سالم اقاسپهر-

 سالم مرسی-من

 سالم خانوم-سپهر

 وحید دستشو برد جلو و به سپهرسالم کرد و بعد هم گفت:

 سالم عزیزم خوبی؟-

 سالم مرسی تو خویس-

 منم خوبم استرس داری-

 اره خیلی می ترسم-

تو که مطمئنم قبولی می ترسم این خواهر خرم رد بشه خندیدم که با چشم غره ی سپهر روبه رو شدم خندمو جمع -

 هر گفت میام دنبالتکردم که موقع رفتن شد سپ

رفتم سر جلسه چند دقیقه چشمامو بستم بعد شروع کردم این چند ساعت عذاب اور هم تمام شد و زدم بیرون خیلی 

بد دادم فکر نکنم قبول بشم با ناراحتی رفتم بیرون سپهر رو پیدا نکردم اما از دور ماشین وحید رو دیدمرفتم سمتش 

 که گفت:

 خوب دادی عزیزم؟

 ال نمیدونم تو روخدا نپرسنه اص

 انگار حالت خوب نیست رنگت پریده 

 اومد سمتم و دستم رو تو دستاش گرفت و گفت:

 چقدر سردی

 همون موقع سپهر هم اومد

 چکار میکنی؟دستتو بکش

 چه غلطی میکنی مگه خودت ناموس نداری به دختر مردم دست میزنی ها؟

 نیست با این حرف سپهر اومد سمت من که روی زمین نشسته بودممن من قصد بدی نداشتم حالش خوب -وحید

 چی شده دریا چرا این طوری شدی؟-

 دریا خانوم؟-وحید

 دریا عزیزم......-سپهر

چیزی نیست یه لحظه جلو چشمام سیاهی رفت اومدم بلند شم که دوباره سرم گیج رفت داشتم می افتادم که -من

 سمت ماشین رفتمسپهر زیر بغلمو گرفت و سریع به 

 االن بر می گردم-

 نمی دونم کجا رفت وقتی اومد یه رانی تو دستش بود اصال نمی تونستم بخورم بزور یه خوردم داد بعد گفت

 چیزی نیست فشارت افتاده چرا صبح چیزی نخوردی؟-
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 استرس داشتم اشتهامو او دست داده بودم.-

 هش گفت که ناهار رو بیرون می مونیم..ماشین حرکت کرد سپهر به مامانم زنگ زد و ب

 بعد صندلی رو خم کرد و گفت:

 یکم چشماتو ببند تا برسیم-

 کجا میریم؟-

 یه جای خوب-

 چشمامو بستم و دیگه چیزی نفهمیدم

 دریا بیدار شو-سپهر

 چشمامو باز کردم..سپهرو دیدم که جلوم ایستاده بود و به من خیره شده بود

 چیزی شده؟-

 ر دستی تو موهاش کشید و گفت:سپه

 نه نگرانت شدم صدات کردم جواب ندادی... پیاده شو-

 پیاده شدم...وای اینجا که بهشته...چقدر قشنگه...اصال باورم نمیشه

 اینجا کجاست؟-

 خونه ی آرزوهای من و سارا -

 چی؟-

 اینجا رو برای سارا درست کرده بودم اما وقت نکرد ببینش...-

-.... 

 یه قطره اشکی که از چشمش اومد رو کنار زد رفتم سمتش که گفت:

 بریم داخل-

 باشه-

یه جایی که فکر کنم بیرون از شهر بود و تمام اطرافش درخت بود و یه کلبه ی چوبی هم بین درختا.خیلی قشنگ 

 ...بود..رفتم داخل..مات شدم تمام کلبه عکس های سارا بود..ای خدا یعنی اینقدر عاشق بود

 چی شده؟-

 هیچی-من

 رفت یه گوشه نشست و خودشو جمع کرد و شروع کرد:

سارا گناهی نداشت اون..اون فقط یه قربانی بود..قربانی اشتباهات بابا..سارا خواهرم بود...خواهری که همیشه -

ی دونم که خودمو آرزوی داشتنش به دلم موند..ای خدا..نمیدونم چطور میشه این موضوع رو هضم کنم..اما اینو م

 نمی بخشم برای این عشق..که جون سارا رو گرفت..

رفتم کنارش نشستم دست کشیدم رو موهاش سرشو بلند کرد تمام صورتش خیس بود..سرشو گذاشتم روی قلبم و 

 گفتم:

 از این به بعد دلت که براش تنگ شد بدون اون اینجاست..قلبش..-

 د بعد بلند شد و گفت:چند دقیقه حرفی نزد و همون جوری مون
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 یادم رفت غذا ها سرد شدن بیا بریم غذا بخوریم..-

 غذا؟-

 آره سر راه ناهار گرفتم-

 باشه بریم-

 سپهر رفت و غذاها رو اورد ......بعد از غذا هم گفت بهتره حرکت کنیم تا زودتر برسیم توی راه گفت:

 دریا تو از وحید خوشت میاد ؟ -

 بی مقدمه این سوال رو مطرح کرد تعجب کردم ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم : از این که این قدر

 نه تو چرا همچین فکری کردی؟-

 اخه..نمی دونم این طوری حس کردم

 اشتباه می کنی وحید برا من مثل داداشمه.....داداشی که هیچ وقت نداشتم-

 پس با این وجود اونم به تو مثل خواهرش نگاه می کنه ؟-

 اره مطمئنم-

با جواب قاطعی که دادم دیگه چیزی نگفت وقتی رسیدیم خونه از توی پنجره رفتم تو اتاقم پنجره ی اتاقم بلنده و 

میشه ازش به عنوان در هم استفاده کرد رفتم پای اینترنت اول ایمیل هامو چک کردم بعد هم رفتم یکم نت گردی و 

 م در اومداهنگ دانلود کردم تا اینکه صدای مامان

 دریا عزیزم بیا شام بخور-

 باشه اومدم-

چقدر ساعت زود گذشت لباس هامو که هنوز تو تنم بود عوض کردم و رفتم توی اشپزخونه تا شام بخورم سر شام 

 بابا سوالهایی در مورد کنکور کرد و منم جواب داد بعد شام دوباره رفتم پای اینترنت اما این بار رفتم توی و بالگم و

 شروع کردم به عوض کردن قالب و نوشتن

مطلب و این چیزا اخه این مدت اصال وقت نکردم بیام و پای نت بشینم اول اینکه مسئله سارا و اینا بعدشم کنکور به 

 کل از تکنولورژی دور شده بودم

 عزیزم از خواب پاشو

---------- 

 پاشو دیگه اهی ساحل فدات شه-

------------- 

 حل می شنیدم ولی حال نداشتم جواب بدمصدای سا

چرخ.الهی توی دستگاه اسکنن گیر کنی خبر مرگت 81پاشو قربونت برم.الهی خبر مرگتو برام بیارن الهی بری زیر-

پاشو بی شعور نفهم میری دور دور خستگیتو برا ما میاری الهی بمیری راحت شم ازت خبرت رو بیاره این سپهر ای 

 تو روحت پاشو

 ساحل خفه میشی میزاری بخوابیم یانه؟اه -

 نه نمیشه پاشو تا جمعت نکردم-

 ساحل جون جون مادرت برو خونتون-
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 نمیشه پاشو می خواهیم بریم دور دور-

 نمیام به چه زبونی بگم-

 خفه شو .پاشو گمشو)ببخشید مجبورم بنویسم(-

 چه فحشهاشم هم قافیه میگه-

 ما اینم دیگه ابجی-

 بریم یه چیزی بخوریم بعدا بریم حاال بیا-

 چی بخوری حاال وقت ناهاره-

 چی ناهار؟-

 اره ساعت دوازدهه-

 باشه فعال بریم تو حال-

 بریم-

باهم دیگه رفتیم بیرون می دونستم االن اگه مامانم منو ببینه می کشم اخه همیشه بهم میگه اول دست و صورتت رو 

 از اتاق اما من امروز با همون سروضع زدم بیرون و داد زدم بشور و لباس عوض کن بعد بیا بیرون

 سالم مامان خوشکله کجایی؟-

 سالم عزیزم بیا تو اشپزخونه ام-

 رفتم تو اشپزخونه که دیدم سپهر هم اونجاست وای شرفم رفت سپهر با دیدنم با صدای بلند زد زیر خنده 

 گفتم:چیز خند داری هست؟-

 اره قیافه ی تو-

 چیش نیستهی-

 هست-

 نیست-

 هست-

 رفتم تو ایینه هال و اومدم بگم نیست که با دیدن قیافه ام پشیمون شدم و گفتم:

 هست

 سپهر و مامانم و ساحل شروع کردن به خندیدن جدا قیافه ام خیلی خنده دار بود یه پیراهن تا سر زانو

 

 ام گرفت باموهای اشفته و چشمهای پف کرده جوری که خودم هم خنده

 به مامانم گفتم:-

 مامی اینو بی خیال می خوام برم ددر

 کجاعزیزم؟-

 این ساحل خراب شده رو سرمون ببرمش بیرون -

 درست حرف بزن-

 چشم این ساحل خراب نشده روسرمون که ببرمش بیرون
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 باشه کجا؟-

 رستوران

 بعد دیدم زشته تعارف نکنم

 شما نمیاین؟-

 رم اگه دوست دارید با سپهر بریدنه عزیزم کار دا-

 اره سپهر میای بریم؟

 نه برین خوش بگذره-

 بیا دیگه چرا تعارف میکنی؟-

 باشه پس برین اماده شین -

 اوکی-

 رفتیم اماده شدیم داشتیم به سمت بیرون می رفتم که به ساحل گفتم :

 توکه از اومدنش ناراحت نیستی-

 نه عزیزم بریم-

 ل که سپهر رو دیدمرفتم داخل ها

 اماده شدین؟-سپهر

 اره بریم-

 نگاهی به لباسام بعد به موهتم کرد و گفت:

 موهاتو بکن داخل-

 چی؟-

 موهاتو جمع کن از تو صورتت میخوای این جوری بری؟-

 اخه همیشه..

 همیشه اره ولی االن با من میری بیرون نمیشه مثل همیشه باشب فهمیدی؟-

 اره باشه

 تو اینه تا موهامو درس کننم که ساحل گفت : رفتم

 این همیشه اینطوریه؟

 تا حاال باهاش بیرون نرفتم نمی دونم

اوه اوه.....بعد اداشو در اورد و گفت موهاتو بکن تو داشتیم می خندیدیم و می رفتیم بیرون که سپهر هم امد و باهم 

 از خانه خارج شدیم سوار ماشین شدیم که سپهر گفت:

 ریم دنبال دوستم خیلی باحاله باهاش خوش میگذره ب

 من که سه پایه ام بریم

 منم هستم بریم-ساحل

 رفتیم دنبال دوست سپهر که اسمش کیان بود خدایی خیلی باحال بود از اول با هم صمیمی شدیم سپهر پرسید

 کجا بریم
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 بریم فرح زاد-ساحل

 اره-من

 me too-کیان

 پس بزن بریم-سپهر

ی راه فهمیدم که کیان از بچگی خارج کشور زندگی میکرده و همونجا درس می خونه تا چند وقت دیگه هم بر تو

 میگرده تا پایان نامه اش رو بگیره

 رفتیم فرخ زاد با مسخره بازی های ساحل و کیان خیلی خیلی خوش گذشت

 بعد از اینکه برامون چای و قلیون و اینا اورداند ساحل شروع کرد 

 عزیرم خانومی می کشی؟ 

 عمرا

 نه باید بکشی هر وقت میایم میگی نه...

 ساحل خانوم دریا مشکل قلبی دارهاین چیزا براش مضره نباید بکشه-سپهر

 

 باشه ببخشید-ساحل

 اه چتونه اومدیم شادباشیم نه پاچه بگیریم-کیان

 کیان این دوستت چقدربداخالقه -من

 میخوای بخندومش؟-کیان

 رها-

 کیان شروع کرد به قلقلک دادن سپهر نمی دونستم که سپهر قلقلکیه یعنی هیچی ازش نمیدونستم 

 سپهراز خنده شکمشو گرفته بود بعدش که یکم اروم شد بلند شد رفت

 این کجا رفت؟-من

 هیچ وقت ناراحت نمی شد؟-کیان

 اوه اوه اوه-ساحل

 کوفت-من

 تو اون دل بی صاحبت-ساحل

ه چیزی به ساحل بگم که سپهر رو دیدم داشت میومد یه اب معدنی هم دستش بود خواستم یه چیزی بگم اومدم ی

که دستشو جلوی بینش گرفت یعنی ساکت باش تعجب کردم یعنی می خواست چکار کنه که در کمان ناباوری دیدم 

 بطری اب معدنی خالی کرد روی کیان

 داد کیان رفت تو اسمون:

 سپهر تو روحت

 تا تو باشی منو اذیت نکنی-

 

خالصه اون روز هم با شوخی گذشت اما هیچ کدوم نمی دونستیم که از چند روز دیگه دردسرهای ما شروع میشه 

 فردای اون روز با صدای تلفن از اتاقم بیرون اومدم
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 بله؟-

 سالم عزیزم خوبی؟-

 سالم خاله شمایین!مامان ساحل بود-

 اره عزیزم حالت خوبه-

 مامانت هست؟-

 اره د یه لحظه گوشی.......مامان؟-

 جونم عزیزم-

 بیا تلفن خاله یلداست-

 او مردم-

 دیگه فوضولی نکردم و رفتم توی اتاقم امروز برخالف دیروز که اون همه خوش گذشت روز کسل کننده ایه

یم شام بخوریم سر شام مامان شب وقتی بابام اومد رفتم توی هال پیشیش یکم که گذشت مامان صدام کرد تا بر

 گفت:

 چی شده عزیزم؟-بابا

 امروز یلدا زنگ زد برای فردا قرار گذاشت بیان اینجا؟-

 همین؟-بابا

 یعنی.....قرار برا خواستگاری دریا بیان-

 چی؟-من

 خواستگاریبرا کی؟-

 نی شانس خیلی خوبیه یعنی چی دریا؟دیوونه شدی؟برای وحید دیگه به نظر من بهتراز وحید پیدا نمیک-

 مامان لطفا بسه-

پاشدم رفتم توی اتاقم گیج شده بودم شده بودم شبیه آدم هایی که خیلی وقته منتظر این موقعیت بوده اما حاال راضی 

نیست نمیدونم چه حسی داشتم دستموروی قلبم گذاشتم چشامو بستم و باز کردم به نظرم حس خوبی بود گوشیمو 

 به ساحلبرداشتم زنگ زدم 

 سالم -

 سالم ساحل جریان چیه؟-

 هیچی قراره بشی عروسمون -

 ساحل مزخرف نگو چرا وحید این کارو کرده؟-

 خره دوست داره-

 ساحل حیف اینجا نیستی وگرنه میزدم چپ و راستت میکردم-

 بابا مگه دروغ میگم-

 باشه ساحل من برم کاری نداری؟؟-

 نه قربونت خدافظ-

 خدافظ-
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ون شب اصال خوابم نبرد نمیدونستم قراره چی بشه میترسیدم استرس و دلشوره عذابم میداد نمیدونستم چرا اینقدر ا

 دلشوره داشتم اما هر چی بود حس خیلی بدی بود

فردا خودمو به بیخیالی زدم نمیخواستم کسی از استرسم خبر داشته باشه تا حاال چندین بار خواستگار داشتم اما 

 ینطور نشدمهیچوقت ا

عصر با زور مامانم رفتم حموم و یه تونیک سورمه ای چسبون آستین آمریکایی با ساپورت مشکی پوشیدم کمی 

آرایش کردم و موهامو درست کردم بعدش رفتم بیرون از اتاق.بابام با نگاه خریداری نگاهم کرد اما چیزی نگفت اما 

 مامان گفت:

 و میخواد شوهر کنه الهی قربون دخترم برم که بزرک شده-

 کی گفته میخوام شوهر کنم؟-

 ازت معلومه-

 عمرا-

مامانم اومد جواب بده که صدای آیفون اومد وحید و ساحل با مامان باباشون اومده بودن بابام هم که دیشب به عموم 

 ز هم نبودش.خبر داده بود اما مثل اینکه سپهر بیرون بود و نتونست بیاد یعنی اصال خبر نداشت آخه دیرو

نشستم روی مبل از قبل با مامان اتمام حجت کردم که چای نمیبرم و این کارو هم کردم بعد از صحبت های اولیه پدر 

 وحید گفت:

 خوب اصل مطلب این بچه هان -

 بزنیمپسر ما عاشق دریا خانوم شده حاال با اجازه شما برن حرفاشونو بزنن اگه به نتیجه رسیدن بعد حرفای بعدی رو 

 .باشه.دریا جان وحید رو به اتاقت راهنمایی کن لطفا

 چشم بابا-

 وحید بلند شد و با هم به سمت اتاق من رفتیم وقتی رسیدیم توی اتاق وحید گفت:

 اتاقت خیلی قشنگه-

 لبخندی زدم و گفتم:مرسی

 رفتیم نشستیم روی مبل کنار تخت که وحید گفت:

 حالت خوبه-

 شکه شدم که چطور این اتفاق افتادنه زیاد.راستش -

 حاال از این سوپرایز ها زیاد برات دارم اگه....اگه قبول کنی که با هم ازدواج کنیم-

 با این حرفش سرخ شدم که شروع کرد به خندیدن کمی خودشو جلو کشید دستامو تو دستاش گرفت و گفت:

 من دوست دارم دریا عزیزم قول میدم خوشبختت کنم.....-

 همون موقع صدای سروصدا از پایین اومد ترسیدم خدایا چی شده یعنی؟رنگم پرید

 وحید گفت:

 نترس خانمم من اینجام-

 چی....چی شده؟-

 نمیدونم بریم ببینیم چی شده؟-
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 اومدیم از اتاق بریم بیرون که یه دفعه در باز شد و سپهر اومد داخل اتاق

 از سر دریا بردار نمیفهمیمرتیکه آشغال یه بار بهت گفتم دست -

به تو چه ربطی داره دوسش دارم میخوامش با این حرفش سپهر به سمتش حمله کرد و گرفتش به مشت و لگد با -

جیغ و داد من همه اومدن باال بابام سپهر و گرفت و یه سیلی بهش زد من رفتم باالی سر وحید تمام سر و صورتش 

 خونی بود.....

 زی نیستعزیزم گریه نکن چی-

 به سختی از سر جاش پا شد ساحل هم داشت گریه میکرد.

 عموم خیلی از پدروحید معذرت خواست که پدر وحید هم گفت:

اشکالی نداره ما همه میدونیم سپهر ضربه ی روحی شدیدی خورده بهش حق میدیم.نگران نباشین توی یه فرصت -

 دیگه مزاحم میشیم

 ی سپهر بلند شد:وقتی اونا رفتن دوباره سرو صدا

به اجازه ی کی اینکارو کردین؟قلب عشق من خواهر من توی سینه ی دریاست....من میگم برای زندگیش چه -

 تصمیمی بگیره

 بابا:بس کن سپهر چت شده؟؟چرا دیوونه بازی درمیاری؟؟

 همینه که هست اصال همین فردا میریم محضر عقد میکنیم تا ببینم کی میتونه جلومو بگیره-

 سپهر عزیزم آخه چی شد یه دفعه؟!-مامان

 عزیز جون شما تورو خدا دخالت نکنین......-سپهر

 این وسط من بودم که نفهمیدم چی شده....بابا اومد سمتم:

 عزیزم دریا چی شده؟؟-

 بابا منو از اینجا ببرینم تو رو خدا-

 باشه عزیزم-

وار ماشینش شدیم چشمامو بستم و سرمو به شیشه تکیه دادم با بابا زیر بغلمو گرفت و از خونه بردم بیرون...س

 صدای بابا به خودم اومدم:

 عزیزم چشاتو باز کن...-

 بابایی جریان چیه؟-

 من قبل از خواستگاری وحید میدونستم سپهر این تصمیم رو گرفته اما فکر نمیکردم جدی باشه-

 چه تصمیمی؟-

 ازدواج با تو-

 چی؟

 دیوونه شده میگه دریا مال منه و نمی زارم با کسی ازدواج کنه عزیزم سپهر -

 بابا من چی کار کنم؟-

 عزیزم سپهر آدم بدی نیس میتونه خوشبختت کنه..-

 بابا وحید..-
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 تو وحیدو دوست داری؟؟-

 شوکه شدم اما خودمو نباختم)چقدر شکه میشی تو...به تو چه اصال دوس دارم(-

 وی جواب مثبت من خیلی حساب باز کردهنه بابایی اما اون ر-

 اما تو که هنوز بهش جواب ندادی-

 بابا من نمیخوام با سپهر ازدواج کنم-

 اینقدر زود جواب نده یکم فکر کن بعد جواب بده-

 باشه ولی فقط به خاطر شما-

 الهی قربونت برم..-

 ا خودم خلوت کنمدیگه تا خونه ساکت بودم و هیچی نگفتم بابا هم چیزی نگفت تا ب

یه هفته گذشت..امروز روزیه که باید به بابا جواب بدم..یا سپهر یا وحید...خدایا یعنی من باید بین دو نفر که به هیچ 

 کدوم حسی ندارم یه نفرو انتخاب کنم...

رف خیلی فکر کردم چند بار تا حاال نامه ی سارا رو خوندم..به حرف قلبم گوش کردم..چند بار با ساحل ح

زدم..ساحل میگه با این که وحید داداشمه اما به نظرم باید به وحید جواب مثبت بدی..نمی دونم مغزم هنگ 

کرده..ولی یه چیزی رو خوب می دونم...به خاطر سارا هم که شده باید به سپهر جواب مثبت بدم..سارا ازم خواست 

 مراقبش باشم..آره همینه..راه درست همینه...

 رفتم پیش بابا

 بابا اگه میشه میخواستم باهاتون حرف بزنم-

 چی شده دخترم؟-

 راجع به همون موضوع امروز آخرین مهلتش بود..

 آهان خب بیا اتاق کارم تا با هم صحبت کنیم..-

 باشه بریم--

 مامان متعجب از حرفای ما گفت:

 چی شده؟من غریبه شدم-

 نه خانوم بعدا بهت میگم فعال صبر کن-بابا

 بخشیدی گفتم و همراه بابا رفتمب

 خب عزیزم منتظرم-بابا

 بابا من فکرامو کردم..تصمیم گرفتم با..با سپهر ازدواج کنم-

 مطمئنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟-

 نه مطمئنم-

 باشه من بهش میگم تا با عموت برای خواستگاری بیان-

 خانواده ی وحید چی؟-

 خودم باهاشون صحبت میکنم-

 ه مرسی باباباش-
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 الهی بابا قربون دخترش بشه که میخواد عروس بشه-

 لبخند تلخی زدم و گفتم:خدا نکنه

بعد به سمت اتاقم رفتم...دلم گرفته بود..ترجیح دادم برم یه دوش بگیرم..رفتم زیر آب..کمی زیر آب موندم و 

 بعدش دوش گرفتم و اومدم بیرون..

اشتم و شروع کردم به لباس پوشیدن..همیشه این آهنگ رو دوس داشتم..یه آهنگ الهه ی ناز استاد بنان رو گذ

جورایی بهم آرامش میداد..بعد هم مامانم صدام کرد تا برم شام بخورم..بابا موضوع رو بهش گفت..مامان هم مدام 

 قربون صدقم می رفت..اما من ناراحت بودم..خیلی..

ومدن هیچی از مراسم نفهمیدم تا زمانی که با صدای عمو که منو فردای اون روز عمو با سپهر برای خواستگاری ا

 خطاب می کرد به خودم اومدم:

 عمو جون برید با سپهر تو اتاقت حرف بزنید..-

 باشه عمو-

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم سپهر هم به دنبالم اومد وقتی نشستیم شروع کرد:

 داری؟ میخوام بدونم چه انتظاراتی از همسر آیندت-

 هنوز بهش فکر نکردم 

 یعنی چی؟یعنی هنوز نمیدونی چی ازم میخوای؟-

 نه-

 اوکی بریم-

 تعجب کردم یعنی اونم حرفی نداره...شاید..چه میدونم بی خیال...-

 رفتیم تو پذیرایی و سپهر موافقتمون رو اعالم کرد ولی من گفتم:

 عمو جون با اجازه تون من یه شرط دارم-

 زیزمبگو ع-

 سپهر چشماشو تنگ کرد و من گفتم:

 میخوام یه مدت دیگه ازدواج کنیم..-

 مثال چقدر دیگه؟-

شاید یه سال..من هنوز وضع درسم معلوم نیست..تا یه سال دیگه هم یه مقدار به هم عادت می کنیم..مثال نامزد -

 باشیم

 هر جور تو بخوای عزیزم سپهر تو هم موافقی؟-عمو

 نه می دونستم االن میگه نه برای همین گفتم:اومد حرف بز

 بله سپهر هم حرفی نداره..-

 با چشماش برام خط و نشون می کشید..اما من تصمیمو گرفته بودم..فعال برای زندگی مشترک آمادگی ندارم..

 فردا صبح که داشتم صبحانه میخورم اومد و گفت:

 دریا جان آماده شو بریم بیرون-

 کجا؟-
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 اش نشسته رفتم داخل ماشین و گفتم: bmwبعد میفهمی وقتی از خونه اومدم بیرون دیدمش که توی بریم -

 کجا میخوای بری؟-

 جوابی نداد و پاشو روی گاز گذاشت و رفت بیرون..مدتی سکوت کردم اما باز گفتم:

 کجا داری میری؟-

 ی که گفت:یه دفعه زد کنار و ایستاد مونده بودم تو کف که اینکارا یعنی چ

 منظورت از حرف دیروز چی بود؟-

 کدوم حرف؟-

 که تا یه سال دیگه ازدواج کنیم-

 آخه من هنوز آمادگی ندارم..-

 آهان باشه-

اون روز این حرفو زدم اما کاش زبونم الل میشد و توی همون خواستگاری حرف یه سال دیگه رو نمیزدم و موافقتم 

 ..رو اعالم می کردم..لعنت به من.

با عصبانیت ماشینو روشن کرد و به سمت خونه رفت درو که باز کردم و زدم بیرون گازشو گرفت و به سرعت از 

 خیابون رفت بیرون معلوم نیس چش شده ولش کن بابا........

 

 امروز صبح که از خواب بیدار شدم مامان گفت که دایی حامد داره میاد..خیلی تعجب کردم..

برادر داشت که یکیشون وقتی خیلی جوون بود فوت کرد و زن و بچه ای هم نداشت و یکی دیگه هم مامان من دو تا 

 استرالیا زندگی می کنه و یه ساله که با دختری به اسن مهسا ازدواج کرده..اسمش حامده..خیلی دوسش دارم...

ه خانواده ی مهسا اونجا بودن و ما هم من هنوز مهسا رو ندیدم یعنی مراسم ازدواجش همون استرالیا بود به دلیل اینک

 بخاطر امتحانات من نتونستیم بریم...قسنت بوده دیگه..

بعدش هم به خاطر اینکه دوتاشون درس میخوندن نتونستن بیان...فقط چند بار توی نت دیدمش..دوس دارم از 

 نزدیک ببینمش..

ای خبر داده و مثال میخواسته غافلگیرمون کنه..مامان دایی هفت ساله که رفته استرالیا..قراره فردا بیان..یه دفعه 

 برنامه های زیادی داشت میخواست پس فردا مهمانی بگیره به مناسبت اومدن حامد و مهسا...

بهم گیر داده بود که حتما باید بری خرید و لباس بخری..البته خودم هم بدم نمیومد...باالخره از این یکنواختی 

 درمیام..

در خونمون باشه..اه اه همیشه از خرید لباس مهمانی بدم میاد...سه 0گ زدم و قرار گذاشتم که ساعت به ساحل زن

 ساعت طول می کشه تا آدم لباس عوض کنه...ساحل هم مدام گیر میداد که اینجاش اینطوره..اونجاش اونطوره..

بود خریدم..خیلی ساده بود برای همین باالخره بعد از کلی گشتن یه لباس تا روی زانو که جنسش ریون و حلقه ای 

 یه کمربند مشکی هم برای روش خریدم البته به پیشنهاد ساحل...

 اونم یه لباس نقره ای دکلته ی خوشکل خرید..آخه اونا هم دعوت بودن...

یه خریدم و ساحل هم همین طور با این تفاوت که ماله اون 81حاال نوبت کفش بود من یه جفت کفش مشکی پاشنه 

 حاشیه ی ظریف ورساچه داشت که از ماله من قشنگ ترش کرده بود..
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 بعد هم مقداری لوازم آرایش و اینجور چیزا گرفتیم تا خودمون توی خونه آماده بشیم..

ساحل خیلی قشنگ مو درست می کرد..ولی داغ دلشو روی موهای بیچا ره ام همیشه خالی می کرد...هر وقت 

ینقدر می کشیدشون که تا دو روز سر درد می گرفتم..ولی چه کنیم دیگه رفیقه باید با همه میخواست درستشون کنه ا

 سازش رقصید..

امروز ساعت شیش پرواز حامد جونم می شینه..خیلی دوست دارم زودتر ببینمش همش به دستور مامان اینور و اوور 

 میرفتم و توی کارا کمکش می کردم..

مانتو سفید با شلوار جین آبی و شال و کیف و کفش مشکیمو پوشیدم و به سمت ماشین  باالخره موقع رفتن شد..سریع

بابا هجوم بردم..بابا قول داده بود اگه کنکور قبول بشم برام ماشین بخره..آخ گفتی اصال یادم رفته بود کاش قبول 

 شم

م کرد و دستاشو دور کمرم حلقه کرد تا فرودگاه با همین افکار مزخرف گذشت..وقتی وارد فرودگاه شدم یه نفر بغل

به زور برگشتم و از دیدن حامد جیغی زدم که همه برگشتن بهمون نگاه کردند..بوس بارونش کردم اونم همینطور 

 به قدری که صورت دوتامون خیس شده بود..

 حامدی دلم برات تنگ شده بود..-

 منم همین طور عزیزم خیلی زیاد-

 ر خیلی بانمکی بود مامان هم کلی گله کرد که داداشش بی وفاست و از این حرفا..با مهسا هم آشنا شدم دخت

خالصه به خونه رفتیم و شروع کردیم به گفتن و خندیدن..سپهر کنار من نشسته بود برای همین کمی معذب بودم 

 یکم که گذشت حامد گفت:

 دریا جون برو جون چمدون سرمه ای بیارش..-

 سوغاتی؟-

 مآره عزیز-

 آخ جون-

سپهر بهم چشم غره رفت که توجهی نکردم و رفتم سراغ چمدون..آوردمش توی پذیرایی و نشستم کنارش همه با 

 خنده داشتن نگام میکردن جز سپهر که عصبی بود..ولش کن بابا این مشکل روان اعصاب داره..

 بیا دایی جون اول ماله تو تا شرت کم بشه-

  حامد بخدا خیلی بی شعوری-

 به حالت قهر ازش رو گرفتم که بابا گفت:

 دریا درست حرف بزن..-

 راست میگه از دایی معذرت خواهی کن-مامان

 چیزی نشده چرا شلوغش می کنین؟-دایی

 دریا جون شوخی کرد مگه نه عزیزم؟-مهسا

د مقصر اصلی خودم خیلی ناراحت شدم که جلوی همه ضایعم کردن..مخصوصا بابا این انتظارو ازش نداشتم هرچن

 بودم..رفتم توی اتاقم و هر چی هم حامد صدام کرد جواب ندادم که صدای مهسا اومد:

 بزار تنها باشه-
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چند روز بود بی دلیل عصبی میشدم و دوس داشتم گریه کنم و یه چیزی رو بشکنم..ساحل میگفت باید برم 

و با گوشی آهنگ آخه دل من محسن یگانه رو روانشناس..چه میدونم..خل شدیم رفت..روی تخت دراز کشیدم 

 گذاشتم:

 توی آینه خودتو ببین که چه زوده زود

 توی جوونی غصه اومد سراغت پیرت کنه

 نذار که تو اوج جوونی غبار غم

 بشینه رو دلت یهو پیر و زمین گیرت کنه

 منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست

 تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد

 خودش میگفت یه روزی میذاره میره

 خودش میگفت یه روز خاطره هاتو میبره از یاد

 آخه دل من دل ساده ی من

 تا کی میخوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

 آخه دل من دل دیوونه ی من

 دیدی اونم تنهات گذاشت بعد یه عمره آزگار

 آخه دل من دل دیوونه ی من

 ی به عکس روی دیوارتا کی میخوای خیره بمون

 دیدی اونم رفت اونم تنهات گذاشت رفت

 تو موندی و بی کسی و یه عمر خاطره پیش روت 

 دیگه نمیاد نه دیگه پیشت نمیاد

 از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس رو به رو

 آخه دل من دل دیونه ی من

 تا کی میخوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

 بشینی به پاش بسوزی تا کی میخوای

 تا کی میخوای بشینی چشم به در بدوزی

 در پی پیدا کردن کسی برو

 که فقط واسه ی خودت بخواد تو رو...

آهنگ که تموم شد از روی تخت بلند شدم که دیدم سپهر به در تکیه داده و به من خیره شده این کی اومد که 

 متوجه نشدم رفتم نزدیکش و گفتم:

 چیزی شده؟-

 فکر نمی کردم اینقدر نازک نارنجی باشی..-

 حاال که هستم اگه ناراضی هستی برو عروسی رو بهم بزن..-

 چته دریا چرا پاچه میگیری؟-
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 دادزدم:

 دوس دارم برو بیرون نمی خوام ببینمت زندگیمو به گند کشیدی-

هوای اعتماد به نفس و داد زدن برای همیشه از چه اعتماد به نفسی دریا جون دمت گرم..برو بابا االن یه دادی میزنه 

 سرت بره 

 ولی بر خالف تصورم آروم گفت:

 چته دریا؟؟آروم باش من که چیزی نگفتم..-

 برو بیرون-

آخیش باالخره رفت...من چم شده؟؟؟این بدبخت چکار کرده بود که اینطور باش حرف زدم..حرف که باهاش دعوا 

که تا دو،سه ماه قبل میترسیدم بهش نگاه کنم...این جرعت از کجا اومد خدا میدونه...ولی کردم..اونم با کی ..با کسی 

 اون موقع نفهمیدم که همین آدم مثال بدبخت با زندگیم چه میکنه...

یکم توی اتاقم نشستم تا اینکه دایی حامد اومد دنبالم.. کلی حرف و نصیحت بارم کرد و در آخر گفت که اصال از 

حت نشده و حتی خوشحاله که االنم مثل قبل باهاش راحتم و ازدواجش باعث نشده ازش دور بشم...آخه حرفم نارا

 بچگیامون که ایران بود خیلی با هم صمیمی بودی..

 امروز صبح با جیغ و داد ساحل از خواب بیدار شدم..

 پاشو دیگه دختره ی خوابالو مثه خر قطبی همش خوابه-

 ساحل ولم کن-

 و میدونی تا بیدارت نکنم ول کن نیستم..بلند ش-

 راستی احمق اون خر قطبی نیست خرس قطبیه..-

 تو خرس نیستی همون خر بیشتر بهت میاد-

بلند شدم و بالش رو به سمتش پرتاب کردم اینقدر با بالش تو سر و کله ی هم زدیم و جیغ و داد راه انداختیم که 

 دایی حامد اومد باال و گفت:

 چه خبره؟؟؟؟؟؟؟ساحل جان شما اومدی دریا رو بیدار کنی یا بکشیش؟؟گناه داره بچه اینجا-

 خان دایی بزارید من کارمو انجام بدم-

 understoodالحق که دوتاتون زبون بازید...همچین میگه خان دایی انگار هفتاد سالمه...بابا من حامدم..حامد... -

 شد؟

 بله-

ید بعد هم بیاین به دادم برسین که مامانت اینقدر ازم کار کشید پشیمون شدم اومدم زود باشین اینجا رو تمیز کن-

 ایران...

 حقته برو-

 آره دیگه همتون همین طورین...مهسا هم همینو میگه..-

 با خنده رفت بیرون وقتی از اتاق زد بیرون ساحل دستمو گرفت و با ذوق و شوق گفت:

 دریا جونم؟؟-

 بنال؟؟-
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 مانت دیگه داداش نداره؟این ما-

 نه چطور مگه؟-

 آخه این حامد خیلی باحاله ولی حیف که زن داره و گرنه باید زن دایی صدام میکردی-

 بعدش هم با تاسف و ناراحتی سری تکون داد

 خاک تو سرت ساحل چشم چرون-

 خندید و گفت:

 شوخی کردم خره-

 اه کمرم بابا خسته شدم دیگه چقدر کار کنم..

 حامد خندید و گفت:

 دایی اومده باید کار کنی..-

 هه هه-

 به زور از دست مامان فرار کردیم و با ساحل رفتیم توی اتاقم که ساحل گفت:

 بیا ببینم یه فکری به حال کلت کنم-

مه ای خالصه اول منو اماده کرد بعد خودشو،وقتی رفتم جلوی آینه واقعا از خودم خوشم اومد..توی اون لباس سر

معرکه شده بودم..ساحل همه ی موهامو بابلیس کشیده بود و جلوشو هم با اتو صاف کرده بود و به صورت فکل داده 

بود باال. چند تا گیس هم پشت موهام در آورده بود..و یه مقدار از موهامو با کیلیبس باالی سرم نگه داشته بود..دور 

لب قرمز..جیگری شده بودم واسه خودم..ساحل هم خیلی ناز چشمامو خط چشم توسی و مشکی کشیده بود با رژ

شده بود..موهاشو اتو کشیده بود لخت لخت تا روی کمرش با یه آرایش خاص که تا حاال ندیده بودم..هر چی بود 

 خیلی قشنگ شده بود..با هم رفتیم بیرون که دیدم همه ی مهمانا اومدن..ساحل رفت و حامد اومد سمتم و گفت:

 ی افتخار میدی؟؟خانوم-

 متاسفم من به کسایی که به همسرشون خیانت میکنن افتخار نمیدم..-

 با خنده دستمو بوسید و گفت:

 عزیزم ناز نکن دیگه-

 با ناز گفتم:-

 باشه قبول میکنم-

دور از  خالصه با هم رفتیم و به همه سالم کردیم وقتی به وحید رسیدم اول کمی نگاهم کرد و بعد سالم کرد و بعد

 چشم حامد برام بوس فرستاد..چرا اینکارارو می کنه..خدا کنه کسی ندیده باشه..

به سمت سپهر نگاه کردم یه شلوار پارچه ای مشکی با یه پیراهن مردونه ی خاکستری به رنگ چشماش..شاید اگه 

 ازدواجمون اینقدر زوری نبود بهش عالقمند میشدم..چه میدونم بابا

گفتیم و خندیدیم و من و حامد هم ترکوندیم اینقدر که رقصیدیم دیگه تقریبا جنازه شده بودم وقتی  بعد از شام کمی

اکثرا رفته بودن از بقیه معذرت خواهی کردم و رفتم توی اتاقم تا بخوابم با ساحل هم برای فردا ناهار قرار داشتیم تا 

 بیاد اینجا..
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کردم که دیدم در باز شد و سپهر اومد داخل..سریع زیپ لباسمو کشیدم رفتم توی اتاقم و داشتم زیپ لباسمو باز می 

 باال که درو قفل کرد و اومد نزدیکم..دستمو گرفت

 چه کار میکنی؟-

 سپهر سرشو به گوشم نزدیک کرد و گفت:

 میخوام آمادت کنم دیگه..برای ازدواج..مگه نگفتی آمادگی میخوای؟؟-

 با صدای لرزون گفتم:

 شو..برو بیروندیوونه ن-

 هنوز نفهمیدی من دیوونه ام؟؟؟بعد از از دست دادن سارا دیوونه شدم..-

 سپهر-

 تا اومدم حرف بزنم زد توی گوشم و گفت:

ساکت باش اون موقع که وحید برات بوس میفرسته و تو هم بهش میخندی باید به این چیزا هم فکر کنی...فکر کن -

 منم وحیدم...یه شب بیشتر نیس..

پرتم کرد روی تخت و سعی می کرد لباسامو در بیاره هر چی دست و پا میزدم بی فایده بود...اگه جیغ میزدم آبروم 

می رفت از طرفی هم سپهر جلوی دهنمو میگرفت به طوری که نمیتونستم نفس بکشم چه برسه بخوام جیغ 

ط می خندید..انگار واقعا دیوونه شده بود..انگار بزنم..اینقدر التماس و گریه کردم که داشتم از حال میرفتم اونم فق

سادیسم داشت...نفسم در نمیومد..انگار داشتم جون میدادم..درد امونمو بریده بود..یه لحظه هنگ کردم و دیگه 

 هیچی نفهمیدم.........

 

 نگ میزد گفتم:صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم اول فکر کردم ساحله آخه اون فقط این موقع صبح ز

 چه مرگته؟-

 دریا خوبی؟؟-سپهر

یه دفعه ای یادم افتاد که دیشب چی شد..سریع نشستم روی تخت که درد شدیدی توی کمرم پیچید..خواستم داغ 

 دلمو خالی کنم که توان همونم نداشتم فقط با صدای ضعیفی گفتم:

 عوضی،خیلی آشغالی-

 لم خوب نبود...خدا لعنتت کنه سپهر...نابودم کردی..گوشیو قطع کردم و به ساحل زنگ زدم..حا

 چته اول صبحی؟-

 ساحل بیا اینجا..بیا دارم میمیرم...-

 دریا چی شده؟-

 ساحل بیا فقط کسی نفهمه حالم خوب نیس..میفهمی..به کسی نگو..اگه کسی بفهمه شرفم میره..-

 باشه اومدم-

 رو زدن..ترسیدم یعنی کیه؟ حدود نیم ساعت گریه کردم که دیدن در اتاقم

 صدای ساحل اومد که گفت:

 دریا خره درو باز کن دیگه-
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 می دونستم داره فیلم میاد که کسی شک نکنه، گفتم:

 در بازه بیا تو-

 اومد داخل و از دیدن من توی اون حالت یه لحظه هنگ کرد بعدش سریع اومد سمتم و گفت:

 چی شده؟-

 یف کردم که چی شده..اونم همراهم گریه می کرد..بعدش گفت:زدم زیر گریه و براش تعر

 عزیزم سریع برو حمام تا من اینجا رو تمیز کنم بعدش میریم دکتر..-

 دکتر واسه چی؟-

 چه میدونم یه دارویی چیزی..اینطور که نمیشه-

 من میترسم-

 برو عزیزم نگران نباش-

 ساحل اگه بابام بفهمه؟-

 کنم..برو دیگهخودم میدونم چکار -

رفتم حمام کردم اما نشسته بودم توی وان..اصال نمیتونستم سرپا بایستم..ساحل کمکم کرد لباس بپوشم و تمام مالفه 

هارو هم توی حمام اتاق شست و مالفه ی تمیز گذاشت..صدای مامان در اومده بود که چرا همش توی اتاقیم..کمر 

م..مامان هم چیزی نگفت..آخه فکر می کرد کمر درد من به خاطر درد رو بهونه کردم و روی تخت دراز کشید

کارکردن های دیروزه..سپهر چند بار به گوشیم زنگ زد که جواب ندادم و آخر سر هم طاقت نیاورد و از توی پنجره 

 به اتاقم اومد ساحل اول نمیخواست پنجره رو باز کنه که ترسید سر و صدا کنه و بازش کرد:

 یخوای؟چی از جونش م-

 برو کنار میخوام باهاش حرف بزنم-سپهر

 نمیزارم-

 وکیلشی؟-

 آره حرفی هست-

 میدونستم ساحل زبون درازه ولی نه اینقدر 

 با صدای کشیده ای که ساحل بهش زد به خودم اومدم:

 این به خاطر اینکه به من توهین کردی-

 و یکی دیگه..

 لی پستی..برو بیرون..اینم به خاطر بی آبرو کردن دوستم..خی-

 سپهر که شکه شده بود با بهت از اتاق خارج شد..

 ساحل گفت:

 به وحید میگم بیاد دنبالمون تا یه راهی پیدا کنه.-

 یعنی میخوای بهش بگی چی شده؟-

 آره گلم شاید اون بدونه باید چکار کرد..-

 میترسم ساحل-
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 تهنترس عزیزم..من هستم نمیزارم اتفاق بدی بیف-

وحید که اومد ساحل منو به زور به ماشین رسوند و به مامانم هم گفت که میخواد بریم بیرون یه هوایی عوض 

کنیم..توی راه مدام بی صدا اشک می ریختم و ساحل هم آروم آروم ماجرا رو برای وحید تعریف می کرد..وحید 

 عقب و بهم گفت: لحظه به لحظه عصبی تر میشد و در نهایت ماشینو کنار زد و اومد

 اون عوضی اذیتت کرد؟-

 جوابم فقط هق هق گریه ام بود..

 دِ لعنتی جواب بده اذیتت کرده؟-

 به خودم که اومدم دیدم دارم توی بغل وحید ضجه میزنم وحید و ساحل هم گریه می کردن...

 

می کردن...بعد از اینکه کمی آروم به خودم که اومدم دیدم دارم توی بغل وحید ضجه میزنم وحید و ساحل هم گریه 

 شدیم وحید رفت سه تا بستنی برامون گرفت و مجبورم کرد بخورم..

 بعد هم گفت:

من یه نقشه دارم..من دوباره میام خواستگاریت..اگه بابات قبول نکرد همه چیزو میگم..بعد هم عقد می کنیم و از 

 کشور میریم..اینطوری دست اون عوضی هم بهت نمیرسه..

 وحید بس کن..من نمیخوام اینطور باشه..من باید ازش انتقام بگیرم..-

 چطوری؟-

 به بابا میگم میخوام ازدواج کنم هر چه زودتر..حق طالق هم با خودمه...بعد از چند ماه ازش جدا میشم و بعدش..-

 که چی بشه؟-

 فاحشه.. اول برای اینکه اسم نحسش توی شناسنامه ام باشه تا همه به چشم یه-

 با سیلی وحید برق از سرم پرید..

 خفه شو دهنتو گل بگیر..دیگه نبینم از این چرت و پرتا بگی..-

 با گریه گفتم:

پس چی؟حتی اگه با خودت هم ازدواج کنم بعد از چند سال میکوبی توی سرم که آره لطف کردم باهات ازدواج -

 گندو بار آورده.کردم..ولی اون نمیتونه چیزی بگه چون خودش این 

 ببخشید عزیزم عصبی بودم..نفهمیدم چکار کردم..-

از اول نمیدونستی..نه به اون موقع که بهم میگفتی آجی نه به بعدش که اومدی خواستگاری..اگه نمیومدی -

 خواستگاری سپهر هم کاری نمی کرد..

 نارمون رد میشدن..تا اینکه بی حال شدم..گریه می کردم..داد میزدم..ضجه میزدم...ماشینا دیگه هم با تعجب از ک

چشمامو باز کردم که سپهرو دیدم باالی سرم..توی بیمارستان بودم..حالم دیگه از بیمارستان بهم میخوره.. این لعنتی 

 اینجا چکار میکنه...

 بهتری-

-... 

 جواب بده.-
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-... 

 دریا-

-.... 

تر ازدواج کنیم..وحید گفت اینطور بگم..راستی تو چرا به وحید به بابا گفتم که نظرت عوض شده و میخوای زود-

 گفتی؟

 با نفرت جواب دادم:

 چون دوست داشتم..-

از نفرت توی حرفم وحشت کرد..فکر نمی کرد اینطور حالشو بگیرم..حرفی نزد و رفت بیرون..آقا سپهر تازه اولیش 

 بود..

 

 بعد از تموم شدن سرم وحید اومد و گفت:

 م عزیزم..بری-

 زیر بازومو گرفت و با هم به سمت ماشین رفتیم دمه در سپهر و دیدم که به ما نزدیک شد و گفت:

 دریا با خودم میاد..-

 من نمیزارم-وحید

 تو چیکاره ای؟-

 وحید یقه ی سپهرو گرفت و گفت:

اونقدر مرد هستم که این بچه رو ساله تجاوز نکنم... 81من هیچ کارشم..ولی حداقل اونقدر شرف دارم که به دختر-

 اذیت نکنم...میفهمی؟

سپهر به سمت ماشینش رفت و با سرعت نور از کنارمون رد شد..حالم داشت از این وضع بهم میخورد..با وحید و 

ساحل به خونه رفتیم و ساحل خونمون موند..دایی سر به سرم میزاشت و منم جوابشو میدادم تا شک نکنن انا از 

شوختم..همه از تصمیم ناگهانی من برای ازدواج تعجب کرده بودن از رفتارشون معلوم بود..اما کسی حرفی درون می 

 نمیزد..شاید راضی بودن..شاید هم نه...نمیدونم...

 فردا جواب کنکور مید..میترسم در نیام

احلو بیدار کردم..به کل صبح زود بیدار شدم و رفتم توی سایت..وقتی اسم خودمو ساحل رو دیدم جیغی کشیدم و س

موقعیتو فراموش کردم...البته فقط برای چند دقیقه..حالم یکمی بهتر بود البته از نظر جسمی...دوتامون دانشگاه 

تهران دراومده بودیم...چیز کمی نبود..حداقل برای من که فکرشم نمی کردم آخه آمادگی زیادی نداشتم هر چند که 

 ادم..ساله قبلش هم کنکور آزمایشی د

ساحل رفت تا این خبرو به خانوادش بده بعد هم قرار بود برای ناهار بیان اینجا...عمو هم قرار بود امروز روز 

 عروسی رو تعیین کنه..

 بعد از نهار همه نشسته بودیم که عمو گفت:

 که دانشگاه در خب دریا عمو جان تو اول گفتی که میخوای یه مدت نامزد بمونی اما دیروز نظرت عوض شد..حاال-

 اومدی و وضعت مشخصه..نظر قطعیتو بگو عزیزم؟
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 عمو جون اگه سپهر مشکلی با درس خوندنم نداره)با غیض(من موافقم که همین تابستون ازدواج کنیم..-

 مامان و بابا لبخندی زدن که نشون دادن از صراحتم راضی هستن...خیالم راحت شد..ترسیدم ناراحت بشن..

 من مشکلی ندارم..دریا آزاده خودش برای اینجور مسائل تصمیم بگیرهبابا -سپهر

 وحید با عصبانیت به سپهر نگاه میکرد و ازش معلوم بود که خیلی داره خودشو کنترل میکنه

 پس هر دو موافقین تا یه تاریخ رو معین کنیم؟-عمو

 بله-من

 خب حدود یک ماه و نیم دیگه عید فطره،موافقین؟-

 تقویم آورد و گفت: ساحل رفت

 شهریور81میشه جمعه،-

 بله خوبه-من

تاریخ عروسی هم اعالم شد و من همش توی فکر انتقام بودم با اینکه نمیدونستم با این افکار فقط به خودم ضربه 

 میزنم

تونست همه چیز خیلی سریع گذشت..بعد از اون روز افتادیم دنبال کارهای عروسی..دایی خیلی خوشحال بود که می

برای عروسی باشه..روزی که برای خرید لباس عروس و حلقه رفتیم خیلی کسل بودم و حوصله ی خرید 

نداشتم..سپهر لباس عروس رو انتخاب کرد البته چون دکلته بود یه کت هم داشت...من اصال از کت روی لباس 

انتخاب کنم که به کت احتیاج  خوشم نمیاد هر چند که لباس باز نمی پوشم همیشه سعی می کنم جوری لباسمو

 نداشته باشه...سپهر گفت:

 همین خوبه؟؟-

 من خوشم نمیاد کت تنم کنم-

 یعنی چی؟؟-

 یعنی یا کتشو نمی پوشم یا یکی دیگه انتخاب میکنم-

 همینو می خریم و کتش هم می پوشی-

 یه فکر شیطانی به سرم زد برای همین گفتم:

 باشه -

 قبول کردم تعجب کرد شاید هم فکر کرد از اولش دنبال بهونه بودم.. از اینکه اینقدر زود

لباس رو تنم کردم که واقعا خیلی بهم میومد..خودم هم خیلی ازش خوشم اومده بود..دیگه کم کم داشتم به این 

 واقعیت میرسیدم که حکمت خدا همین بوده...من فقط چند ماه باید تحمل کنم.........

 تا حلقه که واقعا عاشقشون شده بودم و یه سری خورده ریز به سمت خونه رفتیم... بعد از خرید دو 

 شب به سمت خونه ی عمو رفتم باید یه موضوعی رو باهاش در میون میزاشتم..

 عمو جون کجایین؟-

 بیا اتاق کارم عزیزم-

ا من بی توجه به اون به سمت اتاق کار سپهرو دیدم که روبروی تلویزیون نشسته..منو دید فکر کرد با اون کار دارم ام

 عمو رفتم
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 سالم عمو جون-

 سالم عزیزم خوش گذشت؟؟-

 یه لحظه نفهمیدم منظورش چی بود اما بعدش فهمیدم که خرید صبح رو میگه

 آره عمو جون خوب بود-

 چیزی شده عزیزم؟؟-

 عمو جون راستش..-

 چی شده؟دریا اتفاقی افتاده؟-

 م تا با اعتماد به نفس کافی حرفمو بزنم با زبونم لبمو خیس کردم و شروع کردم.......یه نفس عمیق کشید

 عمو جون من میخوام حق طالق با من باشه..-

 عمو مکثی کرد و گفت:

 به سپهر اعتماد نداری؟

باهاش  عمو این دو موضوع بهم ربطی ندارن..دوس ندارم اگه در آینده با هم مشکلی داشتیم مجبور به زندگی-

 باشم..

عزیزم هر چی تو بخوای...من با بابات صحبت کردم میدونم تمایلی به این ازدواج نداری اما بخاطر اصرار ما راضی -

 شدی..بهت قول میدم سپهر خوشبختت می کنه..

 لبخند تلخی زدم..آره اگه کار اون شب و رفتار هاشو فاکتور بگیریم شاید آدم درستی باشه..

برای بابا هم همون حرفا رو تکرار کردم بابا هم کلی حرف زد و نصیحت بارم کرد..انگار میخوام چکار  رفتم خونه و

کنم..خب بابا ازدواج می کنم اورست رو که نمیخوام فتح کنم...چقدر هم همه خوشحالن..انگار منتظر بودن من زودتر 

 ازدواج کنم...

موقع ازدواجشون کلی گریه و زاری می کنه..مامان من که همش در مامان رو که دیگه اصال نگو..میگن همه مادرشون 

 حال قهقهه زدن بود...فقط خودم بودم که ناراحت بودم..هر چند که همش تظاهر میکردم شاد و بی خیالم....

م..دل یه روز قبل از عروسی بود..از چند روز دیگه باید میرفتیم دانشگاه.حالم اصال خوب نبود..دائم حالت تهوع داشت

 درد...عادت ماهیانه هم که موقعش نبود...

به ساحل که گفتم گفت میاد دنبالم تا بریم درمونگاه...دکتر ازم پرسید ازدواج کردم یا نه که گفتم فردا روز 

 عروسیمه..لبخندی زد و برام آزمایش نوشت و گفت سه ساعت بعدش بریم جوابشو بگیریم..

وردیم..البته ناهار خورد..من که اصال نمیتونستم به غذا نگاه کنم..به سمت با ساحل یه دوری زدیم و ناهار خ

 آزمایشگاه رفتیم...با گرفتن جواب دنیا دور سرم چرخید...این امکان نداره..

 جواب آزمایش مثبت بود..من حامله بودم؟این امکان نداره...

..مامان و باباش برای یه ماموریت رفته آخه چطوری؟حاال چکار کنم؟ساحل به زور جمعم کرد و بردش خونشون

 بودن کیش و قرار شد فردا صبح بیان که برای عروسی باشن..ساحل به وحید زنگ زد:

 وحید بیا دریا از دست رفت.-

-.... 

 بیا خونه ی خودمون-
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-..... 

 باشه-

...بچه ی سپهر.. سپهری که هنوز حس کردم توی فضام زیر پام خالی شده بود..انگار توی این دنیا نبودم..بچه..سپهر

بهم محرم نیست...سپهری که قراره فردا باهاش ازدواج کنم...سپهری که تا چند ماه پیش میترسیدم باهاش حرف 

 بزنم..نه...

 نه-

بلند داد میزدم و خودمو به در و دیوار می کوبیدم همون موقع وحید اومد.به زور منو سر مبل دراز کردن..دیوونه شده 

م..دست و پامو گرفته بودن.بعد از حدود نیم ساعت دوباره خاموش شدم...وحید هنوز موضوع رو نمی بود

 دونست..ساحل یه چیزایی آروم بهش می گفت و در آخر اون برگه ی لعنتی رو نشونش داد..

 وحید با دیدنش خیلی عصبی شد و گفت:

 من اینو می کشمش..باور کن..-

 اشک میریختم وحید دستپاچه شد و گفت: زدم زیر گریه و آروم آروم

 عزیزم گریه نکن..قول میدم کمکت کنم..کسی نمی فهمه..حتی خودش..می برمت یه دکتر خوب..کسی نمی فهمه..-

 من می ترسم-

 نترس من نمیزارم اتفاقی برات بیفته..-

ردا صبح میاد اینجا ا با هم بریم شب باهاشون به خونه رفتم اما هر چی اصرار کردم نیومدن داخل..ساحل گفت که ف

آرایشگاه..اه دوباره داغ دلم تازه شد..اما وقتی یاد نقشه ام افتادم دلم خنک شد..صبر کن آقا سپهر..میزنمت 

 زمین.....زندگیتو جهنم می کنم...

 بعد از شام پیش مهسا نشسته بودم و داشتم باهاش حرف میزدم که مامان اومد کنارمون و گفت:

 عزیزم حامد کارت داره مهسا-

 دریا جون ببخشید یه لحظه..-مهسا

 برو عزیزم-

 وقتی رفت مامان گفت:

 بیا بریم توی اتاقت کارت دارم-

 چیزی شده؟-

 بریم میفهمی-

 باشه بریم-

 رفتیم داخل اتاق وقتی نشستم روی تخت گفت:

 دریا جان مامان تو فردا ازدواج می کنی درسته؟-

 آره چطور؟-

 دخترم وحید خواستگار قبلیه تواِ...زشته که همش باهاش میری بیرون...-

 مامان من با ساحل میرم بیرون-

 اما اون هم باهاتون هست-
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 با خواهرش میاد..-

 اما..-

 مامان سپهر گفته بیای این چیزا رو بگی؟-

 نه...نه باور کن..-

 مامان شما هر وقت اینطوری جواب میدین..-

 ن گفته اما خب نظر من و بابات هم همینه..آره او-

 مامان من نمیخوام رابطه ام با وحید یا ساحل بهم بخوره..-

 دریا لج نکن..-

 مامان نمیخوام ناراحتت کنم اما بخاطر یه ازدواج زوری که نمیتونم از همه چیزم دست بکشم....-

 باشه هر جور خودت صالح میدونی..-

 همین گفتم: فهمیدم ناراحت شد برای

 سعی می کنم کمتر باهاش رابطه داشته باشم..هر چند که اون ازدواج منو قبول کرده..-

 بعد هم دستاشو گفتم و صورتشو بوسیدم..مامان هم لبخندی زد و گفت:

 بریم که حامد االن میکشم-

 چرا؟-

 آخه بهش گفته بودم سر مهسا رو گرم کنه که یه وقت فکر نکنه پیچوندیمش..-

 مامان این جور حرف زدنو از کی یاد گرفتی؟-

 خندید و گفت:

 خودت-

با هم رفتیم بیرون..بعد از یه ساعت به زور فرستادنم توی اتاق تا بخوابم که فردا سرحال باشم..جلوی همه 

بیچاره که  میخندیدم اما تنها بالشم از اشکام خبر داشت..همه منو از روی خنده های باصدا می شناختن به جز بالش

 منو از روی گریه های بی صدا میشناسه..........

 صبح با غر غرای مهسا بیدار شدم..

 دختر بیدار شو دیر شد-

 مهسا جون هر کی دوس داری بزار بخوابم.-

 بلند شو وگرنه ساحل میاد بیدارت می کنه..-

 سریع نشستم و گفتم:

 ای خدا مگه اونم اومده؟؟؟-

 زاشت بیاد بیدارت کنه..گفت اذیتت می کنهآره ولی حامد ن-

 خندیدم و گفتم:

 قربون دایی جون-

 اما با به یاد اوردن امروز خندمو خوردم..امروز با سپهر ازدواج می کنم..از امروز متاهل میشم.....هی...
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عوت هستن.. با کلی با مهسا و مامان و ساحل رفتیم آرایشگاه..راستی یادم رفت بگم که مامان و بابای سارا هم د

 اصرار قبول کردن بیان..آخه باالخره خاله و شوهر خاله ی داماد بودن..هه داماد.....

 وقتی رسیدیم آرایشگر کلی غر غر کرد که دیر رسیدیم وقتی به اتاق مخصوص رفتم به آرایشگر گفتم:

 خانم سینایی میخوام آرایشم غلیض باشه..-

 بخوای اما مامانت خیلی سختگیره..باشه عزیزم هر جوری که خودت -

 نمیخوام اونا چیزی بدونن..-

 اوکی عزیزم...میخوای دامادو زجر کش کنیا-

 لبخندی زدم و اون هم شروع کرد....

 اه دیگه دارم میمیرم از خستگی..چقدر طول کشید....

 چقدر دیگه تمومه؟-

 لبخندی زد و گفت:

 تموم شد خانوم کم حوصله-

 ز ته دل گفتم...راحت شدم...یه آخیش ا

 خدارو شکر شکمم بزرگ نشده..وگرنه آبروم میرفت...کت لباس رو برداشتم و گفتم:

 اینم نمیخوام بپوشم..-

 خب بزار رسیدی باغ درش بیار..زشته اینطوری بری بیرون..لباست خیلی بازه..-

 اوکی-

بوس فرستادم..چه جیگری شده بودم..فقط کاش با دل رفتم جلوی آیینه و خودمو دید زدم..برای خودم توی آینه 

 خون ازدواج نمی کردم..اونطوری دیگه کامال خوشبخت بودم...

از اتاق که زدم بیرون دیدم همه آماده شدن و منتظر منن..واقعا که کار آرایشگره حرف نداره... مامان با اخم اومد 

 جلو و گفت:

 نباشه؟خانوم سینایی مگه نگفتم آرایشش غلیض -

 خانم حسام باور کنین خودش خواست..-

 مامان چشم غره ای بهم رفت ولی چیزی نگفت..ای بابا خب عروسیه خودمه..

 مهسا هم بغلم کرد و در گوشم گفت:

 چقدر ناز شدی دختر...-

 بعد هم ساحل بغلم کرد و با دلسوزی گفت:

 با کی لج می کنی دریا؟-

 با حسرت گفتم:

 زندگیمو خراب کرد.. با همونی که-

 نمیزارم بیش از این زندگیتو خراب کنی..-

 تازه میخوام اشتباهاتمو جبران کنم..-

 اومد جواب بده که یکی از دخترای اونجا گفت اومدن دنبالمون..
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به  وقتی رفتم بیرون ماشین سپهرو ندیدم فقط وحید و حامد اومده بودن...از پشت سر یه نفر دستمو گرفت...برگشتم

 سمتش...مات شدم به صورتش..

سپهر...چقدر خوشگل شده بود....با کت و شلوار توسی و پیرهن مشکی و کروات مشکی و توسی...اونم محو من شده 

 بود...بعد از چند دقیقه گفت:

 بیا بریم ماشین اونجاست...-

 به جایی که اشاره کرد نگاه کردم اما ماشینو ندیدم؟

 کجا؟-

 زرده دیگه...همون پورشه -

 بود...bmwتعجب کردم ماشین این که 

 ماشین خریدی؟)با پوزخند(-

 کادوی عروسیمونه-

 کی داده؟-

 بابا-

 به ماشین رسیدیم که یاد مامان و مهسا و ساحل افتادم..

 برگشتم که دیدم ماشینشون نیست..

 حامد و وحید کجا رفتن؟-

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت:

 رفتن..-

 ی؟ک-

 همون موقع که غرق شده بودی..-

 با فهمیدن منظورش خجالت کشیدم و دیگه چیزی نگفتم...چقدر رکه...حاال خوبه یکی باید خودشو نجات میداد..

وقتی به باغ رسیدیم رو که اصال تعریف نمی کنم...میخواستم موهامو دونه دونه بکَنم...از بس که فیلم بردار اذیت 

یز دستش فرار کردیم و رفتیم نشستیم اما نشستن همانا و بدبختیا هم همانا...خالصه می کنم..تا کرد...باالخره از ز

آخر شب اینقدر رقصیدم و با ساحل و مهسا به قیافه ی این و اون خندیدم که حد نداره..هر کی میدیدم با خودش می 

 گفت عروس ذوق مرگ شده..

 وحید هم اومده بود..

 یشم باز شد..نوبت کادو ها که شد ن

اول مامان و بابا بودن که ویالی شمال رو به ناممون کردند..عمو هم که برای سپهر پورشه خرید برای منم یه 

سرویس طال..مامان و بابای ساحل گردنبند خریدن ساحل هم گوشواره های همون گردنبند رو خریده بود..وحید یه 

وسایل هال خونمون رو خریده بودن..البته به سلیقه ی من به جیب  نیم سکه داد..حامد و مهسا هم که به عنوان کادو

حامد جونم..کیان دوست سپهر)همون که باهاش رفتیم بیرون(به سپهر یه ساعت طال و به من یه سکه داد..وضعشون 

مان و واقعا خوب بود باباش توی آلمان شرکت داشت و از این جور چیزا...و بقیه هم پول دادن...آهان یادم رفت ما

 بابای سارا هم یه سکه دادن..
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بعد از شام نوبت تانگو رسید..که اونم به زور به پایان رسوندم..فقط وسطش یادم اومد که سپهر اصال به آرایش و 

 اینکه کت رو نپوشیدم گیر نداد سرمو با شیطنت نزدیک گوشش بردم و گفتم:

 از لباس و آرایشم خوشت اومد؟-

خاب کردم،فقط اینکه کتشو نپوشیدی که اونم بعدا باهم راجع بهش حرف میزنیم..اما لباس رو که خودم انت-

 آرایشت..نه اصال مثل دخترای خراب آرایش کردی

از اینکه اون با آرامش بیشتری اینطور صریحانه جوابمو داد حرص می خوردم..و کلمه ی خراب هم خیلی بد 

 دادم...سوزوندم..چیزی نگفتم و با بغض به رقصم ادامه 

بعدش بقیه هم اومدن وسط و دو به دو رقصیدن..دیدم که کیان و ساحل باهمن...خیلی تعجب کردم...البته مامان و 

بابای ساحل همیشه اونو آزاد میزاشتن..میگفتن بهش اعتماد داریم..هر چند که جای اعتماد هم داشت..واقعا این 

 بود متعجبم کرد..ولش کن بعدا ازش می پرسم.....دختر تو پاکی رو دست نداشت..فقط اینکه با کیان 

شب با گریه های مامان و خاله ی سپهر و مسخره بازیای ساحل و مهسا گذشت..باالخره به خونه رسیدیم...از خونمون 

خوشم میدومد..دوس نداشتم باال بشینیم برای همین اینجا رو انتخاب کردم...سپهر مخالف بود اما چون به بیمارستانی 

ه توش کار می کرد هم نزدیک بود مجبور شد قبول کنه...وقتی وارد خونه شدیم سریع رفتم باال..میخواستم وارد ک

 حمام بشم که سپهر گفت:

 کجا؟-

 حمام...-

 من اول میخوام برم..-

 نمیشه من از حمام خیس خوشم نمیاد..-

 خندید و گفت:

 باشه برو-

ه ای که به موهام زده بود رو در آوردم و حولمو پوشیدم و از حمام زدم خالصه به زور گیره ها و چیزای مسخر

 بیرون..داشتم به سمت اتاق می رفتم که صدای حرف زدن سپهر از پایین به گوشم رسید..

 باشه چند بار میگی؟-

-... 

 می دونم چکار کنم هنوز هم بابت اون اتفاق از خودم بدم میاد..-

-... 

 میام پیشت..باشه فردا یه سر -

-.... 

 تا االن که نه بجز همون یه بار..-

 قربانت..خدافظ..-

 سریع دویدم توی اتاق که فکر نکنه به حرفاش گوش میدادم..نه که اصال گوش نمی دادم.....

 موهامو خشک کردم سشوار رو توی کمد گذاشتم و به سمت اون یکی اتاق رفتم با صدای سپهر سر جام ایستادم:

 ؟کجا-
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 میرم بخوابم-

 اتاق خواب اینجاست..-

 توقع داری پیش تو بخوابم؟-

 آره،مگه قراره کار دیگه ای انجام بدی؟-

 آره-

رو حرف من حرف نزن میگم بیا برو تو اتاق....من خوشم نمیاد داستان زندگیم مثل رمان بشه و این حرفا...زود -

 باش..

 نمی خوام..-

 وس ندارم جدا از هم بخوابیم...نترس کاریت ندارم..ولی د-

 از کجا مطمئن باشم؟-

 یعنی بهم اعتماد نداری؟-

 زدم زیر خنده...ببین کی داره از اعتماد حرف میزنه..

 نه اما به خودم اعتماد دارم..به اینکه دیگه نمیزارم هر غلطی خواستی بکنی..-

گریه بگذرونم..اونم بعد از چند دقیقه اومد و گرفت به سمت اتاق رفتم..رفتم زیر پتو و سعی کردم یه شبو بدون 

 خوابید..فردا باید با وحید بریم تا یه فکری به حال بچه بکنیم.

صبح با صدای اس ام اس گوشیم از خواب بیدار شدم..ای بمیری ساحل با این کارات..دوباره آهنگ اس ام اس منو 

ال شدم..حتما رفته سر کار..گوشیو برداشتم ..اس ام عوض کرده آهنگ بندری گذاشته..دیدم سپهر نیستش خوشح

 اس از طرف وحید بود:

Salam man dame dar montazeram..ye 2ktore khub soragh daram- 

بهش گفتم صبر کنه تا آماده بشم..سریع ماتو مشکی ساده مو با شلوار جین و شال سرمه ای زدم کیفمو برداشتم و از 

با عجله از پله ها پایین میرفتم که دیدم تلفن داره زنگ میخوره..ولش کن بابا میره رو پیغام اتاق زدم بیرون..داشتم 

 گیر..

 وحید می گشتم که باالخره پیدا شد..رفتم سوار شدم و گفتم:152از ساختمون اومدم بیرون با چشم داشتم دنبال 

 سالم خوبی؟-

 سالم تو خوبی؟-

 ای بد نیستم فقط خیلی می ترسم..-

 قرار نیست اتفاقی بیفته..به این دکتره اعتماد دارم زن یکی از دوستام بهم معرفیش کرده..مطمئنه..-

 من نمیخوام کسی چیزی بفهمه..-

 کسی چیزی نمی فهمه نگران نباش..-

 چرا ساحل نیومد؟-

 هر چی صداش کردم بیدار نشد..گفت خودتون تنها برین..-

.سریع عوضش کردم بعد هم گوشیمو روی سایلنت گذاشتم و انداختمش توی به یاد زنگ اس ام اسم افتادم.

 کیفم..بعد از یه ساعت توی ترافیک موندن باالخره به محل مورد نظر رسیدیم..چقدر هم شیکه..
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 سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقه چهار..خیلی استرس داشتم یعنی چی میشه..خدایا خودت به خیر بگذرونش..

 مه خیلی مهربونی بود..بعد از یه سری سوال و صحبت وقتی فهمید پیوند قلب داشتم گفت:دکتره خانو

خب این خیلی خطرناکه..ممکنه آسیبی بهت برسه..اصال الزم نیس مخفی کاری کنی..می تونی قانونی هم این بچه رو -

 سقط کنی..

 میشه و خانواده ام میفهمن که.. اما من نمیخوام شوهرم چیزی بفهمه..اونطوزی همه چیز برای همه روشن-

 باشه عزیزم اما باید هم خودت و هم همراهت یه سری امضا بدین که تمام مسئولیتش با خودتون باشه..-

 چشم-

بعد از امضا و این جور مسخره بازیا..باالخره کارشو شروع کرد...مناصال نفهمیدم چکار می کرد...از بی هوشی می 

 از کمر سر کردن..چشمامو بسته بودم تا اینکه خوابم برد..ترسیدم و به همین دلیل 

 با صداهای عجیبی که توی سرم بود بیدار شدم..وحید باالی سرم بود...با صدای ضعیفی گفتم:

 چی شد؟-

 تموم شد..نگران نباش...-

 ساعت چنده؟-

 هشت شب-

 چی؟حتما نگرانم شدن بزار یه زنگ بزنم..گوشیم..-

 دستم داد که دیدم چهار تا میس کال دارم..خدا رو شکر همش ساحل بود.. وحید گوشیمو به

 وحید ساحل بهت زنگ زد؟-

 آره همین االن باهاش صحبت کردم گفت با تاکسی میاد اینجا تا با هم برید خونت..-

 اینجا که نمیزارن مرد بیاد تو چطور اومدی؟-

 م...این خانومه آشناست..نمیشد که همین جوری ولت کن-

 همون موقع دکتر اومد داخل با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 اگه بی هوشت می کردیم چقدر میخوابیدی خانوم خوشکله؟-

 لبخند بی جونی زدم و گفتم:

 خسته بودم..تا کی باید اینجا باشم..؟-

 امشبو اینجا بمون تا خیالم راحت بشه بعد برو..-

 ه..نه نمیشه باید برم خونه..اینطوری ک-

 آخه-

 خانوم دکتر خواهش می کنم...اگه سپهر بفهمه شر میشه..-

باشه عزیزم برو اما یه سری دارو و این جور چیزا برات نوشتم..حتما بخورشون...مراقب خودت هم باشووشماره -

 مبایلم هم بهت میدم اگه مشکلی داشتی زنگ بزن بهم..باشه؟

 چشم.. -

خانوم دکتر تشکر کردم و نسخه و کارتشو ازش گرفیتم و اومدیم بیرون..حالم زیاد  بعد از اینکه لباسمو پوشیدم از

 خوش نبود اما انگار یه باری از دوشم برداشته بودن..خیلی خوشحال بودم..
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کمی توی ماشین منتظر موندیم تا ساحل بیاد بعد از یه ربع دیدمش که از آژرانس اومد بیرون..وحید از ماشین پیاده 

اش کرد..وقتی متوجهمون شد به سمتمون اومد و نشست توی ماشین..وحید هم نشست و ماشین رو روشن شد و صد

 کرد و به سمت خونه راه افتاد..

 چطور بود؟-

 دکتر گفت مشکلی نیس فقط استراحت و اینکه دارو هارو بخورم..-من

 مراقب باش داروها رو جایی نزاری که سپهر ببینه..-

 باشه حواسم هست-

 وحید نزدیکه یه داروخانه شبانه روزی ایستاد دارو ها رو گرفت و اومد بعدش هم منو ساحلو رسوند خونه..

 تا رسیدم توی خونه دیدم تلفن داره زنگ میخوره..ساحل به سمت تلفن رفت و آوردش و داد دستم 

 بفرمایید؟-

 دریا هیچ معلوم هست کجایی-

 سالم مامان جان-

 بودی؟این همه زنگ زدم روی گوشیت و خونتون...علیک میگم کجا -

 ای بابا من که میس کالی نداشتم..

 مامان با ساحل بیرون بودیم..تو خونه حوصلم سر رفته بود..-

 صبح چرا جواب نمی دادی؟-

 دیشب صدای تلفن رو کم کرده بودم صبح یادم رفت درستش کنم-

 چه راحت دروغ می گفتم

 چرا جواب نمی دادی؟ اون مبایلت چی؟اونو-

 مامان مگه بیست سوالیه..خب روی سایلنت بود..-

 صدات چرا بی رمقه؟-

 خسته ام مامان جان..کل خیابون های تهرانو متر کردیم با ساحل..-

 باشه برو استراحت کن عزیزم..فردا هم قبل از رفتنتون بیاین اینجا شام دور هم باشیم..-

 یم..رفتن..؟مگه کجا میخوایم بر

 باشه مامانی-

 خدافظ عزیزم-

 بای بای-

تلفن رو قطع کردم و دادم ساحل بزاره روی میز..سرم یه دفعه ای درد گرفته بود..بعد ساحل بلند شد برام سوپ نمی 

دونم چی چی درست کرد..هیچ وقت از سوپ خوشم نیومد..بعدش هم کمکم کرد از پله ها برم باال و دارو هامو هم 

رفت..اگه ساحلو نداشتم چکار می کردم..کلی هم مسخره بازی در آورد که روحیم درست بشه..ولی سرم  بهم داد و

عجیب درد گرفته بود..قرص قلبم هم از توی پاتختی در آوردم و خوردم و سعی کردم بخوابم..از سپهر خبری 

 نبود..حتی از صبح یه زنگ هم نزده بود..معلوم نیس کجاست..

 ومی از خواب بیدار شدم...دیدم سپهر داره لباس عوض می کنه..متوجه شد که بیدار شدم بهم گفت:با صداهای نامفه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

4 3  

 

 ببخشید بیدارت کردم..-

جواب ندادم..سردرد شدیدی داشتم..دستمو روی سرم گرفتم و روی تخت نشستم..سپهر با نگرانی به سمتم اومد و 

 گفت:

 خواب بد دیدی؟-

 به زور گفتم:

 می کنه... نه سرم درد-

 قرص خوردی؟-

 نه-

 رفت بیرون و با یه لیوان شیر و قرص اومد..همیشه از شیر بدم میومد..کال چیزای مقوی بدم میومد..

 بیا بخور بعد هم بخواب-

 نمی خورم دوس ندارم-

 چی؟قرص؟-

 نه شیر-

 باید بخوری..مگه نمیگی حالم خوب نیست؟-

 زدم زیر گریه و گفتم:

 ولم کن..حالم خوب نیست..برو بیرون..نمیخوام -

 باشه باشه..االن برات آب میارم..-

 رفت بیرون و سریع آب آورد و اومد..اشکامو پاک کردم و قرصو خوردم..

 بخواب االن بهتر میشی...-

 بعد هم شب بخیری گفت و چراغا رو خاموش کرد و خودش هم اومد گرفت خوابید..

 دم:صبح با صدای سپهر بیدار ش

 دریا بیدار شو..-

 بله؟-

 بهتری؟-

 تازه متوجه سردردم شدم..بهتر نشده بودم هیچ بدتر هم شده بودم:

 نه..اصال-

 یعنی چی شده؟بلند شو بریم دکتر..-

 ترسیدم..

 نه نمیخوام...-

 یعنی چی؟-

 نمیرم دکتر-

 لج نکن..-

 االن یه دوش بگیرم بهتر میشم..تو برو سر کار..-
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 شه چون کار مهم دارم میرم وگرنه میموندم..اگه کاری داشتی زنگ بزن..با-

 هه..چه مهربون شده...

 باشه-

 خدافظ..-

 خدافظ-

 بعد از اینکه رفت زنگ زدم به خانم طاهری)همون دکتره(

 سالم خانوم طاهری حالتون خوبه؟-

 سالم ممنونم شما؟-

 دریا هستم..حسام-

 ا جان خوبی؟بهتری؟آهان معذرت میخوام دری-

 نه خانم دکتر سر درد شدید دارم یعنی به اون مربوطه؟-

ای وای اینقدر عجله کردی یادم رفت بهت بگم باید کمرتو می بستی که داروی بی حسی برنگرده توی سرت..حاال -

 تا چند روز سر درد ولت نمی کنه..خیلی شدیده؟

 آره-

 بخوری..تا یکی دو روز دیگه بهتر میشی.. عزیزم کاریش نمیشه کرد باید قرص مسکن-

 مرسی-

 اگه مشکلی داشتی دوباره بهم زنگ بزن-

 چشم ببخشید مزاحمتون شدم-

 نه عزیزم خواهش می کنم خداحافظ-

 اومدم بگم بای که دیدم خیلی زشته پس خیلی خانومانه گفتم:

 خدا نگهدارتون-

ونه تنهام بودم حوصله ساحل هم نداشتم از اتاق خواب امدم بیرون سر درد داشت دیوونه ام میکرد مخصوصا که تو خ

با کمک دیوار و ستون های تو خونه رفتم توی اشپز خونه یه لیوان اب خوردم نشستم روی صندلی سرم رو گذاشتم 

 روی میز اونقدر درد داشتم که بیخود شروع کردم به گریه کردن نمیدونم یهو از خودم متنفر شدم چرا اینکار

کردم؟؟؟؟؟؟ چقدر بی رحم شده بودم دستم کشیدم روی شکمم من حتی از سپهرم بدتر بودم سپهر به جسم و 

روحم اسیب رسونده بود من احمق چیکار کردم میخواستم از سپهر انتقام بگیرم ولی به خودم اسیب رسوندم من بچه 

 خودم کشتم من یه قاتل بودم

که برای پشیمونی خیلی دیر بود خیلی..........ولی این بچه باعث مرگ  با این فکر گریه ام شدت گرفت ولی حیف

 خودم میشد..خدایا..

دیگه از گریه کردنم خسته شده بودم چقدر ضعیف شده بودم من اون دریا قبلی نبودم من این دریا دوست نداشتم 

ی که سپهر از گرفته ازش بگیرم من من دلم نمیخواد اینقدر شکننده باشم من باید قوی باشم تا انتقام تمام روز ها

 باید قوی باشم 

 اره همینه
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با این فکر یه حس قوی توم به وجود امد با صدای قار قور شکمم به خودم امدم دیروز که چیز نخوردم امروز 

 صبحونه هم نخوردم 

یرم مامان جونم بلند شم یه چیز بخورم به سمت یخچال حرکت کردم با دیدن یخچال نزدیک بود از خوشحالی بم

 یخچال پر کرده بود از میوه غذا خوراکی و..........

همون جور که ساالد الویه از یخچال بیرون میوردم قربون صدقه مامانم میرفتم با این که سردرد ولم نکرده بود اما 

ونه رفتم تو هرچی بیشتر بهش فکر میکردم حالمم بدتر میشد پس باید بیخیالش میشدم بعد خوردن ناهار یا صبح

بود موبایلم از روی عسلی برداشتم چندتا میس کال از ساحل و وحید داشتم میخواستم  88پذیرایی نشستم ساعت 

 به ساحل زنگ بزنم که خودش زنگ زد تا دکمه سبز زدم صدای داد و فریاد ساحل تو گوشم پیچید

 الهی بمیری دختر تا مریضی همیشه ساحل دوسته-

 خدا یه نفس بکش میترسم خفه شیوای ساحل جون ترو-

 دریا خاک تو سرت لیاقت نداری که حیف من که ساحله دریایی مثل تو هستم-

 با این حرفش خندم گرفت -

 بمیری الهی دختر-

 الهی خودت بمیری من هنوز ارزو دارم دختره خیره سر-

 ساحل دیوونه ام کردی اینقدر جیغ و داد زدی -

 حالت خوبه االن؟-

 م گذاشتم رو سرمدست

 وای ساحل سرم داره میترکه-

 به دکتر طاهری زنگ زدی؟-

 اره بابا خانم یادش رفته بهم بگه کمرتو ببند-

 چقدر چشم سفید شدی تازگیا دریا خانم-

 از بس باتوحرف زدم این اخالق گندت به من منتقل شده-

 خفه بابا هرچی باشه اخالقم بهتره از تو-

 مشو ساحل کر شدم کاری نداریوای سرم برو گ-

 نه برو بمیر-

 چشم میرم بمیرم اما بعد از اینکه حلوای ترو خوردم-

 دریااااااااااااااا-

باصدای جیغش گوشی قطع کردم و موبایل پرت کردم روی مبل بغلی و خودم دراز کشیدم روی کاناپه دستم 

ان چی بپوشم اصال؟ برم حاضر شدم دوست ندارم گذاشتم روی سرم کی حال داشت با این سردرد بره خونه مام

 مامان بابام فکر کنن اول زندگی اینقدر افسرده هستم حدقل میخوام تظاهر کنم که خوشحالم و خوشبخت ...

خورده ای و  855اتاق خواب یک پذیرایی  3به سمت اتاق خواب حرکت کردم خونه خوشگل و شیکی بود که شامل 

دست مدل  8دست مبل مدل امریکایی و  8د که با وسایل انتیک و زیبا زینت شده بود اشپزخونه بزرگ و شیکی بو
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تا قالیچه دست باف با فاصله از هم دیگه روی زمین چیده شده بود و یه اکواریوم  3راحتی توی پذیرایی قرار داشت 

 د اب شور کنار دیوار قرار داشت که واقعا خیره کننده بود و به ادم احساس ارامش میدا

بیشتر وسایل خونه ترکیبی از رنگ های مشکی قهوه ای و سفید بودن اما تمام وسایل اشپزخونه مشکی سفید بودن 

 خونه قشنگی بود و مهمتر این که من توش راحت بودم 

 به سمت اتاق خواب حرکت کردم باید لباس زیبایی تنم میکردم دوست نداشتم کسی فکری پیش خودش بکنه

کت کردم درش رو باز کردم لباس هارو دونه به دونه نگاه میکردم و دوباره سرجاش میزاشتم به سمت کمد حر

باالخره بعد از کلی گشتن یه تونیک ابی رنگی که به خوبی زیبایی های اندامم به رخ دیگران میکشید انتخاب کردم و 

یه مانتو سفید خوشگل و تنگ انتخاب  یه شلوار لی تنگ و لوله تنفگی که روش به زیبایی کار شده بود انتخاب کردم

کردم نمیدونم چرا اما به شدت از روسری بدم میومد بخاطر همین شال ابی رنگی انتخاب کردم همراه با کیف کفش 

 ست ابی 

 به ساعت نگاه کردم چقدر زمان زود میگذشت لباس هام قشنگ روی تخت گذاشتم 

اما با سردری که داشتم نمیتونستم خوب استراحت کنم یه خسته شده بود روی تخت دراز کشیدم چشامو بستم 

 مسکن دوباره خوردم 

 بهتر بود سر خودمو گرم میکردم و بخاطر همین شروع کردم به اتو کشین موهام...

به خودم که اومدم دیدم این موهای بیچاره دیگه چیزی ازشون نمونده بس که اتوشون کشیده بودم...ای خدا چقدر 

 له فکری داشته باشه..دیگه از بس فکر کردم می ترسم ترورم کنن..بده آدم مشغ

خب حاال نوبت پوشیدن لباسه..لباسمو با دقت تنم کردم و توی آینه قدی خودمو نگاه کردم و برای خودم سوتی 

اد خونه زدم..اوه دریا چقدر خوشگلی)اه اه چه از خود راضی(بعدش موبایلمو برداشتم تا به سپهر زنگ بزنم ببینم می

 یا خودم با آژانس برم..با بوق سوم برداشت:

 بله؟-

 سالم سپهر من خودم برم یا میای؟-

 کجا؟-

 خونه ی مامانینا دیگه-

 آهان نه فکر نکنم بتونم بیام دنبالت آخه سرم شلوغه..-

 باشه..فعال-

 خدافظ-

م راضی شدم زنگ زدم آژانس تا برام ماشین خب دیگه وقت اینه که مانتومو هم بپوشم..بعد از اینکه از سر و وضع

 بفرسته..یکمی سر دردم کم شده بود اما هنوز هم خیلی درد می کرد..خدا کنه زودتر خوب بشم..سر درد خیلی بده..

با صدای آیفون فهمیدم آژآنس اومده..همیشه به آژآنسیه میگم زنگ بزن تا بیام بیرون از اینکه منتظر ماشین بمونم 

ن به شدت متنفرم..رفتم پایین و بعد از اینکه به نگهبان سالم کردم از آّپارتمان زدم بیرون..بیچاره مرد توی خیابو

 زرد رو دیدم و به سمتش رفتم و گفتم:850زحمتکشی بود از صورتش مشخص بود..یه 

 برای کی اومدین؟-

 خانوم حسام-
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ز اینکه وارد تاکسی بشم همینو می پرسم..که یه وقت بعد که خیالم راحت شد سوار شدم و سالم کردم..همیشه قبل ا

 اشتباهن سوار نشم یا اینکه کسی الکی نگه آژانسم..هر چند که این از ماشینش مشخص بود..

بعد از یه ساعت موندن توی ترافیک و فکر کردن به چیزای مزخرف به خونه رسیدم..کلید داشتم برای همین زنگ 

وارد باغ شدم چقدر توی همین دو روز دلم تنگ شده بود..آخه تمام عمرم رو توی این نزدم..در باغ رو باز کردم و 

 خونه گذروندم چیز کمی نیس که..در ورودی رو باز شد و عمو رو دیدم:

 سالم عزیزم..حالت خوبه؟-

 سالم ممنون عمو جون

 بیا تو دختر سپهر کجاست؟-

 دم دیگه..کار داشت گفت با تاکسی برو خودم میام..منم اوم-

 میگفتی یکیمون میومد دنبالت از اون سر شهر تنها نیای-

 نه دیگه عمو جون..الزم نبود توی این ترافیک شما رو هم گرفتار کنم راستی باباینا کجان؟-

 بابات که حمامه..مامانتم توی آشپزخونه..-

 حامد و مهسا چی؟-

دن خونشون..خیلی ناراحت بود که قبل از رفتنت نمی بینت حامد یکی از دوستای قدیمیشو پیدا کرده شام دعوت ش-

 اما مجبور شد بره

 رفتن؟؟اه یادم رفت از سپهر بپرسم جریان چیه..

 رفتم توی آشپزخونه و مامانو از پشت بغل کردم و گفتم:

 الهی قربون مامانم بشم من..دلم برات تنگ شده بود-

 مامان برگشت و بغلم کرد و گفت:

 نفهمیدم..سالم عزیزم.. کی اومدی-

 وای مامان یادم رفت سالم-

 از بس که حواس پرتی..چقدر دلم برای دخترکم تنگ شده بود..-

 گونشو بوسیدم و گفتم:

 قربونت برم مامانی دو روزه همو ندیدیم فیلم هندی ساختیما حاال شام چی داریم؟-

 تو هم همیشه به فکر شکمت باش..-

 مامانی..-

 ا اومد که گفت:صدای باب

 دخترمو اذیت نکن خانوم-

بابا رو هم بغل کردم و بوسیدمش..واقعا بهشون وابسته بودم..تک فرزندم دیگه..چه ربطی داره دریا..ول کن بابا 

 اصال..

که یه لحظه یاد سردردم افتادم..خیلی بهتر شده بود..انگار با دیدن مامان و بابا همه چیز یادم رفته بود..مامان گفت 

خاله و شوهر خاله ی سپهر هم دعوت هستن و زشته وقتی میان سپهر نباشه..برای همین منو مامور کرد که زنگ 

 بزنم بهش و بگم زود بیاد:
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 بله دریا؟-

 سپهر مامان میگه خالت میخواد بیاد زشته نباشی زود بیا-

 باشه توی راهم ترافیکه-

الع دارم که سپهر چی گفته..همون موقع زنگ خونه رو زدن..حتما خاله ی بعد از انجام ماموریتم رفتم و به مامان اط

 سپهره..آخه خودش که توی ترافیکه..خودمو توی آینه چک کردم و به سمت در رفتم تا ازشون استقبال کنم..

 وقتی اومدن داخل بعد از سه ساعت احوال پرسی عمو حسین)بابای سارا(منو به گرمی بغل کرد و گفت:

 م حالت خوبه؟دختر-

 ممنوم عمو جان خوبم..-

 امیدوارم همیشه خوب باشی-

بعد هم مامانش..آخی چقدر این زن مهربون بود..خیلی سعی می کرد اشک نریزه ..چیز کمی نیست..قلب دخترش 

 االن توی سینه ی منه..

کلی غر زد که چقدر دیر کرده  باالخره بعد از نیم ساعت وقتی داشتم میز شام رو می چیدم سپهر هم اومد مامان هم

و اونم فقط با لبخند نگاهش می کرد..ما نفهمیدیم این پسره مغروره یا مهربون یا خشن یا چه میدونم..جای خالی رو 

 خودتون پر کنین

همه رو صدا کردم تا بیان سر میز..بعد از اینکه همه نشستن من هم رفتم و روی صندلی خالی کنار بابام نشستم..بابا 

 فت:گ

 دختر گلم مثل همیشه اول ساالد؟-

 آره دیگه بابایی-

عادت داشتم همیشه قبل از غذا ساالد بخورم..اینجوری اشتهام باز میشد..بابا برام ساالد ریخت و من هم شروع کردم 

تم و به خوردن..کسی چیزی نمی گفت و همه مشغول غذا بودن..بعد از ساالد یه کفگیر برنج با کمی قرمه سبزی ریخ

 شروع کردم به خوردن..عاشق قورمه سبزیای مامانم بودم..تند تند..سر شام عمو حسین گفت:

 دریا جان از چند روز دیگه باید بری دانشگاه..آره؟-

 آره قبلشم باید با بابا برای انتخاب واحد برم..-

 موفق باشی عزیزم..-

رف زدن..بعد از شام نزاشتم کسی بیاد توی آَشپزخونه و بقیشم همه شروع کردن درباره ی دانشگاه و درس و اینا ح

خودم همه ی کارا رو کردم آخه سر دردم دوباره شروع شده بود میخواستم با کار کردن فراموشش کنم..همه ی 

ظرفا رو توی ظرفشویی چیدم و روشنش کردم..بعد هم آشپزخونه رو مرتب کردم و شروع کردم به چایی 

 ن اومد و گفت:ریختن..همون موقع ماما

 خانومی مثال شما رو دعوت کردیما..برو بشین پیش شوهرت..-

 نه مامان بزار چایی بریزم بعد میرم..-

 بدش من..-

 باالخره موفق شد و من رو به هال فرستاد..اه داشتن فوتبال نگاه می کردن..رفتم کنار سپهر نشستم و گفتم:

 فردا کجا میخوایم بریم؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

4 9  

 

 شمال..-

 به من نگفتی؟ چرا-

 یادم رفت.-

 آهان یادت بود به همه بگی فقط من نباید بدونم؟-

بعد هم با عصبانیت بلند شدم و عذر خواهی کردم و به سمت اتاقم رفتم..اصال نمیزاره من نظر بدم..گوشیمو برداشتم 

 و به ساحل زنگ زدم..باید جریان کیان رو ازش بپرسم،

 سالم خوبی ساحلی؟-

 کارت گیر کرده مودب شدی؟ آره چیه-

 ساحل اذیت نکن حالم خوب نیست..-

همین دیگه وقتی حالت خوب نیس سراغ منو می گیری..نگی این ساحل هم آدمه..دل داره..دوس داره با یکی دردو -

 دل کنه..ها؟

 فکر کردم داره شوخی می کنه برای همین گفتم:

 ردا داریم میریم شمال..با سپهر..اه ساحل خیلی مسخره ای..خواستم بهت بگم ما ف-

 خب به من چه؟با اون میری به من میگی؟برو چمدونتو ببند..-

 صداش داشت حالت بغض می گرفت..

 نصفه شب یادت اومده زنگ بزنی بهم بگی؟برو خوش بگذره...کاری نداری؟-

 ساحل چته؟-

 هیچی..سرم شلوغه کاری نداری؟-

 نه..خدافظ-

قطع کرد..این دیگه چش شده بود..شاید داشت مسخره بازی در می آورد و گرنه ساحل مال  گوشیو بی خداحافظی

بغض و گریه نیس..بلند شدم و رفتم توی هال..زشت بود نشسته بودم توی اتاق..باید خانومانه رفتار کنم..ای بابا مگه 

 من چند سالمه..هنوز نوزده سالم نشده..چقدر زود گذشت..هی...

بل تک نفره نشستم..مامان داشت با خاله الهام)مامان سارا( حرف میزد آقایون هم با همدیگه..گوشیمو رفتم و روی م

در آوردم و مشغول بازی شدم..همیشه کلی بازی روش نصب می کردم که وقتی میرم جایی که حوصلم سر میره 

 بازی کنم..به ساعت نگاه کردم..یازده بود..همون موقع سپهر گفت:

 ه بریم فردا صبح زود باید حرکت کنیم..خب ما دیگ-

 حواستون به خودتون باشه..خوب استراحت کن که توی جاده کسل نباشی..-عمو

 چشم-

حدود یه ربع داشتن بهمون سفارش می کردن..انگار می خواستیم ایران گردی کنیم..یه شمال میخوایم بریم 

 تیم بیرون..سوار ماشین که شدیم سپهر گفت:دیگه..خالصه خدافظی و ماچ و بوسمون رو هم کردیم و رف

 گوشیتو بده ببینم.-

 چرا؟-

 داد زد:
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 زود باش-

 نمیدم زوره..-

 گوشیو از دستم کشید و گفت:-

 آره زوره...-

 گفتم:

 بدش به من مگه من به گوشیت دست میزنم؟-

 حرف اضافی نزن..-

 انیه..خدایا مگه من چه کار کردم..چیزی نگفتم و سرمو به سمت پنجره برگردوندم..این رو

وقتی به خونه رسیدیم سریع لباسمو در آوردم و رفتم پایین نشستم پای تلویزیون..اینقدر گشتم تا باالخره یه چیزی 

پیدا کردم..یه فیلم قدیمی..آتش بس..هه چقدر با این فیلم خاطره داشتم..با ساحل هر وقت حوصلمون سر میرفت 

 ه می کردیم و به نصفش نرسیده خاموشش میکردیم..می نشستیم اینو نگا

 رفتم یه چیپس از توی آشپزخونه برداشتم و اومدم نشستم...

بعد از یه ساعت که تموم شد خمیازه ای کشیدم و تلویزیونو خاموش کردم و رفتم که بخوابم توی اتاق دیدم سپهر 

 وقتی متوجه حضورم شد فریاد زد:دستشو روی پیشونیش گذاشته و با عصبانیت به سقف خیره شده،

 این وحید بی ناموس چرا هنوز بهت اس ام اس میده؟-

 چی..چی میگی؟-

 این اس ام اس ها چیه؟-

 کدوما؟-

 اومد جلو دستمو کشید و نشوندم روی تخت و گفت:

 بیا نگاه کن-

 ته بود:گوشیو داد دستم رفتم توی اس ام اس ها..مربوط به همین یه ساعت پیش بود..نوش

--salam khanum khubi?halet behtar shode?dige sar dard nadari? 

 بعدیش:

-darya javab nemidi?chizi shode? 

 آخری:

-sepehr fahmide? 

 با بهت به اس ام اس ها نگاه می کردم که سرمو به سمت خودش چرخوند و گفت:

میدونه؟دِ المصب یه اشتباهی کردم ولی حاال من چی رو نمیدونم؟هان؟چی رو من نمیدونم که وحید -

 شوهرتم..میفهمی؟احمق تو االن شوهر داری نباید با یه مرد غریبه درباره ی مشکالت و زندگیت حرف بزنی..

 سرشو گرفت توی دستاش و آروم گفت:

 بعد میگه آروم باش و مدارا کن..چقدر مدارا..-

 از اتاق رفت بیرون..از پشت در گفت:

 لتو جمع کن..فردا صبح ساعت هفت آماده باش..وسای-
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صدای پاهاش میومد که دور شد..حتما رفت توی اون یکی اتاق..با بغض چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم..اما 

 همش توی یه فکر بودم..چرا زندگیم اینطور شد؟

دست و صورتمو شستم..بعد صبح که از خواب بیدار شدم ساعت شش و نیم بود..رفتم توی حمام و مسواک زدم و 

اومدم توی اتاق..شلوار آدیداسم رو با مانتوی ستش پوشیدم)مشکی بودن(شال مشکی ام رو هم سرم کردم وسایلمو 

 برداشتم و از اتاق زدم بیرون..

 رفتم توی آشپزخونه تا چایی و یکمی تنقالت برای توی راه بردارم...صدای پای سپهر اومد..

 موبایلت کجاست؟-

 وی کیفم برای چی؟ت-

 چیزی نگفت..اومد کیفمو گرفت و موبایلو در آورد و گذاشت توی جیبش و گفت:

 این پیش من میمونه..-

 یعنی چی؟-

 یعنی همین که شنیدی..باید برات کالس زبان فارسی بزارم؟-

 آخه چرا؟-

 چون باید درستت کنم میفهمی؟-

 ن جمعم کرده..عوضی..بغض کردم یه جوری میگه انگار از توی خیابو

 رفتم توی اتاقم و درو به هم کوبیدم..اصال هیچ جایی نمیرم..هر چی دوس داره میگه..در به صدا دراومد..

 باز کن این درو-

-.. 

 د میگم باز کن تا نشکستمش..-

-... 

 نمیای؟به جهنم...من رفتم..-

-... 

و باز کردم و رفتم بیرون روی پله ی آخری بودم که با صداش از بعد از چند دقیقه صدای در اومد که فهمیدم رفته در

 جا پریدم:

 حاال برای من درو میبندی؟-

-.. 

 جواب بده..-

 محکم گفتم:

 جوابی ندارم..-

 نترس شدی توی همین دو دقیقه..زود باش برو توی ماشین..-

اید همینطور رفتار کرد..هی میخوام کاری نکنم هی فکر کرده همیشه کوتاه میام و خفه میشم..نخیر آقا با امثال تو ب

 نمیشه..
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رفتم پایین و منتظر شدم بیاد..وقتی که اومد دیدم یه سبد پر از خوراکی هم با خودش آورده..خوبه حداقل فهمیده که 

 اسیر نگرفته.. 

 ار کنم؟دو سه دقیقه بعد سپهر اومد سوار شد رفتم در باز کردم سوار ماشین شدم حاال کولمو چک

کولمو گذاشتم سر پام هدفنمو در اوردم که بزنم به گوشیم ولی یادم اود گوشیمو گرفته اصال به چه حقی گوشیمو 

 برداشت؟

 سپهر گوشیمو بده کارش دارم-

 کارت چیه ها؟

 فکر نکنم باید برات توضیح بدم-

 یی ؟سپهر میخوای به وحید جونت زنگ بزنی؟ مکه تو شوهر نداری که همش پسرا

 از عصبانیت در حال انفجار بودم حاال خوبه هنوز تو پارکینگیم اینطوریه بعدش چطور میشه ؟-

حرف دهنتو بفهم سپهر نمی زارم همین طوری هر چی از دهنت در بیاد بهم بگی ؟بزار جوابتو بدم اصال من وحیدو -

 اس دوست دارم من شوهر ندارم می فهمی شوهرمن فقط یه اسم تو شناسانامه 

سپهر اینقدر عصبانی بود که حد نداشت مرتب دستشو میکرد تو موهاش هر وقت عصبانی بود این کار رو میکرد یه 

دفع برگش طرفمو گفت منظورتو حاال فهمیدم تو شوهر واقعی می خوای بهت نشون میدم دریا خانم بگرد تا بگردیم 

ولی انگار ادم نمیشی ها باید با تو یه جور دیگه رفتار  هر چه مراعاتتو میکنم میگم بچه اس ولش کن چیزی بهش نگو

 کرد

 سپهر تو زندگیمو خراب کردی یه دفعه سپهر بهم گفت:

ساکت باش از ماشین پیاده شو اقایی جوالیی و زنش داشتن به طرفمون میومد اه که حوصله اینا رو داره اینقدر از -

 افاده ای،خشک،بی مزه،لوس،مغرور و.............خانم اقای جوالیی بدم میومد خانم جوالیی یه زن 

 کاال همه چیز تمام بود 

 با افاده از ماشین پیاده شدم و یه طرف اقای جوالیی و سپهر رفتم 

 اول رومو کردم به طرف اقای جوالیی و سالم کردم دستشو اورد جلو مردد بودم که دست بدم یا نه؟

بردم جلو و دست دادم بعد از یکمی حرف زدن باالخره من و سپهر رفتیم ولی زشت بود دست ندم باالخره دستمو 

 تصمیم گرفتم

حاال حرفی نمیزنم تا شمال یه دعوای درست حسابی راه بندازم اینگار من مشکل دارم میخوام سفرمو خراب کنم 

 باالخره با همین افکار بخواب رفتم 

 نجره کردم و گفتم :وقتی بیدار شدم دیدم کوله ام نبست سرمو به طرف پ

 کولمو چکار کردی؟

 گذاشتم صندوق عقب مگر میخوام بدوزدمش؟-سپهر

 از تو که بعید نیست-

 سپهر با عصانیت به طرفم برگشت و گفت:-

 چیتو ازن دزدیم هان؟-

 زندگیمو،تو زندگیمو به گند کشیدی می فهمی؟-
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 ه ترمز کرد به اطراف نگاه کردم از جاده اومده بود بیرونتا این حرفو زدم سپهر سرعت ماشی رو زیاد کرد و یه دفع

 نری؟ راه اعصابم رو میشه ندارم حولصتو دریا–سپهر 

 بعد هم برای اینکه کامال بگه خفه شو ضبط رو باز کرد..:

 خدا رو چه دیدی

 شاید با تو باشم

 شاید با نگاهت ازین غم رها شم

 خدا رو چه دیدی 

 شاید غصه رد شد

 م راه و رسم ِ این عشقُ بلد شددل

 هنوز بیقرارم به یادِ نگاهت

 نشستم تو بارون

 بازم چشم براهت

 خدا رو چه دیدی

 تو شاید بمونی

 شاید غصه هامو تو چشمام بخونی

 خدا رو چه دیدی 

 شاید دل سپردی

 شاید عشقمونو تو از یاد نبردی

 هنوز بیقرارم..به یادِ نگاهت

 ننشستم تو بارو

 بازم چشم براهت

 تو ترسی نداری

 از عشقو جدایی

 میخوای پر بگیری به سمتِ رهایی

 برای ِ تو موندن دلیلی نداره

 برات حرفِ رفتن شده راهِ چاره

 خدا رو چه دیدی

 تو شاید بمونی

 شاید غصه هامو توو چشمام بخونی

 خدا رو چه دیدی

 شاید دل سپردی

 شاید

 نبردیعشقمونو تو از یاد 
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 خدا رو چه دیدی

 خدا رو چه دیدی )رضا صادقی(

  
بعد از یکی دو ساعت رسیدیم وقتی وارد ویال شدیم تعجب کردم چقدر تغییر کرده بود..قبال اینطوری نبود..فکر کنم 

 بابا همه ی وسایلو عوض کرده..الهی قربونش برم..

تا تخت یه نفره و توی دوتاش یه تخت دونفره بود که ویالی جمع و جوری بود..چهار خواب داشت توی دو تاش دو 

اگه مهمان داشتیم راحت باشن..دو تا حمام داشت و یه هال متوسط..که توش یه نیم ست کرم قهوه ای با یه تلویزیون 

 ال سی دی بود..یه پذیرایی که دو دست مبل توش بود..کال قشنگ دیزاین شده بود..

و لباس هامو از توی کولم در آوردم و گذاشتم توی کمد...باید یه فکری به حال ناهار یکی از اتاق هارو انتخاب کردم 

می کردم بزار ببینم چی هست توی یخچال..البته بعید می دونم چیزی باشه..هر چی توی آشپزخونه گشتم چیزی 

سپهر کجاست...صدای آب  نیافتم..آخه دریا چه انتظاراتی داریا..خب نبایدم چیزی باشه..کسی که اینجا نبوده..حاال

 میاد فکر کنم رفته دوش بگیره نشستم پای تلویزیون تا بیاد..

 یه نیم ساعت بعد مرتب و تمیز اومد اومد نشست جلوم..نه که تا حاال اصال حموم نمی رفت)هه هه هه(بهش گفتم:

 چیزی نیست که غذا درست کنم باهاش..باید بری خرید کنی..-

 چی ها میخوای؟-

  بهت لیست میدم...حاال-

 رفتم یه خودکار و کاغذ از کنار میز تلفن پیدا کردم و چیزایی که توی این چند روز نیاز داشتیم رو نوشتم..

وقتی که رفت حوصلم سر رفته بود نمیدونستم چکار کنم..تلویزیون هم برنامه ای نداشت..اه یه چیزی یادم رفت به 

 گوشیش زنگ زدم:

 بله دریا؟

 چند تا فیلم ایرانی بخر بیار این چند روز اینجا از بی کاری نمیرم..سپهر -

 چه جور فیلمی؟-

 چه میدونم..هر فیلمی بود..فقط بازیگراش خوب باشن-

 اگه دیدم میخرم-

 باشه خداحافظ-

 خب اینم از این حاال چکار کنم..بزار برم یه دوش بگیرم..حداقل از بیکاری بهتره..

مدم بیرون یه تی شرت سفید با شلوارک جین پوشیدم و موهامو با کیلیپس باالی سرم جمع وقتی از حمام او

کردم..حوصله نداشتم خشکشون کنم..از اتاق رفتم بیرون که سپهر همون موقع کلید انداخت توی در و اومد 

میبینم..به سمت هال داخل..خرید هارو گذاشت روی اُپن و فیلم هارو دستم داد..چهار تا بودن..خوبه امشب یکیشو 

 رفت و گفت:

 زود باش گرسنمه-

آقا رو..انگار نوکرشم..تصمیم گرفتم پاستا درست کنم..خیلی دوست داشتم..موادشو گذاشتم و سعی کردم سریع کار 

کنم..خدا رو شکر غذاهایی که بهشون عالقه داشتم رو خوب درست می کردم..همیشه با ساحل وقتی تنها بودیم من 
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می کردم و اون ظرف می شست..آخه اصال غذا درست کردن بلد نیست..یادمه یه بار تخم مرغ سرخ کرد  غذا درست

وقتی خوردیمش یادش اومد که نمک نزده..وای یادم باشه یه زنگی بهش بزنم..با چی؟گوشی ندارم که..چه میدونم 

 یه کاریش می کنم..

اعت ساعت یه ربع به سه بود..چقدر طول کشید..میگم چقدر با همین افکار غذا درست کردنو تموم کردم نگاهی به س

 گرسنمه..سپهرو صدا زدم و خودم هم بعد از اینکه ماست و خیار و ساالد و اینا رو روی میز گذاشتم نشستم..

 داشتیم غذا میخوردیم که سپهر نگاهی به موهام کرد و گفت:

 موهاتو خشک نمی کنی؟-

 نه حوصله ندارم-

ال مثل این رمانا میره سشوار میاره تا خشکشون کنه ولی نه بابا این سپهر بی بخاره..از این آبی گرم فکر کردم حا

 نمیشه..

 فکر نمی کردم بلد باشی غذا درست کنی-

 فقط بعضیا رو بلدم.-

 من که اکثرا بیمارستانم نگران بودم خودت گرسنگی نکشی..-

 حرصم گرفت جای تشکرشه..

 گه بلد هم نبودم منتظر نمی شدم تو برام درست کنیمطمئن باش حتی ا-

 خندید و گفت:

 حتی اگه منتظر میشدی هم اینکارو نمی کردم-

 چپ چپ نگاهش کردم که دوباره زد زیر خنده و گفت:

 باشه حاال یه فکری می کنم شاید قبول کردم..-

ممکنه در آخر یه دعوای زیبا درست  هه هه آقا امروز چه خوش خنده شده..دیگه چیزی نگفتم چون میدونستم

 بشه....

بعد از اینکه ناهار خوردیم بلند شدم و میزو جمع کردم و به سپهر گفتممن ناهار درست _________________

 کردم تو هم ظرفا رو بشور

 برو بابا من ظرف بشورم-سپهر

 به من ربطی نداره من غذا درست کردم تو هم یه کاری بکن 

 تم بیرون خرید کردممنم رف-سپهر

 نگاه کردم رو میز زیاد ظرف نبودند رومو کردم به طرف سپهر گفتم:

 من میشورم ولی شام با تو

 باشه-سپهر

بعد از ریع ساعت که ظرفاروشستم رفتم تو هال خیلی خاک روی وسایل بود تصمیم گرفتم هال رو تمیز کنم حداقل 

 جاست؟از بیکاری بهتره سپهر هم که معلوم نیست ک

بعد از دوساعت که هال رو تمیز کردم یه نگاه به اطراف کردم داشت از تمیزی برق میزد همون موقع درباز شد و 

 سپهر اومد داخل 
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 کجابودی؟

 باید بهت جواب پس بدم

 آره

 نمیدونم چرا رفتارش اینجوره انگار مریضه 

 ولش کن اصال ارزششو نداره بخاطرش اعصابمو خراب کنم

رفت تو اتاقش منم رفتم تو اتاقم تا حداقل یه استراحتی کنم تا عصر برم نه بریم بیرون واقعا خسته بودم تا  سپهر

 سرمو گذاشتم رو بالشت خوابم رفت

  
ساعت هشت بود...یکی از فیلم هارو دیدم...جالب بود...یعنی بد نبود... فکر کنم سپهر خیلی خسته بود چون هنوز 

 ه از دستش عصبانی بودم باالی سرش رفتم و گفتم:بیدار نشده با اینک

 بیدار شو-

-... 

 بیدار شو دیگه...اومدی اینجا همش بخوابی؟-

 چیه؟چقدر حرف میزنی-

 با حرص گفتم:

 بلند شو منو ببر دریا..حوصلم پوکید تو خونه..-

 بزار یه نیم ساعت دیگه بلند میشم...-

 همین االن زود باش-

 و گفت: از جا بلند شد

 زود آماده شو..حوصله ندارم سه ساعت منتظر باشم-

 باشه-

رفتم از اتاق بیرون تا اون لباس عوض کرد و رفت بیرون..منم بعد از اینکه رفت سریع یه مانتوی آبی و شلوار جین و 

 شال مشکی پوشیدم و کیفمو برداشتم و رفتم بیرون..منتظر ایستاده بود..

 بریم؟-

 آره دیگه-

 ون دریا از ویال دور بود مجبور بودیم با ماشین بریم..سوار ماشین شدم بعدش سپهر اومد..گفتم:چ

 در ها رو قفل کردی؟-

 تو میخوای یادم بیاری؟آره قفل کردم..-

 اه این امروز چرا هر چی میگم یه جوابی میده..یه چیزیش میشه ها..

 ر گفتم:به سمت ساحل حرکت کردیم تا دریا رو دیدم به سپه

 ماشینو نگه دار-

 برای چی؟-

 نگه دار دیگه-
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با تعجب ماشینو نگه داشت..تا ماشین از حرکت ایستاد پریدم بیرون و به سمت دریا دویدم..خیلی خوشحال بودم بعد 

 از دوسال اومده بودم لب دریا..تا زانو توی آب رفتم که دست کسی از پشت دیگه نزاشت بیشتر داخل آب برم.

 وونه دریا طوفانیه..میخوای بمیری راه های بهتری هم هستادی-

 دوس دارم تو چکار داری؟-

 بیا برو بشین..اگه مردی بابات یقه ی منو می گیره..-

بی شعور..چه راحت راجع به مردنم حرف میزنه...رفتم و روی زیر اندازی که سپهر پهن کرده بود نشستم و به دریا 

ق العاده بود..همینجوری که به دریا خیره شده بودم سوالی که مدت ها ذهنمو مشغول خیره شدم.دریا توی شب فو

 کرده بود رو از سپهر پرسیدم..

 سپهر؟-

 بله؟-

 یه سوال بپرسم قول میدی راستشو بگی؟-

 بگو-

 یچرا اون شب اون کارو کردی؟من با اینکه شناخت زیادی ازت ندارم اما مطمئنم که ماله این کارا نیست-

 نگاهش نمی کردم اما متوجه شدم که به سمتم برگشت:

 دریا..دریا...-

مثل اینکه نمیدونست چی بگه..بلند شد و به سمت دریا رفت مدام دستشو می برد توی موهاش..فکر کنم وقتی عصبی 

ف نبودن اما میشد این کارو می کرد..یه دفعه صدای فریادشو شنیدم..از ته دل داد میزد..آدمای زیادی اون اطرا

همونا که بودن هم متعجب بهش نگاه می کردن..خواستم به سمتش برم که پشیمون شدم و گفتم بزار خالی بشه..بعد 

 از یه دقیقه آروم شد..روی شن ها نشست و سرشو روی زانوش گذاشت..کالفه بود..خیلی زیاد..

بودم..عذاب وجدان داشتم..خدایا اشتباه کردم که  من اینکارو کردم تا دلم خنک بشه اما االن از کالفگی اون ناراحت

 این سوالو ازش پرسیدم...

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم:

 چرا این کارا رو می کنی؟-

-... 

 من اینو نگفتم که شرمنده بشی..فقط..فقط کنجکاو بودم..-

 نه این حقته که بدونی-

 سپهر..-

 برابر اون زجری که تو می کشیو من می کشم...در حقت ظلم کردم..چیزی نگو دریا..شاید باور نکنی اما صد -

 بسه دیگه...بلند شو بریم یه چیزی بخوریم-

 لبخند تلخی زد و گفت:

 بریم-

چایی ریختم و به دستش دادم..شاید قبال می خواستم انتقام بگیرم اما االن..نمیدونم باید فکر کنم..باید تصمیممو راجع 

 اید دوتامون از شر این زندگی که برای هم ساختیم راحت بشیم...به طالق بگیرم..ب
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_________________ 

 

دوباره به دریا خیره شدم چقدر دلم میخواست برم توی اب بخوابم خودمو رها کنم رها از هرچیزی که اذیتم میکرد 

 خدایا چرا من ؟ 

 چرا من باید درگیر این زندگی بشم؟ 

 اه به شونه های سپهر تکه دادم کاشکی واقعا سپهر میخواستمش کاشکی .......چشمامو بستم و ناخوداگ

اما مطمئن بودم که من و سپهر هیچ وقت ما نمیشیم شایدم میشدیم اما اونقدر هر دو لجباز بودیم که حاضر بودیم 

 ایندهامون خراب کنیم اما کوتاه نیایم 

د دوست داشتم بخوابم وقتی دراز میکشیدم راحت تر بودم بدون دوباره سردرد امد سراغم ای خدا کی این تموم میش

توجه به اینکه سپهر چه فکری درباره ام میکنه خودم ول کردم و خوابیدم روی پاهاش خودم نزدیکش کردم هوا 

دقیقه بعد احساس کردم سپهر داره موهام 0سرد نبود ولی من احساس سرما میکردم خودم یکم نزدیک سپهرکردم 

 یکنه ولی چشام باز نکردم با صدای ارومی گفت:نوازش م

 دریا ....دریا بلند شو زمین سرده کمرت درد میگیره ها-

دیگه هیچی برام مهم نبود هیچی..........نه خودم نه هیچ کس دیگه بعضی وقتا مثل االن دوست داشتم گریه کنم اما 

ا مشکالت با این زندگی کنار بیام و ازهمه مهم تر این حاال وقت این نبود که ضعیف باشم باید قوی باشم تا بتونم ب

 طنابی که هم من و هم سپهرو داشت خفه میکرد پاره میکردم اما من میتونستم؟ حتی به اینم شک داشتم 

چشام باز کردم به سپهر نگاه کردم نمیدونم غم توی صورتش بود یا یه چیز دیگه که دلم لرزوند خدایا چرا این پسر 

 م داشت...اینقدر غ

چه سوال مسخره ای اون عشقش از دست داده بود دستم گذاشتم روی قلبم این قلب متعلق به سپهر بود چیکار 

 میکردم خدایا !!!!!!!!!!

 دچار سردرگمی شدید شده بودم ..

 دوباره به سپهر خیره شدم جذاب بود میتونستم کامال حق بدم به سارا که سپهر دوست دوست داشه باشه 

ونقدر به سپهر نگاه کردم که متوجه نگاه خیره ام شد از دریا دل کند به من نگاه کرد بدون هیچ خجالتی داشتم ا

 نگاهش میکردم نمیدونم انگار دنبال چیزی تو صورتش میگشتم با صدای اروم و مستانه گفت:

 دریا چشات خیلی خوشگل هستن واقعا که اسمت خیلی بهت میاد -

 :یه لبخند زد وگفت

 اینجوری نگاه نکن غرق میشم ها تو چشات-

منم جواب لبخندش زدم اروم سرم بلند کرد و کتش در اورد گذاشت زیر سرم خودش بغلم خوابید دستش تکه داد 

 بود به سرش یه نگاه به اطراف کرد و گفت:

 چقدر خلوته اینجا -

لوت بود سرم دوباره گذاشتم روی کتش و با این حرفش منم یه نگاه به اطراف انداختم راست میگفت خلوت خ

 گفتم:

 مگه ساعت چنده-

 دستش اورد باال و گفت:
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 9اومممم.......ساعت -

 وای چقدر زود گذشت گشنه ات نیست؟-

 نه زیاد تو چی؟-

 منم نه ناهار زیاد خوردم-

 خوبه-

 یهو فکر کردم چرا سپهر بهم نگفته میخوایم بریم شمال

رف سپهر که باعث شد دست سپهر از زیر سرش بیاد پایین کنترل بدنش از دست داد و یه بدون فکر برگشتم ط

 طرف بدنش افتاد روی من دستم گذاشتم روی سینه هاش و گفتم

 اه اه چقدر سنگینه بلند شو ببینم خیلی راحتی انگار -

 خنده بلندی کرد و گفت:

 من راحتم-

 سپهر بلند شو دیگه به خدا خیلی سنگینی-

 یهو من کشید تو بغلش و سفت بغلم کرد یه جیغ کشیدم که باعث شد سرش ببر عقب 

 سپهههههههر ولم کن-

 ولت نمیکنم-

 سپههههههر-

 اونقدر تکون خوردم که خسته شدم خودمو ول کردم توی بغل سپهر.. سپهر با خنده گفت:

 کوچولو خودتو چرا الکی خسته کردی-

 کم شل کن وای سپهر دارم خفه میشم ی-

 نمیشه-

 به جهنممممممممم-

 دوباره خندید 

 زیر لب گفتم:

 زهرمار-

 چی گفتی-

 اخبار یه بار میگه-

 تو که اخبار نیستی پس تو دوباره بگو-

 نه نمیشه-

 نمیگی-

 نه نمیگم-

 دریا قلقلکت میدم ها -

 سپهر پسر خوبی باش-

 میخوای خوب باشم بگو چی گفتی-
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 ول بده قلقلکم ندییباشه اما ق-

 باشه قول-

 گفتم زهر مار-

 به من نگاه کن-

 نمیکنم-

 نگاه کن-

 چرا نگاهت کنم-

 تو نگاه کن-

 سرم بلند کردم نگاهش کردم:

 دریا-

 یهو از دهنم پرید

 جونم-

 دوست دارم کوچولو-

بوسیدن هم بودیم اینبار منم حتی نزاشت بفهمم چی گفته فقط وقتی به خودم امدم که توی بغل سپهر درحال 

 همراهیش میکردم سپهر درحالی که نفس های صدا دار میکشید گفت:

 دریا میخوامت -

 تو چشای خاکستریش غرق شدم 

 دقیقه بعد سپهر بلندم کرد و گفت : 0اینبار من پیش قدم شدم و بوسیدمش 

 دریا هیچی نگو خواهش میکنم-

 چشام بسته بودم 

ظه یادم نمیاد فقط وقتی که به ویال رسیدیم خودم تو بغل سپهر پیدا کردم من برد داخل ویال من هیچی از اون لح

 گذاشت رو کناپه با صدای ارومی گفت:

 دریا اونبار تو نمیخواستی باهات باشم تاوانشو دادم االن میخوای؟-

 اون موقع دیوونه شده بودم به هیچی فکر نمیکردم به هیچی

 ای گفتم: فقط با صدای خفه

 اره -

 و من دوباره به اغوشش پناه بردم ....................

 

 منو پس زد و گفت:

 بسه دریا نمیخوام پشیمون بشی-

چشمامو روی هم گذاشتم سعی کردم روح آشفتمو آروم کنم..اختیار حرفام دست خودم نبود..یه دفعه در یه حرکت 

  زدم بیرون و می دویدم..غیر ارادی شروع کردم به دویدن...از ویال
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سپهر هم اومد دنبالم..می دوید و فریاد میزد تا بایستم اما من دیوونه شده بودم میخواستم بایستم اما روی کارام 

کنترل نداشتم...شاید ده دقیقه یه نفس دویدم..سپهر هنوز دنبالم بود..صدای پاش می اومد..نمیدونم کجا 

رفتم..خیلی تاریک بود..چیزی مثل مانع جلوی پام حس کردم و بعد با سر روی بودم..دوراهی بود..به سمت راست 

 زمین افتادم..

همه ی بدنم کوفته شده بود..ده دقیقه بود روی زمین افتاده بودم..نمیتونستم تکون بخورم..از اعماق وجودم اسم 

 سپهرو صدا زدم:

 ســـــپهر.............-

 د:صداشو شنیدم که داشت نزدیک میش

 اومدم...صبر کن..-

یه لحظه یاد فیلم هندیا افتادم و توی همون حال زدم زیر خنده..دیوونه شده بودم..سپهر به سمتم اومد و وقتی دید 

 نمیتونم راه برم بغلم کرد و آروم در گوشم گفت:

 دیوونه..این چه کاری بود کردی؟-

 و بدست آورده بودم..تخلیه شده بودم..آروم گفتم:توان حرف زدن نداشتم اما حداقلش این بود که کنترلم ر

 پام درد می کنه..-

 االن میرسیم..صبر کن...-

حدود بیست دقیقه داشتیم می رفتیم..خلوت خلوت بود.. پرنده پر نمیزد..میدونستم خیلی خسته شده..باالخره بیست 

 یم منو روی تخت توی اتاقم گذاشت و گفت:دقیقه است که داره راه میره تازه منم بغل کرده..وقتی به ویال رسید

 خیلی کارت بد بود..نباید این کارو می کردی دریا..به فکر جون خودت باش..-

سپهر ببخشید..نمیخواستم این کارو کنم..ما..ما نمیتونیم با هم بمونیم..اولش بخاطر سارا بود..بعد بخاطر اون اتفاق -

 ا هم بمونیم؟اما حاال..حاال به نظرت دلیلی هست که ب

 سپهر ساکت شد..به فکر فرو رفته بود..بعد از چند دقیقه آروم از اتاق رفت بیرون..

 اون شب چشم روی هم نزاشتم..دائم توی فکر بودم که بعد از این چی میشه..

م..از ساعت هفت صبح بود و من هنوز نگاهم به ساعت دیواری بود..تقه ای به در خورد و سپهر اومد داخل..آخی بچ

 چشماش معلوم بود اونم نخوابیده..شاید هم اینقدر دیروز ظهر خواب بود خوابش نبرد:

 آماده باش بریم تهران-سپهر

 به این زودی؟-

 دلیلی هست بیشتر بمونیم؟-

 اما ما دیروز اومدیم..به باباینا چی بگیم؟-

 دلیلی نداره اونا بدونن..زود باش..-

 من..من..-

 باش حرف نباشه زود-

 ازش ترسیدم..چقدر وحشتناک شده بود..منم بودم کسی اون حرفا رو بهم میزد عصبانی میشدم اما..
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نمیتونستم خوب راه برم.. پام ورم کرده بود..با گرفتن دیوار و این چیزا باالخره لباس هارو توی کولم ریختم و سعی 

لش هم نبود که من دارم له له میزنم راه برم..چه بیرحم کردم آروم آروم برم بیرون..کنار در ایستاده بود و عین خیا

 بود..

خالصه با تحمل درد و هزار تا فهش به خودم و سپهر سوار ماشین شدم..سفر خیلی جالبی بود..یه روز...ماه عسل نبود 

 که..روز عسل بود..روز عسل هم نه...روز زهر بود...

 تا جایی که می تونست پاشو رو پدال فشار میدادتا تهران توی راه هیچی نگفتم.سپهر هم عصبانی 

 مدت زیادی توی راه نبودیم و خیلی زود رسیدیم جلوی خونمون

 از ماشین پیاده شو من جایی کار دارم -سپهر

مات و مبهوت بهش نگاه کردم و از ماشین پیاده شدم به محض اینکه پای تکیه گاهم رو زمین گذاشتم درد شدیدی 

 صدای آخم بلند شد سپهر با صدای بلند خندید و از کنارم رد شد تو پام پیچید و

 با هر بد بختی که بود خودم رو رسوندم خونه و زنگ زدم به ساحل

 به به خانم خوب حال می کنیا -ساحل

 انقدر زر نزن پاشو بیا خونه ی ما-

 درد گرفته مگه تو تهرانی؟ -ساحل

 ستآره پاشو بیا اینجا حالم اصال خوب نی-

 االن میام عزیزم -ساحل

 روی کاناپه دراز کشیدم تا ساحل اومد

 تو اینجا چی کار می کنی؟اون سپهر بی همه چیز کجاست؟ -ساحل

 نمی دونم کدوم قبرستونیه-

 چی شده؟می نالی یا نه؟ -ساحل

 بهش گفتم دیگه دلیلی نداره با هم باشیم همین-

 اه عسل خب حداقل حال می کردی بعد می گفتیای خاک تو سرت بکنن.رفته بودین م-ساحل

 بلند شد و به شوخی اومد نشست رو پام که روی کاناپه دراز کرده بودم

 چنان جیغ بلندی کشیدم که احساس کردم شیشه ها لرزید ساحل رو که دیگه نگو وحشت کرده بود

 چته وحشی چرا همچین میکنی؟ -ساحل

 وارمو بدم باال که نشد مجبور شدم شلوارمو در بیارمهیچی نگفتم فقط سعی کردم پاچه ی شل

 های بی حیا چیکار می کنی؟خدای من!چرا اینجوری شدی؟سپهر این بال رو سرت آورده؟ -ساحل

تازه خودمم زخم رو دیدم.اندازه یه نارگیل ورم کرده بود سر باز کرده بود خون بود که داشت میرفت فقط خدارو 

 ود و چسبون و یه کمی جلوی خونریزی رو گرفته بودشکر شلوارم لوله تفنگی ب

 نه خوردم زمین-

 دروغ نگو من که میدونم کار اون عوضیه -ساحل

 گفتم خوردم زمین-

 بذار زنگ بزنم به وحید بیاد بریم دکتر -ساحل
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 ساحل رفت برام یه شلوار راحت آورد و پام رو هم با شال بست که فقط خون نیاد

 د و رسوندمون بیمارستانبعد هم وحید اوم

وحید هیچی نمی گفت...انگار همه کمر بسته بودن به قهر کردن با من..حاال خوبه ساحل اصال به روم نیاورد..زخم 

عمیقی بود و چند تا بخیه خورد بعد از این که دکتر بهم آرامش بخش و اینا داد وحید و ساحل رسوندنم خونه..ساحل 

 اما نزاشتم..باالخره خودش هم زندگی داشت..گفت فردا ظهر میام.. هم گفت که میخواد بیاد باال

 

گرسنم بود دیشب هم چیزی نخورده بودم اما نمیتونستم تکون بخورم..درد پام امونمو بریده بود..آروم آروم به 

 سمت تلفن رفتم و شماره ی سپهرو گرفتم:

 الو سپهر...-

 چیه؟-

 م..نمیای خونه؟پام درد می کنه نمیتونم تکون بخور-

 کار دارم خودت یه کاریش بکن..-

 نامرد میگم نمیتونم حرکت کنم...-

 به من چه دیشب که برای به آغوش این بال رو سر خودت آوردی به حاال فکر می کردی-

با این حرفش بی صدا شکستم..اشکام روی گونه هام جاری شدن..دلم شکست..تلفن به دست اشک می ریختم که 

 وق نشون داد تلفنو قطع کرده..خدایا..صدای ب

 همونجا روی زمین دراز کشیدم..خیلی خسته بودم چشمامو روی هم گذاشتم و به خواب رفتم..

با صدای در از خواب بیدار شدم..در محکم به هم زده شده بود و باعث شده بود بیدار بشم.. اون منو ندید آخه شکل 

 یه دیوار بود و از اونجا در ورودی پیدا نبود..خونه یه طوری بود که میز تلفن پشت 

 سپهر اومد این سمت.. وقتی با اون حالت عصبی دیدمش درد پام و گرسنگیم از یادم رفت..بهم نزدیک شد و گفت:

 عوضی حاال کارت به جایی رسیده که با وحید میری دکتر؟مگه میمردی به من بگی؟هان؟-

 دست زد توی دهنم: با تعجب اومدم حرف بزنم که با پشت

 خفه..-

 سپهر تو که..تو که میدونستی پام آسیب دیده اما رفتی..به ساحل زنگ زدم بیاد ببرم دکت..-

 نزاشت حرفم تموم بشه و زیر بازوم و گرفت و گفت:

 زود برو توی اتاقت تا عصبی تر نشدم..-

 نمیتونم سپهر-

 داد زد:

 از جلو چشمام دور شو دریا-

همه تحقیر رو نداشتم نشسته و با زانو از پله ها رفتم باال..اذیت شدم اما دردش از حرفای سپهر که بیشتر  طاقت این

 نبود..صدای در اومد..سپهر بود..این که طاقت دیدن منو نداشت چرا اومد توی اتاق..داشت با تلفن حرف میزد:

 بله مادر جون..دریا هم خوبه..تازه از لب دریا اومدیم-

-... 
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 خندید و گفت:

 نه مامان یکی دوروز دیگه میایم کار زیاد دارم..-

-.. 

 چشم تلفنو میدم دریا-

 با چشم بهم اشاره کرد که یعنی آبروداری کن..

 بله مامانی؟-

 سالم دختر نمیگی باید یه زنگی بزنم مادرم؟رفتی اونجا بهت خوش گذشته ها-

 ..مامانی ببخشید تورو خدا گوشیم خراب شد-

 چرا؟-

 نمیدونم یه دفعه ای-

 باشه..فقط خواستم یه حالی بپرسم عزیزم...برو پیش شوهرت..خدافظ-

 خدافظ مامانی-

 موبایلو از دستم کشید و بدون حرفی از اتاق رفت بیرون...

 

نستم آروم ساعت طرفای نه بود که بیدار شدم...دیگه از ضعف داشتم می مردم..درد پام آروم تر شده بود و میتو

آروم راه برم البته به کمک دیوار..آروم رفتم پایین..روی پله ها اذیت میشدم اما به هر زحمتی بود رسیدم به آشپز 

خونه..در یخچال رو باز کردم و قالب پنیر رو درآوردم..نون هم از توی جانونی برداشتم و نشستم روی صندلی و چند 

بود..یعنی خیلی بهتر بود..باید ببینم می تونم یه غذایی چیزی درست کنم اگر لقمه نون و پنیر خوردم..از هیچی بهتر 

هم نشد زنگ می زنم از بیرون بیارن برای ظهر..راستی ساحل هم میاد..رفتم تلفنو برداشتم و روی کاناپه دراز 

 کشیدمو به خونه ی ساحلینا زنگ زدم:

 بله؟-

 سالم خاله جون خوبید؟-

بی معرفت..کجایی خانوم نه به اون وقتا که تلفن از دست تو و ساحل خودکشی می کرد نه به به سالم عروس خانوم -

 حاال

 خاله جون دیگه درگیریم-

 آره دیگه شوهر داری سخته-

 نمیدونم تیکه بود یا همینطوری گفت اما مامان ساحل اهل این حرفا نبود..

 خندیدم و گفتم:

 خاله جون ساحل هست؟-

 بر کن یه لحظه..آره عزیزم ص-

 چشم-

 رفت و ساحلو صدا کرد

 سالم در در خوبی؟-
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 در در خودتی..مرسی تو خوبی؟-

 آره خوبم دارم آماده میشم که بیام..-

 دختر االن که ساحت نه صبحه تو گفتی ظهر-

 خوریم..به تو چه دوس دارم در ضمن یه ساعت باید توی ترافیک باشم..بعد هم بیام یه کوفتی درست کنم ب-

 خندیدم و گفتم:

 تو درست کنی؟؟همون سوپ اون دفعه بس بود..-

 مگه بد بود؟-

 نه پس خیلی خوشمزه بود..-

 آره خودم هم فهمیدم به روم نیوردی..حاال یه چیزی می گیرم سر راه -

 آره اصال برای همین زنگ زدم بهت-

 آره دیگه جنابعالی فقط برای کارات زنگ میزنی-

 زود بیاگمشو -

 سه سوت بزن اومدم..البته ساعتی یه دونه-

 خندیدم و قطع کردم..جدا این دختر خوشحالیو بهم بر می گردونه..کاش همیشه باهام بمونه...

تلویزیون رو روشن کردم و نشستم پای برنامه های مزخرفش..جدا این تلویزیون به چه درد میخوره؟ما که 

 نفهمیدیم

ازش نبود..بهتر بی خبری بهتره تا داد و بیداداش..بزار خوب بشم آدمش می کنم..از دو سه  سپهر هم که هیچ خبری

 روز دیگه جنگ اصلیه دریا رو شروع می کنم

یهو هورایی کشیدم و خندیدم نمیدونم چرا اما از این افکار خوشحال شدم و روحیم برگشت..کاش همونطوری بشه 

 که فکرشو می کنم...کاش..

 ومد..رفتم درو باز کردم که شروع کرد:صدای زنگ ا

 بی شعور سه ساعته دمه در زیر آفتاب منتظرم..چرا درو باز نمیکنی؟-

 خندیدم و گفتم:

 آخه دیوونه اینجا که آپارتمانه..آفتاب کو..بعدشم سه ساعت نبود دو دقیقه بود..-

 حاال مثال زدم..وسط مثال که حلوا نمیدن..-

 الاون وسط دعواس نه مث-

 منو زد کنار و گفت:

 برو اونور بچه..-

 رفت غذا هارو گذشت توی آشپزخونه و اومد توی هال روی مبل کناریم نشست..

 ای این شوهرت بمیره که مارو از زندگی انداخت..-

 خب برو خونتون مگه مجبوری-

 آره بابا خودت دیشب داشتی التماس می کردی-

 بحثو عوض کردم و گفتم:
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 ..یه چیزی بگم راستشو میگی؟ساحلی-

 بنال..-

 شب عروسیمون چرا با کیان رقصیدی؟-

 چون دوست داشتم..تو هنوز یادته؟-

 آره..چیزی بینتون هست؟-

 نه چی مثال-

 مشکوکانه گفتم:

 یعنی فقط همون رقص بود؟-

 نه بابا با هم دوستیم..-

 تو که میگی چیزی نیس..-

 خب چیزی نیس که دوستیم-

 گه دو دقیقه دیگه این بحثو ادامه میدادم از دستش دیوانه میشدم برای همین گفتم:ا

 باشه باشه نخواستم بدونم-

 آهان راستی هفته ی دیگه هم تولدشه..باید تو هم باهام بیایا-

 فکر شومی به ذهنم رسید..بهترین راه برای حال گیری از سپهر..

 اوکی منم هستم پوسیدم از بیکاری-

ستیم دو ساعتی حرف زدیم بعد هم رفیتم چلو کباب یخ زده رو گرم کردیم و خوردیم..هر چند از دهن نش

 افتاد..نمیدونم چرا از خونه زنگ نزدیم برامون بیارن..دیوونه بودیما..

بعد از ناهار ساحل رفت خونشون آخه مامانش تنها بود..منم رفتم توی حمام و سرمو شستم..بعدش هم خشکش 

 درد پام هم خیلی بهتر شده بود و میتونستم کم کم راه برم..همینم معجزه بود که توی یه روز بهتر شده بود..کردم 

قرصای قلبم تمام شدن..باید بگم سپهر بخره برام بیاره..نه ولش کن به ساحل یا مامان می گم..البته به مامان که 

 پهر زنگ می زنم:نمیشه بگم اخه فکر می کنه ما شمالیم..جهنم الضرر به س

 چیه؟-

 آقارو..فکر کرده حاال قربون صدقش میرم..منم مثل خودش باهاش حرف زدم:

 قرصای قلبم تمام شده..نمیخوای که بابات بفهمه برام قرص نمیخری..-

 میخرم میارم..ولی آخر شب-

 برام مهم نیس کی میای نمیخواد به من برنامه کاریتو توضیح بدی-

 .آخ جون ضایعش کردم...نمیای که نمیای..فکر کرده براش له له می زنم...برو باباگوشیو قطع کرد.

ای خدا..این چه برنامه ایه..خسته شدم دیگه..چند ساعته دارم پاساژ ها رو متر می کنم بلکه یه لباس خوب بیابم..اما 

فردا صبح باید به یه سفر  دریغ..فردا تولد کیانه و طبق تحقیقات وسیعی که داشتم فهمیدم سپهر نمیاد چون

 بره..نمیدونم برای چی..

از همون روزی که از شمال برگشتیم اصال درست و حسابی با هم حرف نزدیم..یکی دو روز دیگه باید برم دانشگاه 

 برای انتخاب واحد..
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اون یکی آستینش آها..یافتمش..لباسی که میخواستم و پیدا کردم..یه تونیک خردلی که یه آستین گرد بلند داشت و 

حلقه ای بود..تقریبا تا روی باسنم بود..و روی یقش هم چند تا زنجیر به صورت گردنبند بود..در کل همون چیزی 

 بود که میخواستم..

 رفتم داخل و به فروشنده گفتم:

 خسته نباشید خانم..-

 سالمت باشین..چیز خاصی می خواستین؟-

 لطف کنید اون لباس خردلی توی ویترین رو میشه-

 چند لحظه صبر کنید-

اوی اوی چه لفظ قلم حرف زدم..خودمم باورم نشد..لباسو بهم داد و من رفتم اتاق پرو..تنهایی خرید کردنو نمی 

پسندیدم..ساحل وقت نداشت باهام بیاد..چند وقته خیلی سرگرمه کاراشه و زیاد وقت نداریم با هم باشیم..حق داره 

 ودشو داره..اونم زندگی و مشکالت خ

لباس توی تنم عالی بود..رفتم و بعد از پرداخت پولش رفتم بیرون..یه جوراب شلواری مشکی هم خریدم که باهاش 

 بپوشم..کفش زرد رنگ هم داشتم..رفتم یه بستنی فروشی و برای خودم آب هویج بستنی خریدم..

دم..به خیلی چیزا..به این که آدم هایی که نشستم روی نیمکت داخل پارک و هم بستنی میخوردم و هم فکر می کر

دور و اطرافشون پر از دوست و آشناس از همه تنها ترن..همه چیز داشتم اما کسی نبود..هیچ کس نبود..یاد دیروز 

افتادم که دایی حامد پرواز داشت و برگشتن استرالیا..چقدر دلم گرفت..بابا هم که سرش گرم کاره..مامان هم کارای 

 ه..هر کس برای خودش..و من هم تنها..خودشو دار

رفتم خونه و لباسا رو توی کمد گذاشتم و نشستم پای لپ تاب..کمی نت گردی کردم که سپهر اومد خونه..طرفای 

 ساعت یازده بود..چقدر زود گذشت..

چه خنده طبق معمول روزای قبل رفت دوش گرفت و گرفت خوابید..بدون حتی یه سالم خشک و خالی...زندگیه منم 

دار شده..ولی فردا خنده دار تر هم میشه..بزار برم تولد کیان..یه حالی به خودم بدم که تا یه ماه با فکر کردن بهش 

 بخندم

 زنگ زدم مامان تا باهاش حرف بزنم..هر شب همین موقع زنگ می زدم تابیکار باشه..

 بله؟-

 سالم بابایی خوبی؟-

 وفا؟این وری نیایاسالم عزیزم..تو چطوری دختر بی -

 بابا من که دیروز اونجا بودم-

 خب دلم برای تک دخترم تنگ شده-

 قربون اون دلتون برم فردا که باید برم تولد یکی از دوستام.. پس فردا حتما از صبح میام اونجا-

 سپهر هم باهات میاد؟-

 نه فردا صبح میره یه سفر کاری..-

 برای چی؟-

 م:من و منی کردم و گفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

6 8  

 

 دقیقا نمیدونم..ازش می پرسم و بهتون میگم-

 باشه عزیزم -

 بابایی مامان کجاس؟-

 مامانت سرش یکم درد می کرد خوابید-

 نگران شدم:

 چیزی شده بابا؟-

 نه عزیزم نگران نباش..یه سردرد ساده است..حاال داره استراحت می کنه..-

 باشه فردا صبح بهش زنگ می زنم-

 کاری نداری؟ باشه عزیزم-

 نه قربونتون خداحافظ-

 خدافظ -

 صبح که بیدار شدم سرم داشت گیج میرفت.. می خواستم برم دوش بگیرم ولی پاهام جون بلند شدن نداشتن

 گوشی رو برداشتم نا خود آگاه شماره ی سپهر رو گرفتم:

 سپهر : سالم عزیزم من با شما تماس میگیرم ببخشید

 ش بود که با من اینجوری صحبت کرد سپهری که حتی جواب سالم منم نمی دهخدا می دونه کی پیش

 در کل خیلی بدم اومد از این حرکتش

 خدایا من چرا امروز این جوری شدم؟چرا انقدر حالم بده؟

 چرا انقدر هوا گرمه؟

 گوشیم داره زنگ میزنه.سپهره

 الو عزیزم-

 سالم-

 سالم دریا جون خوبی گلم؟-

 خوبی؟ مرسی تو-

 یه لطفی میکنی؟لباس های منو جمع می کنی دو ساعت دیگه پرواز دارم..-

 نه خودت بیا جمع کن-

 خانومی؟خواهش میکنم-

 به من ربطی نداره..دست خودتو می بوسه-

 میدونستم داشتم لج می کردم وگرنه کار چندان سختی هم نبود..

 زود باش دیگه عزیزم..-

 سخره حرف می زنی؟کی پیشته که اینقدر م-

 بله عزیزم نگران نباش صبحانه خوردم تو خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنم..-

 اه اه-

 باشه منم کارامو می کنم میام خونه..خدافظ-
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 تلفنو قطع کردم و رفتم تو اتاق از اون روزی که از شمال برگشتیم من تو این اتاق نمی خوابم..

 رو بستم نمی دونم چرا دلم خواست حرفش رو گوش کنم..لباساشو مرتب کردم و چمدونش 

 خیلی دلم تنگه،خیلی...

 ای کاش سارا االن زنده بود.ای کاش هیچ وقت قلب سارا رو به من نمی دادن..

 ای کاش به وحید جواب مثبت می دادم.ای کاش به سپهر اون حرفا رو نمی زدم..

 رد..این ای کاش ها مثل خوره داشت جونم رو می خو

 رفتم سمت کتاب خونه یه رمان برداشتم و نشستم روی مبل.یه ساعتی گذشت که سپهر اومد

 چمدونش رو دید بی توجه از کنار من رد شد و چمدونش رو برداشت و رفت.

 سپهر-

 حتی روش رو به سمت من بر نگردوند

 کی بر میگردی؟-

 معلوم نیست-

 کجا میری؟-

 جایی کار دارم-

 برم سر خاک سارا..می خوام 

 برگشت به سمتم چشمم تو چشمش بود خشم و خون و نفرت از تو چشاش می بارید

 چمدون رو گذاشت زمین.....

 چند دقیقه فقط زل زد به من بعد هم چمدون رو برداشت و رفت......

بود..متاسفانه رژلب زرد پیدا  تقریبا آماده بودم..موهامو کامل اتو کرده بودم و باز گذاشته بودم..آرایشم هم نارنجی

نکردم برای همین از نارنجی استفاده کردم...:((تلفن رو برداستمو به سپهر زنگ زدم تا بهش بگم دارم میرم..آخه 

 بعد اگه از دوستاش بشنوه بد میشه..

 الو سالم..-

 بله؟-

 من دارم میرم تولد..-

 به من چه؟-

 گوشیم کجاست؟نمیشه که بی گوشی برم..-

 میشه خوبم میشه-

 پس اگه موقع برگشتن هر بالیی سرم اومد با خودت-

 هر چند که برام مهم نیس اما توی اتاقمه..وقتی اومدم پرینت می گیرم ببینم به چه شماره هایی زنگ زدی..-

 برو بابا-

صدقش می  تلفنو قطع کردم و به گوشیم هجوم بردم روشنش کردم و در همین مدتی که روشن میشد قربون

 بود..پشتش هم سفید بود..گفتم که همه مشخصاتشو بدونید..corbyرفتم..عاشق گوشیم بودم..

 خالصه ساعت هشت بود که از خونه زدم بیرون..سوار تاکسی شدم و بهش آدرس دادم
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نصیب ما این تاکسیه هم که یه پیرمرد رانندش بود ..حاال اگه ساحل بود میگفت شانسم نداریم که فقط پیرمردا 

 میشن

 تا رسیدن به اونجا هزار بار مرده درباره ی ترافیک ،دود و این چیزا حرف زد منم حرفاشو تایید می کردم

 میدونستم اگه جواب حرفاشم بدم تا برسیم دیوونه ام میکنه ..

 با دیدن خونه یه نفس راحت کشیدم و پولو به مرده دادمو از ماشین خارج شدم

 وای دیوونه شدم-

 شالمو روی سرم مرتب کردم و وارد باغ شدم ...از همون جا هم صدای اهنگ شنیده میشد..

 واااای چرا هیچ کس نیومد استقبالم-

 تا این حرفو زدم یه پسر اومد در باز کرد و یک دو دقیقه همین طور منو نگاه کرد و بعد رفت داخل

 چرا این اینطور بود خدا یه عقلی بهش بده-

 ساحلو دیدم که به طرفم میومد فکر کنم رفته بود ارایشگاه اومد جلورفتم تو 

 یه حرفی زد که نفهمیدم اخه صدا اینقدر بلند بود که نشنیدم

 داد زد:

 میزاشتی فردا میومدی -

 دجوابشو ندادم دستمو گرفت و به یه اتاق برد تا لباسامو عوض کنم اونجا یه خرده فقط یه خرده کوچولو آروم تر بو

 ای بمیری چرا زودتر نیمومدی-ساحل

 بیام  2من مگه مثل توهم که از ساعت-

 تو از کجا میدونی؟-

 همینجور یه حرفی زدم حاال درست در اومد-

 وحید منتظرته-ساحل

 وحید اینجا چه کار می کنه؟-

ه بهش بگم با کسی دوس تو که میدونی من همه چیو به وحید میگم..وحید هم اول کلی دعوا کرد که بدون این ک-

 بشم اما بعد از این که کیان رو دید ازش خوشش اومد و حاال هم به عنوان بادیگارد با خودم آوردمش

 اه من خواستم امشب یه حالی به خودم بدم تو برداشتی اینو آوردی؟این که از سپهر گیر تره-

 ساحل بی توجه به من گفت:

 م میخواموای این لباسه رو از کجا گرفتی؟من-

 ساحل بیا بریم این قدر هم حرف نزن-

 از اتاق رفتیم بیرون به جشن تولد که نمیخورد یه جورایی پارتی بود...

وحیداومد سمتم..عصبی شدم.باالخره منم وجدان داشتم..تا وقتی سپهر شوهرمه نمیتونم با یکی مثل وحید که 

تازه فهمیدی اینارو؟اون موقع که باهاش رفتی بچتو سقط  خواستگارم بوده نشست و برخاست داشته باشم..هه دریا

 کردی به این چیزا فکر می کردی..وای بچه..اصال یادم رفته بود...چقدر بی رحم بودم..با صدای وحید به خودم اومدم:

 دریا کجا سیر می کنی؟-

 ها؟هیچی هیچی..توی فکر بودم-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

7 1  

 

 فکر چی؟-

 ز دخالت کنه..عصبانی شدم نباید میزاشتم توی همه چی

باید برات توضیح بدم وحید؟ببخشید اما اگه یکی از دوستای سپهر بهش برسونه که منو تو با هم حرف زدیم تیکه -

 بزرگم گوشمه..میدونی که..توی این جشن دوستای سپهر فراوونن..

 باشه...خوش باش-

ه گوشه..اصال یادم رفت باید به کیان ازم فاصله گرفت و به سمت کیان رفت و بعد از کمی حرف زدن رفت نشست ی

 سالم کنم..چه خنگم من..رفتم پیشش..کنار چند تا از دوستاش ایستاده بود..

 کیان..-

 برگشت به سمتم:

 سالم..خوبی دریا؟باالخره اومدی؟این ساحل دیوونم کرد بس که غر زد-

 خندیدم و گفتم:

 به دستش دادم.. عادت می کنی..راستی تولدت مبارک..بعد هم کادوشو-

 اینم کادوت..از طرف منه ها..سپهر توش نقشی نداره..اون خودش باید کادو بده بهت-

 مرسی عزیزم ...خودت کادویی..میدونم..بزار بیاد یه حالی ازش می گیرم که حساب کار دستش بیاد..-

راش یه اتکلن خریده بودم..خیلی لبخندی زدم و اون ببخشیدی گفت تا بره کادو رو پیش بقیه ی کادو ها بزاره..ب

 خوشبو بود..خودم که عاشق بوش بودم..همیشه برای بابا می خریدمش..

یه پسر اتو کشیده اومد سمتم..یه لحظه برق از سرم پرید..چه خوشکله..کت و شلوار نوک مدادی تنش بود..ولی زیاد 

 به صورتش دقیق نشدم..حاال می گفت چه دختر بی چشم و رویی..

 م خانوم..سال-

 سالم..-

 شما رو تا حاال ندیدم از دوستان کیان هستی؟-

 بله..-

 افتخار آشنایی با کیو دارم؟یعنی اسمتون چیه؟-

 دریا هستم..شما چطور؟-

 منم عرفان هستم.. پسر عموی کیان و از آشنایی باهاتون خوشوقتم..-

 منم همینطور-

 مد و گفت:من منی کرد و خواست چیزی بگه که ساحل او

 دریا بیا وسط ببینم-

 بعد متوجه حضور عرفان شد و گفت:

 آقا عرفان ببخشید من این دریا رو چند لحظه غرض بگیرم-

 خواهش می کنم-

 وقتی از عرفان دور شدیم گفتم:

 ساحل پام هنوز زیاد خوب نشده..مخصوصا که پاشنه های کفشم ده سانته..حوصله ندارم برقصم-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

7 2  

 

 باید بیای..برو بابا -

 نشستم روی صندلی..لبخند خبیثی زدم و گفتم:

 حاال نه..بعدا میام-

حدود نیم ساعت همونجا بودم..دائم پذیرایی می کردن..مامان و باباشم که آلمان بودن..فقط دختر و پسر بود..شاید 

د..یه لحظه دست کسیو روی هفتاد یا هشتاد نفر..آهنگ تانگو نواخته شد و یکی یکی رفتن وسط..همه جا تاریک بو

 دستم حس کردم..برگشتم و عرفان رو دیدم:

 میای بریم برقصیم؟-

وقت اجرای نقشه بود..هم برای سوزوندن سپهر و انتقام گرفتن و هم برای اینکه وحید بفهمه نباید زیاد بهم نزدیک 

 باشه..اون الیق بهترین ها بودبشه..نمیخواستم از وحید برای نقشم استفاده کنم..چون دوست نداشتم قربانی 

 "لبخند مصنوعی زدم که اون توی تاریکی ندید و گفتم

 بریم-

رفتیم وسط..کسی متوجه ما نشد..عرفان هم روش باز شده بود و دائم از این حرف میزد که دیوونه ی چشمام شده و 

 حرف زدن عاشق شده بود..این چیزا..منم که خر فرض کرده بود..حس می کرد گوشام درازه..با دو دقیقه 

بعد از پنج دقیقه رقصیدن رفتم نشستم.. پام خیلی درد گرفته بود..وحید رو دیدم که به سمتم اومد..دیگه توان سر و 

 کله زدن نداشتم:

 که با من بودن برات ننگه اما رقصیدن با اینو اون مشکلی ایجاد نمیکنه؟-

 ن نمیخوام...وحید..باید برات توضیح بدم..اشتباه نکن.م-

 دلیلی نداره برای من توضیح بدی..فکر می کردم..ولش کن..خیلی فکرا دربارت می کردم که حاال دیگه نمی کنم..-

رفت..چکار کنم..براش توضیح بدم..یا نه..نمیدونم..باید فکر کنم..جشن مزخرفی بود..اون طوری که فکر می کردم 

اعت طرفای دوازده بود که تصمیم به رفتن گرفتم..خواستم با تاکسی پیش نرفت..بعد از شام یه ساعتی نشستم و س

 برم که ساحل به وحید گفت برسونم هر چی هم مخالفت کردم گفت نمیزارم این وقت شب تنها بری

 توی راه وحید هیچی نگفت ولی من شروع کردم:

نه با هیچ کس دیگه نمی مونم..نمیخوام  من میخوام از سپهر انتقاممو بگیرم و بعدش برای همیشه میرم..نه با تو و-

 توی انتقام خودم تو رو هم بسوزونم..لطفا به زندگیت برس..بزار منم توی همین آتیش بسوزم..میفهمی.برو..

 آهی کشید و گفت:

 باشه..اما زندگیتو به باد نده..مراقب باش..هر وقت کمک خواستی هستم..نه به عنوان برادر نه هیچ چیز دیگه..فقط-

 یه امداد رسون..همین

 باشه-

بابت رفتار توی جشن هم معذرت خواستم ازش و دیگه حرفی نزدم..وقتی به خونه رسیدیم خداحافظی کردم و پیاده 

 شدم...خسته و کوفته وارد خونه شدم...

نبود،اول  خسته کوفته از راه رسیدم.با این که خیلی سعی می کردم نشون بدم بهم خوش گذشته اما اصال حالم خوب

فکرکردم سپهر خونه است و چراغها راخاموش کرده که بخوابه ولی وقتی وارد شدم دیدم نه:چقدر دلم می خواشت 

سپهر خونه باشه،حتی با همون رفتار مسخره اش بیاد بره دوش بگیره و بعد بخوابه.انگار صرف بودنش توی خونه به 
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ال که نبود استرس و دلهره ای عجیب سراسر وجود م را فرا طور ناخودآگاه احساس امنیت و آرامش داشتم.اما حا

 گرفته بود.تو تاریک و روشنای راهرو وارد اتاق شدم سعی کرده بودم عادت کنم که وارد این اتاق نشم اما امشب...

چراغ ها را روشن کردم ونشستم روی تخت.دست بردم به موهام و آزادشون کردم.آخیش چقدر راحت شدم.چقدر 

رم سنگینی می کرد!نگاهی به اطراف انداختم.لبخندی غیر ارادی روی صورتم نقش بسته بود.به این فکر می روی س

کردم که چقدر عجیبه که توی اتاق خوابت غریبه باشی،اتاقی که حتی یک بار هم توش نخوابیدی.بلند شدم دور تا 

ه جوریه چی توش هست.چی توش نیست.اراده دور اتاق را برانداز کردم.خندهداره می خواستم ببینم اتاق خوابم چ

ای از خودم نداشتم.انگار خودم فقط تماشاچی بودم که اعضای بدنم هر کاری می خوان انجام بدن کشوی زیر تخت 

 را باز کردم.چه دفتر قشنگی.شبیه دفتر مشق های بچه هاست.

شده.خط سپهر رو می شناختم از روی نمی دونستم هیچ وقت که این دفتر مشق لغتی چه چیزهایی که توش نوشته ن

دست خط بدش کامال معلوم بود که نوشته های سپهره.به زحمت چند صفحه اش رو خوندم.آره چقدر کیف می ده 

 خوندن دفتر خاطرات دیگران اما به شرطی که بدونی، به شرطی که بدونی...

و با دریا کردم؟مگه دریا چه گناهی کرده  خدای من چرا اینقدر اتفاق های بد توی زندگی من میفته؟چرا اون کار

بود؟خدایا این چه زندگیه که من داشتم؟این چه زندگیه که من دارم؟چرا هر بار که خواستم دریارو به حال خودش 

رهاکنم توی صورتش،صورت سارا رو دیدم.ای کاش سارا اصال توی زندگی من وجود نداشت تا تمام عشقم رو به 

دونم دریا دیگه هیچ وقت دوستم نخواهد داشت.اون کاری که من کردم رو هیچ حیوونی نمی دریا هدیه می کردم.می 

 کنه.خدایا منو ببخش.

اشک از چشمام جاری بود.نه قطره قطره.سیل وار اشک می ریختم اما نمی دونم چرا،برای کی داشتم گریه می 

ی دفتر پاره شدن؟کی اینارو کنده؟یه صفحه کردم؟برای سچهر؟برای خودم که این بال سرم اومده بود؟چرا صفحه ها

ی دیگه هم هست:دیگه نمی تونم ادامه بدم.رفتار دریا دیوانه ام می کنه.خیلی مغرور و لج بازه.در تمام این مدت 

کوچکترین توجهی به من نکرده.شاید فهمیده که هر شب توی حموم انقدر گریه میکنم که روم نمی شه،چشمای 

ه بار نیومد پیشم؟من مقصرم،بچگی کردم،خریت کردم،ولی دریا هم مقصر بود.می گفت آماده قرمز بدم پایین.چرا ی

نیستم و بعد به وحید چراغ سبز نشونمی داد که اونم براش بوس بفرسته.بعد از سارا اگر دریا و اون چشمای همرنگ 

بنده.ازشون خجالت می  اسمش نبود من نمی تونستم نفس بکشم.اما حاال دیگه همون چشم ها راه نفسم را می

 کشم.ای کاش دریا می فهمید چقدر دوستش دارم.اما حیف که دیگه خیلی دیره.فردا مسافرم.سارا منتظرمه.

  
 گوشی رو برداشتم شماره سپهر رو گرفتم.از شدت اشک چشمام نمی دید.

 باالخره زنگ زدی دریا؟-سپهر

 از لرزش صداش دلم لرزید.

 ایی؟آره عزیزم سپهر جان کج-

 دریا منومی بخشی؟

 آره،آره تو بگو کجایی؟-

 سپهر دوست دارم.

 بوووووووووووق
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صدای جیغ هام شیشه ها رو می لرزوند.گوش های خودم اذیت می شد ولی فکر یه اتفاق غیر قابل باور داشت جون از 

و آدرس خونه ی آرزوها را دارم بدن در می آورد.نمی دونستم باید چیکار کنم.خونه ی آرزوها،آره تلفن رو برداشتم 

به اورژانس گفتم سریع خودشون رو برسونن.بعد هم آژانس گرفتم و حرکت کردم.خدای من کلبه داشت تو آتیش 

می سوخت صدای آژیر آمبوالنس رو شنیدم ضعف کردم جیغی کشیدم که احساس کردم مویرگ های سرم پاره 

 شدن.دیگه هیچی نفهمیدم.

 وی بیمارستان بودم ساحل و کیان هم باالی سرم.چشمام رو باز کردم ت

 من اینجا چیکارمی کنم؟

 چشمای خشک ولی پرخون کیان با هم حرف می زد.یادم افتاد چی شده.

 سپهر کجاست؟

 ساحل آروم باش عزیزم

 خفه شو می گم سپهرکجاست؟

واره می زد.اومدم از تخت بیام سرم رو از دستم کشیدم.سوزنش به بدترین شکل ممکن دستم رو پاره کرد.خون ف

پایین خوردم به حفاظش و به صورت اومدم رو زمین.اصال متوجه کارهام نبودم.اومدم توی راهرو.با صدایی که یه کم 

 از فریاد بلندتر بود صدا می زدم:

 سپهر؟سپهر کجایی؟

تونم دو سه تاشون رو هول بدم چندتا پرستار ریختن روی سرم و گرفتنم.انگار زورم خیلی زیاد شده.آره راحت می 

ولی خیلی زیادن.آوردنم دوباره تو همون اتاق.خون بود که از می رفت.تا دستم را ببندن یکی دیگه یه آمپول تزریق 

 کرد تو اون یکی دستم.چند ثانیه بعد باز هم هیچی نفهمیدم.

 این بار که به هوش اومدم خیلی آروم تر بودم.

 ساحل؟

 دلمساحل جانم؟ عزیز -

 سپهر تو کلبه بود؟

 یه نفر بود ولی مشخص نشد که سپهره یا نه صورتش سوخته بود گوشیه سپهر هم دستش بوده -ساحل

 وای خدای من!!!

اشکامو پاک کردم..االن وقت گریه نبود..چطور به عمو خبر میدادم؟خدایا من باعث شدم..من هم سارا رو کشتم هم 

 این تحمل کنم...نمیتونم..سپهرو..خدایا نمی تونم بیش از 

ده دقیقه ی بعد بابا با سرعت اومد توی اتاقم..منو که با اون حال دید فهمید ماجرا واقعیت داشته..سعی کرد گریه 

نکنه اما هیچی نگفت..روشو کرد به پنجره..شونه هاش تکون میخوردن..حتما داشت می گفت دخترم چه زود بیوه 

ون نگذشته بود...نباید اینکارو می کرد..باید بهم فکر میکرد..نمی گفت یعنی دریا بعد شد..حتی یه ماه هم از ازدواجم

 من چکار کنه؟

 خودم جواب خودمو دادم..اون باهات ازدواج کرد تا اشتباهشو بپوشونه و بعد بره دنبال سارا..بابا برگشت:

 چی شد یه دفعه ای؟-

 بابا..اون..اون..-
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بگم اون رفت تا با سارا باشه..نمیتونستم بگم عمو دوتا بچشو برای یه اشتباه از دست  زبونم قفل کرد..نمی تونستم

 داد..نمیتونستم بگم بیوه شدم..

چون دکتر شیفت بود برای همین همون سب میتونستم مرخص بشم..بعد از انجام کارای ترخیصم با بابا رفتیم و سوار 

 بگیم.. من طاقت حرف شنیدن از اینو اونو ندارم.. ماشین شدیم..چشمامو بستم..چطور به مامانو عمو

 وارد خونه شدیم..بابا گفت:

 برو حاال که خوابن فردا بهشون میگیم..برو تو اتاقت بخواب..-

فکر میکنه من خوابم میبره فکر می کنه چون گریه نمیکنم خوشحالم..نمیدونه که آدم بعضی اوقات اونقدر شوکه و 

 رمان اشک ریختن هم نمیده..نمیدونه..ناراحت میشه که مغزش ف

رفتم توی اتاقم و از کمد لباسی قدیمیم یه دست لباس مشکی در آوردم و تنم کردم..میخواستم باور کنم سپهر 

رفته..اما نمیشد..با اینکه دوسش نداشتم با اینکه دوس داشتم طالقم بده..با همه ی بدیهاش..با همه ی اخم و 

وهرم بود..با دیدن دفتر خاطراتش و خوندن خاطراتش و شنیدن حرفاش دلم آتیش تخمش..با همه ی اینا..ش

 گرفت..اون هر شب منتظر بود تا من برم پیشش اما من تو فکر یه نقشه تا تالفی کاراشو کنم..از خودم بیزار بود..

میتونستم برم ساعت شش صبح بود و من غرق فکر..با صدای جیغی به خودم اومدم.. پس باالخره بابا گفت..ن

 بیرون..نمیتونستم توی صورت عمو و مامان نگاه کنم..در اتاق باز شد..عمو بود:

 چه کردی دختر؟چه کردی؟-

-... 

 این بچمم رفت..اینم رفت پیش خواهرش..-

 نمیتونستم جوابی بدم..نمیتونستم گریه کنم..عمو داد میزد:

کنی..اما چرا با بچه هام..چرا با گرفتن جون بچه هام مجازاتم می خدایا این یکی هم ازم گرفتی..داری مجازاتم می -

 کنی..

بابا اومد و سعی داشت آرومش کنه..صدای گریه ی مامان میومد..بعد از یه ساعت همه ی دوست و آشنا ریختن 

ن صدای خونمون..مامان بهم گفت نیا بیرون..خودمم نمیخواستم برم بیرون..نه طاقت شنیدن تیکه داشتم نه شنید

گریه و نوار قرآن و نه پخش کردن چای برای فوت شوهرم..طاقت هیچی رو نداشتم..من ضعیف تر از چیزی بودم 

که فکر می کردم...هر چند ضربه هم که بهم وارد شد کم ضربه ای نبود..اما آیا به جز خودم مقصری هست؟معلومه 

 که نه...مقصر واقعی خود منم...

م میزاشتن من یکم خلوت کنم..بعد یه ساعت ساحل اومد پیشم تا تنها نباشم که پشت اما مگه این آدمای مزاح

سرش چند تا از خانومای همسایه و همکارا و فامیالی مامان سپهر اومدن داخل اتاق..همه تسلیت گفتن..بعدش ساحل 

فته بود که توی یه حادثه با احترام بهشون گفت که دریا حالش خوب نیس و اگه میشه تنهاش بزارین..بابا به همه گ

کلبه آتیش گرفته و سپهر هم نتونسته خودشو نجات بده..وگرنه این قوم برام آبرو نمیزاشتن..هر چند این حرفا از 

 عذاب من کم نمیکرد..من قاتل سپهر بودم..

 عزیز دلم چرا هر چی صدات میکنم جواب نمیدی؟-

 این صدای ساحل بود که افکارمو بهم ریخت..

 شده؟چی -
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 کیان زنگ زده میگه باید با دریا حرف بزنم..-

 برای چی؟-

 میگه چند تا از دوستای سپهر اومدن برای تسلیت..زشته دریا نیاد..-

 زشت چیه؟من نمیتونم..طاقت تسلیت شنیدن ندارم..نمی فهمین؟طاقت ندارم..-

داشتم..دوباره شده بود مثل شمال..مثل اون شب جیغ می زدم..داد میزدم..داشتم خفه میشدم..هیچ کنترلی رو اعمالم ن

 که حس کردم دوسش دارم..سپهر غلط کردم..برگرد..

همه ریختن توی اتاق..مامان با گریه از بابا خواست تا آرومم کنه..صدای ساحل میومد که به کیان می گفت اینجا 

 قرص نداره قرصاش خونه ان...فکر کنم داشتن دنبال قرص میگشتن..

مه رو از اتاق بیرون کرد و خودش اومد نشست کنارم..نمیتونستم توی صورتش نگاه کنم..سرمو گرفت باال و عمو ه

 گفت:

 دریا چرا بهم نگاه نمی کنی؟-

 عمو..عمو منو ببخش..دوتا بچتو ازت گرفتم..عمو نمیدونم چی بگم..-

 منو کشید توی بغلش و با بغض مردونه ی توی صداش گفت:

 ن اسمتو انتخاب کردم؟می دونستی م-

 نه-

ولی اینو میدونی بخاطر رنگ چشمات اسمت دریاس..من دوس ندارم توی این چشما شرمندگی ببینم..خواست خدا -

بود..هر چند نمیتونم قبول کنم..اما تو نباید غمگین باشی..میدونم عذاب وجدان داری..منم عذاب می کشم..چون 

 مقصر واقعی منم...

خیس کرده بود..مثل دختر بچه های دوساله گریه می کردم..دلم میخواست یه نفر بهم همین اشک گونه هامو 

حرفارو بزنه..منتظر بودم یه نفر ازم حمایت کنه..مثل کسایی که یه کاری رو انجام دادن و حاال میخوان تایید دیگران 

 رو بگیرن..

 پس دیگه از شرمندگی حرف نزن دخترم باشه؟-

 چشم-

کای عمو رو پاک کردم..عمو هم دیگه تعارفو کنار گذاشته بود و احساسشو نمایان کرد..باالخره پسرش بعد هم اش

 فوت کرد..نمیشه که احساسشو برای غرورش خورد کنه...

 عمو مراسم خاکسپاری کیِ؟-

 گذاشتیم فردا..چون هنوز بعضیا بی خبرن..میتونی برای مراسم بیای؟-

 زیر لب گفتم:

 ..باید بتونم.....آره میتونم-

هجوم افکار مختلف داشت دیوونه ام میکرد یاد اون شب تو شمال افتادم صدای قران و صدای گریه ی بلند تو سرم 

 می پیچید من وقعا فکر میکردم سپهر فقط منو به خاطر اینکه قلب سارا تو سینمه میخواد 
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ر کنم بلند شدم و یه شال مشکی از تو کمد دراوردم از احساس سپهر با خبر شدم دیگه نمی خواستم به این چیزا فک

لباس و شلوارم هم پوشیدم وخواستم در اتاق باز کنم نمیدونم چرا ولی دم در اتاق یه خورده ایستادم میترسیدم با 

 واقعیت روبه رو بشم دوست داشتم همه ی اینا یه خواب بود واز خواب بیدار میشدم 

حته که گاهی اوقات خودتو گول میزنی منم االن دوست داشتم سپهر بودش و باز باور حقیقت خیلی سخته اینقدر س

باهم دعوا میکردم باالخره رفتم تو هال جمعیت زیادی نشسته بودند هیچکس هم نفهمید که اومدم تو هال یواش 

ن منم رفتم جفت مامانم نشستم که یه دفعه برگشت سمت من و خودشو انداخت تو بغلم و شروع کرد گریه کرد

 همراه اون گریه میکردم

 سپهرم رفت پسرم رفت-مامان

سعی میکردم مامان اروم بکنم ولی مگه اروم می شد حقم داشت از بچگی سپهر روبزرگ کرده دیگه نمی تونستم 

این جو رو تحمل کنم خجالت میکشیدم تو رو عمو نگاه کنم رفتم تو اتاقم کالفه بودم داشتم لباس میپوشیدم 

برم میخواستم برم خونه ی خودمون میخواستم برم جایی که سپهر توش زندگی میکرد یه چیزی تو  میخواستم

 وجودم فریاد می کشید برو برو همونجا تو که چشم سپهرو نداشتی تا مرد سپهر دوست شدی واقعا مرده پرستی 

م بیرون هیچکس تو حیاط نبود زنا خوستم ازدراتاق برم بیرون ولی دیدم جلب توجه میشه برا همین از پنجره اتا رفت

توخونه ی ما مردا هم توخونه عمو بودند سریع رفتم به سمت در و در باز کردم تعجبکردم که از ساحل خبری نیست 

 در یواش بستم رفتم پیاده تا سرخیابون رفتم که یه ماشین برام بوق زد اصال حوصله نداشتم برگردم بینم کیه؟

 سرمو انداختم پایین 

 ریا بیا سوار شو کجا میری؟د-

 اه بازوحید نمی دونم چرا دیگه حالم ازش بهم میخوره فکرمیکنه چون بردار ساحل هیچی بهش نمیگم-

 حاضر تواین گرما پیاده برم ولی باتویکی نرم--

تر همون موقع یه تاکسی ایستاد منم سوار شدم ادرسو بهش دادم هر چی به خونه نزدیک میشدیم استرس منم بیش

 می شد باالخره رسیدم

 چقدرمیشه؟

 تومان  3555-راننده

 دست کردم تو کیفم که پول دربیارم ولی دیدم کیف پولیمو نیوردم

 رومو کردم به راننده گفتم:

 یه لحظه صبرکنید تابرم براتون پول بیارم-

  
.با دیدن خونه یاد روزایی که با سپهر رفتم از توی خونه پول برداشتم و بهش دادم..بعد هم دوباره به خونه برگشتم.

توی خونه بودم افتادم..یاد بی محلیاش..لج بازیام..یاد پاستایی که با هم خوردیم..یاد شب اول و دعوامون سر حمام 

کردن..یاد تلفن های مرموزی که داشت..با فکر کردن به این چیزا گوله های اشکم سرازیر میشد..کاش اون دفترو 

 از احساسش..از ظلم هایی که بهش کردم چیزی نمیفهمیدم..کاش نمی فهمیدم دوسم داره..نمی خوندم کاش 

 گریه می کردم..زجه میزدم..گاهی اوقات هم داد...

 مبایلم دائم زنگ میخورد..مبایل..یاد وقتی که مبایلمو گرفت افتادم..سپهر چی کردی با زندگیم..
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حتویات معدم اومد بیرون..همیشه وقتی زیاد ناراحت بودم اینطور حالت تهوع داشتم..رفتم توی دستشویی تمام م

 میشدم..

تلفن خونه شروع به زنگ خوردن کرد..جون نداشتم..قلبم درد می کرد..قرص قلبم باال توی اتاق بود..نمیتونستم برم 

 باال..روی زمین دراز کشیدم..چشمامو بستم..گلوم درد گرفته بود..بس که داد زدم..

 داشت محکم به در می کوبید..نمیتونستم از جا بلند بشم..با تمام توانم سعی کردم داد بزنم:یه نفر 

 کمک....کمکم کنید..-

درد قلبم شدیدتر شده بود..مرگو جلوی چشمم دیدم..یه دفعه در باز شد..بابا و کیان اومدن داخل..چشمامو 

 م..بهم گفت:بستم..بابا دستمو گرفت و بغلم کرد...بردم روی مبل نشوند

 قرصات کجاس عزیزم؟-

 تو ..تو اتاقم..-

 کیان میشه بری قرصارو بیاری؟-

 چشم-

کیان سریع اومد و قرصارو به بابا داد..بابا هم با لیوان آب دادشون دستم تا بخورم..وقتی قرصارو خوردم چشمامو 

خونمون دعوت نکرده بودیم..بعد از ازدواج بستم و سعی کردم خودمو آروم کنم..به این فکر کردم که باباینا رو به 

 بار اولی بود که بابام اومد اینجا..ای خدا...

 دختر چرا اومدی اینجا؟اونم تنهایی؟-

 بابا میشه بزارین به حال خودم باشم؟-

 نه نمیشه..میخوای تو هم بمیری؟تو هم از دست بدیم؟اینو میخوای؟-

 بابا بسه..حالم خوب نیس..-

 شدی حالت بد بشه..با کارای بچگونه ات خودت باعث-

 اشک می ریختم..

 بابا بسه..-

 باشه من دیگه هیچی نمیگم..ببینم خودت چکار می کنی..-

عصر بود که با بابا رفتیم خونه..کیان همون ظهر برگشته بود..دوباره صدای گریه می اومد..مامان سارا هم تازه خبر 

 م کرد و گفت:دار کرده بودن..با گریه اومد بغل

 الهی قربونت برم..این چه زندگیه تو داری..هنوز یه ماه نشده بود ازدواج کردین..-

منم اشک می ریختم و از درون می سوختم..یکم پیشم موند بعدش رفت..رفتم گوشه ای ترین قسمت سالن نشستم 

 اشت بتونم برم دانشگاه...و به یه نقطه خیره شدم..باید قید دانشگاه رو میزدم..با این حال امکان ند

  
 بابا صدام کرد:

 بله بابا؟-

 کیان دمه در کارت داره..-

 بابا حوصله ندارم-
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 برو کار واجبی داره-

 اه..اینم چه آدم گیریه..رفتم توی حیاط..سه تا پسر کنارش ایستاده بودن..

 اومدی دریا..اینا دوستای من و سپهرن..اومدن برای تسلیت..-

غض داشت..هممون باور کرده بودیم که کسی که توی کلبه بود سپهر بوده..وگرنه این جمعیت این جا چکار صداش ب

 می کنن

همشون تسلیت گفتن..سینا..امیر..سهند..با احترام جواب همشون رو دادم..هیچ کدوم توی مراسم عروسیمون نبودن 

 گفت: بجز سهند که یه ساعتی اومد و رفت..بعد از اینکه رفتن کیان

 بیا بریم یه جای خلوت باهات حرف دارم-

 چی شده؟

 اتفاقی نیوفتاده..راجع به مراسمه-

 بریم پشت باغ..-

 با هم به خلوت گاه من رفتیم..جایی که همیشه بچگیام برای درس خوندن میومدم..شروع کرد:

 نجا نبودهدریا ما هنوز مطمئن نیستیم اون شخص سپهر بوده باشه..شاید سپهر اصال او-

 سرمو توی دستام گرفتم..داشتم کالفه میشدم:

آره اما خودش پشت تلفن گفت که دارم میرم پیش سارا..گفت مسیرم مستقیم جهنمه..گفت ببخشم..چرا مبایلش -

 اونجا بود؟

 زدم زیر گریه..امکان نداشت که خود سپهر نباشه..هیچ کس از اونجا خبر نداشت..

ستن..شاید خودش نباشه..من میگم این جمعو مرخص کنین برن..تا مطمئن بشیم..خودمون پلیسا در حال جستجو ه-

 یه مراسم ساده می گیریم و خاکش می کنیم..تا بفهمیم کی بوده..البته اگه باباتینا اجازه بدن 

 نمیدونم..با بابا و عمو حرف بزن..من از خدامه که سپهر نباشه..-

 پس تو موافقی؟-

 آره -

 من برم باهاشون صحبت کنماوکی -

کیان رفت و با بابا حرف زد..اونا هم قبول کردن و به همه گفتن معلوم نیس سپهر باشه..همه خوشحال شدن اما بعضیا 

هم..نمیدونم به هر حال من مطمئن بودم که سپهر بوده..چون مبایل همونجا بود...و قبلش با من حرف از مرگ 

داد..بعد از شام رفتن..و قرار شد فردا صبح برای خاکسپاری فقط خودمون و مامان و  میزد..بابا از بیرون سفارش شام

 بابای سارا و کیان باشن...

 شب خوابم نمیبرد...دومین شبی بود که سپهر نبود..باورش هنوزم برام سخته..سخت که نه..اصال باورم نمیشه..

 

مرد..خدایا یعنی من االن توی مراسم خاکسپاری شوهرمم؟آخه خدایا...نباید عاقبت من اینطور میشد..نباید سپهر می 

 این انصافه ..نه من نمیتونم..

جنازه رو آوردن ... دستمو روی قلبم گذاشتم...دوباره صدای گریه های بلند مامانم و گریه های مردونه ی بابا و 

 ان ندارم..عمو..دوباره چشمای به خون نشسته ی کیان و نگاه نگران ساحل...نمیتونم..تو
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هق هق گریه ام داشت حتی خودمو زجر میداد..شاید..شاید..نه دریا سپهر مرده..چرا تا وقتی بود دوسش 

نداشتی..چرا تا وقتی بود برای درد و دوریش گریه نکردی..مرده پرستی دریا..از خودم بیزار بودم.. ..دویدم 

تن و نمیزاشتن تکون بخورم..صدای زجه هام قبرستون سمتشون نباید میزاشتم خاکش کنن...بابا و کیان دستمو گرف

و پر کرده بود..از بس که داد زده بودم گلوم می سوخت..به سرفه افتادم..اما قلبم درد نمی کرد..جای تعجب داشت 

 برام..فقط گاهی تیر می کشید..کاش این قلب لعنتی وایسه...

ط اشک می ریختم..بی صدا..واقعیته که میگن گریه ی بی توی ماشین که نشستم دوباره شروع به گریه کردم اما فق

 صدا صد برابر دردناک تر از زجه زدنه..

چون قرار شد مراسم نگیرن مسجد هم نرفتیم..یه راست رفتیم خونه..از پنجره وارد اتاق شدم و خودمو روی تخت 

گوش میدادم..یاد روزی که روی این انداختم..یاد روزی افتادم که سپهر اومده بود داخل اتاق و من داشتم آهنگ 

تخت...نه نباید بهش فکر می کردم..نباید به خاطرات بد فکر می کردم..گوشیمو در آوردمو هدفنش رو نصب 

 کردم..صدای پر از غم بهنام مرهم روح خسته ام شد:

 

 هوا امشب غم انگیزه چقدر بارونیه حالم

 پیشم نیستی و من دارم بهت با عشق می بالم

 می خواستم خودم اما تو کوران عذاب و دردن

 یه احساسی منو بیشتر بهت وابسته تر می کرد

 تو خونه قاب عکست باز باچند تا شمع روی میزه

 ولی چشمای معصومت واسم اشکی نمی ریزه

 چه غمگینه جداییمون چقد مبهوت و بی وقته

 یه جوری عاشقم کردی که دل کندن ازت سخته

 ما وجودم از تو لبریزهدرسته راهیم ا

 تو این حال و هوای عشق چقدر رفتن غم انگیزه

 می بینی مثل اون روزا با چشمات صادق و صافم

 دارم با دونه ی اشکام واست دل تنگی می بافم

 چطور باور کنم داریم جدا می شیم بی بوسه

 یکم دیگه تحمل کن شاید اینها یه کابوسه

 مرگ نفسگیره نپرس از حال و روزم که مثل

 که می بینی دارم می رم ولی گریت نمی گیره

 درسته می ری تنهایی ولی همراتم همیشه

 یه روز طرز جداییمون خودش یه خاطره می شه

 جای تو درد دلهامو با کی قسمت کنم جونم

 همینکه دیدی اشکامو یه دنیا از تو ممنونم

 تموم قلب من بی تو ژر از افسوسه و کاشه
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 هم مثل من عمرا محاله عاشقت باشهکسی 

 بذار خلوت کنم امشه با عکسی که ازت دارم

 به جای شونه ی گرمت االن تکیه به دیوارم

 به جز آرامش دستات هیچ حسی رو نمی شناسم

 اگه حرفام پر از یاسه بذارش پای احساسم

 از االن جای خالیتو باید با غصه ها پر کزد

 تو تصور کرد؟ چطوری ممکنه آخه منو بی

 نپرس از حال و روزم که نفسهامم پر از آهه

 جسارت می کنم اما تو رفتی سمت بی راهه

 نپرس از حال و روزم که همش مایوس و دلخونم

 حالم خیلی پریشونه تظاهر می کنم خوبم

 می دونم که دلت واسم یه ذره هم نمی سوزه

 چقدر تنهام بدون تو تازه این اولین روزه

 باعث شد که اینجوری رو من چشماتو می بندیچی 

 تو که هیچوقت ازم ساده شونه خالی نمی کردی؟

 نپرس از حال و روزم که خودت حالم رو می دونی

 اقال پاک کن اشکامو اینو که دیگه می تونی؟؟؟

 بشین تلخیه اشکامو تحمل کن یه چند لحظه

 که چند ثانیه مکثت هم به این دل تنگی می ارزه

 حاللت کردم و اما بهم بی وقفه مدیونی

 اگه منو دوباره به گذشته برنگردونی

 کاش از اون روزای اول بهت عادت نمی کردم

 ولی با خون دل می خوام به آغوش تو برگردم

 یادت باشه با چه حال پریشونی ولم کردی

 امیدوارم که هیچ موقع پشیمون بر نمی گردی

 

 سپهر نزاره هیشکی از کسی جدا شه..با فکر سپهر بعد از دو روز کامل به خواب رفتم...شاید قصه ی جدایی من و 

چشمامو باز کردم..بعد از چند ثانیه متوجه موقعیتم شدم..هوا تاریک بود..یعنی اینقدر خوابیده بودم؟بلند شدم و 

ش به ساعت گوشیم نگاه چراغ اتاق رو روشن کردم..رفتم توی دستشویی اتاق و دست و صورتم رو شستم..بعد

کردم نه و نیم شب بود..خیلی خوابیده بودم.لباسمو عوض کردم و از اتاق رفته بودم بیرون که دیدم همه نشستن توی 

 هال..عمو و بابا..مامان و بابای سارا..مامان..کیان و ساحل..

 سالم-من

 همه جواب سالممو به گرمی دادن..
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 خوب خوابیدی عزیزم؟-بابا

 متوجه هیچی نشده بودم..دو روز بود نخوابیده بودماصال -

 میدونم عزیزم..از چهرت معلوم بود-

 نشستم روی مبل کنار ساحل و رو به جمع گفتم:

 خیر باشه..چیزی شده؟-

 مامان با من و من گفت:

 نه ..نه شام خوردیم فکر کردم بیدار نمیشی ولی برات گذاشتم االن برات میکشم-

 ان میل ندارمنمیخوام مام-

 داشتم خفه می شدم..چند دقیقه همه ساکت بودن طاقت نیاوردم و گفتم:

 چه خبر شده؟دارید منو می ترسونید..-

 عمو گفت:

 چیزی نشده دخترم..راستش میخواستیم یه چیزی بهت بگیم.-

 دست خودم نبود..یه جرقه توی مغزم زده شد:

 سپهر زنده اس؟-

 ایین..دریا چه فکرایی می کنی؟همه سرشون رو انداختن پ

 عمو:

 نه عزیزم..فعال که خبری نیس..بعدشم مگه خودت نگفتی قبلش با من از مرگ حرف میزد؟-

 زیر لب زمزمه کردم:

 آره..آره-

 عمو ادامه داد:

 نجاعزیزم باید بری وسایلتو از اون خونه بیاری..ولی فعال فقط چیزایی که نیاز داری..دیگه نباید بری او-

 اینا چی داشتن می گفتن؟

 برای چی؟-

 یعنی چی دخترم؟تو که نمیخوای بری اونجا؟-

 اتفاقا همین تصمیمو دارم..چرا باید برگردم؟-

 دخترم نمیشه..-

 میشه عمو جون ..من میخوام همونجا بمونم..-

 از جام بلند شدم..بابا گفت:

 من نمیخوام بری اونجا که به یاد سپهر بیوفتی..-

 تعجب کردم..یعنی بابا فکر می کرد من فقط اونجا به یادشم؟

 بابا فکر می کنید اینجا باشم بهش فکر نمیکنم؟اینجا هم سپهر بود..من میخوام همونجا بمونم..توی خونه ی خودم-

 دختر لج بازی نکن..-
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ع اینجا بمونم االن دیگه پشیمون حداقل میزاشتید چهلم میشد بعد این حرفا رو میزدید.. تصمیم داشتم تا اون موق-

 شدم..من دارم میرم..

 مامان گفت:

 یعنی چی؟دریا زشته-

زشت اینه که شما بخواین منو مجبور به کاری کنید که دوست ندارم..زشت اون بود که مجبورم کردید ازدواج کنم -

ه زن بیوه برگردم خونه ی بابا..من و برم توی اون خونه..حاال هم مجبورم می کنید از همه چی دل بکنم و با اسم ی

 اینکارو نمی کنم..

رفتم توی اتاق مبایلمو برداشتم و مانتومو پوشیدم و از خونه زدم بیرون..بابا مدام میگفت دریا صبر کن ..کیان می 

 گفت وایسا برسونمت..اما من...تا سر کوچه دویدم..کیان با ماشین پشت سرم بود...

 .بیا سوار شو تا خونه برسونمت..دریا جان خواهش میکنم.-

راستش خودم هم می ترسیدم تنها برم..باالخره ساعت ده شب بود و من هیچ وقت تنها این موقع بیرون نمی 

 رفتم..همیشه یا با ساحل بودم یا مامان و بابا..رفتم سوار شدم:

 کیان گفت:

 اب نکشی؟آخه چرا لجبازی می کنی؟خب مگه بده میخوان مراقبت باشن تا عذ-

 من دالیل خودمو دارم..تو رو خدا باهاشون حرف بزن..من نمیخوام برگردم اینجا..-

 چی بگم..سپهر می گفت لجبازی..-

 چیزی نگفتم که خودش ادامه داد:

 می گفت نمیدونم این دختر یه دنده چطور راضی شده با من ازدواج کنه..-

 خودمم نمیدونم..-

ل کردم..االن که بهش فکر می کنم می بینم که میتونستم بگم نه و تمومش کنم یا با وحید واقعا نمیدونستم چرا قبو

باشم..اما..اما سارا چی می شد؟قلبی که توی سینم بود مال اون بود..به هر حال حاال نمی خواستم برگردم..دوست 

گاه کنن..میخواستم از اینجا به بعد نداشتم وقتی فامیل یا دوستای مامان و بابا بیان خونمون به چشم یه بیوه بهم ن

 برای خودم باشم..

 کیان دیگه چیزی نگفت..فقط دمه در گفت:

 اگه کاری داشتی بهم بگو..سپهر خیلی به من کمک کرده بود..وظیفمه حاال جبران کنم..-

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 باشه..حتما میگم..-

 خدافظ..-

 خدا نگه دار..-

کلید رو از توی در در می آوردم که تلفن زنگ خورد..اول فکر کردم مامان و بابا باشن خواستم  رفتم باال..داشتم

 جواب ندم..اما ناخودآگاه به سمت تلفن کشیده شدم،شماره نا آشنا بود:

 بفرمایید؟-

 سالم دریا خانوم..-
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 صدای دختر پشت خط رو نمیشناختم..

 سالم..شما؟-

 من...-

 ؟خانم شما کی هستید

 من کیانا هستم..عظیمی..-

 به جا نمیارم-

شما منو نمیشناسی اما من شما رو می شناسم..یه سری چیزا هست که باید بدونید..اگه مایلید برید توی اتاق سپهر و -

 از توی کمدش کارت منو پیدا کنید..فردا منتظرتونم

 شما کی هستید؟کارت چی؟؟-

 عزیزم..فردا بیا.. یه چیزایی راجع به سپهر باید بدونی-

 اگه کارت نبود چی؟-

 هست..مطمئن باش..خدانگه دار-

این دختر کی بود؟حتی نزاشت خداحافظی کنم..استرس شدیدی وجودمو فرا گرفته بود..اول رفتم درو قفل کردم و 

دفتر..الی اولین  بعدش به سمت اتاق هجوم بردم..تمام کمد رو زیر و رو کردم تا به یه دفتر رسیدم...وای نه.دوباره

برگه اش یه کارت بود..کیانا عظیمی..روانشناس...آدرس و شماره تلفنش..روانشناس برای چی؟یعنی سپهر با این 

 دختر چه رابطه ای داشت؟

کارت رو برداشتم..خیلی گرسنم بود..از طرفی هم هر جایی رو که نگاه می کردم یاد سپهر میوفتادم..نمیدونم 

شده بود..دوست داشتم مثل قبال همین موقعه ها بیاد خونه..دوش بگیره و بدون هیچ حرفی چرا..دلم براش تنگ 

 بخوابه..حداقل تنها نبودم..

رفتم توی آشپزخونه و در یخچالو باز کردم..بعد از سه ساعت نگاه کردن ظرف ماست رو در آوردم و با چیپس 

وردن زود ظرفا رو شستم و رفتم باال توی اتاق..توی شروع کردم به خوردن...عاشق چیپس و ماست بودم..بعد از خ

اتاق دونفرمون...لباس خوابمو پوشیدم و توی تخت دراز کشیدم...چقدر نرم و راحت بود...یکی دوبار بیشتر اینجا 

 نخوابیده بودم...با اینکه استرس و دلشوره داشتم و خیلی هم خوابیده بودم اما دوباره خوابم برد..

دم ناخوداگاه از جا پریدم...باید می رفتم مظب اون دختره..نمیدونم چرا یه دفعه یادم افتاد..زود چشم که باز کر

مسواک زدم و صبحونه خوردم و مانتوی مشکی و شلوار جین با شال مشکی پوشیدم و از خونه رفتم بیرون.سر 

 یم..خیابون یه تاکسی دربست گرفتم و آدرس مطب رو بهش دادم..بعد از یه ساعت رسید

به دختره چشم ابرو مشکی و فوق العاده خوشگل روبروم نگاه کردم..این دختر به قدری زیبا بود که به فرشته ها می 

 گفت زکی..

 دریا جان ببخشید دیروز اونطوری حرف زدم..-

 چطوری؟؟-

 پر از سوال...اگه اونطوری حرف نمی زدم امکان نداشت بیای..-

 ؟چی شده؟چی از سپهر میدونی-

 من دو سه روزه هر چقدر زنگ می زنم گوشیه سپهر خاموشه..اتفاقی براش افتاده؟-
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 شما کی هستید خانم؟-

 خواهش می کنم اول بگید چی شده..-

 معصومیت چهره و طرز حرف زدنش جای شک باقی نگذاشت:

 اون..اون فوت شده..-

 صدای دادش:

 چی؟وای خدای من-

 منشی دوید داخل و گفت:

 شده کیانا جان؟ چی-

 هیچی نمی گفت دویدم سمت کیانا و گفتم:

 خانم یه لیوان آب قند بیارید..-

 باشه-

 به کیانا گفتم:

 تو کی هستی؟خواهش می کنم بگو..جون به سرم کردی..-

 من..من..-

 صدا ی مردی حرفشو قطع کرد:

 الهی من دورت بگردم چی شده؟-

توجه به من دوید سمت کیانا..اومدم کنار..اینا کی بودن..از اتاق خارج شدم..شاید یه مرد حدود سی ساله بود..بدون 

 میخواستن تنها باشن..بعد از چند دقیقه اون آقا اومد بیرون و گفت:

 سالم شما خانم سپهر هستید؟-

 سالم آقا،بله..شما ها کی هستید؟-

 واقعا سپهر فوت کرده؟-

 شناسید و من شما رو نمیشناسمبله..نگفتید کی هستید که منو می -

 معذرت میخوام..من حمید آقاسی هستم..همسر کیانا..کیانا پزشک سپهره..-

 چی؟ پزشک چی؟-

 روانشناس..-

 دنیا دور سرم چرخید..روانشناس..سپهر چه مشکلی داشت..روی صندلی نشستم و گفتم:

 یعنی چی؟-

 انا حالش خوب نیس..لطف کنید اگه میشه یه وقت دیگه بیاین..باید این چیزا رو از خود کیانا بپرسید..االن کی-

 حالم اصال خوب نبود..

 باشه..خداحافظ-

 خدا نگه دار-

 از ساختمون خارج شدم..سپهر؟تو...چرا من هیچی از تو نمیدونم؟تو چرا میومدی اینجا؟

 سوار تاکسی شدم و رفتم خونه..افکار مختلف داشتن کالفه ام میکردن..
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خونه که رسیدم گوشیمو از کیفم در آوردم دیدم بیست تا میس دارم..از بابا.. نباید میزاشتم ازم ناراحت به 

 باشن...فقط مامان و بابا رو توی دنیا داشتم:

 الو بابایی؟-

 الو عسل بابا؟دخترم خوبی؟-

 آره بابا خوبم..سالم-

 سالم به روی ماهت..چرا تلفنو جواب نمیدادی؟-

 تلفن؟-

 ادم اومد که دیشب بعد از زنگ کیانا تلفن رو کشیدم..ی

 بابا ببخشید تلفن توی برق نبود...-

 دختر جون به سرم کردی..امروز صبح هم اومدم نبودی..مبایلت هم که..-

 بابا مبایل روی سایلنت بود..جایی کار داشتم مجبورم شدم برم..-

 باشه دختر..عزیزم حالت خوبه؟-

 د بار می پرسی؟باور کن بهترم..اونجا چه خبر؟آره بابایی چن-

راستش عزیزم بهتر که رفتی..همه میان و میرن..هر کس هم سرغتو گرفت گفتیم نمیای بیرون از اتاقت..همه -

 منتظرن تا بلکه یه خبر خوب بشنون..

 اشک از چشمم ریخت..

 بابا..من باید برم..کار دارم..-

 و بیام دنبالت..تنها نمون..باشه عزیزم..شب اگه خواستی بگ-

 بابا به تنهایی نیاز دارم..-

 هر چی تو بخوای..ولی هر چی شد بهم بگو..-

 باشه خدافظ-

 قربونت عزیزم-

گوشی رو قطع کردم و روی مبل انداختم..خدایا یعنی میشه یه خبر خوش بشونم..امکان نداره..سپهر فوت 

االن با ساراست..با این فکر دلم لرزید..من سپهرو میخواستم..خیلی دیر کرده..مطمئنم که توی اون کلبه بود..اون 

 بود...اما میخواستمش.. باید به خودم اعتراف می کردم...

  
هم از توی کشوی سپهر برداشتم..آخه اون با پورشه  bmwیه دفعه یه تصمیم گرفتم..کیفو مبایلمو برداشتم..سویچ

از همسایه ها که ماشین نداشت جای پارکشو به ما داده بود..یه مرد چهل و خرده رفته بود...رفتم توی پارکینگ..یکی 

ای ساله که تنها بود و کسی رو نداشت..سوار ماشین شدم..بوی اتکلن سپهر تمام ماشین رو پر کرده بود...بغض 

 کردم..

ی خیابون های خلوت اونم با خود گواهینامه نداشتم..اما یکی دوسال پیش بابا بهم یه چیزایی یاد داده بود..اغلب تو

 بابا می روندم..بسم اهلل ای گفتم و ماشینو روشن کردم..به آرومی از پارکینگ رفتم بیرون.. 
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پیش یه گل فروشی ایستادم و چهارتا گل رز سرخ خریدم مرده نیم ساعت طول داد تا حسابشون کنه اخه خیلی 

ی کردم آرامش خودمو حفظ کنم..اما امکان نداشت..تا بهشت زهرا شلوغ بود پولو دادم واز مغازه زدم بیرون سعی م

مردم و زنده شدم..به خودم لعنت فرستادم که چرا با تاکسی نیومدم..ماشینو پارک کردم و پیاده شدم..ولی خداییش 

 خوب اومدم تا اینجا..حاال کاشکی بتونم برگردم ...کاش شلوغ نباشه..

ود نرفته بودم سرقبرش ..قبر سارا و سپهر خیلی باهم فاصله داشت دوتا دختر اول رفتم سرقبر سارا خیلی وقت ب

دیگه هم سر قبرش بودند نمی شناختمشون دوتاشون داشتند گریه میکردند اروم رفتم اون سمت قبر سارا ایستادم 

 که نگاه یکی از دخترا بهم افتاد..

 ببخشید شماسارا رو میشناسید؟-دختر

 سالم اره -

 بگم زن برادرش ولی گفتم:خواستم 

 یکی ازفامیلالشونم وشما؟ -

 منم دوستش نگار خوشبختم-دختر

 با اون دختر هم اشنا شدم اسمش نگین بود باهم خواهر بودند 

 حاال نمی دوم سرقبر وقت آشنا شدن بود

 ما دیگه بریم از اشنایی باهات خوشحال شدم-نگین

 منم همینطور -

افظی کردم گال رو گذاشتم سر قبرش ویه خورده اونجا موندم بعدش بلتدشدم و به سمت وبا نگین و نگار خداح

 قبرسپهر راه افتادم فاصله ی طوالنی بود همون موقع موبایلم زنگ خورد

اه این کی بود دیگه حال نداشتم ریجکت کردم و گوشی گذاشتم تو جیب شلوارم وقتی رسیدم به قبرسپهر پاهام 

ر نمی کردم یه موقع سپهر زیر این همه خاک باشه یاد بعضی اوقات افتادم که دعا میکردم سست شد هیچ وقت فک

 بمیره ولی هیچ کدوم از حرفام از ته دل نبودن

سپهر نگفتی اگه بری من چکار کنم؟نگفتی اگه اون دفترو بخونم چی میشه؟لعنتی چرا احساستو نوشتی؟چرا خوردم -

 کردی؟چرا؟

-... 

 خش..من باعث شدم..هم باعث مرگ تو هم سارا..تو رو خدا منو ببخشید..سپهر...منو بب-

-... 

نیم ساعت همونجا نشستم و باهاش حرف زدم..وقتی خالی شدم از جام بلند شدم..دسته گل رو روی قبر گذاشتم و 

ماشین که با  چند لحظه بهش خیره شدم..عینک آفتابیمو به چشمام زدم و از اونجا دور شدم..داشتم می رفتم سمت

 دیدن چیزی پاهام سست شد و روی زمین افتادم..

 دوید سمتم اما کمی دور تر از من ایستاد و بهم خیره شد..چند نفر اونجا بودن..اومدن..یکی از خانوما گفت:

 خانم حالتون خوبه؟می تونید بلند شید..-

-.. 

 خانوم میخواین کمکتون کنم؟-
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د شدم..زیرلب تشکری کردم و با پاهای لرزون به سمت ماشین رفتم..وقتی سوار با ترس و به زحمت از جام بلن

ماشین شدم چشمامو بستم و سعی کردم چیزی رو که دیدم هضم کنم..خیاالتی شدم..مطمئنن خیاالت بود..امکان 

 نداشت..یه دفعه مثل دیوونه ها ماشینو روشن کردم...

روندم..وحشت زده بودم..یه ماشین اومد توی روم..جیغی کشیدم و پامو روی گاز گذاشتم و با حداکثر سرعت می 

 ماشین به سمت جاده خاکی منحرف شد و محکم به تنه ی درخت روبروم خورد..

چشمامو با ترس باز کردم..اون ماشینه فرار کرده بود..البته مقصر من بودم..سریع مبایلمو در آوردم و به بابا زنگ 

 هم نمیتونستم جلوی لرزششو بگیرم.. زدم..دستام میلرزید..اصال

 سالم دریا جان خوبی؟-

 بابا..بابا من ..من تصادف کردم..بیا..-

 یا حسین..کجایی؟-

 به اطرافم نگاه کردم..چیزی که روی تابلوی جلوم نوشته شده بود رو برای بابا خوندم که گفت:

 االن میام..نترس عزیزم..-

 واقعی بود..یعنی خودش بود؟خدایا منو از این ترس..از این حال و هوا نجات بده..ناخودآگاه زدم زیر گریه..یعنی 

 بعد از مدتی بابا رسید..گفت:

 دختر چه کردی؟اینجا چکار می کنی؟-

 رفته بودم سر خاک..بابا..بابا-

 باید می گفتم...شاید بابا می تونست کاری بکنه..

 چی شده عزیزم..-

 ون بگم..اما قول میدین بین خودمون بمونه تا مطمئن بشیم؟بابا باید یه چیزی بهت-

 آره عزیزم بگو-

 بابا..من امروز-

 داری می ترسونیم دریا..بگو-

 بابا من سر خاک سپهرو دیدم..-

 بابا مکث کرد و بعد با تعجب و خوشحالی گفت:

 چی؟؟؟-

 بابا نمیدونم شاید خیاالت بوده..-

 بزارش به عهده ی من عزیزم-

بابا زنگ زد اومدن ماشینو بردن و بعد منو برد خونه..هر چی هم اصرار کرد برم اونجا قبول نکردم و گفتم میخوام 

 برم خونه..

یک هفته از اون روز گذشت..بی هیچ خبری..به جز دلتنگی های من و اشک هایی که هر شب همدمم شده 

وض کردن حالم برم بیرون..ماشین هم که تعمیر گاه بودن..امروز از صبح استرس داشتم..تصمیم گرفتم برای ع

 بود...حتی اگه بود من غلط بکنم دیگه پشتش بشینم..حوصله ی ساحل رو نداشتم..ترجیح دادم تنهایی برم..
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توی تیراژه بودم و داشتم مغازه هارو دید می زدم که چشمم روی یه چیزی ایستاد..وای چه خوشگل بود..یه نی نی 

فکر کنم دختر بود..توی کالسکه و مامان و باباش هم دست توی دست پشت سرش کوچولوی ناز..

بودن..مامانش..اینکه همون دکتره است..همونی که برای سقط بچه با وحید رفته بودیم پیشش.. با حسرت بهشون 

فتم نگاه کردم..کاش من هم می تونستم مادر بشم..بچم..بچه ی من و سپهر..نتونستم جلوی خودمو بگیرم..ر

 سمتشون..گفتم:

 سالم-

 سالم..-

 چند لحظه مکث کرد و گفت:

 دریا؟-

 آره..حالتون خوبه؟-

 وای عزیزم..-

 بغلم کرد و بعد منو به عنوان یکی از بیماراش به شوهرش معرفی کرد..شوهرش هم خیلی آقا بود..

 رو به خانم دکتر گفتم:

 ببخشید میشه یه لحظه این کوچولو رو ببینم؟-

 لبخند قشنگی زد و گفت:

 آره عزیزم معلومه..چرا که نه..-

 نشستم جلوی کالسکه..چقدر خوش خنده بود..از مامانش پرسیدم:

 اسمش چیه؟-

 باباش گفت:

 دنیا-

لپشو کشیدم و اون با ذوق خندید..موهای فر فریش دو گوشی بسته شده بودن..دلم میخواست لپشو گاز بگیرم..آروم 

 ند شدم..گفتم:بوسیدمش و بل

 ببخشید مزاحمتون شدم..ممنون..-

 نادیا گفت:

 نه عزیزم خواهش می کنم..نری دیگه نبینیمت..بیا بهمون سر بزن-

 بعد هم آدرس خونشون رو بهم داد..و خدافظی کردیم

خودم گفتم یکم دیگه گشت زدم و بعدش یه آژانس گفتم و رفتم خونه..وارد خونه که شدم دیدم چراغ هال بازه..با 

 شاید خاموشش نکردم که با رفتن به هال با دیدن کسی که روبروم بود در جا خشکم زد.. 

بهش نزدیک شدم..حلقه ی اشک توی چشمم باعث شده بود که تار ببینمش..ناخودآگاه نشستم روی مبل و سرمو 

 گرفتم بین دستام..بعد از چند ثانیه دیدم نشسته کنارم و با نگرانی می پرسه:

 چی شده دریا؟ها؟حالت خوبه؟-

-... 

 دریا..منو ببخش که این مدت این همه زجر کشیدی..-
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 زیر لب زمزمه کردم:

 باورم نمیشه-

 باور کن عزیزم..اومدم..من توی کلبه نبودم..اون..اون یه نفر دیگه بود..-

 برگشتم سمتش:

 چرا زودتر نیومدی؟چرا اینقدر عذابم دادی؟-

 ا رو زیر لب می گفتم..اما اون می شنید:همه ی این حرف

 نتونستم..ترسیدم..بزار بعدا برات تعریف کنم..االن نه دریا..بزار بعدا-

 سپهر..-

 جونم-

 اشک می ریختم..می ترسیدم خواب باشه..بغلم کرد...سرمو روی سینه ی مردونش گذاشتم:

این قدر عذابت دادم..ببخش که زندگیتو جهنم  گریه نکن..دوست ندارم چشماتو بارونی ببینم..منو ببخش که-

 کردم..تلخ کردم..

از بغلش کشیدم بیرون..به لبهام خیره شد..لبهاشو روی لبام گذاشت..اولش آروم اما بعدش مثل تشنه ای که تازه به 

 چشمه رسیده..منم گریه می کردم و همراهیش می کردم..کمی رفت عقب و گفت:

 ا گریه نکن..عشقم گریه نکن..تو رو خد-

اشکامو کنار زد..همینکه االن بود کافیه..مهم نیست بعدا چی بشه..اما خدا به ناله هام جواب داده بود..خدا آرزومو 

 برآورده کرده بود و من نباید با رفتارای بچگونم خرابش می کردم..

 نمیری خونه پیش مامانینا؟مامان حالش هیچ خوب نیست..-

 شب میخوام با تو باشم..دلم برات تنگ شده بود دریافردا میریم عشقم..ام-

 دلیل کاراش رو نمیدونستم..باید توضیح میداد که چرا بعد از اون حادثه نیومد..اصال اون نفر کی بود:

 نمیخوای حرف بزنی؟بگو چی شده -

 دریا قول میدم فردا همه چیو بگم..االن نه..بزار ببینمت..-

 دمو توی بغلش جا دادم و گفتم:به قولش اطمینان کردم..خو

 خیلی نامردی..چرا؟آخه چرا؟-

یه دفعه دستشو زیر پام گذاشت و منو کشید توی بغلش و از جا بلند شد،با خنده روی پله ها می دوید و منم توی 

 بغلش..خیلی ترسیده بودم که نکنه یه وقت بیوفتیم:

 سپهر تورو خدا منو بزار زمین..-

 نمیشه خانومی..-

 تا رسیدیم به اتاق مردم و زنده شدم..منو انداخت روی تخت و خودش هم کنارم دراز کشید:

 الهی من بمیرم چه الغر شدی..همش تقصیر منه..-

 آره تقصیر تواِ.-

پیشونیمو بوسید و با ذوق مثل بچه های دوساله بهم خیره شد..وقتش بود که حرفمو میزدم..باید می گفتم..من قسم 

 م..با خدای خودم عهد کرده بودم که اگه دیدمش این حرفو بهش بزنم:خورده بود
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 سپهر من میخوام یه چیزی بهت بگم..-

 بگو خانومی..-

 سپهر من..من...-

 

 بگو دیگه دریا..

 من دوست دارم.-

 سرمو برگردوندم،پشتمو بهش کردم..صدای قهقهه اش رو می شنیدم..

 میشه یه بار دیگه بگی..-

 ندادم..اه اه چه پرو شد..کاش نمی گفتم.. جوابشو

 دریایی..-

با خنده منو برگردوند سمت خودش..سرمو انداختم پایین.ازش خجالت کشیدم..تمام اجزای صورتش می خندید..یه 

 دفعه ای شروع کرد به بوسیدنم..تمام صورتم رو می بوسید..چشمام..بینیم..گونه هام..با خنده از خودم دورش کردم..

 چیکار می کنی دیوونه؟-

 دیوونه خودتی کوچولو-

 با جیغ گفتم:

 کوچولو خودتی..-

 افتاد روم و گفت:

 چی گفتی؟-

 هیچی هیچی ببخشید..-

سعی می کردم لبخندمو پنهان کنم..از همه ی دنیا بریده بودم..هیچی برام مهم نبود..هیچی..به جز اینکه االن سپهر 

 عاهامو مستجاب کرده..اینجاست..به جز اینکه خدا د

 نه دیگه نشد..وقتی یه حرفی می زنی پاش وایسا..-

 برو کنار سپهر..-

 اما اون گوشاش کر شده بود..

اون شب بهترین شب زندگیم بود..اینقدر با هم خندیدیم که حد نداره..تا تونست قلقلکم داد...آخرش هم با بی حالی 

 کرد و گفت: سرمو روی بالش گذاشتم..خودشو بهم نزدیک

 حاال منو می بخشی؟-

 بهش نگاه کردم و با ناز گفتم:

 باید فکر کنم..-

 اِ اینطوریاس؟میخوای دوباره قلقلکت بدم؟-

 با عجز گفتم:

 نه تو رو خدا..-

 شونه ی لختمو بوسید و گفت:
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 من غلط کنم دیگه خانوممو اذیت کنم..-

نفر مثل کوه پشتته..من از این حس ها لبریز بودم..اونقدر که حس قشنگ عشق،دوست داشتن..اینکه حس کنی یه 

 خودمو خوشبخت ترین دختر دنیا حس می کردم..

 سرمو روی سینه اش گذاشتم و گفتم:

 فردا میریم پیش باباینا-

 باشه هر جور تو بخوای-

 باید برام تعریف کنی..همه چیزو-

 آهی کشید که قلبم به درد اومد:

 و بگی،فعال خسته ای بخواب،شب بخیربازم هر چی ت-

 شب بخیر-

 چشمامو بستم و بعد از مدتی طوالنی با لذتی که وجودمو لبریز کرده بود سعی کردم بخوام

 با فشاری که به بازوم اومد چشم باز کردم،با دیدن سپهر لبخندی زدم و گفتم:

 صبح بخیر-

 گونمو بوسید و گفت:

 عسلم؟ صبح تو هم بخیر.خوب خوابیدی-

 اوهوم..خیلی خوب-

 وای دریا گرسنمه-

 خواستم اذیتش کنم:

 تا من دوش می گیریم یه صبحانه ی خوشمزه درست کن..-

 بشین به همین خیال..من میخوام برم حمام-

 از بغلش بیرون اومدم و به سمت حمام شیرجه رفتم..درو قفل کردم و گفتم:

 میدونی که از حمام خیس بدم میاد-

 لی من صبحانه درست نمی کنم..و-

 به من چه خودت گرسنه می مونی..-

با لذت و البته به سرعت دوش گرفتم..دلم نیومد گرسنه بمونه..حاال که برگشته باید با تمام وجودم جبران 

 کنم..حولمو تنم کردم و از حمام رفتم بیرون..توی اتاق نبود..داد زدم:

 کجایی سپهر؟-

 وش سرما نخوریتوی هال..لباس بپ-

 چشم-

یه تونیک آبی آسمونی دو بنده که رنگ چشمام بود پوشیدم با ساپرت مشکی نازک..صندل های آبی ام رو هم پام 

کردم..موهامو باالی سرم بستم و بعد از خالی کردن عطر روی خودم رفتم پایین،با دیدن صبحانه ی هفت رنگی که 

 روی میز ناهار خوری چیده بود گفتم:

 ای سپهر..چه کار کردی..و-
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 میدونستم گرسنته خوشگلم-

 آره خیلی گرسنه ام..بیا بشین..-

 از پشت سر بغلم کرد و گفت:

 چرا موهاتو خشک نکردی؟سرما میخوری..-

 حاال فعال بیا صبحانه بخوریم بعد خشک می کنم..-

 نشستیم و گفت:

 چی میخوری خانومی؟-

 اوووم آب پرتغال-

 ان آب پرتغال ریخت و آورد نزدیک لبم:برام یه لیو

 خودم میخورم-

 نه..میخوام من بهت بدم..-

 خندیدم و گفتم:

 باشه-

خالصه صبحانه که تموم شد مجبورم کرد موهامو خشک کنم..بعدش نشوندم روی صندلی جلوی میز آرایشی و 

خند میدادم..واقعا آدما می تونن یه شبه..با موهامو شونه کرد..در همین حین دائم سرمو می بوسید..منم جوابشو با لب

یه تلنگر عوض بشن..همین طور که من در این مدت که نبود فهمیدم در حقش بدی کردم..هر دومون دچار 

 اشتباهات زیادی شده بودیم..اما االن با هم بودیم و این بهترین هدیه بود..

 به چی فکر می کنی؟-

 هیچی..-

 ردم..موهامو از باال دم اسبی بسته بود..به خودم توی آینه نگاه ک

 وقتی موهاتو اینجوری می بندی دیوونت میشم..-

 خودم هم این مدلو خیلی دوست دارم..سپهر؟-

 جونم؟-

 بریم؟-

 کجا بریم؟-

 خونه پیش مامانینا-

 چقدر عجله می کنی..-

 بریم دیگه اذیت نکن..-

 باشه بپوش بریم..-

دن کرد.. مانتو خاکستریمو با شال مشکی و شلوار جین پوشیدم کیف مشکیمو هم برداشتم خودش شروع به آماده ش

و بعد از یه آرایش مالیم به پشت سرم نگاه کردم و دیدم سپهر یه تی شرت جذب مشکی با شلوار جین 

 پوشیده..آخی بچم چه ناز شده

 بچت کیه؟-
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 فهمیدم فکرمو بلند گفتم..

 هیچی هیچی..بیخیال..-

 و کشید توی بغلش و گفت:من

 با من بودی فسقلی؟من بچتم کوچولو؟-

 خندیدم و چیزی نگفتم..گوشه ی لبمو بوسید و گفت:

 بریم..-

 رفتیم پایین که با کمال تعجب دیدم داره به سمت پارکینگ میره..گفتم:

 میخوای با بی ام و بریم؟-

 نوم خرابکار..نه اونو که جنابعالی داغون کردی با پورشه میریم خا-

 تو از کجا..-

 یه دفعه با به یاد آوردن چیزی جیغ زدم:

 تو بودی؟سر خاک؟من فکر کردم خیاالتی شدم..-

 خندید و گفت:

 جیغ نزن زشته.-

 سوار ماشین شدیم..گفت:

اقت بیارم و نمیدونی اون موقع که دیدم افتادی چه حالی داشتم..ترسیدم بیام جلو حالت بدتر بشه..ولی نتونستم ط-

 دیروز اومدم اینجا..

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم..

توی راه بودیم که گوشیم زنگ خورد..فکر کردم بابا یا ساحل باشن..اما در کمال تعجب شماره ی کینا رو دیدم)کیانا 

 رو که یادتونه.همون روانشناسه(سریع ریجکت کردم که سپهر گفت:

 کی بود؟-

 دوستامه بعدا زنگ میزنمهیچی..ولش کن..یکی از -

 کدوم دوستت که من نمیشناسم؟-

 سپهر..بعدا میگم..-

با اخم روشو به جاده کرد و تا خونه دیگه هیچی نگفت..عصبی بودم..یه ترس مثل خوره به جونم افتاده بود..مثل 

همش به باد بره..من  کسایی که بعد از کلی بدبختی به چیزی که میخواستن رسیدن و دائم منتظر یه اتفاق هستن تا

 دقیقا مثل همونا بودم..

 رومو کردم بهش وگفتم:

 سپهر؟-

........ 

 سپههههههههههههر-

......... 

 کالس میزاره برا من منم دیگه هیچی بهش نگفتم رو کردم به طرف پنجره وتا موقع رسیدن هیچ حرفی نزدم 
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 با صدای سپهر سرجام موندم  از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت در که زنگ بزنم ولی

 وایسا باهم بریم-سپهر

صبر کردم تا بیاد ... زنگ رو فشردم..سپهر دائم دستشو میبرد الی موهاش..این حرکتش ماله وقتی بود که عصبی می 

شد..دستشو گرفتم توی دستم..روی دستمو بوسید..لبخندی زدم و سعی کردم بهش دلگرمی بدم..البته نمیدونم 

 یا نه.. موفق شدم

 کیه؟-

 مامان منم..درو باز کن..-

درو باز کرد..با سپهر رفتیم داخل..مامان و عمو اومدن جلوی در استقبال..مامان با دیدن سپهر کنار من،از حال 

 رفت..بابا کنجکاو اومد دمه در که اونم سپهرو دید..سریع مامانو بغل کرد و برد داخل..عمو اومد جلو..

 ا؟خودتی؟سپهر خودتی باب-

سپهر باباشو بغل کرد..عمو تا اون لحظه سعی کرد خودشو نگه داره اما نتونست..بلند زد زیر گریه..سپهر هم 

 همینطور..آروم گوشه ای ایستاده بودم و با بغض و لبخند نگاشون می کردم..کاش این خوشی تا ابد ادامه داشت..

د مامان میداد.رفتم کنارش و دستشو توی دستام گرفتم..با با هم رفتیم داخل..بابا داشت بزور آب قند به خور

 خوشحالی نگاهم کرد و گفت:

 دیدی پسرم برگشت؟دیدی تنهات نزاشت؟-

اشکام سرازیر شدن اما اینبار از خوشحالی..مامان حرف میزد و من با سر تایید می کردم..همون موقع سپهر اومد و 

 گفت:

 نکه برگشتم ناراحتیدا..بسه دیگه..شما هم که انگار از ای-

 مامان گفت:

 کی همچین حرفی زده؟-

 سپهر مامانو بغل کرد و گفت:

 قربونت برم که اینقدر بخاطر من ضعیف شدی..-

 خدا نکنه-

رفتم سمت اتاق سابقم مانتومودراوردم و یه بلوز قرمز حلقه ای پوشیدم با شلوار سفید قشنگ مچ شد صندل هامم 

 خ آتیشی زدم..خواستم از اتاق بیرون برم که همون موقع سپهر اومد داخل..پوشیدم و یه رژ سر

 چیزی میخوای؟-

 آره خانومم گم شده ندیدیش؟-

 اومد جلو و گفت:

 این چیه زدی به لبت؟-

 اوووم به این میگن رژ لب-

بیای بیرون وگرنه فکر "کرد روز لب تاکید"واقعا؟نمیدونستم..االن چون کسی اینجا نیس اجازه میدم با این رژ لب..-

 نکنی خبریه ها

 خندیدم و گفتم:
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 دیدی لو دادی؟حاال چه خبره؟-

 دستمو گرفت و گفت:

 تو باز پررو شدی؟؟مثل اینکه باید مثه اول بشما،وقتی همونطور شدم بعدا می فهمی-

 اخم کردم وزبونمو براش در آوردم و گفتم :

 حاال می بینیم کی مثه اولش میشه..-

 بعدش هم دستمو از دستش کشیدم بیرون و با لبخند پلیدی رفتم توی هال

 

 مامانی..ناهار چی داریم؟

 ماکارونی درست کردم عزیزم-

 وای..گرسنمه-

 نیم ساعت دیگه آماده است..-

 همون موقع صدای سپهر اومد که داشت با عمو و بابا حرف میزد:

 به یه چیز مهم باهاتون حرف بزنم.. میشه بریم توی اتاق کار؟میخوام راجع-

 صدای بابا که گفت:

 باشه-

نمی دونم چرا ترسیدم..دلم گواهی بد می داد..اما سعی کردم با فکر کردن به دیشب و حرفای قشنگ سپهر خودمو 

 آروم کنم...

بعد از دو سه ساعت  وقتی ناهار خوردیم من و مامان نشسته بودیم با هم حرف میزدیم اون سه تا هم با هم..خالصه

طرفای ساعت پنج بود که قصد رفتن کردیم..وقتی رسیدیم خونه لباس عوض کردم و رفتم پایین..سپهر هم روی مبل 

 لم داده بود و داشت تلویزیون می دید..رفتم کنارش که بغلم کرد و سرمو بوسید..گفتم:

 سپهر؟-

 جونم؟-

 با باباینا چی می گفتین؟-

 بینیم و گفت:با انگشت زد روی 

 حرفای مردونه عزیزم..چیز مهمی نبود..-

 یعنی نگران نشم؟-

 نمیدونم توی حرفم چی حس کرد..نگرانی..ترس..یا هر چیز دیگه ای..محکم فشردم توی بغلش و گفت:

داره نه خانومی جای نگرانی نیست..الهی بمیرم اونقدر این مدت اذیت شدی که حاال باور نمی کنی خوشحالیت دووم -

 نه؟

 چقدر قشنگ حرف دلمو فهمید..سرمو به نشونه ی آره تکون دادم که خندید و گفت:

 قربونت برم..من کنارتم..از هیچی نترس..-

آروم شدم..گرم شدم..دلم لرزید..توی این مدت کوتاه با تموم وجود عاشق کسی شدم که زمانی فکر می کردم چقدر 

 ن فاصله ی عشق و نفرت یه قدمه..ازش بدم میاد...واقعا راسته که میگ
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حدود ساعت هشت بود که یادم افتاد شام نداریم..اومدم سریع برم درست کنم که سپهر نزاشت و گفت می برمت 

 بیرون..منم سرخوش بیخیال شدم و رفتم که آماده بشم...

کردم..و بعدش هم هوس مانتوی اسپرت سفیدمو با شال سرمه ای و شلوار کتون سفید و کیف و کفش سرمه ای ست 

 کردم برای سپهر لباس انتخاب کنم..یه پیرهن سرمه ای با شلوار مشکی..وقتی اومد گفت:

 چیکار می کنی؟آماده ای؟-

 آره..اینارم برای تو گذاشتم..می پوشیشون؟-

 آره خانومی چرا که نه..-

 بعدش هم شروع کرد به آماده شدن...

از خونه زدیم بیرون..هیچ وقت توی زندگیم به اندازه ی اون روز خوشحال  خالصه لباس پوشید و دست توی دست

 نبودم...انگار روی ابرا بودم...خدایا یعنی میشه این شادی و خوشبختی تا ابد ادامه داشته باشه؟

داخل رستوران بودیم و منتظر آوردن غذاهامون..هر کس از جفتمون می گذشت ناخودآگاه لبخند میزد..اونا هم 

 توجه می شدن که چه زوج خوشبختی هستیم...م

 لبخندی زدم که سپهر گفت:

 چی شده کوچولو؟به چی می خندی؟-

 خیلی صادقانه گفتم:

 به خوشبختیمون..ببین چقدر خوشبختیم که هر کس رد میشه هم می فهمه..-

 لبخند گرمی زد،دستمو گرفت توی دستش و گفت:

 ورتت باشه؟یعنی میشه همیشه این لبخند روی ص-

 چرا نشه؟خوبم میشه-

سرخوش خندیدم..فشاری به دستم وارد کرد..همون موقع غذاهامون رو آوردن...مشغول شدیم..سپهر مدام اذیت می 

کرد و دست می کرد توی بشقابم با اینکه می دونست از این کار متنفرم..اما با وجود اینکه واقعا از این کار متنفر بودم 

 ت میشدم به قول شاعر،اون لحظه غرق لذ

 اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی..

 با این فکر لبخند قشنگی روی صورتم نشست و گفتم:

 آقا سپهر،میبریم شهربازی؟-

 مگه بچه ای دریا؟با این هیکلم ببرمت شهربازی؟-

 لبامو جمع کردم و گفتم:

 من شهربازی می خوام-

 اونم خندید و گفت:

 تو خواب ببینی-

 عصبانی از اینکه به حرفم گوش نداد رومو به غذا کردم و مشغول غذا خوردنم شدم..

بعد از اینکه حساب کرد دستمو گرفت که منم با قهر دستمو پس کشیدم و نارضایتیمو نشون دادم..رفتیم توی ماشین 

 و من خنگ بعد از یه ربع فهمیدم که به خونه نمیره:
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 یریم؟کجا داریم م-

 شهربازی-

 خندیدم که گفت:

 آخه بچمون هوس شهربازی کرده دیگه چه کنم منم که نمی تونم روی حرفت حرف بزنم کوچولو-

نمیدونم چرا با گفتن کلمه ی بچه دلم بدجوری گرفت...سپهر نمی تونست بابا بشه و همینطور من هم نمی توستم 

 گفتم:مامان بشم..شونه ای باال انداختم و با خودم 

 سپهر خودش دکتره مگه میشه ندونه-

توی شهربازی انواع و اقسام بازیهارو تست کردم بعضیا هم دو سه بار..بعد از خوردن بستنی دستگاهی کاکائویی 

رفتیم خونه..اونقدر خسته شده بودم که بعد از لباس عوض کردن و مسواک زدن پریدم روی تخت..حدود ده دقیقه 

 گفت: بعد هم سپهر اومد و

 خسته ای عزیزم؟-

 آره خیلی-

 اومد کنارم و منو کشید توی بغلش،سرمو روی سینه اش گذاشتم که گفت:

 عزیز دل سپهر؟-

 بله؟-

 بله نه یه چیز دیگه-

 جونم؟-

 آها حاال شد،همیشه همینو بگو..عزیزم صبح زود باید برم بیمارستان..بیدار شدی دیدی نیستم نترسیا-

 ونه ای گفتم:با لحن بچه گ

 باشه عزیزم..-

همین حرفم هم سپهرو تحریک کرد به بوسیدنم..با لذت می بوسیدم و منم جوابشو میدادم..بعد از اینکه به خوابیدن 

 رضایت داد در حالی که داشتم از حال میرفتم شب بخیری گفتم و خوابیدم...

مو باز کنم یا حرف بزنم حس کردم سپهر باالی صبح با سر و صدای سپهر از خواب پریدم ولی حال نداشتم چشما

سرمه اومد پتوی رومو مرتب کرد و از اتاق رفت بیرون حاال دیگه من خوابم نمی گرفت ولی دوست داشتم بخوابم 

باالخره بعد از نیم ساعت کلنجار رفتن باخودم خوابم برد که یک دفعه با صدای زنگه خونه از جا پریدم اول فکر 

ب می بینم ولی با صدای زنگ دوم فهمیدم نه بیدارم ،رفتم به سمت دراتاق که برم ببینم کی این اول کردم دارم خوا

بود ولی دیدم لباسم مناسب نیست پیراهن کوتاه و نازکی تو تنم بود برا همین چادر انداختم روم  9صبحی ساعت تازه

 و رفتم درو باز کردم

 ساحل بود بادیدن صحنه ی روبه روم خواستم خودمو بکشم

 سالاااااااااااااام-ساحل

 دردو سالم اول صبحی اومدی اینجا چکار؟-

 ساحل همون طور که کفشاشو درمیورد جواب داد:

 تا آماده بشی بریم بیرون خرید دارم-
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 داری که داری به من چه؟-

 دیدم ناراحت شد فهمیدم تند رفتم برا همین دستشو کشیدم و اوردمش تو

 وای بخری؟حاال چی میخ-

-......... 

 ساحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

-........... 

رفتم تو اتاق و چادرمو گذاشتم تواتاق وبه سمت دستشویی رفتم ورفتم دست وصورتمو شستم تو این فکر بودم که با 

 ساحل اشتی کنم 

 رفتم بیرون و داد زدم :

 سااااااااااااحل-

 میخوره  دیدم خانم پاهاشو انداخته روهم وداره شکالت

 تو این شکالتو رو از کحا پیدا کردی؟-

 تو کابینت-

 اها فضول من خودم اینقدر دنبال اینا بودم-

 لباس مشکیتو دراوردی؟-

 اصال یادم نبود که ساحل نمیدونه یه فکری به ذهنم رسید این همه این منو اذیت کرد یه بار من اینو اذیت کنم -

 اره -

 بهتر-

 روح اعتقاد داری؟ ساحل به احضار-

 نه مگه تو داری؟-

 اره -

 بعد از ناهار بیا احضار روح کنیم-

 روح کیو میخوای احضار کنی؟-ساحل

 سپهر-

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-ساحل

 روح سپهر حاال بیا بریم یه چیزی بخوریم تو هم لباساتو عوض کن-

 م که ساحل لباساشو پوشید وگفت:رفت تو اتاق و لباساشو عوض کرد و رفتیم یه صبحانه هم خوردی-

 من میرم همین سوپر پایینیه یه دوتا بستنی بگیرم-

 االن؟-

 اره دیگه-ساحل

 تا ساحل رفت زنگ زدم به سپهر با دومین بوق برداشت:

 سالم ؟سپهر؟-

 جانم-
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 مریض داری؟-

 نه -

 سپهررررررررررر-

 جون سپهر-

 یه کاری بهت بگم برام میکنی؟-

 بخواه  توجون-

 سریع موضوعو بهش گفتم :

 دریا گناه داره-سپپهر

 سپهر قول میدم هرکاری بگی برات انجام بدم-

 هرکاری ؟-سپهر

 آره-

 و سریع قطع کردم چون صدا پاشنه کفشای ساحل میومد

 باالخره ساحل زنگو زد رفتم درو باز کردم یه بستنی لیتری کاکائویی گرفته بود 

 ارش تو فریزر بعد ناهار میخوریمبیا برو بز-ساحل

 رفتم گذاشتمش 

 حاال ناهار چیه؟-سحل

 چقدر پرویی تو؟-

 ساحل رفت تو اشپزخونه 

 بیا ساالد ماکارانی درست کنیم با ساالد الویه -ساحل

 فکر نکنم سس مایونز زیاد داشته باشیم-

 برو پایین بخر-

 اههههه حال ندارم-

 حال نداری چیه -

 اد به سمت اتاقو هلم د

 لباس پوشیدم رفتم پایین بجز سس فکر کنم صدتا چیز دیگه گرفتم ..

رفتم حسابشون کردم و به سمت خونه راه افتادم دستم داشت می شکست سوار آسانسور که شدم پالستیک ها رو 

 گذاشتم پایین دستم درد گرفته بود

 ون تا زنگ زدم دروباز کردزنگ خونه رو که زدم فکر کنم ساحل نشسته بود پشت در چ

 چه خبرت بود بابا تو رفتی یه سس بگیری؟-ساحل

 زرر اضافی نکن بیا اینا رو بگیر -

 کمکم کرد و بردمشون داخل رفتم لباسامو عوض کردم وخریدارو با کمک ساحل گذاشتیم تو کابینت و یخچال 

االد ماکارانی گذاشتیم تو یخچال تا سرد بشن هنوز ساعت غذای ما هم آماده شد و ساالد الویه و س 3خالصه بعد از 

 بود 8وقت زیاد بود تازه ساعت
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 بریم احضار روح-ساحل

 باشه تو بشین اینجا تا من بیام -

 رفتم داخل اتاق و به سپهر یه تک زدم و دره خونه رو نیمه باز گذاشتم که بیاد داخل

 یه جوری نشستیم که ساحل پشت در بود

 دی؟حاال بل-ساحل

 اره یه چیزایی بلدم-

 ها-ساحل 

 چته بابا چشماتو ببند-

 خندم گرفت منو چه به احضا روح؟اصال بلد نیستم..وای خدا حاال چکار کنم؟من بلد نیستم که

 الکی بهش گفتم چشماتو بسته نگه دار وتا صد تو دلت بشمار و آخرش اسم سپهرو بیار

 سپهر...بعد از یکی دو دقیقه آروم زیر لب گفت 

منم خندمو خوردم و یه پارچه روی سرش انداختم..بعد از دو دقیقه سپهر پشت سرش ظاهر شد که پارچه رو 

 برداشتم و گفتم:

 پشت سرت رو نگاه-

 ساحل که هنوز هم فکر می کرد مسخره می کنم پشتشو کرد که با دیدن سپهر جیغ بنفشی کشید و از حال رفت...

 

 ت که منم از ترس اینکه نکنه اتفاقی برای ساحل افتاده باشه غش کردم.ساحل چنان از حال رف

وقتی چشمامو باز کردم دیدم سپهر با خونسردی تمام نشسته باال سر ساحل و داره فشارشو میگیره با دیدن این 

 صحنه حس حسادت زنونم برانگیخته شد.

 سپهر؟-

 جانم خانومم؟-سپهر

 حالش چطوره؟-

 لت بهتره؟خوبه تو حا-سپهر

 به خودم اومدم دیدم روی مبل دراز کشیدم و سپهر هم یه بالشت گذاشته زیر پام چون فشارم افتاده بود

 سپهر چشه؟-

 هیچی از من سالم ترید-سپهر

 ببینم تو می خواستی ساحل رو اذیت کنی یا منو سکته بدی؟

 همین طور بهش نگاه کردم

 ن دست تنها باید چیکار کنم؟کلی ترسیدمخب نمی گید دوتایی غش میکنید م-سپهر

 بلند شدم رفتم کنار دست سپهر نشستم

 خودت خوبی؟-

 مرسی عزیزم-سپهر

 لبم رو بردم جلو که سپهر رو ماچ کنم.تو همین لحظه ساحل چشماشو باز کرد و بادیدن این صحنه دوباره جیغ کشید
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 ا مرض چته ساحل چرا جیغ میکشی؟-

 د و اومد طرف سپهر دستشو دراز کرد که ببینه از سپهر رد میشه یا نه .ساحل از جاش بلند ش

 چرا همچین میکنی؟-سپهر

 دوباره ساحل جیغ زد و رفت عقب

 زهر مار ساحل یه بار دیگه جیغ بزنی میزنم تو دهنتا-

 آخه آخه داره حرف میزنه-ساحل

 خب که چی؟-

 سالم ساحل خانم خوبی؟-سپهر

 جیغ بزنه که دستمو نشون دادم یعنی میزنمتساحل دوباره اومد 

 باصدای آهسته جواب داد:

 سالم-

 من و سپهر همدیگرو نگاه کردیم و زدیم زیر خنده و ساحل مات و مبهوت به ما زل زده بود

 چیه چرا اونجوری نگاه میکنی؟-

 کماکان ساحل همونطوری نگاه میکرد

 یف میکنم تا شاخات بره توپاشو بریم سفره بندازیم سر غذا برات تعر-

  
 رفتیم توی آشپزخونه و من روبروی ساحل و کنار سپهر نشستم:

 بگو دیگه جون به لبم کردی..-

 بخور بچه موقع غذا که حرف نمی زنن بعدش میگم-

 اومد با قاشق بزنه تو سرم که دستشو گرفتم و گفتم:

 باشه میگم...-

ه یه نفر دیگه جای سپهر توی کلبه بود..اما خودم هم نمیدونستم کی اونجا و براش همه چیو تعریف کردم...این ک

 بود..

بعد از یه ساعت ساحل رفت و من نشستم روی مبل تا تی وی نگاه کنم که سپهر با گوشیش زنگ زد به یه نفر و رفت 

 باال تا حرف بزنه

نا رو دیدم..االن بهترین موقعیت بود که منم همون موقع گوشیم زنگ خورد..نگاهی به صفحه اش انداختم اسم کیا

 باهاش حرف بزنم..

 بله؟-

 الو سالم دریا جان خوبی؟-

 ممنونم..شما خوبین؟-

 مرسی عزیزم-

 راستی یه خبر-

 می دونم سپهر زندست-
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 با تعجب گفتم:

 از کجا می دونید؟-

 از اونجا که امروز رفته بود پیش حمید)شوهرش(-

 یه دفعه ای گفتم حالتون بد شد..ببخشید که اونروز -

 عیبی نداره ولی من برای چیز دیگه ای زنگ زدم-

 چیزی شده؟-

 نه اما..تو نمیخوای راجع به بیماری سپهر چیزی بدونی؟اگه میخوای-

 چشمامو روی هم گذاشتم و گفتم:

 نه کیانا خانم..ترجیح میدم بهش فکر نکنم..نمیخوام دوباره برگردم به گذشته..-

 باشه هر طور مایلی..کاری نداری خانومی؟-

 نه خداحافظ-

 خداحافظ-

 همون موقع سپهر اومد پایین..

 خانومی من چطوره؟-

 لبخندی زدم..چقدر دوسش داشتم،

 خوبم-

 اومد کنارم نشست و گفت:

 عزیزم امشب مهمان داریم..یکی از دوستام با خانومش-

 من می شناسمشون؟-

 ودننه عروسیمون نب-

 تو چرا هیچ کدوم از دوستات نیومدن عروسی-

 چه میدونم..شانس من هر کدوم یه جوری گرفتاری داشتن..-

 حاال چی درست کنم برای شام؟-

 از بیرون می گیریم..باهاش رودروایسی ندارم-

 بیخیال شونه ای باال انداختم و گفتم:

 باشه..-

 لپمو کشید و گفت:

 بور شم برم سفرشاید برای یه کاری مج-

 با خوشحالی گفتم:

 منم میام-

 اخمی کرد و گفت:

 نه نمیشه..ولی بعدش با هم میریم..این یه ماهو بزار برم و بیام-

 چی؟یه ماه-
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 آره مجبورم-

 ناراحت شدم..تازه اومدیم با هم باشیم..اه...

 کی می خوای بری؟-

 فردا..-

 نمیشه نری؟-

 گونمو بوسید و گفت:

 ل میدم مثل دفعه ی قبل نشه....قول میدم..قو-

 ته دلم یه وحشت شدید نهفته بود..می ترسیدم عمر خوشبخیم همین قدر باشه...

طرفای ساعت هشت بود که صدای زنگ خونه نشون داد دوست سپهر اومده..با هم رفتیم درو باز کردیم که با دیدن 

 کیانا و حمید برق از سرم پرید..

 سپهر گفت:

 الم..حالتون خوبه؟س-

حمید با خنده و سر و صدا سپهرو بغل کرد و بعدشم کیانا باهاش سالم و احوال پرسی کرد..منم متعجب بهشون سالم 

 کردم که سپهر گفت:

 خانومم دریا-

 افتخار آشنایی داریم-حمید

رفتم توی آشپز خونه تا شربت وای..گند زد...سپهر نگاه متعجبی به من کرد و بعدش همه رو به هال راهنمایی کرد..

 ببرم که سپهر اومد و گفت:

 جریان چیه؟-

 ها..هیچی..هیچی بعدا میگم

 اخم کرد و من با سینی شربت رفتم توی هال..

از مهمانی هر چی بگم کم گفتم..حمید و کیانا خیلی خونگرم و مهربون بودن..باهاشون احساس راحتی می کردم..یه 

 به رفتن گرفتن که حمید گفت: ساعت بعد از شام تصمیم

 از اونجا که هر رفتی یه آمدی داره فردا شب خونه ی من دعوتین-

 سپهر گفت:

 شرمنده ام حمید جون..من فردا باید یه سفر برم آلمان..بعد از سفر حتما میایم..-

 سفر کاری میری؟-

 آره برای یه کاری باید برم..-

 اوکی-

 سپهر گفت: خالصه اونا هم رفتن...بعدش

 منتظرم بشنوم -

 صبر کن اینجا رو مرتب کنم-
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بعد از شستن ظرفا و مرتب کردن هال..دیگه هیچ بهونه ای برای از زیر توضیح در رفتن نداشتم و باید همه چیو می 

 گفتم..

 سپهر وقتی تو نبودی..کیانا زنگ زده بود و...-

خوام چیزی بدونم و هر چی بوده گذشته..اونم سرمو بوسید و  و همه چیو براش گفتم...و در آخر هم گفتم که نمی

 گفت:

 بریم بخوابیم که فردا صبح کلی کار دارم..باید چمدونم رو هم ببندی-

 با به یاد آوردن اینکه فردا میره دوباره دلم گرفت...اما سعی کردم به چیزای خوب فکر کنم

 

دم..آالرم رو خاموش کردم و به عکس روی صفحه ی گوشیش صبح با صدای آالرم گوشی سپهر از خواب بیدار ش

 خیره شدم..عکس بچگیه من بود..لبخندی زدم..اینو از کجا آورده بود؟کنار گوشش گفتم:

 صبح بخیر..نمیخوای بیدار شی عزیزم؟-

 توی خواب هم همون طور مغرور میزد..با چشمای بسته لبخندی زد و گفت:

 االن بیدار میشم..-

ر هام بیدارش کردم و فرستادمش دوش بگیره..خودم هم رفتم براش صبحانه درست کردم..بعدش رفتم توی با غرغ

کمد اتاقمون و یه ساک دستی برداشتم تا لباس هاشو جمع کنم..در کشوی لباسیشو باز کردم که با سر و صدا وارد 

 شد:

 چیکار می کنی خانومی؟-

 ونی؟قراره بعد از این همه مدت دوری دوباره تنهام بزارهدارم لباسای آقامون رو جمع میکنم..مید-

 ناخودآگاه قطره اشکی از چشمم ریخت..اومد کنارم ایستاد و گفت:

 نبینم چشمات گریون باشه..اگه واجب نبود که نمی رفتم عشقم..مجبورم..بخدا خودم هم دوست ندارم برم..-

 باشه ولی بعدش..قول بده دیگه بعدش هیچ جا نری..-

 لبخند غمگینی زد و گفت:

 باشه-

 بعد برای این که جو رو عوض کنه گفت:

 لباسامو جمع کردی؟-

 نه هنوز تا تو بری صبحانه که برات درست کردم رو بخوری منم جمع می کنم-

 فدای خانمم بشم-

 اخمی کردم و گفتم:

 خدا نکنه..بدو برو دیگه -

 اش..با دیدن کروات خاکستریش از باال داد زدم:بعد هم شروع کردم به انتخاب کردن لباس

 سپهر کت و شلوار می پوشی میری؟-

 نه عزیزم..یه دست لباس ساده برام بزار-
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خالصه براش لباساشو جمع کردم و مسواک و حوله و وسایل شخصیشو هم گذاشتم و زیپ ساک رو بستم و 

 گذاشتمش کنار تخت..

 ی بینه:رفتم پایین که دیدم نشسته تی وی م

 ساعت چند میری؟-

 االن دیگه باید برم آماده بشم..-

 زود باش یه وقت دیر نکنی-

چشمی گفت و رفت باال..بعد از یه ربع ساک به دست اومد..از همین حاال دلم براش تنگ شده...کاش این یه ماه زود 

 ف بزنم که گفت:بگذره..خسته شدم از انتظار..دستمو گرفت توی دستاش و بغلم کرد..اومدم حر

 هیسسسسسسسس هیچی نگو عزیزم..زود برمی گردم..قول میدم..-

-... 

 از آغوشم اومد بیرون و گفت:

 من برم دیگه..دیرم شده..-

 کنار در ایستادم و گفتم:

 نمیخوای من باهات بیام تا فرودگاه؟-

 نه..خودم میرم..-

 باشه..-

 به امید دیدار...-

 خدانگه دار-

ستم و رفتم داخل..اشکم روی گونم ریخت..دلم می گفت ممکنه دیگه برنگرده..به خودم تشر میزدم برای این درو ب

 افکار..به خودم میگفتم که حتما به خاطر تجربه ی قبلی این افکارو دارم..اما...اما..

 

 

م بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و نه..نباید به این چیزا فکر می کردم..نباید به چیزای بد فکر می کردم...نه..از جا

 مشغول شدم..بعدش یاد چیزی افتادم..رفتم تلفن رو برداشتم و به ساحل زنگ زدم:

 سالم-

 سالم دختر خوبی؟-

 مرسی کجایی؟-

 من خونه تو هم که احتماال خونه ای دیگه آخه با شماره ی خونه زنگ زدی..سپهر خوبه؟-

 نم..اعصابم خورده..بیخیال..امشب کیان و خانوادش میان آره؟رفت آلمان.سمینار داشت...نمی دو-

 آره دریا برای بار اول استرس گرفتم...اولین باره خانوادشو میبینم..-

 چیزی نیس..فقط خواستم بگم یادت نره خبرا رو بهم بدی-

 نه حواسم هست شب بعد از اینکه رفتن بهت زنگ می زنم-

 اوکی فعال-

 خدافظ-
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نکه ناهارمو خوردم روی مبل توی هال دراز کشیدم و چشمامو بستم...می خواستم افکار پراکنده و منفیمو بعد از ای

جمع کنم...باید به چیزای خوب فکر می کردم..تی وی رو روشن کردم و خودمو با دیدن تکرار سریال های دیشب 

 سرگرم کردم..

مین بلند شدم و لباس پوشیدم که برم بیرون..هیچ طرفای ساعت هشت بود...حوصلم خیلی سر رفته بود..برای ه

شماره ای هم از سپهر نداشتم و منتظر بودم تا خودش بهم زنگ بزنه..رفتم بستنی خوردم و کمی قدم زدم..به آینده 

فکر کردم..به اینکه بعد از اومدن سپهر سوپرایزش کنم..به اینکه اگه اجازه داد که مسلما اجازه میده درسمو ادامه 

م..شایدم یه سفر با هم بریم استرالیا پیش دایی حامد..وای دایی حامد..چقدر دلم براش تنگ شده...یادم باشه بد

بهش یه زنگ بزنم...بعد به ساحل فکر کردم به این که االن چقدر خوشحاله..به...وحید..؟؟نه راستش خیلی وقت بود 

نم..اونم رفت و دیگه هیچ خبری ازش نشد..شاید اگه اون حتی اسمش هم به ذهنم نرسید اما االن یه دفعه ای..نمی دو

نبود یا ازم خواستگاری نمی کرد االن هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد..نمی دونم..باالخره تقدیره..خدا خواست که 

 اینطور بشه..

م و منتظر شدم تا درو باز یه دفعه ای خودمو جلوی خونه ی بابا اینا دیدم..کامال غیر ارادی به اینجا رسیدم..زنگ زد

کنن..اینجا باشم بهتره..حداقل دورم شلوغه و کمتر فکر و خیال می کنم..مامان درو برام باز کرد و رفتم داخل..بابا 

 هنوز برنگشته بود خونه..عمو هم همینطور..خودش تنها بود...

توی باغ قدم بزنیم و اونم قبول کرد.چند بهم اصرار کرد شام بخورم اما اصال میل نداشتم..بهش پیشنهاد دادم بریم 

 دقیقه ای بدون حرف راه می رفتیم که بی مقدمه پرسیدم:

 مامان چرا عمو سارا رو قبول نکرد؟-

 مامان از پرسش نا گهانی من جا خورد اما بعد از چند لحظه گفت:

این کارو نکن به گوشش نرفت و می گفت منو یاد زنم میندازه..دلیل های بیخود...هر چی بهش اصرار کردیم که -

برای همین خالش قبول کرد بزرگش کنه..البته از خداش بود چون بچه دار نمی شد و می خواست طالق بگیره و سارا 

باعث شد دوباره با شوهرش زندگی کنه..بعد از دو سه سال که عموت از شوک در اومد ،آخه واقعا عاشق زنش 

برگردونه و خودش بزرگش کنه اما دلش نیومد دلخوشی خواهر زن و بود..نظرش برگشت و خواست سارا رو 

 باجناقش رو ازشون بگیره...می ترسید زندگیه اونا خراب بشه

 زیر لب گفتم:

 بیچاره چقدر زجر کشید..-

 و پست بندش آهی کشیدم و نشستم روی تاب...مامان گفت:

 دریا تو سپهرو دوست داری؟جون مامان راستشو بگو-

 کردم و بعد گفتم:مکثی 

اوال نه..ولی بعد از اون اتفاق..وقتی از احساسش با خبر شدم..دلم براش سوخت..نمی دونم چی شد که یه دفعه ای -

 قدرشو دونستم..بهش عالقمند شدم و عاشقش شدم...خودم هم هنوز متوجه نیستم..

 مامان لبخندی زد و گفت:

 ه میمونه..عشق همینه عزیزم..آسون میاد و برای همیش-
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اون شبو پیش بابا اینا موندم..صبح وقتی بیدار شدم نگاهی به ساعت انداختم ساعت ده بود..یه فکر باحال به ذهنم 

 رسید...بلند شدم و بعد از مسواک زدن رفتم توی آشپز خونه

 سالااام خوبید؟-

 مامان و بابا جوابمو دادن که گفتم:

 بابایی سرکار نرفتی؟-

 مروز مرخصی ام..نه عزیزم ا-

 بابا از سپهر شماره ای نداری؟-

 بابا زیرلب چیزی گفت و بعد رو به من گفت:

 نه خانومی..احتماال امروز خودش زنگ می زنه..نگران نباش-

با اطمینانی که بابا بهم داد کمی آروم شدم و نشستم تا صبحانه بخورم..بعد از صبحانه بلند شدم ظرفا رو شستم به 

ای مامان هم گوش ندادم که می گفت بزار خودم بشورم..بعدش هم بهش گفتم که میخوام برم خونه باید اصرار ه

 برم جایی کار دارم..اونم بیچاره نپرسید کجا و فقط گفت شب بیام همونجا که بهش گفتم معلوم نیست..

ی گرفتم..داروخونه ای که آدرس آژانس گرفتم و بهش گفتم اول برو داروخونه..قرصای قلبم تموم شده بود و باید م

دادم دوست بابام بود و برای همین راحت کارمو انجام داد.بعدش با همون آژانس رفتم خونه..وسایل استخرو سریع 

توی یه کوله ریختم و از خونه زدم بیرون..یادم باشه از بابا بپرسم بی ام و چی شد...باید برم گواهینامه هم 

 مش با آژانس برم..بگیرم..اینطوری نمیشه که ه

قدم زنون تا استخر نزدیک خونمون رفتم و یه حالی به خودم دادم..وقتی رفتم توی آب به این فکر کردم که این 

چند وقت چطور بدون استخر دووم آوردم تا همین یه مدت پیش اگه یه روز استخر نمیومدم دیوونه می شدم..چه 

ابی خودمو مهمون کردم..اصال نفهمیدم زمان کی گذشت..اینقدر شنا زود ترک کردم..رفتم عمق زیاد و یه شنای حس

کرده بودم که اصال حال نداشتم راه برم..لباس پوشیدم و با سشوار دیواریه همونجا یه باد به موهام گرفتم..تا بعد برم 

 خونه و یه دوش حسابی بگیرم..فعال علی الحساب اینو داشته باشم تا بعد..

فتم تا خونه..تمام موجودیه کیف من برای هزینه ی این آژانسا تلف شد..نزدیکای خونه بودیم که دوباره با آژانس ر

زنگ زدم رستوران نزدیک خونه و سفارش یه پرس چلوکباب دادم برای خودم با مخلفات..عاشق کباب بودم..امروز 

شتم لباس می پوشیدم صدای زنگ حسابی به خوم حال دادما..رسیدم خونه و یه دوش سریع و السیر گرفتم..وقتی دا

خونه نشون داد که غذا نیز رسید..چه خوب شد زود اومد..چادرمو سرم کردم و رفتم غذا رو گرفتم..در ظرفو که 

 برداشتم از بوی غذا مست شدم...

وبی خالصه غذا هم خوردم و یه ده دقیقه ای نشستم تا هضم بشه بعدش هم رفتم باال گرفتم خوابیدم...امروز روز خ

 بود..تا اینجاش که عالی بود و هیچ فکر مزخرفی نکردم..ببینم بقیش چطوره..

با صدای تلفن بغل دستم از خواب بیدار شدم..چند تا فحش نثار اون پشت خطی کردم و با صدای خواب آلود گوشیو 

 برداشتم..

 بله؟-

 صدای سپهر بود..نه خدا ببخشید فحش هامو پس می گیرم.

 خواب بودی؟ سالم خانومی-
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 اوهوم..خوبی تو؟چرا از دیروز زنگ نزدی؟دلم برات تنگ شده بود-

 ببخشید عزیزم..-

 عیبی نداره..شمارتو بده که من خودم بهت زنگ بزنم-

 نه خودم بهت زنگ می زنم نمی خواد تو زنگ بزنی-

 چیزی نگفتم که خودش گفت:

 ف می زنیم..کاری نداری؟من االن باید برم..بعدا بهت زنگ می زنم مفصل حر-

 نه برو..به امید دیدار.-

 خداحافظ-

 تلفنو گذاشتم و به فکر فرو رفتم..چرا بهم شماره نداد؟.......؟؟؟!!

سه هفته از رفتن سپهر گذشت..هیچ کس دردی که من توی این سه هفته داشتم رو نداشت...هیچ کس منو درک 

نوز نمی دونستم چطور شد که عاشق شدم..داشتم توی عشق سپهر نکرد و مطمئنم درک نخواهد کرد...منی که ه

دست و پا می زدم..داشتم غرق می شدم و سپهری نبود تا آرومم کنه..هیچ شماره ای که بهم نداده بود به کنار..چهار 

...همون بار بیشتر زنگ نزد..تشویش و ترس هر روز بیشتر از روز دیگه به جونم می افتاد و منو ذره ذره آب می کرد

دو سه روز اول فقط موفق شده بودم که خودمو سرگرم کنم..بعدش دیگه رمق از خونه بیرون رفتنم نداشتم..می 

ترسیدم..ترس مبهمی که دلیلش نا معلوم بود...تنها دلخوشیم همون چهار تا تماسش بود که آخریش هفته ی پیش 

ی گفتن..دائم توی خونه از این ور به اونور می رفتم..کالفه و بود..بابا اینا هم خبری نداشتن با شاید به من اینجوری م

 سردرگم..منتظر یه خبر..در انتظار یه تلفن...انتظار..واژه ی آشنایی بود..واژه ای که این مدت تنها همراهم بود...

سر کوچه  یادم به شبی افتاد که تصمیم گرفتم برای رفع بی حوصلیگم به حامد زنگ بزنم..برای همین رفتم و از

کارت تلفن خریدم..شماره ی حامد رو هم از مامان گرفتم و منتظر بودم تا تلفن رو جواب بده..صدای بی حوصله ی 

 حامد که به انگلیسی گفت:

 بله؟-

 سالاااااام خوبی؟-

 با تعجب گفت:

 تویی دریا؟-

 آره پس کیم؟صدای منو تشخیص نمیدی بی معرفت؟-

 من بی معرفتم یا تو؟-

 اال بیخی..چطوری..مهسا چطوره؟ح-

 ما خوبیم..میگذرونیم..تو خوبی؟مامان و بابا؟سپهر؟-

 با شنیدن اسم سپهر آه آرومی کشیدم و گفتم:

 همه خوبن سالم می رسونن..سپهر هم رفته سمینار...آلمان..-

 اوه..یعنی االن تنهایی؟-

 آره-
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که بعد از مدت زیادی به گوشم خورد خبر حامله بودن مهسا  چند دقیقه ای هم با مهسا حرف زدم و تنها خبر خوشی

 بود..فکر داشتن یه پسر دایی یا دختر دایی سرحالم می کرد..همیشه دوست داشتم بچه ی حامدو ببینم..

 با فکر کردن به اون روز لبخندی زدم و رفتم توی آیینه و زیر لب زمزمه کردم:

 این تویی دریا؟-

 به خودم جواب دادم:

شک دارم..کو اون دریای سرزنده و شاد؟کو دختری که برای در اومدن توی رشته و دانشگاه مورد عالقش از اول -

دبیرستان شروع کرد به درس خوندن؟کو دختری که مشکل قلبش از پا در نیوردش؟کو دختری که لبخند یه لحظه 

 از صورتش کنار نمی رفت؟کو اون دریای قبل از این جریانات؟

 ب به خودم گفتم:زیر ل

خودت می گی قبل از اون جریانات...قبل از این استرس و فشار و تشویش..قبل از این که توی چند ماه این همه -

 تغییر کنی...قبل از عاشق شدنت..قبل از اینکه..

 زدم... بس کن..این صدای وجدانم بود...دیوونه شدم رفت..نشسته بودم جلوی آیینه و بلند بلند با خودم حرف می

از روی میز ادکلن همیشگی سپهرو برداشتم..دو تا از این ادکلن داشت...با تموم وجود بوش کردم...اشکم سرازیر 

شد..من دوستش داشتم...خیلی زیاد..با وجود ضربه ی سنگینی که به روحم وارد کرده بود..با وجود 

سپهر دوست دارم...عشق این چیزا رو درک نمی تجاوزش...تجاوز؟نه......نمی خوام فکر کنم بهش..نمی خوام..من 

 کنه...عشق قدرت درک نداره...من عاشقم و...عاشقم و..همین..من عاشقم...

تلفنو برداشتم تا به ساحل بگم بریم بیرون..خسته شده بودم از خونه و فضای سنگینش،اونم این چند وقت درگیر 

 اینکه خانوادش خیلی از کیان خوششون اومده بود...مراسم نامزدیش بود..هفته ی دیگه جشن داشتن...مثل 

 به..در در باالخره زنگ زدی؟-

 در در و کوفت...صد بار گفتم خوشم نمیاد به این اسم صدام کنی..می فهمی؟-

 پاچمو ول کن...فرمایش؟-

 زود تند سریع میای کافی شاپ همیشگی..اوکی شد؟-

 نه نشد...-

 .اوکیش می کنم..زود باش بچه.-

 یه ساعت دیگه اونجام...ببینم چت میشه-

 یه ساعت نشه یه ساعت و یه دقه که کالمون چی؟؟-

 با هم گفتیم:

 میره تو هم-

قطع کردم و بی اختیار خندیدم..بعد از این همه مدت با ساحل مثل قدیم حرف زدم..عادت داشتیم این طور با هم 

 ودم..حتی این مدل حرف زدنو..هییییییییحرف بزنیم..اما این وقت همه چیزو ترک کرده ب

 آماده شدم و به سمت کافی شاپ همیشگی رفتم..دوباره با آژانس..

بابا ماشینو آورده بود ولی گفته بود حق ندارم بشینم پشت فرمون تا برم گواهینامه بگیرم..هر چند خودم هم می 

 ترسیدم..
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ول درآوردم و به راننده دادم..از ماشین پیاده شدم و به اون ماشین روبروی کافی شاپ ایستاد ومن از توی کیفم پ

سمت خیابون رفتم..با چشم نگاهی به میزی انداختم که همیشه با ساحل روش می نشستیم..یه پسری نشسته بود 

اونجا..اما پشتش به من بود...داشتم به جون ساحل غر میزدم که دیر کرده و جامون رو گرفتن..رفتم روی میز کنار 

 میز همیشگی بشینم که همون پسر گفت:

 دریا منم...-

 با تعجب به سمت صدا برگشتم و با دیدنش آب دهنمو قورت دادم.....

با تعجب به سمت صدا برگشتم و با دیدنش اب دهنو قورت دادم اخه این اینجا چکار می کرد برات دارم ساحل خانم 

دم با اکراه به سمتش برگشتم و با دیدنش جا خوردم این چرا این حاال من سرکار می زاری واقعا از دستش عصبانی ش

 طوری شده بود الغر شده بود و ته ریش گذاشته بود هیچ وقت این طوری ندیده بودمش

 دریا فقط چند دقیقه به حرفام گوش کن خواهش می کنم-وحید

 جلو خواستم برم بشینم که سریع تر از من از جاش بلند شد و برام صندلیو کشید

 خودم می تونستم وحید اقا-

 رفت نشست سر جاش و گفت:

 مثل همیشه قهوه-

 با سر حرفشو تایید کردم

 و گارسون صدا کرد و سفارش داد

 نمی خوای بگی چکارم داشتی؟-

 بزار قهوه رو بیارن خوشم نمیاد تا بیام حرف بزنم هی یکی بیاد-وحید

نگاه می کردم بر خالف قبال که با ساحل میومدیم االن یه خورده خلوت چند دقیقه بدون حرف زدن داشتم اطرافو 

 بود دیگه تاب نیوردم وگفت

 میشه اینقدر به من زل نزنید-

 هی میخواستم چیزی نگم تا خودش از رو بره ولی دیدم خیلی پروتر از این حرفاست

 ببخشید-وحید

 همون موقع گارسون اومد و سفارشارو سر میز گذاشت

سالم بود و تو  89سال پیش بود اون موقع من  0بزار از اول بگم فکر نکنم یادت بیاد اولین باری که دیدمت -دوحی

سالت وقتی اومدم خونه تو حیاط به یه دختر چشم ابی برخورد کردم یادته تو می خواستی بری خونتون بهم  88

 گفتی :

 شما؟-

 بهت بگم شما تو بهم میگی شما؟من گفتم تو داخل خونه مایی بعد به جایی که من 

 گفتی:

 شما برادر ساحلید؟-

 اره-گفتم

 آخه من اون موقع از انگلیس اومده بودم...قرار بود همونجا بمونم و درس بخونم اما برگشتم و تصمیمم عوض شد...
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فتم تو خونه بعد خداحافظی کردی و به سمت در رفتی من مونده بودم این ساحل کجاست که تو تنها تو حیاطی ر

دیدم ساحل خانم نشسته داره برا خودش تی وی نگاه میکنه رفتم تو اتاق که لباسامو عوض کنم ولی تصویر چهره ی 

 تو از ذهنم بیرون نمی رفت

 هی بخودم می گفتم:

 وحید چته چرا این جوری شدی ؟-

 و چنده باباباورش برام سخت بود که عاشق شدم ،با گفتن این کلمه خندیدم گفتم عشق کلی

فرداش بود که ساحل می خواست بره خونه یکی از دوستاش بابا هم نبود بره هی غر میزد که ببرم ولی من نمی 

 خواستم ببرمش که یه دفع گفت:

 وحید دریا ناراحت میشه من دیشب بهش قول دادم که برم اخه زشته نرم-

که دیروز دیدم ناخودگاه از جام بلند شدم و رفتم لباس همون موقع که این حرفو زد فهمیدم دریا کیه؟همون دختری 

پوشیدم و با ماشین مامان بردمش خونتون خالصه میگم کم کم رفت امد های تو به خونمون زیاد تر شد منم عاشق 

تر دریا باور کن دوست داشتم ولی نمی تونستم بهت بگم اخه تو بچه بودی همین طور که ساحل بچه بود می ترسیدم 

گم و تو دیگه محلم نزاری یادته همون روز که با ساحل رفته بودیم بیرون که سپهر دیدم اون روز می خواستم بهت ب

بهت بگم گفتم بزار تو ماشین موقع برگشت بهت بگم ولی جلوی ساحل خجالت می کشیدم گفت ساحلو یه جوری 

وز بهترین و بدترین روز عمرم بود چند روز اول میبرم خونه ولی اونروز هم نگفتم تا اینکه اومدم خواستگاری اون ر

بعد که جواب منفی دادی دنیا رو سرم خراب شد بعدم شنیدن اینکه میخوای با سپهر ازدواج کنی چند روز حال 

خوشی نداشتم دریا من جدیدا با یه دختر اشنا شدم دوسش دارم ولی عاشقش نیستم ولی دیگه بهت فکر نمی کنم 

ه من دارم کم کم فراموشت می کنم خواستم این حرفا رو بگم چون قراره تا یکی دوماه دوست داشتن از عشق بهتر

 دیگه ازدواج کنم نمی خواستم از من کینه ای داشته باشی

 شکه شده بودم..

 گیج..

 منگ..

 هیچی نمی فهمیدم..

 خدایا از نوزده سالگی؟

 از پنج سال پیش؟؟

 نه..

 باورم نمیشه..

 امکان نداره..

 وحید بلند شد و با یه خداحافظی رفت

 من بدون اینکه به قهوه ام دست بزنم رفتم که حساب کنم گیج بودم

 که گفتن حساب شده..

از کافی شاپ رفتم بیرون تو خیابونا قدم میزدم هیچ وقت فکر نمی کردم وحید از وقتی که دیدم عاشقم شده باشه 

 وحید لیاقت بهترینا رو داشت
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 خوب به یاد دارم...اون روز رو 

 همون روزی که وحید ازش حرف میزد..

 چقدر سبک شده بودم..

 حس می کردم آزاد شدم..

 وحید ازت ممنونم..

 ممنون که گفتی و راحتم کردی..

 خوشبخت شی..

 این حرفایی بود که دوست داشتم بهش بگم..اما فقط با خودم زمزمشون کردم..

 م..با خیالی آسوده به خونه رفت

 سرحال و قبراق بودم..تصمیم گرفتم تا خونه رو پیاده برم...

 انگار یادم رفته بود سپهر نیست..

 و معلوم نیست هم کی میاد..

 یه حس..

 شاید نشه اسمشو حس گذاشت..

 یه چیزی توی وجودم..

 از اعماق وجودم..

 اون ته ته هه..

 می گفت سپهر آلمان نیست...

 ماموریت نرفته..

 برای همین نمی تونه زنگ بزنه..

 برای همین نمی تونه شمارشو بده..

 برای همین مدت رفتنش طوالنی شده..

 برای همین نمی گه کی میاد..

 برای همین دیر به دیر زنگ میزنه..

 نکنه اتفاقی افتاده..

 در حال افتادنه؟

 و من هیچی نمی دونم...

 و هیچ کس بهم نمی گه.. مثه دیوونه ها منتظرم بفهمم چی شده

 یه حسی..

 یا نه حس...

 همون چیزی که ته وجودمه..

 میگه مامان و بابا..

 یا شایدم بابا و عمو..
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 یا شاید حتی یکیشون..

 می دونن سپهر کجاس..

 صبر کن...بزار..دو دقیقه فکر کنم ببینم یعنی کجا رفته..

 رفته تا با خودش کنار بیاد؟

 و جدیدش؟با عشق قدیمی 

 با عشق ممنوع و مشروعش؟

 با خودش و عقل و احساسش؟

 خب اگه اینطور باشه می تونم کنار بیام...می تونم درک کنم و حتی شاید خوشحال باشم برای این کارش..

 برای آروم کردن خودش رفته؟

 یا برای آروم کردن من؟

 برای این که من با خودم وعشقم کنار بیام؟

 حرفای وحید رو بشنوم و حالجی کنم؟برای اینکه 

 برای اینکه با عشق نوپام کنار بیام؟

 نمی دونم..بزار راه های دیگه رو هم امتحان کنم..

 خب شاید رفته برای انجام یه کار نیمه تموم...

 شاید رفته..

 شاید بیمارستانه...

 با این فکر بی اختیار لبمو گزیدم و به خودم تشر زدم:

 حرفیه دختر...زبونتو گاز بگیر..بیمارستان چیه..این چه -

 طاقت بیماریه سپهرو نداشتم..

 طاقت اینکه فکر کنم االن بیمارستانه..

 طاقت اینکه عشقم مریض باشه..

 حتی یه سرما خوردگیه ساده..

 با وجود تمام بدی هاش...

 بدی هاش؟

 آره دریا منکرش نشو..بدی زیاد نه ولی کمم نداره..

 زرگترین و بدترینش..ب

 بزار ببینم ...

 بزرگترین بدیش چیه؟

 تجاوز به من؟

 شاید..

 نمیدونم.

 هنوز حتی دلیلشو نمی دونم..
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 باید ازش بپرسم..

 اینم رفت جز چیزایی که باید بعد از برگشتنش ازش بپرسم...

 برگشتنش؟

 اگه برنگشت چی؟

 اگه تنهام گذاشته باشه؟

 اشه..اگه ترکم کرده ب

 نه..

 دریا سپهر تو رو دوست داره..

 و ترکت نمی کنه..

 و تنهات نمیزاره..

 و اذیتت نمی کنه..

 با همین افکار ضد و نقیض پامو توی خونه گذاشتم

  
 کلیدو توی دستم تاب می دادم..زیر لب برای خودم شعری رو زمزمه می کردم..

 می گن هیچ عشقی تو دنیا

 س..مثل عشق اولی نی

 میگذره یه عمری اما..

 از خیالت رفتنی نیس..

 داغ عشق هیچکی مثله..

 اون که پس می زنتت نیس..

 چقده تنها شی وقتی..

 هیچ کسی هم قدمت نیس...

 هیچ کسی هم قدمت نیس..

 میگن هیچ عشقی تو دنیا..

 مثل عشق اولی نیس..

 میگذره یه عمری اما..

 از خیالت رفتنی نیس..

 عشق هیچکی مثله.. داغ

 اون که پس می زنتت نیس..

 چقده تنها شی وقتی..

 هیچ کسی هم قدمت نیس...

 هیچ کسی هم قدمت نیس..

 چه قده سخته بدونی
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 اون که می خوایش نمی مونه..

 که دلش یه جای دیگس

 و همه وجودش ماله اونه..

 دست داد..عشق اول؟ دیگه ادامه ندادم...با زمزمه کردن این شعر حس بعدی بهم

 عشق اول من سپهر بود و عشق اول سپهر من نبودم...

 عشق اولش خواهرش بود..

 خواهری که نمی دونست خواهره..

 فکر می کرد عاشقشه..

 یا نه..

 شاید واقعا عاشقش بود..

 وگرنه حاضر نمی شد با من ازدواج کنه..

 داشتم با واقعیت ها روبرو می شدم..

 طر قلب سارا با من بود؟سپهر بخا

 آیا غیر از این بود؟

 آیا هنوز هم بخاطر قلب سارا با منه یا نه؟

 آیا..

 آیا..

 و هزاران آیا و اما و اگر و مگه و ولی و ای کاش دیگر..

 و هزاران چرای بی پاسخ..که باز هم به برگشتن سپهر موکول شد اما..

 آیا سپهر برمی گرده..؟

ون دادم تا افکارم از ذهنم بره و رفت..برای سرگرم کردن خودم یه زرشک پلو با مرغ خوشمزه سرمو به شدت تک

درست کردم..حسابی هم خوشگلش کردم و ساالد هم درست کردم و گذاشتم توی یخچال..بعدش گوشیو برداشتم 

شقم نیس..یا حتی اگه تا به ساحل بتوپم..هر چند که از این قرار خوشحال بودم...چون فهمیدم که وحید دیگه عا

 عاشقمه دیگه بهم فکر نمی کنه یا..

 اه بسه..خسته شدم از این یا و حتی و جمله های تکراری..

 بنال در در کار دارم؟-

 ساحل بی شعور..حاال داداشتو جا خودت می فرستی سر قرار؟بزنم چپت کنم؟-

 با لحن گریه گفت:

 حاال می خوای چپم کنی؟ای بابا من تو حسرت دو تا چیز موندم.. نه تو رو خدا..بعد عمری شوهر پیدا کردیم-

 با خنده ای که سعی در پنهون کردنش داشتم گفتم:

 چی؟-

 یکی شوهر..دومی یه کالم خوش از دوست؟-

 جان؟-
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 چه نفهمی ها..میگم یک شوهر دو..-

 اینو نمی گم..چی گفتی؟کالم خوش از چی؟-

بین حاال من یه باز بیام چهار تا کلوم عین آدم بلغور کنم اگه این در در بی شعور کالم خوش از دوست..نشنیدی؟ب-

 گذاشت..واال..بی تربیت شدیم رفت..

آخی بمیرم نه تا حاال با تربیت بودی..سر قرار که نیومدی..الاقل پاشو بیا اینجا یه غذای خوشمزه درست کردم با هم -

 کوفت کنیم..

 خندید و گفت:

 رسنگی دارم می میرم..اومدم..آی گفتی.گ-

تلفن رو قطع کردم و از دست این دختر آهی کشیدم...کی می خواستم آدم بشه نمی دونم..بیچاره کیان که باید یه 

 عمر تحملش می کرد..

 

رفتم تو اتاقم ویه شلوار برداشتم با یه تی شرت ساده ولی پشیمون شدم و گذاشتمشون سرجاش ویه تونیک قرمز با 

پوشیدم و موهام همین طور گذاشتم دورم ویه رژقرمز زدم واز اتاق بیرون رفتم بعد از نیم ساعت تمیز کردن  ساق

 خونه و جارو کردن نشستم که همون موقع صدای زنگ اومد رفتم در خونه روباز کردم

 سالم بدو بدو غذا بکش مردم از گشنگی-ساحل

 بابا مگه از قطحی اومدی-

 بده ما بخوریم دیگهبابا یه غذا -ساحل

 بیا تو تو-

 راستی کی دروبرات باز کرد-

 همسایتون داشت می رفت بیرون درباز بود منم پریدم اومدم تو باالخره ساحل کفشاشو دراورد و اومد داخل-ساحل

 وااااااای دریا چقدرساقت خوشگله-ساحل

 چیش خوشگله؟این خب معمولیه-

 منم ازاین مدال میخواستم-ساحل

 خب قابل نداره-

 خسیس عصر بیرم بیرون برام بخر-ساحل

 ورفت سمت اتاق مهمان ولباساشو دراورد وبا یه بلوز یقه هفت استین کوتاه برگشت

 ساحل الغر شدی!!!!!-

اره رژیم گرفتم البته خودمم زیاد چاق نبودم ولی نه قراره عروس بشم گفتم پس فردا مامان کیان در نیاد بگه -

 هعروسم چاق

 ساحل چقدر حرف میزنی-

با کمک ساحل غذا روکشیدم و گذاشتیم وبا خنده غذا رو خوردیم خیلی از غذا باقی موند فکر کنم تادوروز 

 نمیخواست غذا کنم

 خواستم از روی صندلی بلند بشم که ظرفا وجمع کنم که یه دفعه دیدم ساقم پاره شد البته ساحل متوجه نشده بود
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 گاه کن ساپرتم پاره شدای ساحل بمیری ن-

 به من چه دریا وبعد زد زیر خنده-ساحل

  
ساحل رو مجبور کردم ظرفارو بشوره من میزو جمع کردم .....از اینکه ساحل داشت ظرفارو میشست خوشحال بودم 

 چون اصال حال نداشتم ظرف بشورم...

 دریا تو هنوز داری با همین ساپورت پارت تو خونه میگردی؟-ساحل

 خوشم میاد ابرو برای ادم نمیزاری-

 وای خسته شدم دریا من برم بخوام-ساحل

 من میگم تو توخونه بهت غذا نمیدن ازت بیگاری میکشن خانم خستگی هاشو برای من اورده-

ساحل بدون توجه به من رفت تو اتاق مهمان و خوابید منم رفتم یه دوش گرفتم و از حموم اومدم بیرون همین طور 

ه سمت اتاق می رفتم داشتم فکر میکردم عصر با ساحل بریم بیرون خسته شده بودم از یه طرف دلم برای سپهر که ب

 تنگ شده بود تو همین فکرای خودم بودم که صدای تلفن بلند شد سریع رفتم به سمتش که ساحل بیدار نشه

 بله-

 سالم دریاخوبی؟یه زنگی به ما نزنی ها؟-مامان

 اِه مامان -

 شوخی کرم چه خبرا؟-مانما

 هیچی ساحل اینجاست-

 اِه بهش سالم برسون-

 باشه فعال که خوابه -

 ربع ساعت باهم حرف زدیم

 تا تلفنو قطع کردم سریع رفتم یه لباس خواب پوشید و خوابیدم سرمو نزاشته به بالشت خوابم برد

 باصدای اس ام اس موبایلم بیدار شدم ساعت نگاه کردم ...

 .......نه.

فکر کردم ساعت گوشیم جلو ورفتم توهال ونگاهی به ساعت دیواری انداختم ساعت هفت بود باورم نمی شود من 

 چرا این قدر خوابیدم..

 رفتم باال سر ساحل که بیدارش کنم

 دو سه بار صداش زد ولی مگه بیدار میشود اروم زدم به شونش که گفت:

 دریا ولم کن بزار بخوابم..-

 حل بیدار شو ساعت هفتِسا-

 برو عمتُ خر کن-ساحل

 بابا بلند شو-

 ساحل با بی حوصلگی بلند شد و تا منُ دید گفت:

 دریا سپهر اومده بود؟-
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 نه برای چی؟-

 این چیه تو تنت-ساحل

 نگاهی به خودم کردم یه لباس خواب مشکی نازک تا سرزانوم تو تنم بود

 خاک تو سرت هیز-

 عمته-ساحل

 این حرف زد و از اتاق بیرون رفتو

 دریا لباس بپوش بریم بیرون خسته شدم-ساحل

 نه خیلی کار کردی بمیرم برات-

 زر زر نکن-ساحل

رفتم به سمت اتاق خودمم دوست داشتم برم بیرون یه مانتوی سرمه ای با یه شال سرمه شلوارمشکی از تو کمد 

داشتم فقط یه رژکم رنگ زدم و یه رژگونه خواستم ازدربرم بیرون ولی دراوردم وپوشیدم ارایشم کم کرم اصال حال ن

پشیمون شدم وبرگشتم و یه خط چشم هم زدم به سمت در رفتم که یادم اومد کیفمو برنداشتم کیفمو برداشتم واز 

 اتاق زدم بیرون

 ساحل اماده ای؟-

 اره یه ثانیه صبر کن-

 واومد عجب ارایشی کرده بود

ت گشتن برای یه تی شرت که ساحل میخواست برای کیان بخره اخر تی شرت مورد عالقشو پیدا کرد بعد از دوساع

 واونو خرید 

 دیگه داشتم ازخستگی میمردم

 دریا ساپرتتو از کجا خریدی؟-ساحل

 از همین مغازه طبقه پایین

 بریم منم بگیرم-ساحل

 سی گرفتیم به سمت خونه رفتیم...باالخره ساپرت خرید البته من برای خودم هم خریدم وتاک

 کرایه رو حساب کردم و با ساحل رفتیم تو خونه

 اهــــــه بازم باد تو رو تحمل کنم-ساحل

 مگه مجبورت کردم-

 برو یه دست لباس بهم بده بپوشم-ساحل

 خودت که بلدی برو بپوش-

 دلتنگ بودم خالصه اون شب اینقدر خندیدم که حد نداشت اون شب هم گذاشت اما من 

 بود که ساحل بیدارم کرد دیدمش ارایش کرده و لباس پوشیده بود 88صبح طرفای ساعت 

 با لحن خواب الودی ازش پرسیدم :

 کجا؟-

  بیرون بریم باهم دنبالم اومده کیان کنم خدافظی باهات خواستم–ساحل 
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یه تاپ وشلواک پوشیدم ورفتم یه فکر  ساحل که رفت برای اینکه خستگی ازتنم بیرون بره رفتم دوش گرفتم و

 برای شکمم کنم ولی دیدم غذای دیروز هست

  
توی آشپز خونه مشغول گرم کردن غذای دیروز بودم و تلویزیون هم روشن گذاشته بودم روی پی ام سی و صداشو 

 زیاد کرده بودم...عاشق این آهنگ منصور بودم..

 نوشتِ من رنج و عذابِتمام آرزوی من نقش بر آبِ / هر روزِ سر

 آغوشِ تو برای من ،همیشه کمیابِ / دعای قلبِ عاشقم ،چرا بی جوابِ

 تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابِ 

 عشق نمی خوابه ،تو رو خواستن نمی خوابه

 آرزوی من و تو به هم رسیدن ،نمیمیره /نمی خوابه

 !…بی تو خورشید/ نمی تابه

 دلم برات ، عاشق و بی تابه / بی تو همه دنیا برام ،مثل سرابِیه عمره که 

صدای تلویزیون بسته شد...و در عوض صدای..صدای سپهر بود که داشت می خوند...برگشتم و مات شدم به 

 چهرش...

 اونم نگاهم می کرد و زیر لب برام می خوند:

 اها کنار مهتابِدریای عشقِ تو کجاست ،بی تو دل مردابِ / قرارمون تو روی-

 تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابِ

 آی گلِ الله، تو رو داشتن یه خیاله / توی فکرم شب و روز صد تا سوالِ

 آرزوهای محاله / دل ساده خوش خیالِ

 عشق نمی خوابه، تو رو خواستن / نمی خوابه

 با دو به سمتش دویدم و پریدم بغلش...

 ه هام می ریخت..اشکام روی گون

 این بار از شوق..

 از شوق دیدن سپهر..

 از شوق وصال..

 این بار از شوق وصال بود که اشک می ریختم...

 و من چقدر این اشک ها رو دوست داشتم...

 زیر گوشم زمزمه کرد:

 عشق نمی خوابه، بی تو خورشید نمی تابه-

کردم..چشمای خاکستریش سرخ شده بودن...و مثل الماس توی از آغوشش بیرون اومدم و به صورت مردونش نگاه 

 صورت پر ریشش چشمک می زدن...چشمای اونم پر از اشک بود...دستی روی ریش پرپشتش کشیدم و گفتم:

 هیچ وقت گریه نکن..دوست ندارم اشکاتو ببینم..-

 صورتشو به صورتم نزدیک کرد و لبامو با شدت بوسید...
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 ..دلم براش تنگ بود..

 با تمام وجود می خواستمش...

 خودشو..

 وجودشو...

 عشقشو..

 مثل تشنه ای بودم که هر چی آب می خورد سیراب نمیشد...

 لباشو از روی لبام برداشت و گفت:

 چه الغر شدی عزیز دل سپهر...سپهر فدات بشه نبینه این اشکارو..-

 مو به آرومی بوسید و گفت:دستشو روی گونم کشید و اشکامو پاک کرد..بعدش چشما

 دریای چشمات باید همیشه آروم باشه...شیرفهم شد..-

 از ذوق دیدنش و حرفای قشنگش خنده ای کردم و گفتم:

 هر چی تو بگی..-

 هر چی؟-

 آره..-

 پس برو ناهارو بزار سر میز تا دست و رومو بشورم و بیام..خیلی گرسنمه...-

 باشه..-

 گرم کردم به همراه ماست و ساالد و نوشابه میز خوشگلی چیدم و از همون پایین داد زدم: سریع غذای دیروز رو

 سپهر...بیا ناهار آماده اس-

 بعد از ناهار چای ساز رو روشن کردم و دو تا چای ریختم..

.االن وقت این بود از توی اپن نگاهی به هال انداختم..سپهر روی کاناپه دراز کشیده بود و تی وی میدید..لبخندی زدم.

 که جواب سواالم رو ازش بگیرم...چای ها رو توی سینی گذاشتم و به هال رفتم..از جا بلند شد و لبخندی زد:

 اصال بهت نمیاد از این کارا کنی کوچولو..باورم نمیشه اینقدر بزرگ شدی دریا..-

 چه کنیم دیگه..مجبورم..-

 منو کشید کنار خودش و گفت:

 تو فقط لب تر کن که نمی خوای کار کنی..همین حاال ده تا خدمتکار برات استخدام می کنم..چه اجباری؟-

 دستامو بوسید و ادامه داد:

 مبادا این دستای کوچولو خراب بشن..-

 رو بهش گفتم:

 سپهر نمی خوای بگی؟-

 چی بگم؟-

 از این مدت..-

 یه سفر..-
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اونقدر بچه نیستم که درک نکنم..اگه سفر بودی چرا زنگ نمیزدی..چرا سپهر دروغ بسه..من می دونم سفر نبودی..-

 بهم هیچ شماره ای ندادی؟

 ناخودآگاه زدم زیر گریه و گفتم:

چرا فکر می کنی من نمی فهمم؟بابا منم آدمم..میخوام بدونم تو زندگیم چی داره می گذره..کجا بودی سپهر..هیچ -

داغون شدم؟سپهر دارم کالفه می شم..باور کن هنوز زوده برای من که فهمیدی من این مدت چی کشیدم؟فهمیدی 

 این همه مشکلو ببینم..بابا من نوزده سالمه..اما از بعد از مرگ سارا..هر روز یه اتفاق..یه ترس..خسته شدم..

مو اشکامو پاک کرد و گونمو بوسید...دستامو توی دستاش گرفت..سرشو به سمت مخالف صورتم برگردوند..دست

 روی صورتش گذاشتم تا سرشو برگردونم اما دستمو گرفت و گفت:

 نمی خوام توی صورتت نگاه کنم...خواهش می کنم..-

 نفسمو فوت کردم و اون شروع کرد..

از بیست و دو سالگیم فهمیدم عاشق سارام...دو سال و خورده ای عاشقش بودم اما هیچ کس نفهمید..جز خودم و -

دو سال..تصمیم گرفتم با بابا درمیون بزارم تا بریم خواستگاری...یعنی قبلش چون درس می خودش..بعد از این 

خوندم و هیچی از خودم نداشتم به خودم اجازه ندادم قدمی بردارم...اما اون موقع درسم تموم شده بود و توی 

حتی شاید بیشتر از من بدونی...من بیمارستان کار می کردم...بابا که فهمید طوفان به پا کرد...خودتم می دونی چرا..

فقط می دونم که بخاطر مرگ مادرم بابام سارا رو به خالم داد...دیگه هیچی نمی دونم..و نمیخوام هم بدونم...نمی 

خوام بیشتر از این بابت گناه پدرم عذاب بکشم..بعد از این که قلب سارا رو به تو دادن...حس کردم تو باعث شدی 

کن..اون زمان بدترین عذاب ماله من بود..تنها بودم...هیچ کس رو نداشتم..غرورم نمی ذاشت مثله سارا بمیره..درکم 

سابق با پدرم دردودل کنم..از یه طرف توی عشق باختم...قلبم سنگ شد...از یه طف فهمیدم یه خواهر دارم..چیز ی 

وجود نداشت....بعد از یه سال که وحید که آرزوش همیشه به دلم موند و وقتی آرزوم برآورده شد که دیگه خواهری 

اومد جلو و خواست تو رو ببره..حس کردم دارم یه بار دیگه شکست می خورم..قلب سارا...عشق سوخته ام و خواهرم 

توی سینه ی تو می تپید اما یه نفر دیگه قرار بود این قلب رو صاحب بشه..من نمی تونستم ببینم قلب سارا از عشق یه 

ه..شاید بگی خودخواهم...شاید بگی مغرورم...شاید بگی لقمه ی بزرگ تر از دهنم بودی...اما..اگه وحید نفر دیگه بتپ

 اون حرفا رو به خودت می زد چکار می کردی؟

 با تعجب گفتم:

 چه حرفایی؟-

 با تعجب گفتم:

 چه حرفایی؟-

م یه جایی باهات حرف دارم..منم متعجب از یه روز قبل از جشن داییت...وحید اومده بود بیمارستان...بهم گفت بری-

این که چه حرفی با من داره باهاش رفتم...اون آشغال عوضی بهم گفت نه تنها قلب دریا با منه..بلکه دریا با من رابطه 

 هم داشته...

 سرم به دوران افتاد..این بود اون عشق پاک که ازش حرف میزدی وحید؟؟؟

 بعدش چی؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

1 2 3  

 

کار کنم وقتی میگن نامزدت...اهلل اکبر..چی بگم دریا؟چطور این حرفا رو برات بزنم..؟چطور  خب انتظار داری چه-

بگم دلیل اون کار وحشیانه ام حرفای وحید بود...حرکاتش بود..فکر می کنی ندیدم چطور از راه دور برات بوس می 

 اک چیه..هم جنسامو می شناسم...فرستاد؟چطور نگاهت می کرد؟من یه مردم...می فهمم نگاه پاک چیه و نگاه ناپ

 اما..-

هیچی نگو....بزار ادامشو بگم..داغون شدم..نمی تونستم ببینم این کارم به نفع وحیده و بهت نزدیک تر شده...نمی -

تونستم اون موقع این حرفا رو بزنم چون باور نمی کردی...معنای واقعی جمله ی خودم کردم که لعنت بر خودم باد 

...دریا عاشقت شدم...بیشتر از سارا...بیشتر از عشق قدیمیم...دیوونت شدم..زجر کشیدنت رو هم رو فهمیدم.

دیدم...اما..چکار تونستم بکنم...این همه مدت سعی کردم دلتو به دست بیارم...نتونستم ...از بعد از مرگ سارا با کیانا 

ا...همه چیز رو براش می گفتم و اونم بهم راهکار می در ارتباط بودم...به پیشنهاد حمید..همکارم بود...و همسر کیان

داد..می گفت مدارا کن...اما به حرفش گوش ندادم..رفتم کلبه ...تا هم خودمو و هم عشقم رو هم اون کلبه رو آتیش 

 بزنم...اما..اما اون اتفاق..یه اتفاق خوب و همزمان یه فاجعه..

 چه فاجعه ای؟-

داشتم با بنزین به شمت کلبه می رفتم حس کردم صدای پا میاد از پشت نمی دونم چطوری...اما وقتی -

 سرم...برگشتم و یه مرد حدودا سی و پنج ساله دیدم...متعجب بهش نگاه کردم...نگاه اون به بنزین بود...گفت:

 اتفاقی افتاده؟-

 با استرس گفتم:

 نه..نه..که کار شخصی دارم..-

خوام یه کاری بکنم..توقف رو جایز ندونستم و دویدم به سمت کلبه..سعی داشتم  از استرس توی کالمم فهمید که می

 درو قفل کنم اما اون موفق شد درو بزا کنه و بیاد تو....دیوونه بودم بدتر شدم..داد زدم:

 برو بیرون وگرنه تو هم میمیری..-

پاشیدم...دیوونگی باعث شده بود زورم  گوش نداد..سعی داشت کبریت رو از دستم بگیره...تمام بنزین رو توی کلبه

هم زیاد بشه ...اون هم متقابال سعی داشت منو آروم کنه...کبریت رو روشن کردم..خواست از دستم بگیرش که 

 کبریت افتاد..بعدش..بعدش..

نگاهی به سپهر کردم..می لرزید...سرش بین دستاش بود...خواستم بهش نزدیک بشم که سرشو بلند کرد..چشماش 

 سرخ سرخ بودن....دلم ریش شد..

بعدش..کلبه داره توی آتیش می سوزه...هر چی بهش میگم برو بیرون نمیره...آتیش بیشترمیشه...داد می زنم...برو -

بیرون...اما...اما ...می دوم...توی جاده یه کامیون بوده..حتما ماله همون یارواِ...سوارش میشم..میرم یه جایی که توی 

ارمش...به سمت ماشین خودم میدوم...اون یارو حتما مرده....نمی دونم..خواستم با مبایلم به تو زنگ دید نبود میز

بزنم اما...اما..مبایلم نبود....حتما افتاده بود اونجا....با سرعت به کلبه ی سوخته برگشتم...وای..آمبوالنس..پلیس. .و 

گیت رفتم بیرون؟تمام شد....من مردم..دریا داره برای مرگ من دریا...داره گریه می کنه....زجه میزنه....دیدی از زند

گریه می کنه....نه........خودمو بعد از یه مدت راضی کردم برگردم..توی یه مسافر خونه ی داغون توی راه شمال 

ن سفر هم بودم...بعدش اومدم..تو رو دیدم...که شکسته شده بودی...با بابا و بابات در میون گذاشتم این سفر هم..ای

الکی بود..بابا اینا میدونستن..عذاب وجدانم نزاشت هیچی نگم...رفتم و خودمو معرفی کردم...پلیسا از روی پالک 
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همون کامیون و این جور چیزا مشخصاتش رو درآوردن...یه مدت بازداشتگاه بودم...بعد دادگاه..دادگستری...قتل 

ه برید..نودو چهار میلیون و پونصد...بابا خونه ی اکباتان رو غیر عمد بود..من شاهدی نداشتم...ولی دادگاه دی

 فروخت....دیه رو دادیم..االن من..

 مکثی کرد و ادامه داد:

دریا می مونی؟هوم؟من برگشتم..همه چیز تمام شده..از این به بعد زندگیمون آرومه..دریا دیگه هیچ مشکلی -

 آرومه..می مونی دریا؟ نیس...رفتم تا مشکالت تموم بشن..و حاال همه چی

 لبخندی زدم و گفتم:

 کو حلقه ات؟-

 با خوشحالی گفت:

 برو آماده شو بریم بخریم...-

 االن؟دیوونه ساعت سه ظهره...-

 عیب نداره..برو بپوش بریم بیرون...بدو...-

 رفتم باال تا لباسامو عوض کنم...و به حرف های سپهر هم فکر می کردم.

 واقعا همه چی آرومه؟و آروم هم می مونه؟.همه چی آرومه..

 نمی دونم...

 اگه بخوام بشینم به آینده فکر کنم نمی تونم از حالم لذت ببرم پس ترجیح میدم به چیزی فکر نکنم..

 .نمی خوام امروزمو خراب کنم....

 می خوام از بودن سپهر در کنارم نهایت استفاده رو بکنم...

 یچی از احساسش نمی دونه...گاهی اوقات هست که آدم ه

 هیچی..

 نمی دونه متنفره یا عاشق..نمی دونه بی تفاوته یا دلتنگ..

 نمی دونه به چی فکر کنه..نمی دونه فکر کردن به عشقش درسته یا نه...

 گاهی نمی دونی احساس گناه کنی یا خوشحال باشی..

 من االن اینطورم..اما..

 یرم..اما می خوام تصمیم درست رو بگ

 .می خوام با سپهر باشم و در کنارش حس قشنگی داشته باشم...حسی که شاید عشق باشه شاید دوست داشتن...

 .درسته در حقم ظلم شد..درسته به جای من فکر کردن و تصمیم گرفتن...درسته..همه ی اینا درسته..

 که اینطور فکر می کنم کنارش می مونم... اما من سپهرو دوست داشتم...حداقل اینطور فکر می کردم...و تا زمانی

نمی خوام حاال که به قول خودش همه چی تموم شده همه چیو خراب کنم و برم...نمی خوام غمی رو حس کنه...توی 

 این مدت خیلی زجر کشیده..نمی خوام زجر بکشه...نمی خوام اذیت بشه...

بعد از ده دقیقه تالش خط چشمم صاف درومد..به سپهر که رو به آینه نگاهی به خودم کردم..همه چی تکمیل بود....

 داشت دکمه های پیرهنشو می بست گفتم:

 من خوبم؟-
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 آره گل من..آه عشقم...-

 اما نگاهش به چشمام افتاد و اخم کرد و گفت:

 چشماتو چرا این طوری کردی؟پاک کن...زود-

 خودمو لوس کردم و گفتم:

 همیم..سپهر...اذیت نکن دیگه...با -

 نه همین که گفتم..پاک کن...-

 رفتم جلو و دستامو دور گردنش حلقه کردم...اونم دستاشو دور کمرم گذاشت و گفت:

 خر خودتی..زود باش..-

 اخم کردم و گفتم:

 اصال من نمیام..خودت برو..-

 لباشو نزدیک لبام آورد و آروم و زیرلب گفت:

 م..یا پاک می کنی یا خودم پاکش می کن-

 بعد هم لبخند خوشگلی روی صورتش نشست...رومو کردم اونور و گفتم:

 همیشه زور می گی..-

 آخه میدونی چیه؟من کال عادت دارم زور بگم..زود باش..-

 حرصم می گرفت که به هیچ طریقی بیخیال نمیشه...

 دستمو از دور گردنش برداشتم که گفت:

 تو ماشین منتظرم..اونارم پاک کن..-

 پشت سرش زبون درازی کردم که برگشت و بهم نگاه کرد..وقتی قیافمو دید گفت:

 ببین میگم کوچولویی نگو نه...این کارا چیه؟-

 بعد هم رفت بیرون..با حرص شدید خط ها رو پاک کردم...و زیر لب غر میزدم...

 گفت: سوار ماشن شدم و اونم اول به صورتم نگاه کرد و لبخندی از سر رضایت زد و

 خانم حرف گوش کنی شدیا..دوری تاثیر داشته..-

رومو کردم سمت پنجره و اونم آهنگ عشق نمی خوابه ی منصور رو گذاشت...با گوش دادن به اون آهنگ یاد صبح 

 افتادم....

 جلوی یه جواهر فروشی ایستاد و رفتیم داخل...برام یه حلقه ی خوشگل خرید و گفت:

 زم؟دیگه چی می خوای عزی-

 هیچی..بریم دیگه..-

 بی توجه به من دستمو کشید و رفتیم جلوی ویترین دستبندا و بعد از دو دقیقه به یه دستبند اشاره کرد و گفت:

 اون خوشگله؟-

خیلی ناز بود..طال سفید بود و یه قلب کوچولو ازش آویزون بود...رو به آقاهه اشاره کرد بیارش باال...آقاهه هم 

 آوردش..

 ی دستم گرفتمش که آقاهه گفت:تو
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 این یکی از جدیدترین کارامونه و خیلی محدود ازش هست-

 هه همه همینو می گن....بازار گرمیه دیگه...

 سپهر گفت:

 همینو می خوام آقا-

بعد از حساب کردن اونا..از اونجا خارج شدیم و رفتیم سوار ماشین شدیم...سپهر به سمت رستورانی رفت و توقف 

 رد...ک

رفتیم باال و دنج ترین قسمت رستورانو انتخاب کردیم....نشسته بودیم تا برامون منو بیارن..یه گارسن به سمتمون 

 اومد بهمون منو داد..بعد از انتخاب غذا سپهر جعبه ی حلقه رو درآورد...لبخندی روی لبش بود...

 

 

 گفتم:

 چه خواستگاری منتظره ای...-

 رد و گفت:سپهر اخم قشنگی ک

 می خوای شرمندم کنی عزیزم؟-

 نه این چه حرفیه...همین جوری گفتم..-

 دستمو توی دستش گرفت و حلقه رو دستم کرد و گفت:

 حاضری تا آخرش باهام باشی؟-

 دیگه اگه نخوامم نمیشه..آخه..-

 آخه چی؟-

 دو دلیل داره..-

 بگو عزیزم..-

 رفتم و گفتم:قیافه ی عاقل اندر سفیهی به خودم گ

 اول اینکه تو دیگه حلقه رو دستم کردی...و این یعنی مجبورم باهات باشم..-

 اخمی کرد و گفت:

 هیچ اجباری نیس..-

 هنوز یکی دیگش مونده..اینقدر هم مغرور نباش... بزار حرفمو بزنم.. دوم هم اینکه من.. من..-

 تو چی؟-

 ای بابا اگه گذاشتی..-

بگم که گارسن غذا ها رو آورد...همین حال که من می خواستم اعتراف کنم سرعت عملشون رفته  همون موقع اومدم

 باال...شانسه دارم آخه؟

 غذا رو بدون حرف خوردیم...چند بار سپهر اصرار کرد که حرفمو ادامه بدم که جوابم فقط یکی بود:

 بعد از شام..-

 .. وقتی سوار مپاشین شدیم گفت:اونم همش حرص می خورد...ولی من کوتاه نیومدم.

 بگو دیگه....-
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 چه هولی تو-

 دریا بگو...-

 خب داشتم چی می گفتم؟-

 خواست استارت بزنه و در همون حین گفت:

 اصال بیخیال..-

 سرمو رو به پنجره کردم و گفتم:

 متاسفانه یا خوشبختانه من دوستت دارم...-

 ا اومدم اعتراض کنم لباشو روی لبام گذاشت...مثال توی خیابون بودیم.. سرمو به سدت به سمت خودش چرخوند و ت

 سرمو بردم عقب و گفتم:

 چیکار می کنی دیوونه؟تو خیابونیما..-

 دستمو توی دستش گرفت و بوسید...بعدش گفت:

 این قسمت مخصوص همین جا بود....شانس آوردی اینجاییم...حاال بقیش باشه بعد..-

 فتم:گر گرفتم و گ

 خیلی پررویی سپهر..-

 سرخوش خندید و گفت:

 وای چه شبی بشه امشب...دیوونتم دریا-

 از این حرفش قند توی دلم آب شد....فکر بد نکنیدا..منظورم قسمت دومش بود نه اولش...ادامه داد:

 تازه شیشه ها دودی بود..-

 شیشه ی جلو که دودی نبود..-

 با لحن بی خیالی گفت:

 ن کن بابا....خودمونو عشقه..بزار نگاه کنن...ولمو-

 خندیدم و گفتم:

 بریم خونه؟-

 کجا دوست داری بری؟-

 تند و بدون فکر گفتم:

 شمال..-

 باشه..هر چی تو بگی..-

 با تعجب گفتم:

 چی می گی دیوونه؟-

 میریم شمال دیگه..مگه همینو نمی خوای؟-

بچه پاک دیوونه شده بود..رفتیم خونه و اجازه نداد من از ماشین پیاده  اصال نمی دونستم جوتبشو چی بدم..این

 بشم...بعد از یه ربع با یه ساک دستی اومد بیرون...ساک رو انداخت توی صندوق و اومد نشست..استارت زد و گفت:

 پیش به سوی شمال..-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق دریای 

1 2 8  

 

 ساحل و کیانه...من لباس ندارم... سپهر االن شبه..مامان و بابا چی؟به هیچ کس نگفتیم..آخر هفته نامزدیه-

 اینقدر بهونه نیار کوچولو..خواستی از اول نگی بریم..می دونی که..من رو حرف تو حرف نمی زنم..-

 نخیر..فقط زمان هایی که به نفعته چیزی نمیگی...بعدشم..تو کار نداری؟بیمارستان چی؟-

 بابا ولش کن...دو سه روز میریم و میام دیگه...-

 گ بزن مرخصی بگیر حداقل..زن-

 دارم...هنوز از اون مرخصی سمینار مونده..-

 بعد هم خندید و گفت:

 خودمم باورم شده سمینار بودم..-

 یه دفعه انگار یه چیزی به ذهنش رسید که گفت:

 دریا میگم تلفن آیدی کالر نداره؟من زنگ زدم نفهمیدی از پاسگاهه؟-

 کمی فکر کردم و گفتم:

 نداره..خراب شده..نه..-

یادم باشه یه تلفن هم بخرم..البته به نفع من شد..همش می ترسیدم فهمیده باشیو به روم نیاری...هر چند یه -

 حدسایی زده بودی...

 این سپهر امروز پاک دیوونه شده بود.......

 رومو کردم به طرف سپهر گفتم:

 سپهر ؟-

 جان سپهر؟-

 اِه مسخره-

 ا نمکی کرد که دوست داشتم همونجا ببوسمش .....نگاهمو ازش گرفتم که گفت:سپهر یه اخم ب

 جانم دریا چی میخوای؟-

 موبایلتو بده می خوام یه زنگ بزنم به عمو حداقل بهش بگم که داریم میریم شمال یه موقع نگران نشن-

 زنگ میزنن سپهرای بابا دریا صبح زنگ میزنیم حاال یه جوری میگی انگار اونا هر دقیقه

 مکث کوتاهی کرد و گفت:

 راستی مگه خودت موبایل نداری؟-

 نه..حوصله نداشتم با خودم بیارمش بیرون..بعدم که دیگه نذاشتی برم تو خونه..موبایلم کجا بود...-

 این تیکه آخرو با جیغ گفتم...لحنم باحال بود...سپهر خندید و گفت:

 من خانم جیغ جیغو دوست ندارما..-

 مشتی به بازوش زدم که آخش در اومد و بعدش گفتم:

 چشمت کور...خواستگاری کردی پای جیغاشم وایمیسی...مشکلی داری؟-

 نه خانم..چه مشکلی..-

 بعدم ریز ریز خندید..منم خندم گرفته بود اما نخندیدم تا پررو نشه..هر چند به اندازه ی کافی پررو بود..
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لوی یه سوپر مارکت نگه داشت و بدون حرف زدن رفت داخلش... منم چون شب بود چند دقیقه بعد سپهر ماشین ج

دقیقه...وای رفته چی 85دقیقه شد خبری نشد.... 0قفل ماشین رو زدم ...امشب تو کار این بشر موندم حسابی... 

دیدم که داشت به  بخره حالم بهم خورد تو ماشین... یکی دو دقیقه بعد سپهرُ با سه چهارتا کیسه که تو دستش بود

طرف ماشین می یومد... خریدا رو گذاشت پشت و اومد نشست...دو تا پفک نمکی و یه سوپر چیپس بزرگ و دو تا 

 رانی هلو انداخت روی پام که گفتم:

 این همه چیز برا چی بود؟-

 حال ندارم همین روز اولی شمال برم خرید کنم-سپهر

 آهان..چیا خریدی؟-

 مگه..چیز خاصی میخوای؟همه چی...چطور -

 اینو با شیطنت گفت که منم گفتم:

 منظورت چیه؟-

 هیچی گفتم شاید خانمم ویار داره..-

با بهت چند لحظه بهش نگاه کردم و بعدش با بغض رومو برگردوندم...حس کردم من چقدر بدشانسم که توی اوج 

 ه چرا؟نکنه سپهر بچه بخواد..چه کار کنم؟خوشبختی هم احساس بدبختی دست از سرم بر نمیداره.. خدایا آخ

 بعد از چند لحظه سپهر متوجه شد چی گفت..و همین طور فهمید ناراحتم کرده..با لحن آرومی گفت:

 دریا خانم..عزیزم..معذرت می خوام..نفهمیدم چی گفتم..همین طوری پرید..دریا جوابمو نمی دی؟-

 آروم گفتم:

 مهم نیس..-

مهم نیس..ناراحتیه تو مهم ترین چیزه..من نمی خوام ناراجت باشیووبهت قول دادم یه زندگی نه گلم کی گفته -

خوب برات بسازم و این کارو می کنم...بچه سیخی چنده بابا..خودمونو بچسب..بچه برا چیه..من تور رو برای خودت 

میدونم...و با دونستن این موضوع می خوام..تازه مثل اینکه یادت رفته که من خودم دکترم..این چیزا رو هم خوب 

بهت درخواست ازدواج دادم....تازه اگرم خواستیم می تونیم از پرورشگاه بیاریم...یه کار خوب هم حساب 

 میشه..هوم؟

ته دلم یه آرامش عجیب به وجود اومد..اونی که ازدواج کرده و درد منو داره می فهمه وقتی شوهرت میگه خودت رو 

 احساس خوبی ته دلت می شینه... می خوام نه بچه چه

 دریا بخند دیگه..سفرمون رو خراب نکن خواهشا..-

 بعد هم با عصبانیت روی فرمون کوبید که دستشو گرفتم و گفتم:

 دعوا داری آقا سپهر؟-

 نگاهی به من کرد و وقتی دید می خندم آروم شد و گفت:

 نمه...آها حاال شدی یه دختر خوب...رانی رو باز کن که تش-

 رانی رو براش باز کردم و دادم دستش...بعد هم دونه دونه چیپس گذاشتم دهنش...

 خدا رو شکر مردم مثل ما دیوونه نبودن اول هفته اونم نصفه شبی برن شمال..برای همین جاده خلوت بود...

 به شهر رسیدیم...آخیش خسته شدم تو ماشین....
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یم و خندیدیم...لذت می بردم از زندگیم...حس اینو داشتم که من خوشبخت تمام راه رو تا خود شمال با هم گفت

 ترین زن دنیام.... زن..تا شش ماه پیش برام واژه ی غیر قابل ملموسی بود...اما حاال.. درکش می کردم...

 سپهر زد روی بینیم و گفت:

 به چی فکر می کنی کوچولوی من؟-

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 ...به زندگی....هیچی-

 سپهر گفت:

 به این جمله اعتقاد داری؟-

*میزی برای کار، کاری برای تخت، تختی برای خواب،خوابی برای جان ، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی 

 برای سنگ...این بود زندگی؟*

 کمی فکر کردم..بعد سرمو کج کردم و گفتم:

 نه...پس این وسط عشق چی میشه؟-

 د و گفت:خندی

 برای بعضیا معنی میده...نه همه...فقط برای کمیته که معنا میده نه اکثریت.. بعضیا با این واژه غریبه ان عزیزم..-

 با خنده گفتم:

 تو از این چیزا هم بلد بودی و من نمی دونستم..-

 آره جیگر..-

 با تعجب به راهی که داشت می رفت خیره شدم..

 کجا میری سپهر؟-

 ونمون..خ-

 چی؟-

 خونمون گلم..خونه ما..خونه ی من و تو..-

 خونه؟مگه نمی ریم ویال؟-

 نه عشقم...-

 پس کجا میریم؟-

 اونو تا چند دقیقه بعد متوجه میشی...-

 هر چی ازش پرسیدم جریان چیه و کجا میریم هیچی نگفت...خیلی بدجنس بود...

 به یه کلبه رسیدیم...که کلبه ی چوبی...

 سپهر اینجا چه نازه...منم از اینا می خوام..-

 ماشینو یه گوشه پارک کرد و گفت:

 پیاده شو..-

 با تعجب گفتم:

 چرا؟-
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 رسیدیم خونمون گل من...بیا بیرون..-

 با بهت از ماشین پیاده شدم...به اطراف نگاهی کردم...خیلی قشنگ بود..خیلی زیاد..

 سپهر در کلبه رو باز کرد و گفت:

 اینجا ماله تواِ دریای من...کلبه ای کنار دریا...و برای دریا...-

رفتم داخل.. داخلش دقیقا مثل یه خونه بود...یه هال کوچولو با یه نیم ست کرم قهوه ای...چند تا قاب که عکس دریا 

 روشون بود هم به دیوار زده شده بود..

ر بود...خیلی قشنگ بودن...داخل یکی شون تخت دو نفره جلوتر رفتم...دو تا اتاق که یکی از اون یکی بزرگت

 بود..برگشتم به سمت سپهر و گفتم:

 حتما این اتاق ماست نه؟-

 نه پس ماله مامان و باباته...زحمت کشیدی حدس زدی خب معلومه دیگه..-

 از چی معلومه؟-

 از تخت دیگه..-

ورتم...یکی از عکسا عکس دو نفرمون توی عروسی مون وارد اتاق شدم.. همه ی اتاق پر بود از عکس چشمام...ص

 بود...

 به سپهر نزدیک شدم..اونقدر که نفس هاشو روی پوستم حس می کردم..

 

 امروز تصمیم گرفتم که با کمک دریا داستان زندگی پر فراز و نشیب زندگیمون رو بنویسیم.راستی من سپهر هستم.

ماهی هست که بهار 2دم تهران فرار کردیم و االن شمال زندگی می کنیم.....من و دریا یک سالی میشه که از دود و 

 به زندگیمون رنگ داده....بهار شروع ما بود.... و هردومون عاشقشیم...

 

دقیقا فردای نامزدی ساحل و کیان بود که وسایلمون رو جمع کردیم و فرداش هم تهرانو به مقصد شمال ترک 

 کردیم...

 

*** 

شروع زندگی من و دریا داستان عاشقانه معمولی نبود حتی عاشقانه ی غیر معمولی هم نبود؛داستان ما نفرت داستان 

انگیز بود،داستان ما رقت انگیز بود.همواره در هول و وال همراه سختی و رنج....اما االن داستان ما عاشقانه است باز 

 هم نه یک عاشقانه ی معمولیا....

 

میذاریم دریای عشق،دریای بی کران عشق،دریایی که ما توش غرق بودیم و خودمون نمی  اسم این داستان رو

 دونستیم.

 

این داستان رو می نویسیم اول برای بهار و دوم برای کسانی که می خواهند رمانی واقعی رو بخونند.بلکه با خوندن 

به خوبی استفاده کنن.من و دریا ارزو های  این رمان کمی قدر همدیگر و بیشتر بدونن و از فرصت کم کنار هم بودن

 زیادی برای بهار داریم دلمون می خواد بهار یه نویسنده ی بزرگ بشه....
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**** 

 

 جلد دوم این رمان، داستان زندگی بهار، دختر سپهر و دریا خواهد بود...

 داستان رمان رو هرگز نمی تونید حدس بزنید مطمئن باشید..

به مدت یک هفته یعنی تا اولین پست رمان بعد وقت دارید برای رمان بهار اسم انتخاب کنید و  در ضمن از امروز

 پیام خصوصی بدید ارائه کردن بهترین اسم و انتخاب شدنش=دریافت امتیاز

 خالصه داستان:

انی رو بهار دختری هفده ساله است از خانواده ای مرفه....پدر و مادرش پزشک هستن اما خودش رشته ی انس

برگزیده است....اون می خواد روانشناسی بخونه و یه نویسنده ی بزرگ بشه...او که ساکن شمال است در یکی از 

اردوهایی که به همراه مدرسه به تهران می آید برایش اتفاقی می افتد که مسیر زندگیش رابه گونه ای تغییر خواهد 

 داد که......

 

 *آن چه در جلد دوم می خوانید:

 آخ جون... اصال فکرشم نمی کردم...-

 لبخند مهربونی زد و گفت:

 تازه کجاشو دیدی؟بیا عزیزم...این یکی هم هست...-

 نگاهی به جعبه ی توی دستش کردم..وای باورم نمی شد...در جعبه رو با کردم..مارکش سونی بود...جیغ زدم:

 وای...سپهر..-

 اخم کرد و گفت:

 سپهر کیه...؟-

 م و گفتم:خندید

 همون باباییه دیگه... چه فرقی داره...-

 بغلم کرد و توی هوا تابم داد..خندیدم و گفتم:

 بزارم زمین دیگه...وای مامان االن میفتم...-

 

 

 پایان

 

  
 

 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


