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 « علی»

 اووووفففف اعصابم خورده  

 اصال از کجا معلوم اون بچه مال من باشه امکان نداره اخه من  

 با صدای سیما به خودم اومدم  

 سیما_چیزی شده علی جان چرا اینقدر عصبی هستی هانی  

 (سیما زن دوم منه بعد از اون زنیکه هر..ه) 

ود که میزاشتم اونقدر اصال حوصلشو نداشتم امروز اون زنیکه رو به اجبار بردم بیمارستان (ه   اگه بمن ب
 درد بکشه تا بمیره) 

 دم بیمارستان پیادش کردم و خودم اومدم خونه  

باید بفهمم این بچه مال کیه با این فکر سریع بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم (یه اتاق کوچیک کنار 
 اشپزخونه ) 

کوچیک تر بود هیچ پنجره ای در اتاقشو باز کردم تا حاال اینجا نیومده بودم از اونی که فکر میکردم 
 نداشت  

 با دیدن اتاق یکم دلم سوخت ولی با فکر به اینکه حق ادم هر..ه  اینه بد تر از اینا باید سرش بیاد  

کمد چیزی داخل اتاق نبود یه گوشه یه ساک قدیمی بود رفتم سمت ساک همشو خالی کردم  یه 
 چیزی نبود خواستم مشت لباس بود با شناسنامه و دفترچه ازدواج دیگه 

ساکو پرت کنم کنار که توجهم به یه زیپ مخفی ته چمدون جلب شد زیپ رو باز کردم یه دفتر بود که 
 قفل داشت با یه پاکت  پاکتو خالی کردم عکس بود یکیشو برداشتم  

 عکسی از من و خودش بود یادم اومد مال عروسیمون بود  چقدر زیبا شده بود مثل فرشته ها  

یطان در لباس فرشته عکسارو نگاه کردم همشو اون زنیکه واقعا خشگل بود ولی چه سود که یه ه   ش
 ادم خراب بود  
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 توجهم به دفتر جلب شد یعنی چیه که با اینکه تو زیپ مخفی بود بازم قفل داره  

با فکر اینکه حتما اسمی از اون کسی که بابای بچشه داخل هست دنبال کلیدش گشتم ولی چیزی پیدا 
نکردم خواستم قفل رو بشکنم که صدای امیر اومد امیر_علیییییییی کجاییییی پسررررررر  کسی خونه 

 نیست  

 ذاشتم پای حسادتش )  (امیر رفیق فابمه از اول بهم گفت که این زنیکه هر..ه ولی من قبول نکردم و گ

 من _چیه صداتو انداختی رو سرت پسر  باهم دست دادیم و نشستیم  

امیر_واااییی پسر خیلی تشنمه به این خدمتکارت بگو واسم از اون شربت خوشمزه هاش درست کنه  
 _نیستش  

 احساس کردم امیر با این حرفم یه جوری شد  

میشه تو خونت نگرش داری که نکنه دوباره بره دنبال ملت امیر_یعنی چی نیستش بابا مگه قرار نبود ه
 تو خیابون واسه هر 

دستمو به نشونه سکوت اوردم باال سیگاری روش کردم و همینطور که ازش کام میگرفتم  _بردمش 
انداختمش جلو بیمارستان از دیشب همش داشت جیغ میکشید نذاشت بخوابیم  امیر ابروهاشو 

 بخند زد  انداخت باال  بعد یه ل

 _خوب کاری کردی داداش مرد عالم خودتی  بعد یه نگاه به ساعتش کرد 

داداش من االن یادم اومد یه قرار مهم دارم باید برم تا دم در باهاش رفتم با هم دست دادیم دو قدم 
 رفته رو برگشت  _راستی کدوم بیمارستان انداختیش  

 هل شد   _بیمارستان ..... واسه چی میپرسی  انگار کمی

_هیچی داداش همینطوری خواستم ببینم نبرده باشیش بیمارستان خوبی شاید اینطوری بتونیم امید 
 داشته باشیم خبر مرگش بیاد  من رفتم بای 

رفتم داخل خونه صدای گریه ساناز میومد (بچه منو سیما شش ماهشه ) یکم منتظر موندم که شاید 
 نبود  سیما ارومش کنه ولی انگار سیما خونه 
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رفتم داخل اتاقش یه اتاق صورتی با کلی اسبابازی دختر نازم تو تخت بود و از گریه قرمز شده بود 
بغلش کردم اما بازم اروم نشد بالی بد بختی ارومش کردم و واسش شیر درست کردم بعد از خوردن 

بود و  شیر خوابش برد خوابوندمش تو تختش بهش نگاه کردم اصال شبیه من نبود چشماش سبز
 موهاش هم طالیی بیشتر شبیه سیما بود پوست گندمی داشت اروم از اتاق اومدم بیرون  

خبری از سیما نبود رفتم داخل اشپزخونه که چیزی بخورم یکم غذا از دیروز ظهر مونده بود گرمش کردم 
 وب بلد بود  و شروع کردم خوردن سیما غذا بلد نبود یعنی اصال کار خونه بلد نبود ولی اون زنیکه خ

تا حاال چند بار خواستم طالقش بدم ولی خودش قبول نمیکرد االن هم معلوم نیست  رفته از کی 
 حامله شده  

غذامو خوردم و رفتم داخل حال جلو تلویزیون نشستم نگاهم به دختر رو میز افتاد یه دفتر صورتی 
شده بود و یه قفل کوچیک  چرک که یه بند پهن صورتی که از جنس خود دفتر بود دورش پیچیده

بهش زده بودن خم شدم و دفتر رو برداشتم باید بازش میکردم یکم سعی کردم با دستام بندشو پاره 
کنم ولی نشد بلند شدم و رفتم داخل اشپزخونه یه چاقو برداشتم اومدم برم سمت دفتر که زنگ در رو 

 زدن یه خانمی بود  گوشی ایفونو برداشتم  

  _بله بفرمایید 

 _سالم منزل اقای علی مجد 

 _بله بفرمایید 

 _ببخشید جناب میشه تشریف بیارین دم در  

 _بله بله البته االن میام  

یه نگاه به خودم انداختم یه شلوار ورزشی با تیشرت نیم استین خوب بودم از باغ گذشتم و به در 
 رسیدم در رو باز کردم  

   دختره پشتش به من بود با صدای در برگشت

_ببخشید جناب مجد من فریبا صالح هستم همسرتون از من خواستن برای پرستاری از بچه تون بیام 
 میخواستم بدونم من باید تمام وقت در خدمتتون باشم یا .... 
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 پریدم وسط حرفش ولی ما پرستار نمیخواستیم خانم حتما اشتباهی شده  

 خانم خودشون خواستن من بیام   _مگه اینجا خونه اقای علی مجد نیست همسرتون سیما

 _من اطالعی ندارم بفرمایید داخل تا با همسرم تماس بگیرم  

به سمت خونه رفتم بارها به سیما گفته بودم دوست ندارم واسه ساناز پرستار بگیره و بهتره خودش 
 دست از خوشگذرونی برداره و یکم به بچش برسه ولی انگار حرفمو به چیزی نگرفته بود  

شمارشو گرفتم بعد از کلی بوق خوردن ریجکت کرد دوباره گرفتم بازم ریجکت کرد بهش پیام دادمه 
پرستار بکه اومده باید باهاش حرف بزنم خواستم تماس بگیرم که اس داد  _علی جان خانم صالح 

س خیلی پرستار خوبی هستن االن نمیتونم جواب بدم کار دارم لطفا اتاقشو نشون بده بهش  یه نف
 عمیق کشیدم  

 رو کردم به دختره که ایستاده بود جلو در  _ببخشید خانم   

 _صالح هستم  

_بله خانم صالح همسرم نیستن تا بهتون بگن کجا بمونین اگه بتونین فردا تشریف بیارین ممنونتون 
 میشم  

 ونم وسایلمو بیارم  _بله مشکلی نیست ولی اگه بشه بهم اطالع بدین تمام وقت باید بیام یا نه تا من بت

 بعدم تکه کاغذی از کیفش در اورد  _این شماره منه خدانگهدارتون  بعدم رفت 

 رفتم داخل اتاق کارم در اتاقو باز گذاشتم که اگه ساناز گریه کرد متوجه بشم 

عینکمو زدم به چشمام و شروع کردم نقشه کشیدن همیشه وقتی نقشه میکشم از  زمین و زمان دور 
  ذهنم بغیر از طرح به چیز دیگه نمیره  میشم کال

نمیدونم چقدر مشغول بودم ولی هوا تاریک شده بود که سرمو از نقشه که بیشترشو کشیده بودم بلند 
 کردم  

 رفتم داخل اتاق ساناز بیدار شده بود و داشت بازی میکرد  
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اینکارا منظورم عوض کردنشه  بغلش کردم که بوی بدی بلند شد بله خراب کاری کرده بود منم تا حاال از
 نکرده بودم   

با سیما تماس گرفتم که گفت تا نیم ساعت دیگه میرسه به سیما اعتماد داشتم اخه چادر میپوشید و 
 همیشه محجبه بود  

ساناز بی تابی میکرد نمیتونستم تا نیم ساعت دیگه منتظر باشم بردمش داخل حموم و به هزار 
 وله رو گرفتم دورش گذاشتمش رو تخت و رفتم واسش پوشک بیارم  بدبختی و دردسر شستمش و ح

وقتی اومدم دیدم خانم خیلی شاد داره واسه خودش بازی میکنه نزدیکش شدم با دیدنم دستاشو 
 تکون داد بغلش کردم و یکم تکونش دادم احساس کردم داغ شدم از خودم جداش کردم  

 چشمامو محکم بهم فشار دادم  

 رو من شاش...ده بود بهش نگاه کردم یه جوری نگام میکرد   وااااییی خدا

 پوشکش کردم البته طبق چیزی که روی پوشک کشیده شده بود دیگه درست و غلطشو نمیدونم  

لباسامو عوض کردم ساناز رو برداشتم و رفتم داخل حال  _دختر ناز بابا کیه ساناز خوشگله من کیه  
 ا اومد داشتم باهاش بازی میکردم که سیم

 _سالم سالم من اومدم چطور مطوری شوووهرکم  اومد و گونمو بوسید  

ارایش کمی داشت  که حس کردم زیاد بوده ولی پاک شده ولی وقتی نگاهم به چادرش افتاد سرمو 
 تکون دادم  

 فکر کنم بعد از اون زنیکه زیادی حساس شدم  یکم نشستیم 

 من_سیما قراره امشب چی بخوریم 

 م این دختره هم نیست که راستی ازش خبر مبری نشد  _نمیدون

 _نه بابا  

 _باش 
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 علی این دفتر چیه  

 بهش نگاه کردم همون دفتری که از اتاق اون برداشته بودم تو دستاش بود  

_اهان اونو میگی مال این دختره است رفتم داخل اتاقش که شاید اسم یا نشونی از کسی که باعث باال 
اومدن شکمش شده پیدا کنم که اینو دیدم حاال فعال اونو بیخیال بیا بچه رو بگیر ببر اماده اش کن منم 

 برم اماده شم بریم رستوران  

ن و اومدم بیرون سیما داشت تلفنی با کسی حرف اومد و بچه رو ازم گرفت منم رفتم لباس پوشید
 میزد که با اومدن من قطع کرد یکم نگاش کردم  سیما _ دوستم بود یلدا 

 _یلدا ؟ 

_اره تو نمیشناسیش بعد بچه به بغل از جاش بلند شد ساناز و از بغلش گرفتم و رفتم سمت در سوار 
جلو یه رستوران خوب نگر داشتم و داخل شدیم  ماشین شدیم و با رموت در رو باز کردم و رفتیم بیرون

رو میز سه نفره نشستیم از گارسون خواستم واسمون صندلی کودک بیاره ساناز رو گذاشتیم داخل 
صندلی من برگ سفارش دادم سیما هم جوجه داشتیم غذا میخوردیم که تلفنم زنگ خورد شماره 

 رو روی گوشم گذاشتم  _بله  ناشناس بود ریجکت کردم که دوباره تماس گرفت  تلفن 

 _سالم اقا از بیمارستان مزاحمتون میشم راجب خانمتون  پریدم وسط حرفش  

 _خانم من االن کنارم هستن  یکم مکس  

 _منظورم خانم مریم ذاهد هستش اقا  

 _کارای ایشون بمن هیچ ربطی نداره  بعدم گوشی رو قطع کردم  

 م شده بود رفتیم خونه  دیگه اشتها نداشتم سیما هم غذاش تمو

یک هفته از ماجرا میگذره و دیگه از مریم خبری نیست دلم به این خوش بود که شرش از سرم باز شده 
 که با تلفنی که بهم شد نا امید شدم  

 اقایی تماس گرفت و ازم خواست برم بیمارستان بعدم گوشی رو قطع کرد  
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اتفاقی افتاده سوار ماشین شدم و رفتم بیمارستان اولش خواستم نرم ولی بعدش کنجکاو شدم که چه 
به پذیرش رفتم و گفتم که از من خواسته شده بیام اینجا اسممو گفتم که اونم ازم خواست منتظر باشم 

 بعدم 

نشسته بودم که خانمی اومد سمتم لباس سفید پوشیده بود  پس یا دکتر بود یا پرستار خانمه_اقای 
 مجد _بله خودم هستم  

 فا با من تشریف بیارین  _لط

پشتش راه افتادم رفت داخل یه اتاق پشتش رفتم مریم رو تخت بود و یه سری چیز میز بهش  وصل 
 بود  

دکتر بهش نزدیک شد و یه چیزی گفت که چشماش نیمه باز شد دکتر کمکش کرد بشینه تختشو باال 
اورد و تکیشو داد به بالشت بعدم رو کرد به من  _مریم جان من بیرون منتظرم حرفاتون که تموم شد 

 خبرم کن  بعدم رفت بیرون  

ود و سیاه از اون گونه های برجسته و به مریم نگاه کردم خیلی ترحم بر انگیز شده بود زیر چشماش گ
لب های صورتی خبری نبود پوستش مثل گچ دیوار شده بود  پوزخندی زدم و به تختش نزدیک شدم 

 . 

_فکر میکردم تا االن مرده باشی ولی خیلی جون سختی میدونستی  چشماشو بست و دستاشو مشت 
 کرد  

فش نیومد  باشنیدن این حرفم اشکاش _راستی توله ات کجاست نمیبینمش راستی بابای بی شر
سرازیر شد  دستشو اروم اورد باال و ماسک اکسیژن رو از روی صورتش برداشت  با صدای ارومی شروع 

 کرد به حرف زدن 

_ارباب شما حق ندارین راجب ه ه عشقم و بچه ام همچین ه ه ه ه حرفی بزنید  با این حرفش یه 
 لبخند اومد رو لبم  

 کنی که بچه از من نیست نه _پس اعتراف می

 یه لبخند کوچولو زد (مثل اون موقع ها ناراحت بودالبته تا وقتی  نمیدونستم 
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 هر..ه ) 

_بله ارباب بچه ها بچه ی من ه ه ه و عشقم هستن مال من و کسی که عاشقشم و عاشقمه نه مال 
ن ه ه ه ه ازتون میخوام برگه شما االن هم ازتون خواستم که بیاین تا طالق نامه رو امضا کنین در ضم

 حزانت بچه ها رو هم امضاء کنین  

  

 یه لبخند بزرگ اومد رو لبم  

پس باالخره سر عقل اومدی باشه طالقت میدم حزانت بچه ات رو هم میدم ولی در عوض تو هم 
 مهریه تو میبخشی  وگر نه بچه بی بچه  

  

 با چشمای قرمزش بهم نگاه کرد  _باشه  

 ولی تو هم قول بده 

 ت  هیچ وقت طرف من و بچه هام نیای    که هیچ وقت ه ه ه هیچ وق

_من با تو و بچه ات چیکار میتونم داشته باشم مطمءن باش دیگه منو نمیبینی البته منم دوست ندارم 
 ریخت نحستو ببینم افتاد  حاال هم برگه طالق رو بده تا امضاء کنم  

 خانم افشار منتظرته   _دست من نیست برو بیرون

 رومو ازش برگردوندم داشتم به سمت در میرفتم که صدام زد  

 _ارباب امیدوارم هیچوقت پشیمون نشی یه چیزی رو بدون من هیچ وقت خیانت کار نبودم  

  

 بازم حرفای همیشه گی بهتره بگم دروغ همیشه گی منم باور کردم اره  



 

11 فحه ص        کنید                               برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ارو داد تا امضا کنم نگاهی بهشون انداختم و امضا کردم و واسه با خانم افشار رفتیم اتاقش و برگه ه
همیشه خودمو از شرش راحت کردم وقتی رفتم خونه سیما منتظرم بود  واسش همه چیزو تعریف 

کردم وقتی قضیه طالق رو فهمید چشماش از شادی برق میزد  سیما_واااایییی علیییی عاشقتم امشب 
 باید جشن بگیریم یه جشن بزرگ  

 لبخند زدم امشب که نمیشه بانو ولی فردا شب حتما جشن میگیریم راستی خوشگل بابا کجاست  

 اومد رو پاهام نشست  

 _خوابه ،ببین اقایی من نمیتونم همش مواظب ساناز باشم من دوست دارم 

 م  برم بیرون برم خرید دوست دارم برم جشن دوستام اگه میشه قبول کن به خانم صالح بگم بیادش هو

_شما جون بخواه بانو فداتم میشم پرستار که چیزی نیست (ولی ای کاش قبول نک رده بودم ای کاش 
 هیچوقت سرمو مثل کبک همیشه زیر برف نگر میداشتم کاش ) 

از اون به بعد روز به روز اخالق و همچنین رفتار و طرز لباس سیما عوض شد اصال با کسی که من 
 صله بود  میشناختم زمین تا اسمون فا

اولش گفت وقتی میخواد سانازو بغل کنه با چادر سختشه پس چادرشو کنار گذاشت بعد چند مدت 
گفت مانتوهام خیلی بلنده اذیت میشم گفتم اشکال نداره یه چند مدت بعدش گفت میخوام بینیمو 

نجر به چندین مدل جدید عمل کنم (اخه قبال یه بار عمل کرده بود البته قبل عروسی ما)اون یه عمل م
عمل دیگه شد و من بازم چیزی نگفتم لباسای گشادش تنگ و کوتاه موهای مشکیش مش و فر و در 

اخر نماز و روزه رو هم کنار گذاشت  خیلی سعی کردم باهاش حرف بزنم توجیحش کنم ولی انگار نه 
سالشه  5االن ساناز انگار با چندتا عشوه و ناز و ادا خامش میشدم خام چیه خرش میشدم اره خر بودم 

 امیر یکسال پیش ازدواج کرد با یه دختر به اسم مینو که خیلی زیاد قیافش واسم اشنا هستش  

(دوستان میدونم روالش یکم تند شده ولی به یه جای داستان که برسیم روال اروم میشه یعنی بر 
 میگردیم به گذشته ) 

رم ولی به اصرار امیر و سیما میخوام برم  سانازو امشب قراره بریم یه مهمونی البته من نمیخواستم ب
سپردیم به فریبا خانم (همون خانم صالح) بچم بیشتر از اینکه باما باشه با فریبا هستش من که میرم 

 شرکت سیما هم نگم بهتره  
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گاهی وقتا فکر میکنم سیما فقط بخاطر اینکه با من ازدواج کنه چادر میپوشید و نماز میخوند ولی با 
 فکر به اینکه امیر اونو تایید کرده از این فکر بیرون میام  

به سیما نگاه میکنم یه لباس قرمز اتیشی که جلوش تا یه وجب باالی زانو هستش و پشتش بلند به 
طوری که روی زمین کشیده میشه از ارایشش که نگم چیزی از قلم نیفتاده و موهاشو باال سرش جمع 

 03روز هستش این ارایشگر  03هستش بگم ارایشگر اماده اش کرده از ماه که کرده (البته الزم به ذکر 
سالمه موهای  03روز خونه ما هستش یا سیما خونه اون) به خودم تو اینه نگاه کردم با اینکه فقط 

کنار شقیقه ام سفید شده یه کت شلوار مشکی پوشیدم با بلوز سفید و به امر اکید سیما کروات قرمز نه 
نتونم باهاش مخالفت کنما نه حوصله اشو ندارم که دوساعت باهاش کل کل کنم موندم چرا با اینکه 

 سیما ازدواج کردم 

  

 بعد ازشش سال میفهمم که اصال با هم تفاهم نداریم (کسایی که ازدواج 

کردن میفهمم وقتی شریک زندگیت باهات تفاهم نداشته باشه وقتی بهت اهمیت نده چی به سر ادم 
 ) میاد

تو تمام این چهار سال بیشتر وقتمو تو شرکت میگذروندم و فقط واسه خواب میومدم با این حال 
پنجشنبه ها رو به ساناز اختصاص میدادم زندگیم رو یه روال عادی بود یه روال عادی و ساکت و 

 فوقالده بیخود  

سوییچ اسپورتیج مشکیمو برداشتم سیما هم داشت پشت سرم میومد سوار ماشین شدیم و روندیم به 
سمت محل جشن یه دو ساعت طول کشید تا برسیم اخه مکان بیرون از شهر بود ادرس مورد نظر یه 

تماس باغ بزرگ بود داخل شدیم پر بود از ماشین های خارجی ماشینو پارک کردم و پیاده شدیم با امیر 
 گرفتم  

 _کجایی  

 _ما داخلیم شما کجایین  

 _ما هم االن میایم فعال  
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سیما دستشو دور بازوم حلقه کرد و با هم داخل شدیم بیرون میز چیده شده بود ولی همه داخل بودن 
اهنگ الیتی گذاشته شده بود و چند تا زوج وسط میرقصیدن امیر دستشو تکون داد که متوجه اش 

مت میزشون با مینو دست دادم با امیر هم سیما هم هر دو رو بغل کرد و  (گونشو به شدیم رفتیم س
 گونشون چسبوند و ادای بوسیدن در اورد) 

کنارشون رو مبل نشستیم همه چیز محیا بود از دلستر بگیر تا ...  یه میز پر از مزه گوشه قرار داشت رو 
هر میز هم سه نوع نوشیدنی بود واسه خودم کمی نوشیدنی  ریختم ولی بقیه از جمله سیما بعد از 

سه رقص که اهنگ خوردن چند گیالس که من هنوز اولیشو تموم نکرده بودم مینو و امیر رفتن وسط وا
 تندی پخش شد و چراغا خواموش شد سیما اومد طرفم و دستمو گرفت  

 _علیییی جونم بیا بریم تکون بدیم هانی  

حرفاشو کش دار میگفت طوری که کامال مشخص بود تو خوردن زیاده روی کرده دستمو از دستش 
ت رقص و شروع کرد بیرون کشیدم سیما هم یکم منتظر موند بعدش بلند شد و رفت طرف پیس

رقصیدن (البته اگه به تکون دادن کل بدنت مثل دیونه ها و مال...دن خودت به طرف مقابل بگی 
 رقص) هوای داخل خیلی خفه بود بوی سیگار و عطر از هر طرف به 

11 

 مشام میرسید  رفتم بیرون داخل باغ رو یکی از صندلی ها نشستم که صدایی توجهمو جلب کرد  

ا دنبالم من نمیتونم اینجا بمونم دختره کثافت فکر کرده منم مثل خودشم برداشته منو جای _داداش بی
 مهمونی زنونه اورده پارتی  نمیدونم پسره چی جواب داد  

 دختره_باشه داداش من دم در وای میستم یکم خودمو کشیدم که دختره رو ببینم اخه پشت درختا بود  

ر شالش که خیلی پهن بود کمی بیرون زده بود هر کاری کردم دختره موهای بلند داشت که از زی
نتونستم چهره شو ببینم چون سریع به سمت در خروجی رفت تلفنم زنگ خورد  به شمارش نگاه کردم 

 از خونه بود 

ترسیدم که نکنه اتفاقی واسه ساناز افتاده باشه سریع دکمه تماس رو فشار دادم  _بله اتفاقی افتاده 
 صدای مضطرب فریبا به گوشم رسید    فریبا خانم
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_ببخشید که مزاحمتون شدم اقای مجد ولی ساناز تب کرده و هر کاری میکنم تبش پایین نمیاد به 
 همین خاطر باهاتون تماس گرفتم  پریدم وسط حرفش  

_متوجه ام تا یه ساعت دیگه خودمو میرسونم لطفا شما هم ساناز رو اماده کنین تا بیام ببرمش 
 ارستان  بیم

 _باشه  

گوشی رو قطع کردم و به سمت داخل رفتم داخل پیست رقص رو نگاه کردم خبری از سیما نبود به 
 سمت مینو و امیر که روی صندلی نشسته بودن رفتم  _شما نمیدونین سیما کجاست  

   امیر هم انگار حال درست حسابی نداشت چون با بی حواسی گفت  _با یه پسره رفتن طبقه باال

با شنیدن این حرف سریع از پله ها باال رفتم سه تا اتاق بود اولی رو باز کردم دو نفر اونقدر مشغول 
 کثا.ت کاری بودن که اصال متوجه باز شدن در هم نشدن  

در بعدی رو باز کردم با دیدن چیزی که جلو روم بود نزدیک بود از عصبانیت منفجر شم  سیما و یه 
سیدن اونقدر تو حس بودن که متوجه اومدن من نشدن رفتم جلو دست سیما مرتیکه داشتن می..بو

رو کشیدم و پرتش کردم یه گوشه و تا میتونستم پسره رو  زدم و خودمو خالی کردم وقتی خوب خالی 
 شدم به سیما نگاه کردم که با چشمای 

مت بیرون ترسون نگام میکرد فعال واسه ادب کردنش وقت نداشتم پس دستشو گرفتم و به س
کشیدمش سوار ماشین شدیم و با بیشترین سرعتی که میتوتستم خودمو رسوندم به خونه سیما رو 

پیاده کردم از فریبا که با شنیدن صدای ماشین اومده بود بیرون خواستم سیما رو ببره داخل اتاق خودم 
  هم رفتم اتاق ساناز عزیزم کل بدنش خیس عرق بود فر یبا لباس بیرون تنش کرد

تنش کرده بود بی حرف سریع بقلش کردم و به سمت ماشین رفتم بچه ام انقدر حالش بد بود که حتی 
چشماشو هم باز نکرد خوابوندمش صندلی عقب خودمم سوار شدم خواستم برم بیرون که فریبا اومد 

 جلو ماشین شیشه رو دادم پایین  _اقای مجد منم باهاتون بیام  

 ه سیما باشه تا برگردم  _نه نمیخواد شما حواست ب

 _باشه پس من منتظر خبرتون هستم باشه هر چی شد خبرم کنید بیدارم  
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 _باشه  

یه نیم ساعت طول کشید که رسیدم به بیمارستان ماشینو جلو در پارک کردم و دوباره سانازو بغل گرفتم 
بعدم یه تخت بهم   وارد اورژانس شدم که پرستار اومد طرفم  _چی شده اقا چه مشکلی پیش اومده

 نشون داد  _بیاین بچه رو بخوابونین اینجا  

_نمیدونم خانم پرستار فقط تبش خیلی باالس پرستارش هم گفت هر کاری کرده تبش پایین نیومده 
 منم اوردمش اینجا  

 _باشه اقا شما اروم باشین تا دکتر رو خبر کنم  

کنار تخت رو صندلی نشستم که پرستار و دکتر اومدن دکتر بعد از معاینه ساناز واسش قرص و دارو 
نوشت و از پرستار خواست واسش سرم بزنه گفت مشکل خاصی نیستش ولی جهت اطمینان امشب 

 رو اینجا نگرش میداریم  

تم که دو تا بوق نخورده جواب بعدم رفت تازه یادم اومد باید با فریبا تماس بگیرم شماره خونه رو گرف
 داد  

 _بله اقای مجد چی شد ساناز خوبه  

_بله خوبه دکتر گفت مشکل خاصی نیست فقط واسه اطمینان امشب باید اینجا باشه شما بهتره 
 بخوابین در رو هم قفل کنید من امشب هستم پیشش  

اید برین سر کار  حرفشو قطع _بله اقای مهندس میگم اگه بشه من بیام پیشش باشم اخه شما فردا ب
 کردم  

 _نه خودم میمونم بعدم گوشی رو قطع کردم  

بعد از نیمه شب رو نشون میدادن خیلی خسته بودم از  3303به ساعت نگاه کردم عقربه ها عدد 
شش صبح تا االن رو پا بودم سرمو گذاشتم کنار تخت ساناز و چشمامو بستم که نمیدونم کی خوابم 

 برد  

و صدای ازدحام و امد شد بیدار شدم گردنم خشک شده بود یکم با دست گردنمو ماساژ دادم با سر
پرده رو کنار زدم (داخل اورژانس دور هر تخت پرده هستش البته مال ما اینطوریه بقیه جاها نمیدونم) 
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ه داغون انگار تصادف شده بود نمیدونم چی سد که کنجکاو شدم از نزدیک ببینم نزدیک شدم که با قیاف
امیر مواجه شدم چشمام گرد شد به تخت بغل دست امیر نگاه کردم یه پارچه سفید کشیده شده بود 
روش به امیر نزدیک شدم با دیدنم اشکاش جاری شد دیدی علی مینو زنم رفت علی مینوم رفت تنهام 

اقی واسشون گذاشت بعدم چشماش بسته شد دکترا منو بیرون کردن واقعا تو شوک بودم یعنی چه اتف
افتاده بود باورم نمیشد که مینو مرده باشه قیافش یادم اومد یه دختر خوشگل که اندامی کشیده و 

 موهای مواج و بلند و چشمای مشکی داشت   

با خارج شدن دکتر از اتاق سریع بلند شدم و خودمو بهش رسوندم  _اقای دکتر چه اتفاقی افتاده 
 مشکل چیه  

 ون دارین  _شما چه نسبتی باهاش

 _رفیقشم اقای دکتر  یه نفس عمیق کشید  

_باید بهتون بگم دوستتون بخاطر مصرف الکل زیاد نتونستن ماشین رو کنترل کنن گویا سرعت زیادی 
هم داشتن میزنن به بلوار و خانمشون از پنجره پرت شدن و به علت اینکه پشت سرشون به زمین 

 نشون خورد شده و همچنین کتف سمت چپشون  خورده در جا تموم میکنن خودشون هم لگ

باصدای پرستار که دکتر رو صدا میکرد دکتر دستی رو شونه ام زد و گفت  _فعال باید برم جوون رفیقتم 
 تا صبح بهوش میاد  

ساعت خوابیده بودم رفتم پیش ساناز چشاش باز بود  0"2بود پس فقط  3به ساعت نگاه کردم ساعت 
   و حالش بهتر شده بود

دستمو گذاشتم رو پیشونیش دیگه تب نداشت شروع کردم به نوازش موهاش خشگل بابا چطوره  با 
 اون صدای ارومش جوابمو داد  

 _خوبم بابا  

بر خالف بقیه بچه ها ساناز یه دکتر ساکت و خجالتیه یعنی به طوری که اگه چیزی ازش نپرسی صدا از 
 دیوار در میاد ولی از ساناز نه  

 بخوابی بابا جان   _بهتره
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 یکم دیگه موهاشو ناز کردم که خوابش برد  

پرستار اومد و صدام کرد گویا دکتر باهام کار داشت ازش خواستم کنار ساناز بمونه خودمم رفتم ببینم 
دکتر چیکارم داره تو راهرو رو نگاه کردم خبری از دکتر نبود از یکی از پرستارا سراغشو گرفتم که گفتن 

دکتر رفتم چند تقه  اتاق انتهای راهرو سمت چپ اتاق دکتر هستش ازش تشکر کردم و به سمت اتاق
 به در زدم و با بفرماییدیه دکتر گفت داخل شدم  _سالم جناب دکتر گویا با من کار داشتین  

 _بله جوون بیا بیا بشین  رو مبل جلو میز دکتر نشستم  _یله جناب دکتر بفرمایید  

گم دوستتون رو _باید به عرضتون برسونم که میتونید دخترتون رو ببرین خونه الزم بذکر هستش که ب
باید هر چه سریعتر عمل کنیم پس بهتره هر چه زودتر هزینه عمل رو پرداخت کنین  تا سریع بفرستنش 

واسه عمل راجب همسرشون هم باید بگم گفتم فعال ببرنش سردخونه تا تکلیف شوهرش معلوم شه  
 یه نفس گرفتم  

گی های الزم برای عمل رو انجام بدین  _بله جناب ولی من االن پول چندانی باهام نیستش شما اماده
 من برم خونه هم دخترمو ببرم هم پول بیمارستان رو  _خیله خب بفرمایید جناب  

 _مجد هستم  

 میرسن   7303پول رو برسونین دکتر ساعت  7_بله جناب مجد تا ساعت 

 _بله متوجه هستم  فعال خداحافظ  

 _خدا بهمراهتون جناب مجد  

رفتم کنار ساناز و از پرستار بخاطر اینکه پیشش مونده بود تشکر کردم دخترکم رو بغل گرفتم وزن خیلی 
 کمی داشت اونقدر الغر بود که .... 

 گذاشتمش صندلی عقب خودمم سوار شدم و ماشینو روشن کردم دیگه کم کم هوا داشت روشن میشد  

از کردم اولش خواستم ساناز رو بغل کنم ببرم داخل ولی ماشینو گذاشتم جلو در با رموت در پارکینگ رو ب
گفتم چه کاریه ماشینو میبرم داخل دوباره میارمش بیرون دوباره ماشینو روشن کردم و گذاشتم داخل 

 پارکینگ ساناز رو بردم اتاقش و خوابوندمش پیشونیشو بوسیدم  
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) یه نگاه به تخت انداختم داشت و اومدم بیرون رفتم داخل اتاق خودمون (اتاق مشترک من و سیما
خواب هفت پادشاه رو میدید انگار نه انگار ساناز دخترش مریض بوده دوباره یاد دیشب افتادم باید 

  53امروز تکلیفشو روشن کنم البته بعد از برگشتم از بیمارستان رمز گاو صندوق رو زدم و یه بسته تراول 
مم داخل اینه به خودم افتاد هنوز با لباس دیشب بود یی برداشتم خواستم از اتاق خارج شم که چش

بهتر بود لباسمو عوض میکردم سریع یه شلوار جین و یه پیرهن از اینا که آستین بلندش با یه دکمه رو 
بازو کوتاه میشه به رنگ مشکی پوشیدم جینم هم تیره بود سوار ماشین شدم و رفتم بیمارستان رفتم 

 بخش 

رو پرداخت کردم بهتر بود به خانواده امیر خبر بدم (امیر یه مامان و خواهر  حسابداری و هزینه عمل
داشت باباش دوسال پیش فوت کرد ابجیشم ازدواج کرده) شماره خونه خاله زهرا (مامان امیر) رو 

گرفتم هر چی زنگ خورد جواب ندادن دوباره زنگ زدم که صدای نفس نفس زدن زیبا (خواهر امیر) 
 فن  پیچید داخل تل

 _بله ه   ه   ه   

 _سالم زیبا خانم علی هستم  چیزی نگفت که ادامه دادم  _علی مجد دوست امیر هستم  

 _اهااا بله بله جناب مجد خوب هستین خانمتون خوبه ساناز جان چطوره  

_همه خوبن سالم دارن خدمتتون غرض (قرض) از مزاحمت امیر یکم نا خوش بود اوردیمش 
 م بهتون خبر بدم  بیمارستان خواست

 _چش شده خوبه کدوم بیمارستان  

 اینا رو با لحنی که نگرانی ازش میبارید میگفت  _خوبه زیبا خانم  بیمارستان .... 

 گوشی رو از گوشم برداشتم سه ربع گذشته بود هنوز امیر رو از اتاق عمل 

وهرش حراسون داشتن میومدن بیرون نیورده بودن به داخل راهرو نگاه کردم خاله زهرا و زیبا با ش
 سمتم 
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خاله زهرا _ امیرم چی شده امیرممممم بچممممم خداااااا بگوووو مادر بگووو چه خاکی به سرم شده 
 بچم چش شده  

 اینا رو میگفت و بازوهامو تکون میداد  

دستمو گذاشتم رو شونه هاش و گرفتمش تو بغلم (خاله زهرا مثل مادرم بود مادری که هیچوقت 
 نداشتم همیشه میگفت من دوتا پسر دارم یکی علی یکی امیر)  

_چیزی نیست خاله جان چیزی نیست چرا داری با خودت اینطوری میکنی اروم باش بیا بیا اینجا 
 بشین  

 به سمت صندلی کشوندمش نشوندمش و خودمم جلو پاش نشستم و دستاشو تو دستام گرفتم  

نی اروم باش خاله جونم امیر تصادف کرده و یکم شکسته گی داره  _اخه قوربونت برم چرا اینطوری میک
 همینطور که گریه میکرد  

 _دروغ نگو مادر اگه یکم شکستگی داره چرا بردنش اتاق عمل هان چرا  

چیزی نگفتم سرمو انداختم پایین به زیبا اشاره کردم که بیاد پیش خاله خودمم  رفتم کنار رامین 
ت دادم و همه چیزو واسش گفتم رامین پسر فهمیده و اقایی بود استاد (شوهر زیبا) باهاش دس

دانشگاه بود یه پسر قد بلند که نه الغر بود نه هیکل ورزشی داشت صو رتی مربع که یه عینک با قاب 
 مشکی داشت و موهای پر پشت قهوه ای پوست روشن کال میشه گفت پسر جذابی بود  

 له  گوشیم زنگ خورد از شرکت بود  _ب

 _سالم جناب مجد خواستم یاداوری کنم که نیم ساعت دیگه جلسه دارین با روءسای شرکت 

 ... 

 وایییی کال یادم رفته بود  

_خانم حسن پور اگه میشه باهاشون تماس بگیرین و جلسه رو به یک یا دوهفته بعد موکول کنید 
 مشکلی برام پیش اومده و نمیتونم بیام  
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 _چشم جناب مجد اممممم میگم تمام جلسات این هفته رو موکول کنم به هفته بعد  

_بله همینکار رو انجام بدین به اقای حسینی(جناب سام حسینی هم وکیل وهم یه جو رایی معاون من 
 تو شرکت) هم بگین حواسشون به شرکت باشه  _چشم قربان  گوشی رو قطع کردم 

 د خودمو بهش رسوندم  _چی شد که دکتر از اتاق عنل خارج ش

ان شااهلل تا دو هفته دیگه میتونن مرخص شن ولی بهتره برای رفت و امدش از ویلچر استفاده کنین تا 
 استخوان کامل جوش بخوره  

با رفتن دکتر منم از رامین خداحافظی کردم و راه خونه رو در پیش گرفتم خیلی خسته بودم احتیاج به 
 خواب داشتم  

بیرون گذاشتم و با کلید در رو باز کردم داخل شدم صدای سیما و یه دختر میومد با شنیدن اسم  ماشینو
 خودم کنجکاو شدم و پشت دیوار ایستادم  

 سیما_نه بابا پانی جون یه درصد فکر کن علی بهم شک کنه عمرا  

 دختره_یعنی اصال شک نکرده که تو اول چادر چاقجور میکردی ولی االن اینطوری  

_نه بابا مثل موم تو دستامه مخصوصا با وجود ساناز میدونی که اگرم چیزی بگه با یه کم عشوه و ناز و 
 اخرش تخت خواب یادش میره هانی  

_نه بابا عجب ادم شوتیه ولی تو هم خوب بازیگری هستیا سیم سیم واال منم بودم میدیدم زنم با چادر 
و محجبه میره بیرون و با همون صورت هم بر میگرده شک میکردم و اصال فکرمم نمیرسید بره بیرون 

تش تیپ پسر کش بزنه(من قصدم توهین یا اهانت به کسایی که چادر میپوشن نیستش ولی راس
دیدم که بعضیا شان چادر رو پایین میارن یعنی چادر میپوشن ولی انگار نپوشیدن یا اینکه طرف بابا و 

مامانش مذهبین از خونه که میاد بیرون ساده بدون یه رژ ولی دوتا کوچه اونور تر چادر گوله شده تو 
ل ادمایی هستن که واقعا کیف استین مانتو باال کمر بند تنگ و شال شل و موها بیرون ولی در عین حا

 پاک هستن و شان و منزلت چادر و چادری جماعت رو نگر میدارن)   

 _اره دیگه ما اینیم پانی خانم  

 _راستی شوهرت کجاست نکنه بیادو ... 
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 _نه بابا اون االن رفته واسه من مانی (پول) بسازه هانی  

 م رفت به با شنیدن حرفاش انگار یه سطل اب جوش روم خالی کردن ذهن

گذشته ها پس نماز و روزه هاش ،چادرش،خجالت کشیدناش همش باد هوا بود همش درز و کلک 
 بود  

 دیر اومدناش ، تلفنای پی در پی ، یادم به موقع خرید کردنامون افتاد  

 یه مانتو قرمز خیلی کوتاه که شبیه پیرهن بود  من _سیما جان اینو میخوای  

مغازه میکشید اره عشقم واسه تابستون زیر چادر میپوشم زیر چادر یادم  در حالی که دستمو به سمت
افتاد که همیشه زیر چادر مانتو کوتاه و جذب میپوشید وقتی هم چیزی میگفتم میبوسیدم و میگفت 

 عشقممممم چادر روش میخوره معلوم نمیشه چادر روش میخوره چادررر چادر 

دستمو گرفتم به دیوار تا نیفتم تا از سقوطم جلوگیری کنم صداها تو سرم اکو میشد چقدر احمق بودم 
 خدای من  

 خواستم برم داخل که صدای گوشی سیما بلند شد  دختره_کیه سیم سیم  _این پسره اردالنه  

 _خوب جواب بده  

 _بزار یکم زنگ بزنه بعدا جواب میدم  دوباره تلفن زنگ خورد  

 _بله عشقم  

یما شروع کرد خندیدن  دختره_سیم سیم بزار رو اسپیکر منم بشنوم  نمیدونم پسره چی گفت که س
 صدای یه پسر اومد 

 _هلو س...ی من چطوره  

 _خوبم عزیزم یو چطوری  

 _ای میگذره ببینم امشب پایه هستی کلید خونه یکی از دوستامو گرفتم فقط خودم و خودت هوم  
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 _اوووووممممم بزار فکر کنم باشه گلم حاال چون تویی میام ادرسو بفرست  

 _فدایی داری خانم بای  

دیگه تحملم تموم شد خون جلو چشممو گرفته بود چقدر خر بودم که اینهمه موت نفهمیدن با یه  زنی 
 زندگی میکردم  یه نفس عمیق کشیدم و داخل شدم  

ریف دارین  رو کردم به اون دختره وایبی ببخشید بانو شما رو _به به سیما خانم چه عجب خونه تش
 ندیدم  

 سیما کمی رنگش پرید ولی خونسردی خودشو حفظ کرد و اومد سمتم  

 _سالم عشقم چقدر زود اومدی هانی گونمو بوسید 

خیلی سعی کردم تا تونستم خودمو کنترل کنم که دندوناشو نریزم تو حلقش نشستم رو مبل سیما هم 
 و پاهام نشست  ر

 _راستی نمیخوای دوستتو بهم معرفی کنی  

_اره به دوستش اشاره کرد پانی و بعد به من اشاره کرد اقامون علی .علی دوستم پانی  صدای اس ام 
 اس گوشی سیما  بلند شد  

 با دیدن اس سرشو انداخت پایین  

 نم  چونشو گرفتم و سرشو اوردم باال چشماش پر اشک بود  _چی شده خا

_یکی از دوستامه مامانش سکته کرده بیچاره کسی رو نداره ازم میخواد امشب برم پیشش بعد 
 نگاهشو دوخت تو چشمام اجازه میدی  

  

 _اوهوم مشکلی نیست  یکم مکس کردم  

 _من یه دکتر اشنا دارم شماره دوستتو بده باهاش حرف بزنم و ادرس و شماره دکتر رو بدم  
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 عنی اون خودش مامانش دکتر داره _نه نه نمیخواد ی

 _مگه نگفتی کسی رو نمیشناسه  

 _خوب اره  

_پس چطور دکتر داره و اصال وقتی دکتر داره نیازی به تو نداره  با انگشتاش شروع کرد خط کشیدن رو 
 قفسه سینم  _خوب گناه داره 

 و میز بود )  (مطمءنا جایزه بهترین بازیگر رو میدادن به سیما به گوشیش نگاه کردم ر

  

دیگه نمیتونستم تحمل کنم با یه خیز گوشیشو از رو میز برداشتم سیما هم که با بلند شدن من افتاده 
 بود زمین از جاش بلند شد  

_چت شده علی این رفتارا چیه  گوشیشو روشن کردم رمز میخواست  بدون اینکه به سیما نگاه کنم 
 گفتم پسور ؟ 

ی منو واسه چی میخوای عزیزم  خواست بهم نزدیک شه که دستمو به سیما _ چ چ چی پسورد گوش
 معنی سکوت باال اوردم  پسور؟ 

 _تو بهم اعتماد نداری علی  یعنی چی گوشی یه چیز شخصیه  

 _پسورد این لعنتی رو بگو و اینقدر اعصاب منو بهم نریز  

 _باشه میگم ولی دیگه نه من نه تو 

فکر کنم منتظر بود برم بغلش کنم و بگم بیخیال عزیزم تو باحال قهر نکنی ها خانمی  وقتی دید هیچ 
 عکس العملی نشون نمیدم  سیما _ سال تولد خودت  

سال تولذمو وارد کردم که باز شد مسج هاشو باز کردم با دیدن اسمی که واسه پسره گذاشته بود 
 شمارشو گرفتم و گذاشتم رو میز    پوزخندی رو لبم اومد آنیا اردالن  
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سیما با اینکارم فکر کرد چیزی نفهمیدم چون به قصد برداشتن گوشیش بلند شد ولی باشنیدن صدای 
پسره که حاال رو بلندگو گذاشته شده بود رنگش پرید پسره یا همون اردالن_  ا  خانمی چه زود دلت 

ای بابا تو که از این نازا نداشتی با همه بودی واسم تنگ شد جیگر نکنه میخوای بگی شب نمیتونی بی
 یه شبم با من باش  

نمیتونستم بشنوم پس گوشی رو قطع کردم و زل زدم به سیما که خشکش زده بود  اب دهنشو قورت 
 داد  

 _ع ع علی حتما اشتباهی شده من اصال بخ 

نه بخاطر خراب بودنش نه نذاشتم قسم بخوره اولین سیلی رو زدم ولی اروم نشدم شروع کردم زدنش 
سال مثل فیلم داشت از جلو چشمم رد میشد  7بلکه به خاطر حماقت و احمق بودن خودم تمام این 

 شبایی که میگفت خونه رفیقاش میمونه روزایی که میگفت پول احتیاج داره ....... 
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الییشو گرفتم و نمیدونم چقدر زدمش که از نفس افتادم ولی هنوز خشمم خالی نشده بود موهای ط
 سرشو کشیدم باال لبمو بردم کنار گوشش  

_همین فردا میری درخواست طالق میدی به فکر تیغ زدن من هم نباش خوب میدونی جزای زنی که 
 شوهر داره ولی با کسای دیگه رابطه داره چیه االن هم گورتو گم کن از خونه من  

  

رفتم باال فریبا جلو اتاق ساناز ایستاده بود  با   ازش دور شدم میرم لباسمو عوض کنم اومدم نباشی
 دیدنم سرشو انداخت پایین  

 _آ آقای مجد ببخشید بخدا من نمیخواستم  یه نگاه بهم انداخت  _ساناز دوباره تب کرده  

نفسمو فوت مانند بیرون دادم و چشمامو بستم  انگار خوشی به من نیومده جون نداشتم ببرمش 
 کردم به فریبا   بیمارستان  پس رو

 فریبا خانم اگه میشه خودتون ببرینش دکتر بعدم کارتمو از کیفم در اوردم اینم واسه هزینه 
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  3131ها رمزش 

دوتا قرص ارامبخش رو با هم انداختم باال و خودمو پرت کردم رو تخت با فکر با اینکه این تخت مال 
بم تحریک میشد و به سر دردم اضافه بلند منو و سیما هستش و چه شبایی رو با هم گذروندیم اعصا

شدم و رفتم داخل یکی از اتاقای مهمان و خودمو پرت کردم رو تخت تک نفره نمیدونم چقدر به خودم 
 و بد بختیام فکر کردم که خوابم برد  

 نمیدونم کقدر خوابیده بود که با صدای ممتد تلفن بیدار شدم رفتم داخل حال تلفن هنوز زنگ میخورد  

 _بله  

 _سالم جناب مجد کجایین میدونین چقدر زنگ زدم  

 _ببخشید فریبا خانم خواب بودم مگه چی شده  

 _اگه میشه بیاین بیمارستان  

 _چی شده مشکلی پیش اومده  

با به یاد اوردن اینکه سانازو برده بیمارستان خواب کال از سرم پرید  سانا ساناز چیزیش شده فریبا خانم 
 ده  دخترم چش ش

_نمیدونم جناب مجد االن دارن ازش ازمایش میگیرن ساناز خیلی بیتابی میکنه بهمین خاطر باهاتون 
 تماس گرفتم  

 _تا نیم ساعت دیگه خودمو میرسونم  

سریع لباس پوشیدم و خودمو به بیمارستان رسوندم  با شماره فریبا تماس گرفتم که گفتش طبقه دوم 
 هستن  

 رفتم طبقه دوم فریبا داخل راهرو بود سراغ ساناز رو گرفتم که گفت هنوز ازمایشاتش تموم نشده  
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دقیقه دیگه ازمایشات تموم میشن رو صندلی نشستیم  یه  5از پرستار بخش سراغ گرفتم که گفت تا 
ر رسوندم ده دقیقه گذشت که دکتر بهمراه تختی که ساناز روش بود اومد بیرون  خودمو سریع به دکت

 چی شد جناب دخترم چش شده  

_هنوز چیزی معلوم نیست پسر جان ازمایشات رو هم فقط واسه احتیاط انجام دادیم با شنیدن این 
 حرف نفسمو دادم بیرون  

 دکتر _با من بیاین اتاقم باید چندتا سوال ازتون بپرسم  

اتاق بود نشست و از من و فریبا  پشت دکتر راه افتادیم وارد اتاقی شدیم دکتر پشت میزی که داخل
 هم خواست جلدش بشینیم  

 _ببنید خانم و اقای مجد  

_ایشون خانمم نیستن پرستار دخترم هستن با گفتن این حرف دکتر کمی نگام کرد و بعد حرفشو هز 
 سر گرفت  

وی بدنش میخوام بدونم تو این چند ماه اخیر ساناز عالیمی مثل کمبود نفس ،اسهال،و جوش یا خال ر
 یا حتی بی حالی و  بی اشتهایی داشته یا نه  

 به فریبا نگاه کردم با دیدن نگاهم سرشو انداخت پایین و شروع به بازی با گوشه شالش کرد  

_راستش ساناز دختر ساکت و ارومیه و همیشه یعنی از همون بچه گی غذای زیادی نمیخورد ولی تو 
 لی میخوابید گاهی وقتا استفراغ هم میکرد  چند ماه اخیر اصال اشتها نداشت و خی

 یه نگاه زیر چشمی به من انداخت  

 _من موضوع رو با سیما خانم در میون گذاشتم ولی ایشون گفتن که با یکم 

جوشونده و قرص و دوا درستش کنم خوب منم از ایشون دستور میگیرم همون کاری که گفتن رو انجام 
 دادم  
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دکتر عینکشو رو چشماش جابه جا کرد هنوز چیزی معلوم نیست ولی با چیزایی که گفتین احتمال 
 رسید   15درست بودن حدسمون به 

 _چه حدسی دکتر  

_هنوز چیزی معلوم نشده جناب مجد امیدوارم حدسم اشتباه باشه  بعدم گوشی رو برداشت و شماره 
 گرفت  

 مایش های ساناز مجد رو در کمترین زمان ممکن بدستم برسونین  دکتر_خانم زند ازتون میخوام جوا از

 نمیدونم خانومه پشت خط چی گفت که  دکتر_بله بله متوجه هستم باشه منتظرم  

بعدم گوشی رو قطع کرد از دکتر تشکر کردم و از اتاق خارج شدم فریبا هم پشتم میومد با اومدن جواب 
ساله الغر چطور  5سالش اخه یه دختر  5یشد ساناز من فقط ازمایش دنیا رو سرم خراب شد باورم نم

 میتونه سرطان خون داشته باشه  

درصد هستش چون ساناز خال یا لکه قرمزی رو بدنش  53با اینکه دکتر گفته بود احتمال بهبودی 
 ظاهر نشده ولی بازم نمیتونستم اروم باشم  

و سریعا داخل بیمارستان بست ری کردیم دکترا به امیر هم سر زدم حال چندان درستی نداشت ساناز ر
گفتن باید تا یک هفته شیمی درمانی شه بعدش پیوند مغز و استخوان تو این دو سه روز یه پام اتاق 

ساناز و پای دیگم اتاق امیر بود امیر هنوز هوشیاری کامل نداشت چون بخاطر درد همش بهش مسکن 
رم االن شده بود پوست و استخون وزنش اندازه بچه های دو تزریق میکردم از ساناز که نگم دختر الغ

سه ساله  از سیما خبری نیست البته خیلی بهتره چون اگه ببینمش زندش نمیزارم اگه زودتر ساناز رو 
 اورده بودیم شاید اینطوری نمیشد رفتم تو محوطه بیمارستان سیگاری روشن  

همدم لحظه هام با شرکت تماس گرفتم و گفتم تا  این روزا فقط همین سیگار یکم ارومم میکنه شده
 مدت نامعلومی نمیتونم بیام و کارا رو معاونم انجام بده  فریبا صدام میکرد  

بیچاره تو این مدت همش بیمارستان بود به صورتش نگاه کردم چشماش قرمز شده بود  _بهتره برین 
 خونه کمی استراحت کنید فریبا خانم من هستم  

 _ولی  



 

28 فحه ص        کنید                               برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ین من میمونم  بر

_باشه راستی اومدم بگم دکتر گفت بیاین تا امادتون کنن واسه نمونه مغز استخوان  سرمو کمی به 
 معنی باشه تکون دادم  

  

 لباس مخصوص رو پوشیدم به شکم رو تخت دراز کشیدم  دکتر اومد کنارم  

_ممکنه کمی درد داشته باشی چون میخوایم سوزن رو وارد ستون مهره ها کنیم بیحسی هم خطر داره 
 مگرنه  

 _اشکالی نداره دکتر کارتونو انجام بدین 

 _نفس عمیق بکش  

همرا با نفس عمیقم احساس سوزش عمیقی رو داخل کمرم حس کردم انگار داشتم استخونمو خورد 
یق میکشیدم با صدای دکتر که گفت تموم شد چشمامو رو هم گذاشتم و میکردن پی در پی نفسای عم

 سیاهی بود و سیاهی  

نمیدونم کجا بودم یه بیابون بی هیچ اب و علفی زنی پشت به من تو چند متری وایساده بود  به 
 سمتش رفتم  

 _خانم خانم اینجا کجاست  جواب نگرفتم  

 _خانم خانم باشما هستم چرا جواب نمیدین  

 نزدیکش شدم دستمو گذاشتم رو شونه اش خواستم برش گردونم که صدای بچه گونه ای بلند شد  

 _باباا بابااااااا ههههههههههه  

به اطراف نگاه کردم یه دختر بچه داشت به سمتم میدوید یه حس خاصی داشتم دختر بچه داشت بهم 
کردم چند قدم بیشتر تا رسیدنش به من میرسید که رو زانوهام نشستم و دستمو واسه بغل کردنش باز 
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نمونده بود که زنی که کنارم بود دوید طرفش و بغلش کرد بچه دست و پا میزد و منو صدا میکرد ولی 
 زن داشت میبردش 

 _بابا بابا علییییییی بابا 

 خواستم برم طرفش که نتونستم به پاهام نگاه کردم داشتم داخل مرداب فرو 

 شده بود هر چی سعی کردم نشد خودمو خالص کنم و هی بیشتر فرو میرفتم میرفتم صدای بچه دور 

همه چیز داشت تکون میخورد انگار داشت زلزله میومد با صدایی که اسممو صدا میکرد چشمامو باز  
 کردم  

سر جام نشستم یعنی همش خواب بود اون بچه  دکتر_خوبی پسر جان هر چی صدات کردم بیدار 
 یوان اب بهم بدین  نشدی  _میشه یه ل

دکتر لیوان ابی بهم داد یه ضرب همه رو سر کشیدم  لیوان رو گذاشتم رو میز کنار تخت  _چی شد دکتر 
 کی پیوند انجام میشه  

تا نتیجه بیاد که ببینیم میتونیم پیوند مغز استخوان از شما به دخترتون انجام میشه یکم طول میکشه 
 تا فردا میرسه  تا جواب اومد میریم واسه عمل   که من خواستم سریع انجام بدن پس

 بعد دستشو زد رو شونه ام دلم روشنه پسر جان  

نیمه شب بود  3رفتم داخل سرویس بهداشتی دست و صورتمو شستم به ساعت نگاه کردم ساعت 
بود  ساعته خوابیدم دوباره یاد خوابم افتادم اون بچه کی بودیعنی باید دوش میگرفتم االن چند روز0

 همین لباسا رو پوشیده بودم به خودم تو اینه نگاه کردم  

مردی با چشمای قهوه اط و موهایی مشکی که کنار شقیقه کامل سفید شده بود حس میکنم تو این 
مدت موهام بیشتر سفید شدن صورتی کشیده که نصفشو مو احاطه کرده بود کی باورش میشد من 

طرش از چند متری شنیده میشد کسی که همیشه صورتش مهندس علی مجد کسی که همیشه بوی ع
شش تیغ بود به این حال و روز بیفته از سرویس بهداشتی خارج شدم باید میرفتم خونه سوار ماشین 

شدم در رو با کلید باز کردم و داخل خونه شدم رفتم داخل حموم اب رو باز کردم تا وان پر شه شاید 
 ی رو از خودم دور کنم  اینطوری بتونم این بی حالی و سست
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با احساس درد شدیدی تو گردنم بیدارشدم تو وان خوابم برده بود ابم یخ یخ بود ساعتمو از گوشه وان 
رو نشون میداد سریع از وان خارج شدم یکم زیر دوش  33برداشتم با دیدن عقربه های ساعت که 

 ایستادم لباس پوشیدم و خودمو به بیمارستان رسوندم  

 طبقه دوم که شدم پرستار با دیدنم سریع خودشو بهم رسوند وارد 

_کجا بودین جناب مجد هر جی هم با گوشیتون تماس گرفتیم جواب ندادین جناب دکتر خیلی وقته 
 منتظرتون هستن بفرمایید اتاقشون  

  

چند تقه به در زدم و داخل شدم دکتر داشت یه یری برگه رو با دقت نگاه میکرد اینو از اخمی فهمیدم 
 که بین ابروهاش بود  

 بادیدنم از جاش بلند شد و تعارف کرد بشینم  

رومبل روبروی میز نشستم دکتر عینکشو از چشماش برداشت و روی میز پرت کرد دستاشو داخل هم 
 عمیقی شروع به صحبت کرد گره زد و با نفس 

 _جواب ازمایش ها اومده و متاسفانه  باید بهتون بگم که ما نمیونیم عمل رو انجام بدیم  

 _چرا دکتر مشکل چیه  

 _ازمایش ها با هم مغایرت ندارن یعنی پیوند انجامش غیر ممکنه  

_متوجه نمیشم دکتر شما خودتون گفتین این پیوند خیلی راحت از پدر به فرزند و یا از فرزند به پدر 
 ممکنه ولی االن  

 دکتر کمی خودشو بیشتر رو میز خم کرد  

 _بذارین رک بهتون بگم جناب مجد ساناز دختر شما نیست یعنی شما نمیتونین پدرش باشین  
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 یدم که اشک از چشمام در اومد به زور خندمو کنترل کردم  شروع کردم خندیدن اونقدر خند

 _شوخی جالبی بود دکتر ،عمل کی انجام میشه  

_میدونم باورش براتون سخته جناب مجد ولی ما نمیتوتیم عمل رو انجام بدیم مگر اینکه پدر ساناز 
 برای عمل حضور پیدا کنه 

تید شده احساس کنید که چندین بار با ده (تا حاال شده حس کنید بد بخت ترین ادم رو زمین هس
چرخ از روتون رد شدن اگه شده بدونین حس اون لحظه منو داشتین )   داشتم از پشت شیشه به 
دختری نگاه میکردم که دختر من نبود هم خون من نبود ولی واسم عزیز و دوست داشتنی بود و به 

بزارم و نابود شدنشو ببینم باید میرفتم  اندازه دختر خودم دوستش داشتم نمیتونستم دست رو دست
دنبال سیما حتما اون میدونست پدر ساناز کیه با اینکه اصال دلم نمیخواست قیافشو ببینم ولی مجبور 

 بودم شماره سیما رو گرفتم جواب نداد  

 اونقدر گرفتم تا پسری جواب داد  _الو  

 _سالم با سیما کار دارم  

 میخوایش باید بگم مشغوله ونمیتونه بیاد  دندونامو رو هم فشار دادم   _سیما خوابه اگه واسه امشب

 _اگه سیما رو بهم تحویل بدی پول خوبی بهت میدم  

 _مثال چقدر  

 _اونقدر هست که راضیت کنه  

 _باشه پس بیا به این ادرس ...... 

 طبقه   23خودمو به ادرسی که گفت رسوندم یه ساختمون 

رو فشار دادم   5) در باز بود سوار اسانسور شدم و شماره 31واحد  5د (طبقه حرفای پسره یادم اوم
رو فشار  31اسانسور با صدای زنی که طبقه رو اعالم میکرد ایستاد از اسانسور خارج شدم زنگ واحد 

 دادم  
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 د  متر میش 53یه پسر از این مو سیخ سیخیا در رو باز کرد داخل خونه شدم یه خونه که شاید به زور 

 پسر_سیما تو اتاق خوابه  

 رو صندلی نشستم بهش بگو بیاد بیرون  

پسره شونشو انداخت باال و به سمت اتاق رفت یه ده دقیقه گذشت که با سیما خارج شد  سیما با 
دیدنم جا خورد خواست برگرده تو اتاق که پسره نذاشت و دستشو گرفت  اوردش و رو مبل جلو من 

 نشوندش  نگامو ازش گرفتم  

  

  

  

 رد حرف زدن  میدونم  دیر شد ولی باور کنید مشغول بودم شرمنده شروع ک

 _اردالن نامرد این اینجا چیکار میکنه اصال تو با این چه صنمی داری هان ... 

تومنی از جیبم در اوردم و گرفتم سمت پسره با دیدن پول چشماش برق زد سریع اومد و  33یه بسته  
 پولو ازم گرفت  بعد در حالی که داشت سوت میزد رفت تو اتاق خواب 

ر نبودم  نمییومدم دیدنت فقط یه سوال ازت دارم و بعد از گرفتن جواب میرم  _مطمءن باش اگه مجبو
 _پدر ساناز کیه  

 _منظورت چیه خوب تویی دیگه  

 نه نشد یه بار دیگه میپرسم پدر ساناز کیه  

 _ت 

 نزاشتم حرف از دهنش در بیاد دستمو گذاشتم زیر چونش و سرشو باال گرفتم  پدر ساناز کیه  

 _تویی  
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 ار دستمو رو چونش بیشتر کردم  پدر ساناز کیه میگم زن...ه فش

خواست دهن باز کنه که موهاشو گرفت تو دستم فقط یه جواب ازت میخوام اسم و فامیل پدر ساناز 
پس لطف کن منو بیشتر عصبی نکن مگر نه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی  _نمیدونم راجی چی 

 ف میزدنم  دوتا سیلی خوابوندم تو گوشش  هنوزم نمیدونی  حرف میزنی  که نمیدونی راجب چی حر

چیزی نگفت شروع کردم سیلی زدن بهش نمیدونم چقدر زدمش که  _میگم میگم نزن لعنتی نزن 
 میگم  دست از زدنش برداشتم  دهنش پر خون شده بود  اسمش ایرجه ایرج یوسفی  

 _ادرس  

 _نمیدونم  

 خواستم دوباره بزنمش  

 نمیدونم من فقط یه ادرس ازش داشتم که چند وقته دیگه اونجا نیست  نزن بخدا 

 _بگو 

 _کوچه ستاره..... 

حلش دادم به عقب و از خونه زدم بیرون وقت چندانی نداشتم حتما باید پیداش میکردم  به ادرسی 
که سیما گفته بود رفتم تقریبا منطقه مرفه شهر بود از ماشین پیاده شدم و زنگ طبقه چهار رو فشار 

 دادم  خانمی جواب داد  

 _ببخشید خانم با افای یوسفی کار داشتم  

 قا  _از اینجا رفتن ا

 _ببخشید خانم شما ادرس یا شماره تلفنی ازشون ندارین  

 _نه اقا ولی شاید اکبر اقا داشته باشن  

 _میتونم با ایشون صحبت کنم  
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 _نمیدونم واال اکبر اقا 

 سرایدارمون هستن االن باهاش تماس میگیرم بیاد خدمتتون  _بله ازتون متشکرم خانم  

 _خواهش میکنم جناب   

یه پنج دقیقه گذشت که در باز شد و پیرمردی اومد بیرون خودمو بهش رسوندم  _سالم شما اکبر اقا 
 هستین  

 _بله خودم هستن بفرمایید  

 _ببنید اقا من دنبال شخصی به اسم ایرج یوسفی هستم که قبال اینجا زندگی میکردن  

  _بله متوجه هستم اقا ایرج یه دو سالی هست اینجا رو فروختن 

 _ببخشید شما ازشون ادرس یا شماره تلفی ندارین  

_ادرس که نه ولی فکر کنم یه شماره از خونه پدرش داشته باشم  با شنیدن این حرف یه روزنه نور 
 داخل دلم روشن شد  _اگه میشه این شماره رو بهم بدین ممنونتون میشم  

 _بله یکم صبر کنید  

  323د یکم داخل اسامی گشت  _اهان اینا خودشه .....گوشی نوکیا قدیمی رو از جیبش در اور

 _خیلی ازتون ممنونم اقا لطف بزرگی بهم کردین  

 _خواهش میکنم جَوون  

  

سوار ماشین شدم تکیمو دادم به صندلی و با شماره تماس گرفتم بعد از کلی بوق خوردن خانم مسنی 
 جواب داد  _بله  

 خدا میکردم که بگه بله  _بله همینجاست امرتون  _سالم عرض شد منزل جناب یوسفی  خدا 
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 _با اقا ایرج کار داشتم  

 _اقا ایرج ایران نیستن اقا اگه بخواین مبتونم گوشی رو بدم به پدرشون  

 _اگه اینکار رو بکنید ممنون میشم  

 (واییی خدا االن چیکار کنم اههههه لعنتی ) 

 م بیرون  مرد _الو بفرمایید الووو اقا  با صدای مردی که تو گوشی پیچید از فکر اومد

 _سالم جناب یوسفی خوب هستین  

 _سالم ،شکر خوبیم ببخشید شما  

 _از پشت تلفن نمیشه اگه لطف کنین ادرس بدین بیام خدمتتون  

 _بله البته خیابان .... 

 _ممنونم جناب پس میرسم خدمتتون  

پامو رو پدال گاز فشار دادم خونه چندان از خونه ایرج فاصله نداشت  ماشینو پارک کردم و کلید زنگ 
 رو فشار دادم  _کیه  

 _مجد هستم با جناب یوسفی قرار داشتم  

 _بله بله بفرمایید جناب مجد  

بزرگ به رنگ  در با تیکی با باز شد داخل شدم و در رو پشت سرم بستم یه حیاط بزرگ که تهش عمارتی
سفید قرار داشت و یه راه سنگ فرشی که دقیقا تا جلو عمارت ادامه داشت قدمامو تند کردم و خودمو 

 به در عمارت رسوندم زنی که لباس خدمه تنش بود منتظرم ایستاده بود  

 _بفرمایید جناب مجد آقا منتظرتون هستن من راهنماییتون میکنم  

 ی که سمت راست بود رو باز کرد و با دست از من خواست داخل شم پشت زن راه افتادم زن در بزرگ
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 داخل شدم یه سالن بزرگ  پر از چیزهای قیمتی و زیبا و مردی که نمیشه گفت جوون یا پیر  

 میانسال که رو صندلی چرخداری ته سالن نشسته بود 

  

 مرد_ بیا اینجا جوون  

به طرفش رفتم چهره مهربونی داشت مردی با موهای خاکستری چشمانی عسلی و بینی و دهن 
متناسب که با پوست روشنش زیبایی خاصی بهم میداد و معلوم بود تو جوونیش خاطر خواه زیاد 

 داشته  

 تعارفم کرد رو مبل روبروش بشینم  بعد از نشستنم  

زنی که در رو بروم باز کرد سریع داخل شد  _بله اقا  اقای یوسفی_ عطیهه عطیهههههه کجایی  همون
 چیزی نیاز دارین  

 مرد رو کرد به من چی میخوری بگم واست بیاره چای یا قهوه یا شایدم نسکافه  یه لبخند نیم بند زدم  

_هیچ کدوم فقط اگه میشه یه لیوان اب  یوسفی _برای من قهوه و برای جناب  منتظر بهم نگاه کرد  
 هستم علی مجد  _مجد 

 _بله برای جناب مجد هم یک لیوان اب  

 _بله اقا  

 با رفتن عطیه اقای یوسفی رو کرد بهم  _خوب چه کمکی از دستم بر میاد  

 _راستش نمیدونم چطور بگم در اصل من با پسرتون کار دارم ایرج  

 ند رفتن  _ایرج ایران زندگی نمیکنه بعد از ازدواج با دختر عمش برای زندگی به هل
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_ببینید جناب یوسفی میدونم شاید باور نکید حرفامو و منو شخصی دروغ گو بدونین ولی ازتون 
 میخوام تا اخر حرفامو گوش کنید  _میشنوم  

 سال پیش من با زنی به اسم سیما کیا ازدواج کردم زندگی خوبی داشتیم 7_

یم به یه سری دالیل من متوجه شدم بعد از یک سال خدا دختری بهمون داد که اسمشو ساناز گذاشت
 5زنم ادم درستی نیستش (خیلی واسه یه مرد سخته بگه زنم یه بد کار....ه هستش ) االن دختر من 
سالشه یه چند روز بود که مداوم تب میکرد و بی حال بود به دکتر مراجعه کردیم که متوجه شدیم 

دادم که درصورتی که بشه مغز استخوان ساناز مبتال به سرطان خون هستش ازمایش مغز استخوان 
من رو بهش بدن پیوند انجام بشه ولی امروز صبح متدجه شدیم که امکان پیوند از من به ساناز امکان 

 پذیر نیستش چون ساناز اصال  

اب دهنمو قورت دادم و از لیوان ابی که خدمتکار بی هیچ حرفی رومیز جلوی من گذاشت و رفت کمی 
 م که من پدر ساناز نیستم  نوشیدم متوجه شد

به اقای یوسفی نگاه کردم با دقت به حرفام گوش میداد با سکوت من بحرف اومد _خدب اینایی که 
 گفتین چه ربطی به پسر من داره  چشمامو بستم  

 _رفتم پیش زنم و با هزار ضرب و زور فهمیدم بابای ساناز کسی نیست جز پسر شما ،ایرج یوسفی  

چشمامو باز کردم انتظار داشتم اقای یوسفی عصبی بشه و منو از خونش بیرون کنه ولی برخالف تصورم 
 اون شروع کرد به خندیدن  _یعنی میگی من یه نوه دارم به اسم ساناز  

 _سرمو به معنی اره تکون دادم  

لفن رو برای یوسفی یوسفی _ عطیهعهعهه عطیههههه کجاییییی اون تلفنو برام بیار  خدمتکار سریع ت
اورد  شماره ای رو گرفت  وقتی نگاه منتظر من رو دید  گوشی رو روی اسپیکر گذاشت  صدای پسری 

 داخل گوشی پیچید  

 _بههههه اقاجون چی شده یادی از پسرت کردی  

 یوسفی _ مسخره بازی رو بزار کنار پسر یه کار مهم باهات دارم  
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ده  یوسفی_ تو زنی به اسم سیما کیا میشناسی  _اسمش _چیزی شده اقا جون مشکلی پیش اوم
 اشناس اقا جون ولی یادم نیست کیه 

 _ببین کسی اومده اینجا و ادعا میکنه ........ 

تمام حرفای منو واسه پسری که حاال فهمیدم همون ایرجه تعریف کرد  ایرج _بابا یعنی امکانش 
 هست اون بچه من باشه یه بچه از من  

اومد چی شده ایرج کدوم بچه مگه تو بچه داری ایرج خالصه ای از حرفای پدرشو به زنه صدای زنی 
 گفت که زن جیغ بلندی کشید  

 _وااایییی خدا ایرج باورم نمیشه  بعدم انگار گوشی رو از ایرج گرفت  

دارم زن _واییی اقا جون راست میگین منو ایرج با اولین پرواز خودمونو میرسونیم واییی خیلی کار 
 فعال خداحافظ بعدم گوشی رو گذاشت  

 یوسفی نگاهش به من که با تعجب تلفن رو نگاه میکردم افتاد  

یوسفی_لیال بود زن ایرج میدونم تعجب کردی که چطور زنی میتونه از خبر بچه دار شدن شوهرش 
سقط خوشحال بشه لیال نمیتونه حامله بشه یعنی بچه تا سه ماهه گی زنده هستش ولی بعدش 

میشه دکترا جوابشون کردن مخصوصا بخاطر اینکه پسرمم بخاطر روابطی که در گذشته داشته مشکل 
پیدا کرده اونا قرار بود یه بچه از پرورشگاه بیارن که با اومدن تو و طبق گفته ات راجب مادر بچه 

 میتونن ساناز رو بزرگ کنن اخه لیال عاشق بچه است 

  

ومدن ایرج برخالف تصورم مردی با شخصیت بود که چهره اروپایی و قد دیروز ایرج و همسرش لیال ا
بلندی داشت پوستی روشن موهای طالیی و چشمانی سبز دقیق عین ساناز بود یا بهتره بگم ساناز همه 

 چیزشو از پدرش به ارث برده بود  دکتر از اتاق با چند نفر دیگه خارج شدن  

 زرگ) به سمتش تقریبا حجوم بردیم  دکتر با لبخند  همه (من ،فریبا،ایرج،لیال و یوسفی ب

 _جواب ازمایش مثبت هستش  
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بعد رو کرد به ایرج بهتره با خانم زارع (اشاره به یکی از پرستارها) برین تا اماده گی های الزم رو انجام 
 بدین ان شا ال.. امروز عصر میریم واسه عمل  

ستار راهی شدن کاری از دست من بر نمیومد یه ایرج به همراه زنش و همچنین پدرش دنبال پر
 جورایی اضافه بودم  

رفتمچند تقه به در و بعد  303تصمیم گرفتم برم دیدن امیر از پله ها پایین اومدم و به سمت اتاق 
 داخل شدم امیر بیدار بود و داشت گریه میکرد  خودمو بهش رسوندم  

 میکنه  _چی شده داداش چرا گریه میکنی مرد که گریه ن

 _دیدی علی دیدی چه بالی سرم اومد  گریش اوج گرفت  

_امروز میخوان دفنش کنن زن منو مینو رو من تازه داشتم عاشقش میشدم تازه داشتتم طعم 
 خوشبختی رو میچشیدم  

دستمو به نشونه همدردی گذاشتم رو شونه اش و فشار ارومی دادم  یکمه اروم تر شد دستشو گذاشت 
 رو شونش بود  _میتونی یه کاری واسم بکنی  رو دستم که 

 _اگه بتونم چرا که نه  

 _داخل کشو میز بغل تخت یه دسته کلید هستش  کشو رو باز کردم و کلید رو برداشتم  

 _اون کلید بلنده کلید گاوصندوق هستش داخل اتاق خواب پشت قاب عکسی عروسیمون 

 ،میگن برای مراسم به شناسنامه من و مینو نیازه  

 هستش  _باشه داداش من رفتم   2320ازت میخوام بری و شناسنامه ها رو بیاری رمز گاو صندوق 

در آپارتمان رو باز کردم و داخل شدم قبال اومده بودم و میدونستم اتاق خواب کدومه وارد اتاق شدم 
د یه قاب عکس بزرگ از امیر و مینو تو عکس امیر از پشت قاب عکس دقیقه روبروی تخت خواب بو

دستاشو دور شکم مینو حلقه کرده بود و سرشو گذاشته بود تو گودی گردنش مینو هم چشماشو بسته 
بود و یه دست رو دستای گره خورده ی امیر رو شکمش و یکی دیگش موهای امیر رو تو چنگ گرفته 

 بود  
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دا کردم و رو زمین تکیه به دیوار گذاشتم کلیدی که امیر گفت رو داخل قاب رو به بدبختی از دیوار ج
 کردم و چرخوندم رمز رو زدم و در رو باز کردم  

داشتم دنبال شناسنامه ها میگشتم که گوشیم زنگ خورد بهش توجه نکردم و بازم به گشتن ادامه دادم 
نگران شدم که شاید اتفاق بدی افتاده ته گاوصندوق بودن دستمو دراز کردم که بازم گوشیم زنگ خورد 

 با دست دیگم گوشیمو دم گوشم گذاشتم شناسنامه ها رو تو دستم گرفتم و کشیدم  

 _بله  امیر بود  

 _علی جان نمیخواد شناسنامه ها رو بیاری نیازی نیست (با حول میگفن اینارو) ... 

داشتن شناسنامه ها روی زمین پرت دیگه صداشو نمیشدم تمام حواسم رفته بود پی پاکتی که با بر
 شده بود خم شدم و یکی از عکسا رو برداشتم  

 عکسی از من و مریم داخل لباس عروس و دوماد که رو سر من با ماژیک قرمز کشیده شده بود  

گوشی رو قطع کردم رو زانوهام نشستم دست بردم و بقیه عکسا رو نگاه کردم همش عکسای مریم بود 
یاش معلوم بود بی خبر ازش گرفته شده پاکت رو خالی کردم یه دفتر اشنا داخلش عکسایی که بعض

 بود یه دفتر خاطرات صورتی چرک که بند چرمی که دورش پیچیده شده بود پاره شده بود  

دفتر رو باز کردم عکس الی جلد قرار داشت یه عکس از مریم داخل لباس دکلته قرمز که چشماش رو 
 رو نگاه کردم  بسته بود  پشت عکس 

 (اولین عکسی که تو آتلیه گرفتم عروسی ستاره جونم )  

گیج بودم عکسای مریم اینجا،دفتر خاطراتش، ضربدر قرمز رو عکس من ، حاال که دقت میکنم مینو و 
مذیم خیلی شبیه به هم بودن حرفای امیر تو بیمارستان  من تازه داشتم عاشقش میشدم تازه داشتم 

 عاشقش میشدم  

 نهههههههههههههههههههههههههههههه نههههههههخ امکان نداره امیر نمیتونه یعنی مریم راست میگفت  

علی میشه دیگه با امیر رفت و امد نداشته باشیم  علی من از امیر خوشم نمیاد  علی همیشه بهم 
چه هام اعتماد داشته باش  اینو بدون من هیچوقت بهت خیانت نمیکنم  دیگه هیچوقت طرف من و ب

 نیا  
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 سرم از فکرهایی که یک دفعه به ذهنم رسیده بود درد گرفته بود  

با صدای در خونه صورتمو باال گرفتم امیر بود با دیدن من تکیه به دیوار نشست سرشو به دیوار تکیه 
 داد و چشماشو بست  

  

یادم رفته بود صدای _اولین بار تو خونمون دیدمش اونروز زودتر اومدم خونه یکی از پرونده ها رو
 دختری از اشپزخونه نظرمو جلب کرد  

 داشت واسه خودش اهنگ میخوند وارد اشپزخونه شدم دختر سرش داخل یخچال بود   

  

 با گفتم . ا  زیبا چه زود اومدی  

سرشو از داخل یخچال دراورد داشت خیارسبز میخورد با دیدن من دهنش باز مونده بود و چشماش 
نمیتونستم نگاهمو ازش بگیرم یه دختر با پوست روشن موهای مشکی و مواج بلند گرد شده بود 

ابروهای کمونی گونه های برجسته  وقتی به خودم اومدم که اون دیگه تو اشپزخونه نبود رفتم داخل 
 اتاق پرونده رو برداشتم و رفتم شرکت ولی همش یاد اون دختر میافتادم  

دم اره من امیر راد با یک نگاه عاشق شده بودم اونم عاشق یه مدتذشت تا بفهمم که عاشقش ش
دختری که نه اسمشو میدونستم نه نشونی ازش داشتم  از زیبا پرسیدم که گفت اسمش مریم هستش 

 مریم ذاهد  

گفت از هم کالسیاش تو دانشگاه هستش که بچه های خابگاه خیلی از رقصش تعریف میکردن اونم از 
ش بده اونم قبول کرده بیاد ولی به شرطی که فقط خودمون باشیم ولی با اومدن مریم خواسته بیاد یاد

من همه چیز بهم خورده و مریم گفته دیگه نمیاد خونمون کارم شده بود رسوندن زیبا به دانشگاه فقط 
به امید دیدنش روز بروز بیشتر عاشقش میشدم با اینکه چادری نبود ولی دختر نجیب و باوقاری بود 

تو این مدت خوب فهمیده بودم یه هشت ماهی از عاشق شدنم گذشته بود که تولد زیبا سر رسید  اینو 
 به اینجای حرفش که رسید نگاهی بهم کرد  
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کاش هیچوقت تو رو به تولد زیبا دعوت نمیکردم علی کاش  انروز خیلی ذوق داشتم اخه زیبا گفته بود 
 مریم هم میادش  

دفعه کت شلوارمو عوض کرده بودم میخواستم بهترین باشم شب شد یه لبخنذ تلخ زد از صبح صد 
همه اومدن ولی از مذیم خبری نشد تو هم نبودی باهات تماس گرفتم که گفتی باعث شدی لباس 
کسی کثیف بشه و االن داری میرسونیش لباسشو عوض کنه  بعدا فهمیدم اون شب تو باعث شده 

 بودی لباس مریم کثیف بشه  

علی من قبل از تو میخواستمش میدونم کارم نامردی بود داداش من االن چند ساله پشیمونم درست از 
اون روزی که ادرس بیمارستان رو ازت گرفتم و رفتم دیدن مریم میدونی با اینکه اونقدر بال سرش اورده 

 بودی وقتی بهش گفتم طالقتو بگیر چاکر خودتو بچه هاتم هستم  رو کرد بهم  

چوقت نمیبخشمت هیچوقت تو باعث شدی بچه های من نام ...شروع شناخته بشن تو باعث بی _هی
 پدری و همچنین بدبختی من شدی تو عشقمو ازم گرفتی امیدوارم خدا تقاص کاراتو بده  

با شنیدن حرفاش انگار تازه فهمیدم در حق رفیقم چیکار کردم بخودم اومدم مگه نمیگن که ادم عاشق 
 قشو میخواد پس چرا من اینکارو با کسی که ادعا میکردم عاشقشم انجام دادم  خوشبختی عش

 سرشو انداخت پایین ببخشم علی ببخشم به پات میفتم علی ترو جون مریمت ببخشم منو ببخش  

  

تا حاال شده حس کنید معلق هستین بین اسمون و زمین حس کنید احمقین حس پشیمونی که دیگه 
 که سر مریمم اوردم یادم میومد و دونستن اینکه اون بی گناه بود  سودی نداره بالهایی 

 منو از داخل خورد میکرد  

 عکسها و دفتر رو داخل پاکت گذاشتم و از جام بلند شدم ولی زانوهام توان نداشت و دوباره افتادم  

که رو زمین کشیده  دستمو به دیوار گرفتم و از زمین بلند شدم بدون نگاه به امیر از کنارش با قدمهایی
 میشد گذشتم  

نمیدونم چطور خودمو به خونه رسوندم درست مثل ادمایی بودم که مستن و هیچی از اطرافشون 
 نمیفهمن وارد اتاقی شدم که مریم سه سال اونجا بود اتاقی که بعد از رفتنش شد مال فریبا  
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کهنه و یه پتو و بالشت فقط همین  وقتی مریمم اینجا بود یادم اومد یه اتاق بدون کمد با یه قالی
 مریمم گل نازم من باهات چیکار کردم خانمم کجایی فدات شم کجایی گل مظلومم کجایی  

 جلو در اتاق زانو زدم چشمامو محکم رو هم فشار دادم تا یادم نیاد تا شاید تموم بشه این کابوس  

 زمانی بود کهاشکام شروع به چکیدن کردن یادمه اخرین باری که گریه کردم 

بابا و مامانم از هم طالق گرفتن و منو سپردن به اقاجون (پدر بزرگ پدری) اقا جون مرد مستبدی بود 
نه اینکه اهل کتک باشه ها نه ولی اونقدر جذبه داشت که وقتی بهم گفت  بسه علی واسه چی گریه 

ده سالم از اون به بعد شدم میکنی هان خودتو جمع کن پسر مرد باش مرد که گریه نمیکنه  اون موقع 
یه ادمی مثل اقا جون محکم ولی مستبد نشدم نتونسنم بشم اما حاال که فکر میکنم من از اقا جون 

بدتر شدم اقا جون هر چی بود هر کاری میکرد دستش رو زن جماعت بلند نمیشد تکیمو دادم به دیوار 
 ندارم تنهای تنهام   خدا خوب تقاص وظلومیت مریمو ازم گرفت حاال من هیچ کس رو

از جام بلند شدم سرم داشت منفجر میشد از فکر و خیال و درد دوتا ژلوفن خوردم و خودمو رو مبل 
داخل حال انداختم نگاهم به پاکت رو میز افتاد دست کردم و برداشتمش و رو قفسه سینم خالیش 

سی از کردم چندتا عکس افتاد پایین ولی واسم مهم نبود یکی یکی عکسارو نگاه میکردم رسیدم به عک
مریم داخل لباس عروس این عکسو خوب یادمه عکاس بیچاره خودشو کشت تا مریم اخر کاری که 

گفت رو انجام داد دامن لباس رو کمی باال گرفته بود که پاهاش تا تقریبا یه بند پایین زانو معلوم بود و 
چقدر خندیدیم بعد از داشت از پله با حالت دو میومد پایین یادمه کفشش از پاش در اومد و جا موند 

عکس دستمو دور کمرش انداختم و به خودم چسبوندمش مریم خندید و گفت حال کردی مثل 
سیندرال بودما گونشو بوسیدم و تو گوشش گفتم تو واسه من خود سیندرالیی عزیزم  دستای ظریفشو 

 کشید رو گونه ام  

 نگشتاشو بوسه زدم  _تو هم پرنس سوار بر اسب منی مگه نه  دستشو گرفتم و نوک ا

اره منم پرنس شما میشم پرنسس زیبا و کمی خودمی واسش خم کردم  تو خاطرات غرق بودم که 
 چشمام گرم شد و خوابم برد  

با صدای گوشیم چشم باز کردم نیم خیز شدم و گوشی رو از داخل جیب شلوارم در اوردم  بدون توجه 
 وشم گذاشتم  _بله  به شماره دکمه اتصال رو زدم و گوشی رو دم گ
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 _سال اقا علی ایرج هستم پدر ساناز  

 _بله بلخ خوبید ساناز خوبه عمل چطور بود  

 _شکر خوبه عمل موفقیت امیز بوده فقط باید تا یک ماه داخل قرنطینه 

قرارش بدن (اتاقی که شخص تنها داخلش بستری هستش و اجازه مالقات با کسی رو نداره یعنی 
 هستش )  ممنوع المالقات 

 _خوب خدا رو شکر چه کاری از دست من بر میاد  

 _خواستم اگه بشه یه قرار بزاریم و همدیگه رو ببینیم و در مورد مساءلی صحبت کنیم  

 _شدنش که میشه ولی صحبت در چه مورد  

 _ساناز  

 _ک ی؟ 

 _اگه بشه همین امشب  

 _باشه مشکلی نیست فقط کجا  

  9_کافی شاپ ستاره خیابون ..... ساعت 

 _بله حتما  

 صدای شکمم بلند شده بود در یخچال رو باز کردم چیز زیادی نبود دوتا تخم مرغ برداشتم و نیمرو کردم  

خونه خیلی بهم ریخته بود باید زنگ میزدم شرکت خدماتی واسم یه خدمتکار داءم بفرستن  ساعت 
 و رسوندن به  بود لباس پوشیدم و خودم 1303
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محل قرار خیلی شلوغ بود مجبور شدم ماشینو دوتا کوچه عقب تر پارک کنم و پیاده  رفتم  در رو باز 
کردم که اویز باالی در صدا داد نگاهمو چرخوندم که ایرج و زنشو سر میزی گوشه کافی شاپ دیدم به 

ومد واسه خودم قهوه سفارش سمتشون رفتم سالم کردم و صندلی رو عقب کشیدم و نشستم گارسون ا
 دادم قهوه تلخ مثل اینروزای من فکرامو عقب زدم و رو به ایرج  

 _خوب چه کمکی از دستم برمیاد  

 _راستش من و همسرم تصمیم گرفتیم ساناز رو با خودمون ببریم  بی حرف نگاهش کردم که ادامه داد  

ی رو قبل از ازدواجم داشتم  نگاهی به _ من نمیدونستم سیما ازدواج کرده راستش من روابط زیاد
 همسرش کرد  

 لیال دست ایرج رو که روی میز بود فشار داد و چشماشو به نشونه تایید رو هم گذاشت  

  

 _ولی بعد از ازدواجم کال از اون ادم قبلی فاصله گرفتم و تمام وقتمو صرف

جر به این شد که هیچ وقت زندگی مشترکم کردم حدود یک سال پیش بود که تصادف کردیم که من
نتونم بچه دار شم لیال بخاطر عالقه ای که بهم داشت پیشم موند و بدون اینکه از من اجازه بگیره به 

همه گفت که مشکل از اونه منم نتونستم چیزی بگم یعنی لیال اجازه نداد االن ساناز واسه ما یه امید 
 گیرین و ساناز رو به ما بدین  تازه هستش ازتون میخوایم که این امید رو ازمون ن

لیال_ اقای مجد میدونم زحمت  زیادی واسه ساناز کشیدین و طبق گفته اقا جون قراره از سیما جدا 
بشین ازتون خواهش میکنم ساناز رو به ما بدین شما میتونین ازدواج کنید و دوباره بچه دار بشین و 

 ن  مطمءنن زن ایندتون دوست نداره یه بچه داشته باشی

 _با اوردن سفارشاتمون حرفشو قطع کرد دستمو دور فنجون حلقه کردم وبا دست به لبش میکشیدم  

ولی فکرم اونجا نبود باید چیکار میکردم تنها کسی رو که واسم مونده بود میسپردم به اونا  ولی ساناز 
 به مادر  احتیاج داره و همچنین پدر  سرمو بلند کردم  

 بدین باید فکر کنم  _به من یه مدت زمان 
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ایرج _باشه راستی ما واسه این سالهایی که از ساناز مراقبت کردیم خواستیم این رو بهتون بدیم به 
 زنش اشاره کرد  

 زن هم پاکتی رو روی میز گذاشت  

میلیون هر کس جای من بود بی چون و چرا پول رو قبول  533پاکت رو باز کردم یه چک به ببلغ 
تحویل میداد ولی من اونقدر داشتم و از اقا جونم هم بهم رسیده بود که نیازی به این  میکرد و بچه رو

 پول نداشتم  

 چک رو داخل پاکت بر گردونم و پاکت رو به سمت ایرج حول دادم  

_من به پول شما احتیاجی ندارم جناب اونقدر دارم که نخوام واسه نگهداری از دختری که تا چند روز 
 م دختر خودمه از کسی مزد بگیرم  پیش فکر میکرد

 ایرج _منظورمو بد برداست نکنید من با این پول قصدم تشکر از شما بودش  از جام بلند شدم  

 _تا فردا بهتون زنگ میزنم  سرمو باال و پایین کردم  

 _فعال 

41 

 سوار ماشین شدم و خودمو رسوندم خونه با دیدن اوضاع بهم ریخته چشمامو 

بستم و یه نفس عمیق کشیدم باید حتما فردا زنگ بزنم کسی رو بفرستن نگاهم به دفتر رو میز افتاد 
 دفتر خاطرات مریم کنجکاو شدم دفتر رو برداشتم و صفحه اول رو باز کردم  

  

 بنام افریننده جهان هستی 

                           

 خدای مهربون ممنون که با من هستی            
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 سالم   

 نمیدونم چی بنویسم  

سالمه امسال میخوام برم دانشگاه اخه رشته  37بهتره اول از خودم بگم اینجانب مریم ذاهد هستم و 
ام فنی هستش تو رشته ای که عاشقش بودم دانشگاه تهران قبول شدم رشته گرافیکککککک عالی 

 نیست  

تو بهزیستی بودم ولی تا دلتون بخواد خواهر  من پدر و مادری ندارم یعنی خوب تا جایی که یادمه
برادر دارم و از همه مهمتر شیرین رو دارم اون دو سال ازم بزرگتره و من عاشقشم  شیرین دوسالی 

هست دانشگاه میره و االن هم یک ساله با فرهاد که استادشون میشده نامزد کرده منم فرهاد رو مثل 
کی که هیکل متوسط و پوست گندمی داره با چشمای مشکی داداشم دوست دارم یه مرد بلند قد عین

مشکی دقیقا بر عکس شیرین جونم عرضم به حظور گرامتون که خداهر عزیز بنده پوستی مثل برف داره 
با چشمای خاکستری و موهای طالی لَخت که تا گودی کمرشه به اضافه یه لب کوچولو ولی برچسته 

 صورتی من که عاشقشم  

 رین اگه پسر بودم خودم میگرفتمت خخخهه  همیشه میگم شی

شیرین میگه بعد از ازدواجشون من باید برم باهاشون زندگی کنم ولی من نمیخوام مثل.چی وسط 
 زندگیشون باشم پس درس و مشق رو بهونه کردم و با هزار زحمت راضیش کردم بیام خابگاه  

 خوبی هستن شهین و زینب و سمیه  االن دو ماهی هستش که اومدم خابگاه هم اتاقیام دخترای 

دانشگاه هم بدک نیست یعنی من سرم به کار خودمه ولی تا دلتون بخواد با هم خابگاهیام تفریح 
 میکنیم از قایم موشک گرفته تااااااااا کیک پزی شیرینی پزی و حتی رقص  

 و خوب بلدم البته من رقص رو یادشون میدونم اخه بقول شیرین من هر چی بلد نباشم این قلم

  

واییی بهتر از این نمیشه دو هفته دیگه عروسی شیرینه یعنی دقیقا میشه دو و سه ی نوروز واااییی 
خیلیییی شوق و ذوق دارم اخه اولین عروسی هستش که دارم میرم  شیرین گفته خودش واسم لباس 
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کنم ولی چون زیاد میخره تازه کتایون جون (مامان فرهاد) گفته برم پیشش اولش خواستم قبول ن
اصرار کرد قبول کردم و االن هم اومدم خونشون یه خونه از این قدیمیا که وسطش یه حوض داره 

 خیلی خونه قشنگیه  

 وقتی از شیرین پرسیدم فرهاد اینا که پول دارن پس چرا تو این خونه هستن  

این خونه برن و گفته من تا  گفت چون بابای فرهاد قبل از شهادتش اینجا بوده مامانش قبول نکرده از
 اخر عمرم همینجا میمونم  

  

  

امروز عروسییییههه از دیشب فقط تونستم سه ساعت بخوابم اخه خیلی هیجان دارم بزارین از لباسم 
واستون بگم یه لباس قرمززززز دکلته که باال تنه تنگی داره ولی پایین تنه گشاد میشه و حالت پر مانند 

   پارچشو درست کردن

کتایون جون گفت موهامو باز بزارم بهتره اخه مجلس زنونه مردونه جدا هستش و از اونجا که بنده 
 ارایش کردن بلد نیستم فقط یه رژ زدم وقتی کتایون جون دیدم گفت  

 وایییی دخترمم ماههه شدی ولی بنظرم یکم از اینا که میزنن به مژه هاشون خشگل میشه بزن  

باشه عزیزم صبر کن یلدا رو صدا کنم  فکر کنم بلد باشه (یلدا دختر دایی فرهاد)   مممم من بلد نیستم  
 بعد ذفت یکم موندم که یلدا اومد  

اولش ازم تعریف کرد و بعد که بهش گفتم بلد نیستم ریمل بزنم گفتش صبر کن برم کیفمو بیارم 
خالصه کیفشو اورد و ریمل رو زد به مژه هام خودمو داخل اینه نگاه کردم عالیییی شده بودم حتما باید 

 یاد بگیرم از یلدا تشکر کردم اونم با گفتن خواهش میکنمی از اتاق رفت  

میخواست یه عکس از خودم تو این لباس داشته باشم از کتایون جون خواستم ازم عکس خیلی دلم 
بگیره که قبول نکرد و گفت بهتره برم اتلیه بعدم بدون توجه به من رفت اقا فربد داداش بزرگ فرهاد رو 

 صدا کرد اونم منو برد یه اتلیه و یه عکس توپ انداختم  
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روسی شیرین  نگاه کردم خیلی زیبا شده بود درست مثل گل (علی_ به عکسی که پشتش نوشته بود ع
 مریم )  

دو روز از عروسی شیرین میگذره دلم واسش تنگ شده اخه همون شب عروسی رفتن ماه عسل پاریس 
شهری که شیرین ارزوش بود بره منم خواستم برگردم خابگاه که کتایون جون اجازه نداد االن هم ساعت 

تخت چوبی داخل حیاط خودمو دراز کردم و ستاره ها رو میشمارم بهتر از  شب هستش و اومدم رو 33
 مگس پروندنه  

   

االن یک ماه از ازدواج شیرین میگذره منم دوروز بعد از اون شبی که نوشتم کتایون جون رو راضی کردم 
رفتیم کوه و  و برگشتم خابگاه تو این مدت اتفاق خاصی نیافتاده جز اینکه دیروز با بچه های دانشگاه

یک عدد اقا از بنده خوششون اومد و پیشنهاد دوستی دادن  ولی خدایی خودمونیما هر کی پاش 
 برسه دانشگاه واسش عاشق و دلداده و پیشنهاد رفاقت ،جاست فرند بودن و ازدواج زیاد اتفاق میفته  

وغاتییی اورده که نگو ولی اها راستی دو روز پیش شیرین و فرهاد از ماه عسل برگشتن انقدرررر واسم س
از بین تمام این سوغاتیا من از یه خلخال نقره که اویز های ستاره داره بیشتر خوشم اومد یعنی 

 عاشقشم  

(یادم اومد این همون خلخالی بود که شب عروسی هم به پاش بست و نه تنها به حرف من بلکه به 
 د)  حرف شیرین که میگفت زشته اونو در بیارش هم توجه نکر

  

واایییی متنفرم از تابستون مخصوصا که دانشگاه هم میرو اخه میخوام سریع تمومش کنم تا بتونم 
واسه خودم یه کاری چیزی پیدا کنم اخه شیرین تا کی خرج دانشگاه منو بده دیگه واقعا خجالت 

ولی خدایی  میکشم ازش پول بگیرم با سمیه در میون گذاشتم اونم پیشنهاد داد که کالس رقص بزارم
 دلش خوشه ها حاال گیرم شاکرد پیدا شد کجا کالس رو برگذار کنم  
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درسا روز به روز دارن سنگین تر میشن گویا بچه ها از رقص من داخل دانشگاه تعریف به عمل اوردن 
که وقتی شنیدم واقعا از دستشون ناراحت شدم تازه دو هفته هستش باهاشون حرف هم نزدم ولی 

اومدن ازم معذرت خواهی کردن و گفتن  قصدشون جذب مشتری برای من هستش و صد البته امروز 
چند نفر هم ثبت نام کردم که دو عدد پسر هم بینشون هست وایییی فکر کنید من برم به یه نامحرم 

 رقص یاد بدم عمرا به بچه ها گفتم گفتم 

اورد و دستم داد به به چقدر ملت رقص  a3که لیست رو بیارن شهین زود تر از همه دوید و یه برگه 
دوست دارن تازه چه تزهایی هم دادن جلو هر اسم نام رقصی رو که میخداستن یاد بگیرن نوشته 

بودن  اسم اون دوتا برادر هم اخر لیست بود که یه خط خوشگل خو رد روش به بچه ها گفتم چطور 
ولی بچه ها قبول نکردن و شد  333هزینشو حساب کتاب کردین اونا هم گفتن ما گفتیم ساعتی 

 تومن که البته واسه مکان قرار شد بری خونشون   13ساعتی 

وقتی گفتمشون من نمیتونم برم خونشون اخه امکان داره داداشی ماداشی چیزی داشته باشن زینب 
شن پرید وسط حرفم فکر اونجاشم کردیم گفتیم باید فقط خودشون تنها باشن یا اتاق بزرگ  داشته با

که تو مدتی که تو هستی کسی داخلش نشه اشک تو چشمام جمع شد دستمو باز کردم و هر سه رو تو 
بغلم فشار دادم البته فقط سراشونا بعدم یکی یه ماچ اب دار کردمشون و ازشون تشکر کردم قرار شد 

 پنج شنبه ها کالس برگذار شه از صبح تا شب  

  

  

  

اوففففف چند ماه میگذره پول خوبی پس انداز کردم ولی بعضی وقتا دوس دازم گیس هلی بچه ها رو 
بکنم اخه من موندم میگه من یه رقص میخوام که بشه رو همه اهنگا رقصید باهاش بنظرتون همچین 

خونه چیزی داریم تو این مدت مشکلی هم راجب رفتن خونه بچه ها ندارم یا اتاق بزرگ دارن یا هم 
رو خالی از انسان میکنن و من میرم خونشون تازه چندتا فارغ التحصیل هم داشتم که اونقدر رفتن پز 

 دادن کلی شاکرد واسم پیدا شده  
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یک سال و نیم از وقتی که اومدم دانشگاه میگذره کتایون جون سه ماه پیش به رحمت خدا رفت تو 
ولی گذشت بعد از اون فرهاد گفت نمیتونه ایران رو خواب سکته کرد و مرد خیلی روزای بدی بود 

بدون مادرش تحمل کنه و بعد از فروش امالک و تبدیلشون به دالر و کارهای ویزا امروز خواهرم ایران 
رو به قصد ونیز ترک کرد با اینکه قرار شد بهم سر بزنن ولی بازم احساس تنهایی مثل چی گلومو گرفته 

کسم از درسم فقط یه سال مونده تازه کالس های رقص هنوز ادامه داره و فشار میده حس میکنم بی 
 وخرج زندگی و دانشگاهمو در 

میارم یه مقدار از پوالم رو هم واسه سپرده طوالنی مدت از اینا هست کهمیشه پول روش گذاشت ولی 
 نمیشه برداشت و سود خوبی هم میره روشا از اونا  

  

  

فرهاد رفتن میگذره تلفنی با هم در ارتباطیم ولی بازم دلم واسش تنگه سه ماه از روزی که شیرین و 
دیگه میخوام اموزش رقص رو کنار بزارم مخصوصا با پیشنهاد استادم که ازم خواست داخل شرکت 

میلیون در امد هم دارم بنظرم خیلی بهتر از  235تبلیغاتیش به عنوان گرافیست کار کنم و ماهانه 
لم از هر چی رقصه بهم میخوره پس به همه اعالم شد دیگه کسی اسم نویسی اموزش رقصه دیگه حا

 انجام نده چون فقط دو نفر مونده بودن تا جلسه اخر برم واسه تمرین خونشون 

یه دو ماهی هست دیگه کالس رقص برگذار نمیکنم و به جاش وقتهایی که کالس ندارم میرم شرکت 
پیش استاد واسه کار دیروز رءیس دانشگاه ازم خواست برم اتاقش منم با کلی سالم و صلوات رفتم 

اخه خودت بگو شما بودی یه دفعه رءیس میگفتت بیایی چه حسی داشته دو تقه زدم به در و داخل 
شدم بعد از سالم و اینا ازم خواست بشینم منم مثل خانم های با کالس خرامان رفتم و نشستم جونم 
بگه واست با حرفی که زد میخواستم بال در بیارم گفتش چون تو این دو سال و نیم رتبه درسیم باالی 

ه هستش تمام بوده و همچنین ترم تابستون هم رفته ام میتونم ترم بعد که از همین یه ماه دیگ 37
واحد های موندم رو با هم بر دارم واااییییییی انقده ذوق و شوق دارم یعنی من از بهمن یعنی اخراش 
تا تابستون دیگه درسم میتمومه دمش گرم کلی تشکر به عمل اوردم و اینا و فشنگی خودمو رسوندم 
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نب زد زیر گریه همش هم خابگاه و خبر رو دادم به بچه اونا هم اولش کلی ذوق کردن ولی بعدش زی
میگفت نامرررد یعنی چی وقتی ما از خونه برگشتیم تو نیستی هان این عادالنه نیست اخه شهین و 

 زینب مال استان فارس بودن نه شیرازا اطرافش اسمش یادم نیست ولی سمیه اصفهانی بودش 

ل دادم حتما حتما بیام اونا ترم تابستونه نمیموندن و میرفتم شهراشون کلی دلداری دادمشون و قو
 دیدنشون 

راستی دیروز یکی از بچه ها به اسم زیبا خیلی اصرار کرد ازم بهش رقص یاد بدم منم چون چندتا پروژه 
با هم تحویل داده بودیم و میدونستم هم دختر خوبیه قبول کردم برم چند جلسه یادش بدم البته 

 شرایط رو هم واسش گفتم  

  

  

  

میرم خونه زیبا اینا با مامیش هم اشنا شدم انقده ماهه که نگو زیبا خیلی دو جلسه هستش که 
 استعداد نشون میده و به احتمال زیاد فقط دو سه جلسه دیگه کار داره  

  

  

  

واااایییییی امروز ظهر خیلی خجالت کشیدم بدبخت زیبا هم کلی پشت تلفن معذرت خواست ولی 
 دیگه  

  

ازش خواستم اون بیاد خابگاه اخه نمیدونی چی شدش که ظهری که خونه قبول نکردم برم خونشون و 
زیبا اینا بودم مامانش رفته بود خونه عمش یکم تمرین کردیم که مامیش زنگید که بره بیاردش زیبا هم 

رفتش ولی به من گفت راحت باشم و از خودم پذیرایی به عمل بیارم منم با رفتنش یکم خونه رو دید 
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م تو اشپزخونه در یخچال رو باز کردم سرمو بردم داخل یخچال که خوب ببینم داشتم زدم بعدم رفت
واسه خودم اهنگ خوشگال باید برقصن اندی رو میخوندم یافتم یه خیار سبز داشت بهم چشمک میزد 

منم روشو زمین ننداختم برداشتمش چون داخل میوه خوری بود پس شسته شده بود صدای قدم 
ر کردم زیبا هستش گفت  ا  زیبا که زود اومدی ولی با دیدن پسری که دست به هایی اومد منم فک

سینه بهم زل زده بود دهنم باز موند حاال فکر کن یکم خیار هم تو دهنم اون جناب هم داشت ب رو ب 
ر منو دید میزد یه نگاه به لباسم کردم واییب خدا منو بکشه سریع از کنارش  رد شدم و خودمو پرت 

تاق زیبا در رو هم از داخل قفل کردم لباسم از این خفاشیا بود که تا پایین با...سن بودش و کردم ا
آستیناش گشاد بودش و شونه سمت چپم بیرون افتاده بود یه شلوارک طرح جین چسپون هم 

پوشیده بودم یکی زدم تو سر خودم و سریع مانتو شلوارمو پوشیدم با صدای در منم از خونه زدم بیرون 
وب بزارین از این پسره بگم البته بهتره بگم داداش زیبا چون بدبخت زنگ زدش وقتی هم من خ

گفتمش قضیه رو کلی معذرت بخواست بعدم گفتش داداشش بوده و اسمش امیر هستش خوب یه 
پسر قد بلند با پوست گندمی که موهاش تا رو گردنش بود صورت کشیده ای هم داشت بقیشو دقت 

 نکردم  

  

 ماه گذشته و االن داخل شهریور هستیم از اوضاع اب و هوا نگم که شش  

خودتون بهتر میدونین درسم رو به اتمام و فقط معطل پایان نامه هستم البت فکر نکنین اسون بودا نه 
جانم پدرم در اومد تا تونستم درسا رو پاس کنم دیروز زیبا زنگ زد و واسه تولدش دعوتم کردش منم 

دو بخرم تو یه مغازه از این گوی شیشه ایا هستش که تکونش بدی برف مرف میاد اومدم واسش کا
باال ها خوب این داخلش یه دختر و پسر بودن که همدیگه رو بغل کرده بودن و داخل یه باغ هم 

بونش بنظرم خوب بود همون رو خریدم  و از خود صاحب مغازه خواستم کادوش کنه خودمم 
بلند مشکی که روش نوشته های سفید داست با شلوار سفید و شال  میخواستم یه تونیک استین

سفید مشکی بپوشم بنظرم خوب بود ولی زیاد نمیتوتستم بمونم باید سریع برمیگشتم یه تاکسی خبر 
 کردم و سر کوچه زیبا اینا پیاده شدم 

  متاسفانه نرسیده به جشن تولد بخاطر شانس بسیار خوشگلم برگشت خوردم میگی چی شد 

خوب از تاکسی پیاده شدم داشتم مثل این با کالسا تو خیابون اروم اروم میرفتم که نمیدونم چی شد 
شدم خیس اب یه کم به باالی سرم نگاه کردم که هوا ابری مبری نبود تازه ساختمون چیزی هم نبود 
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و کمی جلوتر داشتم همینطور با خودم فکر میکردم چی شد که ماشین مشکی که از این خارجی ها بود 
ازم واستاده بود دنده عقب گرفت و کنارم واستاد شیشه دودی بود و چیزی معلوم نبود  یکم تو کوچه 
نگاه کردم که با دیدن چاله پر از اب دو هزاریم افتاد ولی امروز که بارون نیومده چطور اب داخل چاله 

 م میگه چطور پر شده  پره همینطور داشتم به چاله اب نگاه میکردم انگار حاال میاد به

علی _ یاد اون روز افتادم واسه مهمونی دیر کرده بودم و با بیشترین سرعتی که میشد داشتم میروندم 
که چاله اب رو ندیدم و ماشین هم از داخلش رد شد و دختری که بغل واستاده بود خیس اب شد 

هههه گندت بزنن از تو اینه نگاه ماشینو کمی جلوتر نگر داشتم و با کف دست زدم رو پیشونیم  اهههه
کردم دختره داشت مثل این گیجا اطرافشو نگاه میکرد دنده عقب گرفتم و کنارش پارک کردم اول کمی 

با ابروهای باال پریده نگام کرد بعد نگاهشو تو کوچه گردوند و رو چاله اب استب کرد از ماشین پیاده 
یچاره کل شلوارش کثیف شده بود نه سفید بود به قیافش شدم یه نگاه از باال به پایین بهش انداختم ب

نگاه کردم فقط یه رژ لب و ریمل داشت موهاش هم مشکی بود چون یه تکه کوچیک حالت کج از 
شالش بیرون افتاده بود از انالیزش دست برداشتم و با یه اهم متوجه خودم کردمش یکم نگام کرد و 

 بعد سرشو انداخت پایین  

 م نبود و عجله هم داشتم  انتظار داشتم بهم بتوپه و بگه مگه کوری و اینا  _ببخشید حواس

ولی با همون سر پایین خواهش میکنمی گفت و راه خروج از کوچه رو در پیش گرفت  میدونستم با 
این وضع هیچ اژانسی سوارش نمیکنه گوشیم زنگ خورد امیر بود بهش گفتم لباس کسی رو کثیف 

 ش کردم و میرم برسونم

به ساعت نگاه کردم از سه صبح گذشته بود چشمام میسوخت دفتر رو بستم ولی قبلش همون عکس 
با لباس قرمز رو گذاشتم الی دفتر تا فردا ادامشو بخونم حوصله بلند شدن نداشتم پس دست کردم و 

هم کاناپه رو به حالت تخت خواب در اوردم (اخه از این مبل تخت خواب شوها بود یعنی هم مبل 
 تخت خواب) 

  

بود که از خواب بیدار شدم قهوه ساز رو به برق زدم با شرکت خدماتی تماس گرفتم تا  33ساعت حدود 
 واسم یه خدمتکار داءم خوب پیدا کنن اونا هم گفتن تا ساعت یک کسی رو میفرستن   
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اسنامم تحمل کنم با باید کارهای طالق رو انجام میدادم دیگه اصال نمیتونستم حتی اسم سیما رو تو شن
سام تماس گرفتم و از خواستم کارهای طالق توافقی رو انجام بده و برگه رو واسه امضا بیاره اونم قول 

 داد تا یک هفته کاراشو بکنه  

  

دلم هوس اب تنی کرده بود رفتم داخل زیر زمین البته زیر زمین   زیر زمین هم نبودا فقط چهارتا پله 
 میخورد  

دوتا شیر اب بزرگ که مخصوص استخر بود رو باز کردم حدودا نیم ساعت طول میکشید تا  پرشه 
 سیستم گرم کن اب رو هم باز کردم  رفتم داخل اتاق و مایو مو پوشیدم  

  

داخل اشپزخونه شدم قهوه اماده بود یکم بیسکوییت از داخل کمد برداشتم و با قهوه خوردم فنجون 
وی میز گذاشتم رفتم کنار استخر دیگه پر شده بود شیرهای اب رو بستم یکم پامو خالی از قهوه رو ر

داخلش زدم خوب بود سیستم گرم کننده رو روی حالت اتومات گذاشتم که اب رو روی همین دما نگر 
داره نه سرد تر نه گرم تر شیرجه زدم داخل اب و شروع کردم شنا به حالت قورباغه به پشت هر نوع که 

 ودم شنا کردم  بلد ب

با صدای زنگ در از اب اومدم بیرون حوله لباسیمو پوشیدم و در رو باز کردمگفتش از شرکت خدماتی 
 اومده  

 یکم منتظر موندم که زنی حدود چهل بنج ساله داخل شد  

زن _سالم اقا من از شرکت خدماتی اومدم گویا به مستخدم تمام وقت اختیاج داشتین  به قیافش 
 ادم بدی باشه تازه اقای صالح(مدیر شرکت خدماتی) رو میشناختم و از اشناهام بود پس  نمیخورد 

_بله من به کسی احتیاج دارم خونه رو تمیز کنه و غذا بپزه لباس ها رو اتو کنه بشوره  کال کارهای خونه 
 د  میلیون هم میدم  زن با شنیدن این حرفم خیلی خوشحال ش 3رو تمام وقت انجام بده ماهی 

 _باشه اقا من مشکلی ندارم راستی من منیژه هستم منیزه خانلو  

 _بله منیژه خانم دنبالم بیاین اتاقتونو نشون بدم  
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اول خواستم ببرمش اتاق فریبا همون اتاقی که زمانی مال مریم بود ولی دلم راضی نشد و اتاق کنار 
 اتاق فریبا رو دادم بهش که یه پنجره بزرگ داشت ولی به یه نظافت توپ احتیاج داشت  رو کردم بهش  

بیاین تو سالن تا _این اتاق برای شما ولی به یکم نظافت احتیاج داره وسایلتونو بزارین همینجا و 
 قرارداد ببندیم  

 _چشم اقا  

 رفتم اتاق کارم (طبقه پایینه نه زیر زمینا همین طبقه که داخلش هستیم) یه برگه با خودکار اوردم  

قرار داد رو نوشتم و منیژه خانم هم امضا کرد نگاهم به دفتر افتاد برشداشتم و به طبقه باال رفتم دوست 
سال بود باز نشده بود رو از داخل گاو  7خودم و سیما کلید اتاقی که درش نداشتم برم اتاق خواب 

صندوق برداشتم در اتاق رو باز کردم تخت بهم ریخته بود همه جا رو خاک گرفته بود نگاهم به لباس 
عروسی افتاد که گوشه اتاق پرت شده بود درست فهمیدین این اتاق ،اتاق مشترک من و مریم بود 

یک شب با هم داخلش بودیم  اگه حرفای امیر اشتباه بود پس چرا شب دومادی من اتاقی که فقط 
 خراب شد چرا احساس پادشاهی نداشتم چرا  

در کمد رو باز کردم پر بود از لباسای رنگارنگ لباسای که هیچوقت پوشیده نشدن کشو هارو باز کردم  
 توالت به  تیشرت ،شلوارک،لباس خواب، لباس زیر همه چیز رفتم سمت میز

  

اینه نگاه کردم شکسته بود و تصویرمو درست نشون نمیداد تمام عطر و لوازم های ارایش رو زمین 
 پخش شده بود خم شدم و از بین وسایل پخش شده عطری که همیشه مریم میزد رو برداشتم  

ز جام بلند عجیب بود که سالم مونده بود بوش کردم همون بوی گل محمدی مریم عاشق این بو بود  ا
شدم و رفتم سمت لباس عروس یکم کثیف شده بود ولی هنوز زیبایی خودشو داشت یه لباس 

پرنسسی که باال تنه دکلته که پر بود از سنگ دوزی و منجوق دوزی های زیاد که تا کمر ادامه داشت و 
ین های ریز از اونجا پف دار میشد و دنباله نسبتا بلندی داشت رو دامن هم کمی با حالت پخش نک

 داشت  منیژه خانمو با صدای بلند صدا زدم  چیزی نگذشت که جلو در پیداش شد  

 _بله اقا  
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 _منیژه خانم اینجا رو تا شب تمیز شده ازتون  

میخوام هیچ چیز رو دور نریزین جز خورده شیشه مالفه هارو هم دور نندازین بشورین و دوباره بکشین 
 روی تخت  

 _بله قربان 

جواب سواالمو پیدا میکردم جواب چیزایی که مثل خوره داشت از درون منو میخورد تمام جواب باید 
چراهام باید داخل دفتر باشه با این فکر سریع از اتاق خارج شدم و رفتم اتاق مهمان خوب تا اونجا 

 خوندم که خیس اب شده بود 

یگر بود یه پسر باموهای با صدای اهمی سرمو به اون سمت چرخوندم یکم نگاش کردم خیلی ج
مشکی حالت دار چشمای قهوه ای ته ریش بینی و لب متناسب سریع سرمو انداختم پایین باخودم 

گفتم خاک تو سرت پسر مردومو قورت دادی که  پسره ازم معذرت خواست منم به گفتن خواهش 
 میکنم اکتفا کردم  

رس میگیرم و یه جوری میشم  با این میدونین من همیشه وقتی میخوام با یه مرد حرف بزنم است
لباسا دیگه نمتونستم کاری بکنم پس راه برگشت رو در پیش گرفتم کادو زیبا رو فردا میدادم دیگه 

داشتم به خیایون اصلی میرسیدم که همون ماشین مشکیه کنارم ترمز کرد اول گفتم شاید با کسی کار 
سمت شاگرد پایین رفت  پسره_خانم بفرمایید  داره یکم اطراف رو نگاه کردم که خبری نبود شیشه

 برسونمتون با این وضع تاکسیا سوارتون نمیکنن پیاده هم خطر ناکه 

51 

 اول خواستم قبول نکنم ولی یکم که فکر کردم دیدم حق با اونه و با این وضع

نمیتونم کاری بکنم به سمت ماشین رفتم خواستم عقب بشینم که متوجه شدم ماشین اصال عقب نداره 
 یعنی فقط دوتا صندلی داره پس به اجبار جلو نشستم  
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همه کارا رول عادیشو داره پیان نامه مو اراءه دادم و قبول شدم االن هم یه دوهفته هست دارم دنبال 
ازه نمیدن خابگاه باشم امروز یه خونه تو یه ساختمون که همش دانشجو خونه میگردم اخه دیگه اج

که من نمیتونم قضیه رو با بچه های  33533بودن دیدم خونه خوبیه ولی یکم هزینش زیاده ماهی 
خابگاه در میون گذاشتم اونا هم گفتن یکم صبر کنم تا با خانواده هاشون حرف بزنن که اگه راضی 

گیریم االن هم دارن با خانواده هاشون اختالت میکنن سمیه که قیافش اویزون شدن با هم خونه رو ب
شده و این یعنی منفی زینب یه لبخند گشاد رو لبشه گوشی رو قطع کرد و شروع کرد جیغ کشیدن 

قبول کردن قبدل کردن منم باهات میام اومد کنارم نشست و باهم به شهین نگاه کردیم داشت با نامزد 
زد اخه خانواده اش گویا قبول نکرده بودن اونم قصد داشت نامزدشو بفرستدش جلو جونش حرف می

گوشی رو قطع کرد و شروع کرد قدم رو تو اتاق از اینور به اونور یه منو زینب هم نگاش میکردیم یه نیم 
ساعت گذشت که گوشیش زنگ خورد نامزدش تونسته بود خانوادشو راضی کنه حاال یعنی میوفتاد 

 ونصد تومن بنظرم خوب بود  ماهی پ

  

  

  

یک ماهی هست که اومدیم خونه تمام وسایل خونه رو خودش  داره دوتا اتاق هم داره با یه حال و یه 
اشپزخونه کوچیک کال خوبه نامزد شهین هم دو روز پیش اومد و به قول شهین از جامون مطمءن شد 

 و رفت   

 کارم راضیم صبحی مدیر ازم خواست برم اتاقش باهام کار داره   تو کارم جا افتادم هر روز میرم سر کار از

 کاغذی رو به طرفم گرفت  

گفتش این ادرس شرکت مهندسی مجد هستش فردا باید برم اونجا و واسه تبلیغات شرکتشون طرح 
 بزنم تازه گفتش رءیس شرکت خیلی مشکل پسنده اگه بتونم  راضیش کنمپول خوبی هم گیرم میاد 

  

ه از اون روز میگذره رفتم به ادرس و شخص رءیس کسی نبود جز همون پسره که منو رسوند یک ما
اونم انگار منو شناخت ولی به رو خودش نیورد از کار نگم که بهتره انقدررررر واسه یه کارت از اینا هست 



 

59 فحه ص        کنید                               برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

هر طرحی  واسه معرفی شرکت که اسم شرکت و شماره تلفن و اینا رو داره منو دوووند که نگو و نپرس
 میدادم یه ایراد میذاشت یا رنگش بده شماره خشگل نیست طرحش جالب نیست و و و و و  

سرتونو درد نیارم هر چی هم میگم ده مرد حسابی خودت بگو چطور چیزی میخوای یه نگاه چپکی 
دس مینداخت بهم که این کار شماست نه کار من باالخره امروز کار رو تحویل دادم و اقا پسندیدا ح

بزنین چرا دوس دارم سر به تنش نباشه چون جناب همون اولین طرحی که زده بودم رو بعد از سه 
هفته عالفی اینجانب قبول فرمودن دوست دارم اون چشمای خشگلشووو از کاسه در بیارم خدایی 

 خیلی چشماش نازه ولی اخالقش چیز مرغیه  

  

  

رفت و گفت برم دفترش باهام کار داره منم از مدیر داشتم زندگیمو میکردم که استاد باهام تماس گ
بخشمون (شرکت تبلیغاتی بخش های مختلفی داره که تمام بخش ها زیر نظر استاد هستش یعنی 

 اون نظارت میکنه  ولی واسه هر بخش یه مدیر داریم) کسب اجازه کردم و رفتم دفتر استاد  

  از چیزی که استاد گفت هم خوشحال شدم هم ناراحت 

استاد فرمودن که جناب مجد ازشون خواستن من رو برای کار به شرکتشون بفرستن چون به کمک 
اینجانب احتیاج دارن خوب این بخش ناراحت کنندش و بخش خوشحال کنندش اینکه جناب مجد 

هستش ولی هر طرحی رو که انجام بدم بسته به نوع طرح 235فرمودن که ماهانه حقوق ثابت بنده 
تومن به حقوق اضافه میشه پیشنهاد وسوسه بر انگیزی هستش خوب شما بودین قبول  533کم   کم 

نمیکردین کیه که از پول بدش بیاد در ضمن همشم که مجد رو نمیبینم حاال شاید روزی دوبار پس به 
استاد گفتم که قبول میکنم  علی_ یاد اون روزا افتادم وقتی اومد و گفت که از شرکت تبلیغاتی .... 

اومده خیلی از دیدنش تعجب کردم طرح اولیه ای که زد بنظرم عالی بود ولی دوس نداشتم همون اول 
بار قبول کنم بخاطر همین تا سه هفته معطلش کردم بیچاره هر روز پنج تا طرح جدید میورد و میرفت 

مشکل داره  ولی من دلم پیش طرح اولی بود اخرم گفتم همون تو اون مدت فهمیدم تو رابطهبا اقایون
 منم تا میتونستم اذیتش میکردم مثال وقتی حرف میزدم اصال به 

صورتم نگاه نمیکرد که منم رو بهش گفتم خانم ادب حکم میکنه وقتی کسیباهاتون حرف میزنه به اون 
 نگاه کنید نه زمین   
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من مثل بچه تازه یه روزم گفتمش فکر نکنم دیگه بچه مدرسه ای باشین پس بهتره وقتی میاین شرکت 
های دبیرستانی لباس نپوشید آیی آییی اگه قیافشو میدیدین اونموقع دقیقا مثل لبووو لپاش سرخ 

سرخ میشد بعد از رفتنش از شرکت انگار یه چیزی رو گم کرده بودم حست بچه ها یه عروسک حدید 
ه جوابمو واسشون میخری بهش عادت میکنن منم به اذیت کردن و حرص دادنش عادت کرده بودم ن

هم نمیداد دختر جماعت زیاد دور و برم بود ولی هیچکس مثل مریم نبود نمیدونم چطور بگم بهتون 
 مثل یه دایره سفید وسط تمام دایره های سیاه زندگیم بود (امیدوارم متوجه منظورم شده باشین)  

ا شده بودم) تماس پس با جناب ساجدی (رءیس کار مریم که از طریق اقا جون خدابیامرزم باهاش آشن
گرفتم و ازش خواستم مریم رو برای کار به شرکتم بفرسته حقوقش رو هم طوری گفتم که نتونه نه بیاره 

 اخه کی از پول بیشتر  

 وقتی فرداش اقای ساجدی تماس گرفت و گفت که خانم ذاهد قبول کردن یک ذوقی کردم که نگوووو  

 خواستم ادامه رو بخونم که چند تقه به در خورد و منیژه خانم داخل شد   

 _ببخشید که مزاحم شدم اقا کارهای اتاق تموم شدن میخواستم ببینم برای شام چی درست کنم  

_دستتون درد نکنه هر چی که دوست دارین درست کنید برای من فرقی نمیکنه  داشت از اتاق بیرون 
 گشت  _ببخشید اقا ولی گوشیتون یه ریز زنگ میخوره  میرفت که نرفته بر 

 _ممنونم که گفتین االن میام میتونین برین  

بعد از رفتن منیژه از تخت بلند شدم دفتر رو برداشتم و به اتاق خودم و مریم رفتم همه چیز تمیز شده 
بود دفتر رو گذاشتم رو پاتختی و به طبقه پایین رفتم گوشیم داشت  زنگ میخورد با دیدن اسم ایرج 

دم رفته بود ولی یادم افتاد که باید بهش زنگ میزدم تا جواب پیشنهادش رو بدم ولی من به کل یا
بنظرم ساناز به محبت مادری احتیاج داشت و با چیزی که از دریا دیدم مادر خوبی میشد با این فکر 

 دکمه اتصال رو فشار دادم 
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 قرار شد فردا بریم دادگاه و حضانت ساناز رو بدم بهشون با اینکه واسم خیلی 

پیشم باشه سیما وقت و بی وقت به بهونه اون سخته ولی اینده ساناز مهمتره و مطمءنم اگه ساناز 
 میاد تو این خونه  اخ گفتم سیما  

 _منیژهههه خانم منیژههه خانم  

 سریع از اشپزخونه اومد بیرون و کنارم ایستاد  _بله اقا  

_منیژه خانم فردا اتاق اول از سمت راست طبقه باال رو تماما خالی کن همه چیزو بریز دور یا اگه چیز 
د بخوری هست و کسی رو میشناسی که نیاز مند باشه بهش بگو بیاد ببره اتاق رو تا فردا شب خالی بدر

 خالی حتی بدون پرده ازت میخوام  _بله اقا متوجه هستم 

تلویزیون رو روشن کردم و بعد از کلی باال و پایین کردن کانال ها رو پی ام سی نگر داشتم چشمامو 
 کیه دادم  بستم و سرمو به پشتی مبل ت

فکرم رفت سمت مریم یعنی االن کجاست چیکار میکنه زنده است یا مرده  یادم افتاد که بهم گفتش 
 بچه ها ی عشقش هستن  یعنی عاشق کسی شده اون شخص کیه  

 اصال مریم خیانت کرده یا نه اگه نکرده چطور حامله شده اصال چرا شب عروسیمون اون اتفاق افتاد  

باید هر چه زود تر تمام دفتر رو میخوندم امروز که سه شنبه هستش ولی از شنبه  چشمامو باز کردم
 باید برگردم شرکت سام دست تنها نمیتونه از پس کارا بر بیاد  منیژه خانم ازم خواست برم غذا بخورم 

داخل اشپزخونه غذا رو چیده بود کوکو سیب زمینی ساالد و سس و .... همه رو روی میز چیده بود 
نهایی از گلوم پایین نمیرفت از منیژه خانم خواستم با هم غذا بخوریم اونم قبول کرد اولین لقمه رو که ت

گذاشتم تو دهنم رفتم به گذشته ها مریم خیلی اشپز خوبی بود و این کوکو سیب زمینی دقیقا مزه کوکو 
دادم و در حینی که از  های اونو میداد بیش تر از چهار لقمه نتونستم بخورم صندلی رو به عقب حول

منیژه خانم بابت غذا تشکر و شب بخیر میگفتم از جام بلند شدم و به سمت طبقه باال رفتم طبق عادت 
به سمت اتاق خودمو سیما رفتم دستمو گذاشتم رو دستگیره که یادم اومد االن اتاق من اتاق انتهای 

دوتا سمت چپ و یکی هم که در  اتاق هستش که دو تا سمت راست و 5راهرو هستش (طبقه باال 
 بزرگتری نسبت به بقیه داره ته راهرو قرار داره) بسمت ته راهرو قدم برداشتم 
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در رو باز کردم و داخل شدم یادم به شبی افتاد که مریمو انداخته بودم رو کولم و از پله هااومدیم باال 
ی علی بزارم پایین علیییی االن اونم با اون دست های ظریفش همش میزد به پشتم و میگفت  _وااایی

میوفتم جیغغغغغغغغ  خودمو رو تخت پرت کردم و به سقف زل زدم  خدایا یعنی اخرش چی میشه تا 
 کجا باید پیش برم  

یاد یه جمله افتادم که میگفت از خریبه خوردن زخم نداره این خوردن از اشناهاس که یه زخم عمیق به 
 جا میزاره 

  

  

 بیدار شدم  با صدای گوشیم 

 دستمو دراز کردم و گوشی رو از پا تختی برداشتم بدون نگاه به شماره دکمه اتصال رو زدم  _بله  

سام_ کجایی پسر نیم ساعت دیگه دادگاه شروع میشه مگه نمیخوای حضانت ساناز رو کامل به ایرج 
 بدی  

 دیگه خودمو میرسونم   با شنیدن حرفاش سیخ رو تخت نشستم اهههه خواب موندم  _تا نیم ساعت

 _منتظرتم داداش فعال  

فشنگی اماده شدم یکی از لباسای داخل کمد رو پوشیدم سوار ماشین شدم و با سرعت هزاررررر خودنو 
 رسوندم دادگاه  

  

از دادگاه خارج شدیم با ایرج دست دادم و ازش خواستم مراقب ساناز باشه و اگه اذیتش کنه با من 
 طرفه  

 احافظی کرد و گفتش شنبه برگه طالق رو میاره برام تا امضاء کنم  سام هم خد
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ماشین رو روشن کردم و شروع کردم تو خیابونا چرخیدن نمیدونم چقدر خیابون گردی کردم که ماشینو 
گوشه خیابون نگر داشتم و سرمو تکیه دادم به فرمون و چشمامو رو هم فشار دادم یه ربع تو همون 

ه که کناره وضع موندم چشمامو باز کردم نگاهم به لباسی افتاد که تنم بود یه پیرهن قهوه ای سوخت
 هاش با نوار نارنجی کثیف کار شده بو با یه شلوار کتون قهوایی 

 یاد روزی افتادم که با مریم رفتیم واسه خرید لباس  

_ببین علی لباسای تورو کامل من انتخاب میکنم تو هم لباسای منو انتخاب کن باشه اقایی چقدر اونروز 
اون لباسایی که همش تور بود و کوتاه   کوتاه رو خوش گذشت یادمه سر انتخاب لباس خواب از عمد 

انتخاب میکردم و مریم هم سرشو مینداخت پایین و گوشه لبشو گاز میگرفت با اینکه بهش گفته بودم 
 از این عادتش خوشم نمیاد و بهتره ترکش کنه ولی بازم همون آش و همون کاسه  

 نفس عمیقی کشیدم و به سمت خونه راه افتادم 

رفتم طبقه باال و داخل اتاق شدم در کمد رو بازکردم و یه ست ورزشی خاکستری ادیداس  یه راست
 پوشیدم  

 رو تخت نشستم و دفتر رو باز کردم  

  

سه هفته از کار جدیدم میگذره برخالف انتظارم هر روز و هر دقیقه جناب رءیس رو مشاهده میکنم 
دیوار کاذب از اتاق رءیس جدا شده و جناب  میگی چرا چون اتاق من یه اتاق کوچیک هستش که با

 رءیس تمام فرمایشاتشونو به بنده میفرمایند و خدایی شرکت خوبیه و منم عاشق کارمم  

 سه چهار ماهه که تو شرکت علیم خخخخخخ دیدی چه زود پسر خاله شدم ولی جلو خودش نمیگما  

نه انگار یه چیزی سر جاش نیستش تو این مدت خیلی بهش عادت کردم و هر روز باید ببینمش مگر
 انگار یه چی کمه  

دو روزه علی نیومده سرکار خیلی نگرانشم همش میترسم چیزیش شده باشه ولی رومم نمیشه به 
 گوشیش زنگ بزنم  
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بعد از کلی دل دل کردن بعد از ساعت کاری باهاش تماس گرفتم بعد از کلی بوق خو ردن یه اقایی 
 جواب داد  

 _بله  

 _سالم ببخشید گوشی اقای مجد  

 _بله  

_علی مجد رو میگما  صدای خنده بیجونش اومد_میگم که خودمم خانمم  خانم رو یه جور تاکیدی 
 گفت یعنی منو نشناخته  

 _ببخشید که مزاحمتون شدم ذاهد هستم راستش دیدم دو روزه نیومدین سر کار نگرانتونشدم  

 _............ 

وووووو اقایییییی مجددددددد کجا رفتین اقاییی مجددددددددد علی اقااااااااا  هر _الوووووو الوووو
 کاری کردم جواب نداد  

های اماده شده ی طرح ها  یه تاکسی گرفتم و  cdدلشوره گرفته بودم قبال تا دم خونش واسه دادن 
 ادرس رو دادم  

واب نداد  دستمو گذاشتم رو زنگ و بر سریع پیاده شدم و کلید  زنگ رو چند بار فشاردادم که کسی ج
 نداشتم در با تیکی باز شد  

راستش یکم ترس برم داشت که داخل بشم اخه یه دختر تنها تو خونه یه مرد میدونین که  با فکر به 
اینکه ممکنه بالیی سرش اومده باشه این افکار رو پس زدم و فاصله در تا خونه رو با دو طی کردم در 

 کردم  شروع کردم سرک کشیدن اینور اونور _جنابببب مجددد کجاییین  ورودی رو باز 

 _اقاییی مجدددد  علی اقااااا  

 نگاهم به جسم بیحالش که به دیوار تکیه داده بود زیر ایفون افتاد  

 سریع خودمو بهش رسوندم دوتا انگشتامو گذاشتم رو شونش و کمی تکونش دادم ولی افاقه نکرد  
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 دستمو بردم جلو که بزارم رو بازوش اخه فقط یه لباس استین حلقه ای تنگ پوشیده بود  با تردید دوتا 

چشمامو بستم و دستمو دو طرف بازوهاش گذاشتم و یه کوچولو تکونش دادم انقد داغ بود که نگو 
دستمو گذاشتم رو پیشونیش مثل کوره شده بود  سعی کردم بلندش کنم و بزارمش رو کاناپه ولی زورم 

 یرسید  نم

یادم افتاد که وقتی یه دفعه شیرین حالش بد شده بود خانم رضایی (مسءول یتیم خونه) یکی زد تو 
 گوشش که خوب شد  منم اینطوری کنم فکر نکنم بفهمه هان  تمام زورمو تو دستم جمع کردم و شترق  

 ولی حواسم نبود چون از اونور مجد پخش زمین شد و سرش خورد به پارکت  

یکم چشماشو باز کرد که سریع راستش کردم و با کمک خودش خابوندمش رو کاناپه بزرگه خودمم رفتم 
 یه تشت اب اوردم ولی دستمال نداشتم یه نگاه به لباسش کردم  

نه نمیشد شالم خوب بود اونم حالش خوب نبود پس بیدار نمیشد شالمو برداشتم تا زدم  تا یه یک 
تمال گذاشتن رو پیشونیش رو ادامه دادم که تبش به مقدار قابل توجهمی ساعت و نیمی پاشویه و دس

پایین اومد وسایلو بردم تو اشپزخونه شالمو شستم و کلی فشردمش که ابش بره بعد انداختمش روی 
 صندلی تا خشک شه  

م جا بهتر بود کمی سوپ درست کنم تمام وسایال رو در اوردم (البته با کلی گشتن) سوپ رو گذاشتم یک
 بیفته  

گشنم بود تو یخچال رو نگاه کردم یکم نون با خامه اوردم بیرون و شروع کردم خوردن  باصدایی 
 برگشتم عقب 

علی_اونروز رو خوب یادمه فکر کنم اولین جرقه عشقم اونروز زده شد  چشمامو باز کردم و خودمو رو 
 مبل دیدم  

 دم نبود  یادم اومد رفتم در رو باز کنم ولی بعد چیزی یا

خیلی تشنه بودم رفتم سمت اشپزخونه ولی با چیزی که دیدم دلم یه لرزید همونجا  موندم به موهاش 
 نگاه کردم چقدر مو داشت من فکر میکردم مثل این دخترا از این چیزای بزرگ میزنه پشت سرش  

 چقدرم ریزه میزه است جون میده تو بغل بگیریشو..... 
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 پیشروی نکنه یه اهم کردم  برای اینکه بیشتر ذهنم 

 که سریع سرشو برگردوند طرفم با دیدنم از صندلی بلند شد  

ا  بیدار شدین اقای مجد بفرمایید داخل حال االن واستون سوپ میارم  خواستم از اشپزخونه خارج  
 شم ولی کر....مم گرفت اذیتش کنم رو بهش گفتم  موهای خشگلی دارین خانم ذاهد  

 پزخونه خارج شدم ندیده میدونستم شده لبو و سریع از اش

  

 واییییی خیلی خجالت کشیدم پسره بیشعور میمردی بروم نیاری  

کاسه سوپ به اضافه لیمو و یه لیوان اب رو داخل سینی گذاشتم شالمم بااینکه هنوز کمی نم داشت رو 
 موهام تنظیم کردم و سینی به دست از اشپزخونه خارج شدم  

   

 صبح سال تحویل میشه االن ساعت هفته بچه ها 9عیده ساعت  امروز روز

همه رفتن پیش خانوادشون و من تنهام علی به همه گفت که هر وقت بخوان میتونن تو این دو هفته 
 هم همه باید باشن   30سر کار برگردن ولی بعد از 

روردین بعدش برم ف 3منم تصمیم گرفتم تیپ بزنم و سر راه هم کیک بخرم اخه روز تولدمم هست 
شرکت اینجوری خیلی بهتره حوصلمم سر نمیره تازه کار های عقب مونده رو هم انجام میدم  یه مانتو 

سورمه ای که حالت تونیکه ولی تونیک نیستا از این جنس پارچه هست کلفته ولی حالت کششی داره 
رد و بسته یه کت کوچیک ولی از اونا پوشیدم که دور کمرش یه کمربند با زنجیر طالیی داره و یقه گ

استین بلند مشکی با حاشیه طالیی هم روش میخوره یه شلوار مشکی با کیف دسته بلند که حالت کج 
رو شونه میوفته و یه شال سورمه ای یکم رژ قرمز و کمی رژ گونه هلویی و ریمل کفش های تخت 

شو گذاشتم داخل مانتوم با عروسکی سورمه ایمم برداشتم موهامو از پشت دم اسبی بستم و ادام
 اژانس تماس گرفتم  

اول رفتم یه کیک کوچولو موچولو شکالتی خریدم بعدم سوپری اب میوه و نوشابه و چیپس و پفک و 
 لواشک و قره قروت ......... 



 

67 فحه ص        کنید                               برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

جلو شرکت از ماشین بیاده شدم چون دستم پر بود از اقا ظفر خواستم بیاد واسم در رو باز کنه 
ن بیچاره هم قبوا کرد وارد شرکت شدم ساکت ساکت اول کمی وهم برم داشت ولی بعد (سرایدار) او

بیخیال شدم چون کسی نبود و مطمءن بودم روز عید کسی نمیاد و همیشه پیش خانواده هاشونن 
تصمیم گرفتم برم اتاق علی اخه میزش بزرگ بود و مبالشم خیلی راحت کیک رو رو میز گذاشتم کیسه 

 هم کنارش شالمو برداشتم تا زدم و رو مبل بغلی گذاشتم موهامو از مانتو در اوردم   خوراکی ها رو

موهام خیلی بلندن و من عاشقشونم رفتم داخل اشپزخونه و یه بشقاب و چنگال اوردم فقط نیم 
بودش نه رادیو  گوشیمو برداشتم و یه اهنگ پلی  tvساعت مونده بود به تحویل سال اینجا هم نه 

 مشب در دل شوری دارم  باز امشب من در اوج اسمانم  راضی باشد با ستارگانم  کردم  ا

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

چشمامو بستم و دعا کردم که سال های دیگه تنها نباشم دعا کردم خدا بهم خانواده بده کسایی که 
 دوستم داشته باشن و دوستشون داشته باشم نمیدونم چرا یاد علی افتادم  

  

 حتما االن با خانواده اش خوشه  

چشمامو باز کردم که نگاهم تو دوتا گوی قهوه ای ثابت شد فکر میکردم خیاالتی شدمچشمامو چند بار 
 بهم زدم که دیدم نه بابا خیال کجا بود خود خود علیه  _ ا  علی اینجا چیکار میکنی  

 لبمو گزیدم اه م منظورم جناب مجد هستش  

ن یه ده مین که گذشت دیدم حرفی نمیزنه سرمو اوردم باال که دیدم داره با تفریح سرمو انداختم پایی
 نگاهم میکنه نگاه که نه زل زده بود به من پسره ی  استغفرال... 

یه دستمو گذاشتم رو سرم ای خاک عالم منو بگو جلوش کشف حجاب کردم سریع شالمو برداشتم 
 خواستم بندازم سرم که مچ دستمو گرفت  

ولت بهم وصل شده باشه دروم نگفتم   نگاهمو از دستو که تو دستش اسیر  3333گه بگم انگاربرق ا 
 بود گرفتم و به صورتش نگاه کردم  

 _حیف این موها نیست که بخوای زیر شال پنهونشون کنی  
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 با تعجب نگاش میکردم انگار خودشم تازه متوجه شده چی گفته سریع دستمو ول کرد  _اینجا چیکار
 میکنی االن باید پیش خاتواده ات باشی  

منم گفتمش خانواده ای ندارم اونم گفتش منظورت چیه که منم کل زندگیمو تعریف کردم  بعد از تموم 
 شدم حرفام بهش نگاه کردم  شما چرا اینجایین جناب مجد  

ا جونم  انگاری منم مثل تو تنهام با این تفاوت که خانواده ام به جا یتیم خونه گذاشتنم پیش اق
ناراحت بودش منم واسه اینکه بحسو عوض کنم گفتم بیخیال بیا کیک بخوریم  اونم انگار تازه متوجه 

 کیک شده بود  چرا کیک خریدی  زیر چشمی نگاش کردم  اخه امروز تولدمه  

ا اونم گفتش نمیدونسته و تبریک گفت اونروز با هم کلی حرف زدیم کیک خوردیم تمام چیپس و پفک
رو هم نوش جان کردیم و رءیس از اقای مجد به خواست خودش تبدیل به اقا علی شد البته خودش 

میگفت فقط بگو علی ها ولی من روم نمیشد بهش بگم با هم رفتیم شهربازی کلی خوش گذشت شبم 
 علی منو با ماشینش که االن فهمیده بودم اسمش المبورگینی هستش رسوندم خونه و رفت  

  

61 

  

 ک هفته گذشته کارهای عقب مونده رو تموم کردم حوصلم سر رفته و دلم مسافرتمیخواد  ی

  

دیروز علی زنگ زد گفتش میخواد بره شمال و ازم خواست منم باهاش برم چون تنهاست و گفتش 
هم اولش نمیخواستم قبول کنم ولی یکم که فکر کردم دیدم علی  33چهار روزه بر میگردیم یعنی دقیقا 

ادم خوبیه و حد خودشو هم میدونه منم که مردم از بس تو خونه نشستم پس بهتره باهاش برم که 
 قبول کردم و قراره ساعت هفت که نیم ساعت دیگه هستش بیاد دنبالم  

نیم ساعته که حرکت کردیم علی حرفی نمیزنه منم دارم مینویسم میدونی به این نتیجه رسیدم این 
 پسر چند شخصیت داره  
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م شده از علی خواستم نگر داره تا از سبدی که گذاشتم صندوق عقب جعبه نون و پنیر و گردو به گشن
 اضافه نون رو بیارم  

علی هم فکر کنم گشنه بود چون زود قبول کرد صبحانه رو خوردیم که البت من واسه اقا ساندویچ 
تا بوق زد  پیرمردی در رو باز درست کردم ساعت یازده و خوردی بود که جلو یه در بزرگ ایستاد و چند

کرد و ماشین رو داخل بردیم ویالی خوبی بود نه بزرگ   بزرگ که ادم بترسه تنها داخل باشه ونه 
کوچولو که ادم خفه شه ساک کوچیکمو از صندوق عقب برداشتم و پشت سر علی داخل شدم یه حال 

خواب ها طبقه باال هستن خودش بزرگ با اشپزخونه اپن حالت دوبلکس بود ویال علی گفتش اتاق 
 وارد اتاق سمت چپی شد و از من خواست از بین دوتا اتاق دیگه یکی رو انتخاب کنم  

بغیر از اتاق خودش سه تا در دیگه بود که طبق گفتش دوتاش اتاق خواب و یکی دیگه هم فکر کنم 
لی اتاق علی سرویس سرویس بهداشتی باشه شروع کردم به باز کردن درها حدسم درست بود در بغ

 بهداشتی خیلی مجهزی بود که سنا و جکوزی هم داشت با یه وان گ رد بزرگ 

دوتا اتاق ها رو نگاه کردم یکیش بالکن داشت و ویوی جنگل منم از خدا خواسته همون رو انتخاب 
 کردم  

 خیلی خسته بودم خودمو رو تخت بزرگ دو نفره پرت کردم و خوابیدم 

  

  

 برگشتیم این چهر روز خیلی خوش گذشت با هم رفتیم دریا ماهی االن تو راه 

دودی خوردیم رفتیم جنگل والیبال بازی کردیم جوجه خوردیم و کلی خرید کردیم علی هم یه گوشواره 
صبح میرفتیم  1نقره که طرح ستاره داره و به گوش میچسبه به عنوان کادو تولد به داد هر روز ساعت 

 شب بر میگشتیم علی خیلی مرد خوبیه خوش بحال زن آیندش   32"33دَدَر دودو و ساعت 

  

دوهفته گذشته همه چیز حالت تکراریشو پیدا کرده خونه شرکت خونه شرکت  حس میکنم بعد از سفر 
به شمال یه چیزی سر جاش حس میکنم یه چیزی داخل وجودم تغیر کرده گاهی دوست دارم بشینم 
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یه گوشه و فکر کنم به زندگیم به آیندم ولی تا یکم بیکار میشم همش تصویر علی جلو چشمامه 
 جاهایی که با هم رفتیم کارایی که کردیم یادم میاد  

هر روز اول باید علی رو ببینم وگر نه روزم شب نمیشه تازه یه چیزی رو متوجه شدم علی عالوه بر 
ز که داشت برای یکی از مشتری ها طرح رو توضیح میداد جذاب بودن صدای محشری هم داره دیرو

 خوب به صداش گوش دادم عالیه حتما باید یه دفعه بهش بگم واسم بخونه  

  

  

اردیبهشته من متوجه شدم عاشق شدم اونم عاشق مردی که تفاوتمون از زمین تا اسمونه  31امروز روز 
 نصبش معلومه و نه زیبایی خیره کننده داره  اون پولدار و خوشتیپ و من یه دختر که نه  اصل و 

علی _پس اونروزا که من تو کنکاش با خودم بودم که بهت بگم بهت حس دارم که دوست دارم تو مال 
 من باشی فقط برای من تمام و کامل  

اهیییی کشیدم صدای شکمم بلند شده بود از جام بلند شدم و رفتم طبقه پایین تو پله ها منیژه خانمو 
 یدم  د

 _اقا االن میخواستم بیام واسه نهار صداتون کنم  خودم اومدم دیگه منیژه خانم بیاین بریم  

با هم رفتیم تو اشپزخونه نهار قورمه سبزی بود غذای مورد عالقه من (منم عاشق قورمه سبزیم خیلی 
ره برم ادامه دفتر دوست دارم ) تا جایی که جا داشتم خوردم و از منیژه خانم تشر کردم خواستم دوبا

خاطرات رو بخونم که زنگ در به صدا در اومد ایفون تصویری بود  سیما جلو در بود خواستم جواب 
 ندم که دستشو گذاشت رو زنگ و بر نداشت 

دکمه رو فشار دادم در باز شد رفتم جلو در حال واستادم سیما داشت به سمتم میومد  _مگه نگفتم 
 ننن  دیگه انورا پیدات نشه هانن

_نیومدم تو رو ببینم اومدم ساناز رو ببینم بعدم داشو بلند کرد ساناااااززززز مامان کجایبییییی 
دختررررررم سانازززز ززز بیا عزیزم اومدم با خودم ببرمت خواست داخل شه که دستمو جلو در گذاشتم  

 یه پوزخند نشوندم رو لبم  
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 _خودتو خفه نکن ساناز اینجا نیست  

 چیه دخترمو کجا بردی هان برو بیارش وگر نه ازت شکایت میکنم   _منظورت

 _برو ببینم چه گ.ه.ی میتونی بخوری  

در ضمن کسی که بد میبینه من نیستم تویی میدونی که سزای زنی که شوهر داره ولی بچش مال 
 شوهرش نیست چیه هومم  

 _خفه شوووو تو نمیتونی اینکارو بکنی ساناز رو ازت میگیرم ببین  راه خروجو در پیش گرفت که  

_هی خانم خانما ساناز با باباش رفت هلند تازه یه مامان خوبم داره که س.گ.ش شرف دا ره به 
 صدتای تو راستی شنبه میای شرکت و خیلی ساده و با ارامش برگه طالق رو امضا میکنی مهریتم

 میبخشی  

 یکم چشمامو چرخوندم و شونمو باال انداختم وگر نه میدونی چی میشه مگه نه دوشیزهههههه 

 حرفامو با حالتی گفتم که تمسخر ازش شرشر میریخت  

سیما صورتش از حرص قرمز شده بود ولی نمیتونست چیزی بگه ولی طوری در رو بهم کوبید که فکر 
 شو شنیدن  یه لبخند اومد رو لبم  کنم تا چندتا همسایه اونورتر صدا

 برگشتم داخل منیژه خانم با چشمای گرد شده نگام میکرد خندمو خوردم  _من میرم طبقه باال  

 _بله اقا رفتم باال 

 و دوباره دفتر رو تو دستم گرفتم 

  

  

خواستم  سرمای بدی خوردم فکر کنم اثرات موندن تو بارون بهاریه زنگ زدم شرکت و از خانم حسن پور
 واسم مرخصی رد کنه دلم تنگه واسه نداشته هام دلم بابا میخواد که دست بکشه رو سرم بگه  
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 _دختر ناز بابای نبینم مریض باشیا نبینم بی حال باشی  

 دلم یه مامان میخواد که وقتی مریض  شدم ازم پرستاری کنه و سرم غر بزنه که چرا تو بارون موندم  

خسته شدم از تنهایییی خداااااااا چرا صدامو نمیشنوی من دیگه نمیکشم  علی_دستمو کشیدم رو کاغذ 
 جای اشکاش مونده بود  

منتظر موندم که خبری ازش نشد  33یادم افتاد اونروز وقتی رفتم شرکت خبری از مریم نبود تا ساعت 
 امکان نداشت انقدر دیر کنه  

 که واسه منشی بود رو فشار دادم  _بله قربان  گوشی رو برداشتم و دکمه ای 

 _خبری از خانم ذاهد نیست نمیدونین کجا موندن 

_اوه قربان یادم رفت بگم مریم جون تماس گرفت و مرخصی خواست صداشم بد گرفته بود فکر کنم 
 سرما خورده بود  

 5م نبود دیگه ساعت گوشی رو گذاشتم تا عصر خودمو سرگرم کار کردم ولی اصال درست حسابی حواس
نتونستم دوم بیارم از شرکت خارج شدم باید میدیدمش و میفهمیدم خوبه تا دلم اروم بگیره یه سری 

 چیز میز خریدم و رفتم دم خونش زنگ ایفون رو فشار دادم که دختری جواب داد  

 به دفتر دوختم  بهش گفتم با خانم ذاهد کار دارم که گفتش منتظر بمونم فکرامو کنار زدم و نگاهمو 

  

یه پالتو سفید مال زینب دم دست بود پوشیدم یه شالم انداختم رو سرم و رفتم دم در با دیدن علی 
 دوس داشتم بپرم بغلش و بوسش کنم ولی جلو خودمو گرفتم  

علی یه پالستیک پر از کمپوت و ابمیوه که دستش بود رو به طرفم گرفت  _بیا اینا رو برات خریدم تا 
 ت شی نبینم دیگه نیای شرکتا  بعدم گفتش فردا منتظرتم و رفت  تقوی

با رفتنش بغضم گرفت کیسه رو برداشتم و رفتم تو خونه و به صدای شهین و زینب که میگفتن کی بود 
 ؟چی میگفت  توجه نکردم  
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ن یک ماهی هست که از مریضیم میگذره تو این مدت اتفاق خاصی نیفتاده و همه جا امن و اما
هستش منم روز به روز بیشتر دارم عاشق و شیدای علی میشم ولی اون فکر نکنم اخه دیروز یه دختره 
اومد دیدنش انقده ناز بود موهای طالی چشمای خاکستری و لبای قلوه ای اونو که دیدم کال از اینکه 

 منو دوس بداره نا امید شدم  

  

  

  

و مال منییی مال من وایییی میدونی چی شد یکی از وایییییییی خیلی خوشحالم امروز عکی گفتش ت
 مهندسین شرکت به اسم مهدی امینی اومده بود اتاق علی خوب منم که کل حواسم پیشش بود  

خالصه این اقاهه منو از علی خواستگاری کرد یعنی به علی گفتش که از طرف اون از من خاستگاری 
 کنه  

دادی زد سر بیچاره و از اتاق بیرونش کرد اخه صدای در من که تو شک بودم با حرفش ولی علی یک 
 که محکم بسته شد اومدش بعدم اومد تو اتاق من  

گفتششش ببین مریم اینو خوب تو گوشت فرو کن تو فقط و فقط مال منی اینو تو گوشت فرو کن مگه 
بهش بگم  مرده باشم زن کس دیگه بشی خخخخخ منم تو دلم قیلی ویلی میرفت ولی نتونستم چیزی

 چون سریع رفت بیرون منم مثل این مسخ شده ها سر جام خشک شده بودم  

  

 علی_واییی که یاد اونروز میفتم خونم به جوش میاد پسره پر رو راست تو چشم من زل زده  

 _ببخشید اقای مجد میخوام از طرف من از کسی خواستگاری کنید  
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ل میشم دیگه کف دستمو بو نکرده بودم مریمو بخواد  منم گفتم اگه بتونم کاری واستون بکنم خوشحا
 گفتش  

_میدونین جناب مجد من از همون اول شیفته منش و کردار خانم ذاهد شدم میخواستم لطف کنید و 
 ازش برای من خواستگاری کنید  

با اینحرفش خیلی عصبی شدم من مریم رو مال خودم میدونستم حاال این پسره ژیگول داره اونو از 
 من خواستگاری میکنه  

نمیدونم چطور از اتاق انداختمش بیرون و رفتم به مریم گفتم فقط مال منه اونم بر بر نگام میکرد 
کنه با شنیدن اینه اون منو نمیخواد انموقع فمر کردم دوستم نداره بهمین خاطر واسه اینکه غرورم نش

 زدم بیرون  

  

  

(ادمایی که کسی رو ندارن و تنها بزرگ شدن منظور از تنها نداشتن دوست نزدیم و پدر و مادر هستش 
این ادما وقتی از کسی خوششون بیاد یا مخبت خالصانه ای از طرف مقابل ببینن دیگه اون شخص رو 

 مال خودشون میدونن و یه جورایی احساس مالکیت نسبت بهش دارن و عاشقش میشن) 

موقع کلی فکر کردم و تصمیم گرفتم فرداش برم و به مریم بگیم اونحرف رو همینطوری زدم و علی _ان
 خواستم شوخی کنم  نگاهمو دوباره به دفتر دوختم  

  

  

فرداش یه تیپ خشگل سفید و مشکی زدم و به خودم رسیدم  اخه میخواستم به علی بگم دوسش 
 خانواده ام  دارم و من اونو واسه خودم میخوام میخوام بشه 

خودمو به شرکت رسوندم که خانم حسن پور با دیدنم گفتش که علی میخواد باهام حرف بزنه خیلی 
ذوق کردم فکر میکردم میخواد ازم خواستگاری کنه داخل اتذق شدم و بهش سالم کردم جواب سالممو 

اون حرف رو  داد و ازم خواست بشینم خودشم اومد نشست جلوم  ولی بر خالف انتظارم گفتش که
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فقط واسه شوخی زده و خواسته بدونه من عاشقشم یا نه گفتش بهم هیچ حسی نداره و چطور میتونه 
 به من حس داشته باشه وقتی صدتا از من خوشگل تر دورش بوده و بهشون نگاه هم نکرده  

دم اونم تمام مدت سرم پایین بود خیلی از حرفش ناراحت شدم خواست ادامه بده که از جام بلند ش
بلند شد و جلوم ایستاد سرمو اوردم باال و به چشماش نگاه کردم حس کردم با دیدن چشمای اشکیم 

 ناراحت شد ولی با بیاد اوردن حذفاش دستمو بلند کردم 

و زدم زیر گوشش با چشمای گشاد نگام میکرد و دستشو گذاشته بود جای سیلی که زدمش  انگشت 
صدایی که از بغض میلرزید گفتمش  احساس یک ادم بازیچه نیست اشارمو جلوش تکون دادم و با 

 اره من احمق دوستت دارم و دیروز از شادی زبونم بند اومده بود ولی تو  

به اینجا حرفم که رسیدم به سرتاپاش نگاه کردم و دوباره چشمامو دوختم تو نگاهم اشکام رو صورتم 
 روون شدن  

ودم متاسفم که عاشق کسی مثل تو شدم سریع کیفمو برداشتم و تو بویی از انسانیت نبردی واسه خ
زدم بیرون صدای پاهاشو میشنیدم که دنبالم میدوید و صدام میکرد ولی بی احمیت بهش داشتم 

 میدویدم  

که دستم از پشت کشیده شد و افتادم یه جای گرم توجه که کردم دیدم علی از پشت بغلم کرده و 
ه هر کاری کردم که دستاشو باز کنم نشد هر چی گفتم ولم کن ولم کن دستش هم رو شکمم قفل کرد

هم افاقه نکرد صداشو همراه با نفسایی که حتی از روی شال هم واسه منی که رو گردنم حساس بودم 
 زیادی داغ بود شنیدم  

عقدت  _کجا ولت کنم هان تازه پیدات کردم مریم خانم تو باید بشی خانم خونم مامان بچم همین فردا
میکنم و تا یه هفته دیگه هم واست یه عروسی میگیرم که تو تاریخ سبت کنن  گفتم ولی که نذاشت 

حرف بزنم و گفتش هییییششششش دختر من خیلی وقته میخوامت حرفای تو شرکت هم بخاطر این 
 زدم چون با رفتار دیروزت فکر کردم منو نمیخوای منم مثال خواستم غرورمو حفظ کنم  

لش اومدم بیرون تازه متوجه شدم که چقدر بهم نزدیک بودیم سوالی که همیشه دوست داشتم از از بغ
 شوهر ایندم بپرسم رو ازش پرسیدم  

 علی اگه عصبی بشی ناراحت بشی چطوری خودتو خالی میکنی؟ 
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غ خندید و گفت نگران نباش گلی من واسه تخلیه عصبانیت یا ناراحتی میرم سراغ کیسه بُکسم نه سرا
 تو  قول میدی  اوهوم  

  

  

 علی _چقدرم به قولم وفا کردم حاال که فکر میکنم من بی هیچ کدوم از قوالیی 

که به مریم دادم عمل نکردم قول دادم هیچوقت نزنمش ولی تو یکسال و نیمی که تو خونمبود به جای 
 عشقم کیسه بُکسم بود  

   بهش قول دادم اعتمادکنم بهش ولی اونم عمل نکردم

ت  هیچ وقت ولش نمیکنم به   و سومین قولم گفتمش که هر چی بشه کنارش میمونم و هیچ وق
خودم پوزخند زدم افرین مرد چقدر هم میشه رو قوالت حساب کرد اخه مریم به چی   تو دل خوش 

 کرده بود هان  

لیام دفتر رو دیگه نمیتونستم ادامه خاطراتو بخونم واسه امروز کافی بود بس بود فهمیدن بد قو
 گذاشتم رو پاتختی و از جام بلند شدم از تو خونه موند خسته شده بودم  

از اتاق اومدم بیرون که یادم اومد به منیژه خانم گفته بودم اتاق سابق منو سیما رو تا همین امشب 
بدون هیچ چیزی تحویلم بده در اتاق رو باز کردم و داخل شدم هیچ چیز نبود فقط یه پالستیک زباله 

  گوشه اتاق بود باید از منیژه خانم تشکر میکردم واقعا که تو کاراش درجه یک بود

به منیژه گفتم شامو بیرون میخورم سوییچ ماشین رو برداشتم و زدم بیرون یکم تو کوچه ها گشتم 
تنهایی خوش نمیگذشت امروز هم جمعه بود و همه با خانواده با سام تماس گرفتم و ازش خواستم 

با اینکه بیاد با هم بریم گرد اونم گفتش نیم ساعت دیگه برم جلو خونش  سام پسر خیلی خوبی بود و 
فقط چهار سال بود اومده بود به شرکت یعنی درست بعد از اینکه امیر گفت میخواد شرکت جدا بزنه و 

 سهامشو از شرکت خواست  

یه پسر با قد بلند پوست روشن موهای قهوای و چمهای عسلی قهوای که عینکی مربع با فرم مشکی 
 محجوبی ازش ساخته بود  قابشون گرفته بود همه اینا باهم ادمی جذاب و همچنین
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رفتم دنبالش خانواده اش متشکل شده بود از مادری پیر و پدری که شهید شده بود  نیم ساعت 
گذشت که جلوی خونشون پارک کردم و یه تک زدم خونشون طبقه چهار یه ساختمون شش طبقه 

 بودش  

 سام اومد پایین و بعد از سالم علیک راه افتادیم  

 ز فکر همه گذشته جدا شم و تو زمان حال زندگی کنم  و من تونستم یکم ا

 شاممونو که خوردیم سام گفت باید بره خونه چون مامانش تنهاست اونو رسوندم و رفتم خونه  

بودش و من اصال خوابم نمیبرد رفتم باال لباسمو عوض کردم دلم یکم سیگار میخواست که  33ساعت 
تم تو گذشته  راستش از خوندن ادامه خاطرات میترسیدم کمی ارومم کنه سیگار رو اتیش زدم و رف

چون فقط دوهفته مونده به عروسیمون به شبی که من متوجه شدم مریم دختر نیستش خودتون 
 قضاوت کنید که چقدر برام د رد داشت  

 تا االن نفهمیدم اولین هاش با کی بوده میترسم اسم اون شخص و پیدا کنم خیلی میترسم  

  

کاناپه کنار بالکن رها کردم پرده ها رو کنار زدم نمیدونم چقدر سیگار کشیدم و سیاهی شب  خودمو رو
 زل زدم که خواب به چشمام اومد 

  

صبح بیدار شدم باید میرفتم شرکت باید تنها گره ای که منو سیما رو به هم وصل میکرد رو نابود 
ی براق پوشیدم البته قبلش اصالح کردم میکردم یه کت و شلوار زغالی با پیرهن سفید و کروات مشک

صبحونه خوردم و راهی شرکت شدم بعد از سالم علیک با خانم حسن پور ازش خواستم وقتی سام 
مشغول کارای شرکت بودم و هنوز خبری از سام نبود  33اومدش سریع بفرستتش اتاق من تا ساعتای 

 ون سالم علیک گفتش  در یک دفعه باز شد سرمو از نقشه بلند کردم سیما بود بد

 _زود برگه رو بیار امضاء کنم کار دارم 

به پشتی تکیه دادم و دستامو روی قفسه سینم قفل کردم و بیخیال نگاش کردم نه اون چیری گفت نه 
 من یه ربع گذشت که سام با چند تقه داخل شد  
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من گذاشت  امضاء  وبا یه ببخشید گفتش که کمی کارای حقوقیش طول کشیده برگه رو اورد و جلو
کردم و سام برگه رو جلو سیما گذاشت اونم بی حرف امضاء کرد و از جاش بلند شد ولی قبل از 

 خروجش برگشت سمتمو گفت  

 _میدونی لیاقت ادمایی مثل تو یکی مثل همون زنیکه اُمله که دم به دم دستش به نماز و دعا باشه  

 نفس عمیقی کشیدم باالخره تموم شد  

برگشتم خونه یه دوش گرفتم یه شلوارک که حالت شلوار شش جیب بودش پوشیدم قبل از  1ساعت 
اومدن به باال به منیژه خانم گفتم که شام میل ندارم باید بقیه دفتر رو میخوندم باید میفهمیدم مریم با 

 کی بوده قبل من  

  

  

 یک هفته از اعترافمون گذشته تو این مدت همش در حال تدارکات عروسی 

خرید کیک ،اجاره باغ ،ارایشگر وووووو دیروز رفتیم لباس بخریم منم گفتم به علی که منلباسای اونو 
انتخاب کنم اونم لباسای منو اونم قبول کرد همه چیز خوب بود ولی من فکر لباس زیر و خواب رو نکرده 

تی علی به مغازه ای که اینجور چیزا رو میفروشه اشاره کرد تازه فهمیدم چه کار کردم هر کاری بودم وق
هم کردم راضی نشد که این یه قلمو خودم بخرم  اگه بدونین چه چیزایی انتخاب میکرد وایییی من که 

ساژا رو زیرو مردم از خجالت علی گفتش لباس عروسمو  اینترنتی سفارش بدیم بهتر از اینه بریم کل پا
رو کنیم منم قبول کردم و با هم یه لباس پرنسسی ناز که دکته است و پایینش پف داره تازه باال تنش 

 کامل سنگ دوزی شده خالصه خیلی نانازه 

امروز روزیه که قراره عروس بشم خیلی ذوق دارم ولی یه کم هم استرس دارم اخه مدت نامزدی ما 
حت نیستم یعنی وقتی دستمو میگیره هم خجالت میکشم اونوقت خیلی کم بوده و زیاد باهاش را

 امشب.... 
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علی_ یاد انروز افتادم ساعت هفت رفتم دنبالش همش داشت پوست لبشو میجوید یا هم با 
ناخوناش بازی میکرد بهش حق میدادم استرس داشته باشه اخه تو این مدت حتی یه دفعه بغلشم 

ستم بگیرم متوجه شده بودم که وقتی هم دستشو میگیرم یه نکردم گ فقط تونستم دستشو تو د
 جورایی معذب میشه رسوندمش جلو ارایشگاه و ازش خواستم کارش تموم شد باهام تماس بگیره  

عصر مشغول بودم امیر هم کنارم بود یادمو  3خودمم رفتم ماشینو دادم گل بزنن و ارایشگاه تا ساعت 
نم این دختره چی داشته که تو رو طورت کرده  گفتش اگه خدا خیلی خوشحال بود میگفت باید ببی

بخواد بعد از عروسی تو منم میرم خواستگاری عشقم اخه همه چیز اونقدر یهویی شده بود که  نتونسته 
بودش که مریم تماس گرفت برم  5بودم مریم رو نشونش بدم و با هم اشناشون کنم ساعت طرفای 

م بیاد  با دیدن مریم تو اون لباس خداروشکر کردم که مجلس مردونه دنبالش فیلمبردار هم زنگش زد
زنونه رو جدا گذاشتیم بخدا وگر نه من که اصال اجازه نمیدادم شنلشو بر داره پوست سفبدش 

میدرخشید موهاشو فر کرده بادن و حالت ابشاری پشت سرش جمع کرده بودن ارایشش خیلی ناز 
ز که زیادی چشمک میزد کمکش کردم شنلشو پوشید و با ترش کرده بود مخصوصا اون رژ قرم

 دستورات فیلمبردار سوار شدیم و رفتیم اتلیه  

71 

کلی عکسهای مختلف انداختیم خدا خدا میکردم عکاسه بگه جناب دوماد عروس خانم رو ببوسید تا 
 منم دلی از عزا در بیارم  ولی شانس باهام یار نبود  

رفتیم تو باغ درسته که خانواده ای نداشتیم ولی کلی دوست و اشنا داشتم رفتیم مجلس زنونه به 
خواست من اول قرار بود عاقد بیاد عاقد اومد و بعد از سه بار خوندن خطبه عقد مریم بله داد منم بله 

ردم و رو دادم حالمو نمیتونم توصیف کنم تو پوست خودم نمیگنجیدم سرمو به گوشش نزدیک ک
 گفتمش  

باالخره مال خودم شدی تمام و کانل عسل گذاشتیم دهن همدیگه کیک رو بریدیم البته باید دستورات 
فیلم بردار رو انجام میدادیم حلقه رو دست هم کردیم همه تبریک گفتن و کادو دادن مریم هنوز شنل 

دست مریمو فشردم گفتم  داشت اخه مردونه هم بودن شنلم کل صورتشو پوشونده بود امیر که اومد
مریم خانمی ایشون بهترین دوستم که از ب رادر بهم نزدیک تره مریم شنل رو باال کشید تا بتونه امیر رو 

 ببینه رو کردم به امیر، امیر خان داداش اینم خانم خشگل من مریم مریم ذاهد  
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لبش ماسیده بود یکم چشماشو  امیر با شنیدن حرفم سریع سرشو اورد باال و به مریم نگاه کرد خنده رو
باز و بسته کرد و به مریم نگاه کرد منم فکر میکردم اتفاقی واسش افتاده  _چی شده امیر خوبی داداش  

 رو کرد بهم  

 _ا اره داداش خوبم به پای هم پیر شین بعدم سریع رفت 

بعد از کلی بوق   رقصیدیم ،غذا دهن هم گذاشتیم،.... و در اخر مجلس عروس برون رو انجام دادیم
 بوق کردن عروسمو بردم خونه دفتر رو ورق زدم  

  

االن اومدیم خونه عروسیمون عالی بودش ولی حس میکنم این رفیق علی امیر رو جایی دیدم بیخیال 
 علی رفته نمیدونم چی به فیلم بردار بگه  

  

دمو کف زمین تو یکی از اتاقای دو روز از ازدواجمون میگذره امروز صبح با درد شدیدی بیدار شدم و خو
پایین پیدا کردم یاد دیروز افتادم اصال بزار از شب عروسی بنویسم اره  علی اومد بغلم کرد و گفتش 

خوشحاله که منو داره خوشحاله مه مال اونم منم با شنیدن حرفاش داشتم کیف میکردم سرمو از 
یی که لحظه به لحظه نزدیک و سینش برداشتم به صورتش نگاه کردم زل زدم تو چشاش چشما

 نزدیک تر میشد و فاصله تموم

شد و من سوختم اتیش گرفتم از حس لبای داغی که لبامو به بازی گرفته بود مثل مجسمهایستاده 
بودم و کاری نمیکردم که علی ازم جدا شد و منو انداخت رو کولش یه جیغ کوچولو کشیدم و شروع 

گار نه انگار فقط میخندید وارد اتاق خواب شدیم منو پرت کرد کردم مشت زدن به پشتش ولی اون ان
 رو تخت و خودشم اومد کنارم  

اونشب با اینکه درد شدیدی رو تحمل کردم ولی هیچ خونریزی نداشتم حتی یک قطره  ولی من از 
خودم مطمءن بودم این امکان نداشت علی اولین مرد زندگیم بود خواستم دهن باز کنم و چیزی بگم 

 که صدای در اتاق خبر از رفتن علی میداد   حق داشت ،نداشت  

ولی من که ادم بدی نیستم کل شب رو گریه کردم تا صبح شد لباس پوشیدم و خودمو به نزدیک ترین 
 دکتر زنان که وجود داشت رسوندم 
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گران منشیه با دیدن حال و روزم سریع اجازه دخول داد بهم وقتی واسه دکتر تعریف کردم گفتش ن
 نباشم و این چیز عادیی هستش و بیشتر اشخاص اینطوری میشن 

(دوستان من نمیخوام رمانم صرفا جنبه سرگرمی داشته باشه دوست دارم یه چیزی هم ازش یاد 
بگیرین بهمین خاطر یه قسمت از مجله پزشکی رو جای حرفای دکتر میزارم  ) بعدم واسم توضیح 

 دادش که  

   

  3ت حلقوی دو نوعند پرده های بک....ار

 )قابل اتساع 3

 )غیرقابل اتساع. 2

انواع پرده های بک....ارت حلقوی غیرقابل اتساع در حین اولین دخ..ول  پاره می شوند و مانند سایر 
انواع بک..ارت هستند.اما انواع حلقوی قابل اتساع علیرغم دخ...ول ممکن است پاره نشده و برای 

ند که همسر او باک...ره نیست. افراد زیادی به خاطر این توهم مکررا به مرد این تصور را ایجاد کن
پزشکی قانونی مراجعه می کنند ولی با یک معاینه سطحی توضیحات الزم را به این ها می دهند و 

 ساعت بعد از رابطه هم میشه زمان دقیق رو مشخص کرد   31حتی تا 

شکی قانونی چون اونا بهتر میتونن کمکت کنم اینم که االنم من واست یه برگه میتونیسم تو هم برو پز
 نوشتم رو بهشون نشون بده تا کارت رو زودتر انجام بدن. 

برگه رو گرفتم و کلی هم از دکتر تشکر کردم خودمو رسوندم پزشکی قانونی بادیدن برگه سریع کارامو 
 انجام دادن  

 به تنها کسی که داشتم ثابت میکردم  با اینکه واسم سخت بود ولی باید پاک بودنمو به عشقم 

کارهای قانونیش کمی طول کشید و من در اخر با برگه ای که نشون دهنده پاکیم بود روونه خونه شدم 
در خونه رو که باز کردم نگاهم به چشمای سرخ علی افتاد خیلی ترسیدم اروم جلو رفتم برگه رو از تو 

متم حمله ور شد اونقدر منو زیر مشت و لگد گرفت که کیفم در اوردم که نشونش بدم ولی اون به س
فکر کنم بیهوش شدم و صبخ خودمو تو این اتاق پیدا کردم یاد کاغذ افتادم رفتم کل خونه رو گشتم 
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ولی خبری از کاغذ نبود دکتر گفتش تا چهل و هشت ساعت بعد میتونم برگه بگیرم خواستم دوباره برم 
 در باز نشد و من متوجه شدم مردم در رو روی من قفل کرده  پزشکی قانونی که هر کاری کردم 

  

علی _ باورم نمیشد این امکان ندلشت مگه همچین چیزی هم میشد غیر ممکنه این دفتر همش 
دروغه اره همش دروغه دفتر رو به سمت دیوار پرت کرد که توجهم به یه برگه که مهر قضایی روش بود 

 م از جام بلند شدم و به سمت دیوار رفتم خم شدم و برگه رو برداشتم  افتاد کنجکاو شدم برگه رو ببین

هزار دفعه برگه رو خوندم حتی از سام هم خواستم بیاد و مطمءنم کنه کنه که این برگه واقعی هستش 
و دروغ نیست وقتی سام هم واقعی بودن برگه رو تایید کرد دنیا با تمام بزرگیش رو سرم اوار شد یعنی 

از چشمام سرازیر من تمام اون بالهارو الکی سرش اوردم شروع کردم خندیدن اونقدر خندیدم که اشک 
 شد من با زندگیم چیکار کردم من با دستای خودم همه چیز رو خراب کردم  

دیدی سام دیدی چی شد من خودم باعث شدم زنم بره طرف کس دیگه خودم باعث شدم حامله بشه 
 اونم بچه هایی رو که بچه من نیستن  

 تر خاطرات چیکار میکنه هان  ولی مریم گفتش نتونسته برگه رو پیدا کنه پس این ورقه وسط دف

 نمیدونم چقدر با خودم درگیر بودم ولی با احساس سوزش خفیفی تو دستم به خواب  رفتم  

  

 *سام*  

با کمک محمد (رفیقم که دکتره) علی رو که به خاطر ارامبخش خواب رفته بودرو داخل اتاق بردیم و 
 خارج شدیم  

دی رو تحمل کرده باشه خوب شد باهام تماس گرفتی و گر محمد گفتش که تو این مدت باید فشار زیا
 نه احتمال سکته مغزی وجود داشت  

ازش بخاطر اومدنش تشکر کردم و اون رفتش باید از علی میپرسیدم که چرا اینطوری شده وقتی برگه 
رو بهم داد و صحتشو تایید کردم حالش بد شد باید ازش بپرسم راجب مریم ذاهد باید بفهمم این 

 دختر چه نقش تو زندگی علی داره که با دونستش صحت بکر بودنش اینطور داغون شد 
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 *علی* 

دقیقه صبح رو نشون میداد نگاهم به سام افتاد که  0303با سستی بیدار شدم به ساعت نگاه کردم 
 روی مبل خوابش برده بود از جام بلند شدم و پتو رو اروم روش انداختم خیلی گشنم بود  

   رفتم پایین و از منیژه خواستم واسم صبحونه درست کنه اونم گفتش تا نیم ساعت دیگه اماده میکنه

یه چیزی جور در نمیومد اگه مریم پاک بوده پس اون عکسا من که حتی اونا رو واسه بررسی پیش 
 یکی از رفیقای عکاسمم بردم که گفتش فتوشاپ نیست  

تازه مریم حامله بود در حالی که من فقط همون شب اول ازدواج باهاش رابطه داشتم و دیگه رابطه 
 ازدواج حامله شد  سرمو میون دستام گرفتم   ای نداشتیم پس چطور شش ماه بعد از

 باید با کسی حرف میزدم اینطوری نمیشد  با صدای سام سرمو بلند کردم  

_دوباره چت شد پسر بابا انقدر به خودت فشار نیار میدونی محمد گفت اگه یه کم دیرتر خبرش 
 میکردم امکان سکته کردنت بود هان  

 دت انقدر پریشون شی بگو شاید بتونم کمکت کنم  اصال چه چیزی باعث شده تو این م
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راستش واسم سخت بود بعد از امیر به کسی اعتماد کنم ولی بنظرم سام پسر خوبی بود مخصوصا که 
 تا االن هیچ بدی یا کار زشتی ازش ندیدم پس تصمیم گرفتم همه چیز رو واسش تعریف کنم  

قتی مریم رو خیس کردم تا ازدواجمون خواستم ادامه سرمو انداختم پایین و رفتم به گذشته ها از و
 بدم که منیژه خانم گفتش بریم برای صبحانه  

صبحانمونو خوردیم سام خداحافظی کرد و گفتش اول بره خونشون به مامانش سر ب زنه بعد میاد 
 شرکت  

 منم اماده شدم و راهی شرکت شدم  

برمیگشتم یه چند قاشق غذا  33میرفتم شرکت و   0تو این سه چهار روز خیلی سرم شلوغ بود ساعت 
 میخوردم بعد مثل جنازه ها میافتادم  

صبح بیدار شدم دیگه اصال حوصله رفتن به شرکتو نداشتم با سام تماس گرفتم و گفتم نمیام اونم 
 گفتش خودش میمونه 

 بود که بیدار شدم   33دوباره گرفتم خوابیدم ساعتای 

دلم هوس قرمه سبزی کرده بود منیژه خانم رو صدا زدم که اومد گفتم اگه میشه امروز قرمه سبزی 
 درست کنه اونم گفت باشه 

رفتم حموم کلی زیر دوش ایستادم و بعد یه حوله پیچیدم دور کمرم و اومدم بیرون  با یه حوله 
 ور گردنم انداختم  کوچیک یکم اب موهامو گرفتم و حوله رو د

نگاهم به دفتر موند ورش داشتم و رفتم تو بالکن از این تخت ها هست کنار استخر میزارنا از اونا 
داخل بالکن دوتا بود بالکن خیلی بزرگ که یه طرفش یه میز دایره ای کوچیک که یه چطر بزرگ باالش 

االن نه دیگه خبری از گل و سنبل بود و سه تا صندلی دورش قبال دور تا دورش گلدون گل بود ولی 
 نبود خودمو رو صندلیه انداختم و به حالت نیم خواب در اومدم دفتر رو باز کردم  
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تو حال نشسته بودم هوا تاریک شده بود که صدای کلید که تو قفل چرخید اومد از جام بلند شدم اول  
باال ولی امیر اومد کنار من گفتش  علی و بعد رفیقش امیر داخل شدن علی بدون نگاه کردن بهم رفت

 چیزی که دنبالش میگردی پیش منه  

 یکم نگاش کردم و گفتم خوب میشه بدیدش به من  

گفت االن همراهم نیست فردا بیا به این ادرس بعدم یه کاغذ رو گرفت طرفم ادرس یه کافیشاپ به 
 اسم کلبه بودش  بعدم گفتش میبینمت و رفت  

 که علی اومد پایین و گفت بشین  نشستم گفتش که یا باید از اینجا برم یا بشم خواستم برم طبقه باال
 خدمتکارش  

هر کاری کردم دلم راضی نشد ولش کنم و برم من دوستش داشتم و فردا برگه پاک بودنمو بهش 
 میدادم اره پس گفتم میمونم  

باید بهش بگم چشم ارباب گفتش اونم گفتش اتاق کنار اشپزخونه مال منه و گفتش که از این به بعد 
 اگه به حرفش گوش نکنم از خونه پرتم میکنه بیرون  

هم باید شام رو سرو کنم  بعدم رفت منم  1ناهار و ساعت  3صبحانه و ساعت  7گفت هر روز ساعت 
 رفتم به اتاقی که داده بود بهم یه اتاق کوچیک که فقط یه قالیچه کوچیک و یه بالش و پتو داشت 

یدار شدم و صبحونه رو اماده کردم علی هم خورد و رفت منم سریع اماده شدم و رفتم به ادرسی صبح ب
که امیر داده بود داخل شدم که امیر رو میز گوشه کافیشاپ نشسته بودرفتم سمتش سالم کردم و ازش 

 خواستم زودتر برگه رو بهم بده ولی اون بی توجه به من سفارش قهوه و کیک داد 

 کشو با ارامش خورد  رو کرد بهم و گفتش  قهوا و کی

  

  

  

 *ببخید دوستان جایی بودم نت نداشتم 
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ببین حرفم رو رک بهت میزنم من از اول میخواستمت از همون روز که تو اشپزخونه خونمون دیدمت 
ازت خوشم اومد خواستم ازت خواستگاری کنم ولی انگار دیر رسیدم چون علی ازت خواستگاری کرد و 

وقتی فهمیدم که کار از کار گذشته بود ولی واسم مهم نیست ازش طالق بگیر رو با من ازدواج کن من 
وگر نه کاری میکنم علی با تیپا از خونش بیرونت کنه دستمو بلند کردم که بزنم تو صورتش که دستمو 

یکی  دستم گرفت و به سمت لباش برد هر کاری کردم نتونستم دستمو از دستش در بیارم اخر با اون 
 کیفمو زدم تو سرش  اومد فرار کنم که دستمو کشید و پرت شدم تو بغلش    خودمو رسوندم خونه 

ناهار رو درست کردم که صدای بسته شدن محکم در اومد سریع خودمو به حال رسوندم علی شده بود 
اورد و پرت  مثل اژدها چشماش قرم ز  قرمز بودش یه پاکت تو دستش بود یه سری عمس از داخل در

کرد سمتم صورتم سوخت خم شدم و عکس ها رو برداشتم عکسها از امروز صبح بود ولی صورت امیر 
معلوم نبود و فقط من بودم من که تو بغل کسی بودم گفتم علی بخدا من من کاری نکردم بخدا داری 

 اشتباه میکنی  

کنم کمر بندشو در اورد و یه کمشو  گفتش اره اشتباه میکنم اشتباه میکنم که نمیزنم سیاه و کبودت
پیچید دور دستش و بعد فقط صدای زجه و التماس من بود و نعره های بلند علی وقتی کامل خودشو 

 تخلیه کرد ولم کرد و رفت تو اشپزخونه غذا رو خورد و بیتوجه به حال خرابم زد بیرون  

  

  

علی_ امکان نداشت یعنی امیر ولی من فکر کردم اون بخاطر اینکه عاشق مریم بوده ازم معذرت خواهی 
کرد ولی با چیزایی که خوندن یادم اومد وقتی حالم خراب بود رفتم پیش امیر گفتم عروسم انگار قبال 

یرون ولی عذوس کس دیگه ای بوده کلی با هم حرف زدیم و امیر فقط میگفت از خونت پرتش کن ب
من گفتم میخوام زجرش بدم یادمه گفتش بیا برو خونه که خدایی نکرده نرفته باشه سراغ اون وقتی 

رفتم دیدم نیستش خیلی عصبی شدم منتظر موندم هوا تاریک بود که اومد نذاشتم حرف بزنا و تا 
خم شد یه برگه از  میتونستم زدمش بعدم  زنگ زدم امیر که بیاد ببینم باید چیکار کنم اومد دیدم که

زمین برداشتا ولی وقتی ازش پرسیدم چیه گفتش مال خودشه بعدم رفتیم بیرون امیر اونقدر تو گوشم 
 خوند که مریم بخاطر پولت باهات ازدواج کرده که باورم شد  
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از فکر اومدم بیرون سریع از جام بلند شدم و لباس پوشیدم خیلی عصبی بودم از حماقت خودم از 
نامردی امیر و از مظلومی مریم پامو گذاشتم رو گاز و سریع خودمو رسوندم جلو خونه پدری امیر 
 متم  دستمو گذاشتم رو زنگ و بر نداشتم در باز شد سریع خودمو رسوندم داخل خاله حراسون اومد س

 _چی شده پسرم چی شده علی جان چرا انقدر عصبی هستی  

با صدایی که از بین دندونای کلید شدم خارج میشد و سعی هم میکردم اروم باشه  گفتم که امیر 
کجاست خاله گفتش تو اتاقه سریع داخل اتاق شدن و در رو از داخل قفل کرد امیر رو تخت نیم خیز 

 شده بود  

 ای منتظرت بودم رفتم نزدیک تختش  امیر_میدونستم می

_مگه داداشم نبودی د ه  لعنتی من به درک مگه ادعا نداری عاشق مریم بودی پس چطور وایسادی و 
 تماشا کردی که داره زجر میکشه هان  یقه لباسشو گرفتم و به سمت باال کشیدمش 

نگاه کرد نگاهش خالی بود خالی  _امیر فقط یه دلیل بیار یا دلیل که باعث بشه نزنم بکشمت  امیر بهم
 خالی پرتش کردم رو تخت 

میدونی اونقدر حقیری که عارم میاد نگات کنم دیگه حتی نمیخوام ببینمت برو دعا به جون مادرت کن 
 که اگه تک پسرش نبودی و عصای دستش میکشتمت  

فقط کمی من  خواستم برم بیرون که برگشتم و یه مشت کوبوندم تو صورتش دلم کمی اروم گرفت
 دیگه کسی رو به اسم امیر نمیشناسم  رفتم بیرون و به صدا زدن های خاله هم اهمیت ندادم   

رفتم خونه دلم دیگه غذا هم نمیخواست یه بار کوچیک کنار استخر داشتیم که به خواست سیما 
ته بیفتم و این درستش کرده بودیم رفتم و یه نوشیدنی با درصد باال برداشتم نمیخواستم به یاد گدش

تنها چیزی بود که منو از همه چیز دور میکرد رفتم داخل اتاق و در رو از داخل قفل کردم یاد اون لحظه 
 که اوردمش تو اتاق بوی تنش ،طعم لباش ،چشای مشکیش  

 اونقدر نوشیدم که نمیدونم چی شد خوابم برد 

دا میزد بیدار شدم سرم خیلی  درد با صدای تقه های ممتدی که به در میخورد و سام که اسممو ص
میکرد یکم چشمامو بهم فشار دادم و از جام بلند شدم سرم گیج رفت که دستمو گرفتم به دیوار و 
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خودمو رسوندم به در قفل در رو باز کردم و کنار در خودمو سر دادم و کنار در نشستم سام اومد داخل 
_پسر چیکار کردی با خودت این چه وضعیه  زیر   یکم تو اتاقو نگاه کرد و بعد نگاهش به من افتاد

 بازومو گرفت و بلند کرد 

 به منیژه خانم گفت که حمومو اماده کنه  

 دکمه های پیرهنمو باز کرد ولی همش زیر لب غر میزد  _نگاش کن تو رو خدا 

 اصال من موندم مثال مهندس جامعه است  

رفت و یه دفعه کردش داخل اب سه بار اینکار رو تکرار ووووو پیرهنمو در اورد و بردم تو حموم سرمو گ
 کرد که حولش دادم و تکیه با وان نشستم  

 _خوب انگار حالت جا اومد من بیرونم تا نیم ساعت دیگه بیا  

 بعدم رفت بیرون زیر دوش ایستادم حوصله وان رو نداشتم حولرو دور کمرم پیچیدم و خارج شدم  

 پاش رو زمین ضرب گرفته  سام رو مبل نشسته بود با 

 _لباسات رو تخته بپوش کارت دارم لباسایی که گذاشته بود رو پوشیدم  

_ببین علی تو یا باید گذشته رو ول کنی و ایندتو بسازی یا هم اونقدر خودتو محکم کنی که با خوندن 
سفر احتیاج  ادامه خاطرات حالت از اینی که هست بد تر نشه بنظرم یه یک هفته برو شمال به این

 داری  کارهای شرکت هم با من 

 بعدم از جاش بلند شد و همینطور که میرفت بیرون  

 _به منیژه خانم میگم وسایالتو جمع کنه  

 بنظرم بد فکری نبود تازه میتونستم دفتر رو هم تموم کنم خیلی راحت  

  

 ساک رو گذاشتم صندلی عقب و خودمم سوار شدم و به سمت شمال روندم  
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هوا تاریک شده بود که رسیدم چندتا بوق زدم که سرایدار در رو باز کرد ماشینو بردم داخل و جلو ویال 
پارکش کردم و از ماشین خارج شدم ساکمو برداشتم و داخل ویال شدم ویالیی که هیچوقت با سیما 

وقت سال پیش بودش اخه سیما هیچ  7نیومدم در اصل اخرین باری که اومدم این ویال همون 
 مسافرت داخلی رو دوست نداشت اون فقط دلش کشورای اروپایی میخواست  

 رفتم داخل اتاقی که مال مریم بود  

 خوابم نمیومد پس دفتر رو از ساک در اوردم  

  

چهار ماهی میگذره از ازدواجمون و روز به روز بدبختیای من بیشتر میشه دیروز شنیدم که امیر به علی 
گفتش ازدواج کنه منتظر بودم علی چیزی بگه ولی حرفی نزد و این یعنی اره به موهای کوتاه شدم تو 

ه نشده بودن ولی اینه نگاه میکنم موهایی که عاشقونه دوستشون داشتم موهایی که ده یال بود کوتا
 علی موهایی رو که گیس کرده بودم رو از ته زد و من موندم 

  

 با یه دسته موهای گیس شده میگی چی شد خوب بزار واستون بگم ارباب

خان خانان گفتن داخل ظرف غذاشون مو دیدن و بعد با چاقوی اشپزخونه موهامو زد جالبه نه کسی 
 شقش زده شده  که میگفت با دیدن موهام اولین جرقه ع

حاال اولین جرقه عشقشو هم نابود کرد گیسمو داخل یه پارچه پیچیدم و گذاشتم داخل کیسه و بعد 
 داخل یه جعبه و چالش کردم کنار درخت توت تو حیاط پشتی و روش گل رز کاشتم  

  

ا علی_انگار کسی قلبمو چنگ زد من چطور تونستم انقدر بی رحم باشم اونم در حق کسی که ادع
 میکردم عاشقشم شاید من هیچوقت عاشق نبودم شایدم نمیدونم  
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امروز ارباب میخواد بره خواستگاری یعنی قراره سرم هوو بیاد ههه جالبه نه من مثال تازه عروسم ولی 
شوهرم میخواد یه زن دیگه بگیره کت و شلوار ابی کاربنی با بلوز توسی و پاپیون مشکی ارباب رو خیلی 

امیدوارم همه چیز خوب پیش بره چون من دیگه طاقت ندارم نقش کیسه بُکس رو بازی جذاب کرده 
 کنم  

خداااااا میشنویییی صدامو منم هستم نکنه چون نماز نمیخونم دوستم نداری قول میدم از این به بعد 
 نماز بخونم فقط حوامو داشته باش خدا جونم  

ساعتی هست همه رفتن ارباب هم همسرشو بغل یک ماه میگذره امروز عروسی ارباب بودش یه یک 
 کرد و به اتاق مشترکشون برد و سهم من شد بغل گرفتن   

  

 بالشتم و حق حقمو از هم اغوشی شوهرم با کس دیگه داخلش خفه کردم  

  

 صبح بیدار شدم ارباب گفت کاجی درست کنم و صبحانه مفصل بچینم  

کارم که تموم شد خواستم برم صداشون کنم که ارباب در حالی که زنشو بغل گرفته بود اومدن سرمیز و 
تا پایان صبحانه همسرشون رو روی پاشون نشوندن و لقمه دهنش گذاشتن و من اجازه خروج 

 نداشتم  

 اصال ناراحت نشدم فقط یه کوچولو قلبم تیر کشید این که چیزی نیست نه  

  

ستش که ارباب و زنشون با هم برای ماه عسل رفتن ونیز شهر رویایی دیروز  رفتم عکاسی و دوهفته ه
 چندتا از عکسای عروسیم رو برداشتم عکسای عروسی خودمو عشقم 
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 هر شب نگاهش میکنم و میبوسمش عشقمو میگم دلم واسش تنگ شده
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تو خیالم خودمو تو اغوشش پس بجاش بالشتمو بغل میگیرم و سرمو جای سینش میزارم رو بالشت 
تجسم میکنم همه درها رو قفل کردم اخه امیر همش میاد اینجا همش میگه از عشقم طالق بگیرم 

 ولی اون نمیدونه که جدا شدن از اون مساوی با ایستادن قلبمه  

  

  

میاد امروز ارباب و سیما خانم (همسرشون) بعد از یک ماه از ماه عسل برگشتن از سیما خانم خوشم ن
نه که بگین چون زن ارباب شده ها نه وقتی ارباب هست یه نوعه و وقتی نیست یه نوع تازه خودم 

 چند بار مکالمشو با چندتا مذکر شنیدم  

  

  

دیروز سیما خانم پاهاشونو شیشه برید اخه نمیدونم چی پشت تلفن شنیدن که لیوان از دستشون 
افتاد خواستم کمکشون کنم که ارباب رسیدن و با دیدن چهره گریون سیما خانم بازم مجبور شدم حکم 

 کیسه بُکس رو داشته باشم  

  

وع دارن اقا بردنشون سیما خانم چند روزی هست که حالشون خوب نیست و همش حالت ته
بیمارستان وقتی برگشتن یه جعبه شیرینی دستشون بود و چشمای اقا برق میزد جعبه شیرینی رو 

 سمت من گرفت و گفت دهنتو شیرین کن دارم بابا میشم  

ارباب دارن بابا میشن نه عشق من ولی بازم نمیدونم چرا مزه شیرینی تلخ بود تلخ تلخ مثل بخت من 
افتادم  کامت را شیرین کن عشق من تانکندزندگیت چون من تلخ شود این را بدان که یاد یه جمله 

 درهرکجا که باشی دست در دست هر کس که نهی  

 نه تنها کامم بلکه زندگیم را تلخ میکنی  ولی من به امید روزی زنده ام  

 که نه تنها دستانت بلکه اغوشت نیز از آن من شود 
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 Kosar.r 

  

 سبت پدر شونشون جشن گرفتن و همه رو دعوت کردن و من با ارباب به منا

دستهای خودم کیکی رو که روش نوشته شده بود (خانواده مون داره سه نفره میشه ) رو جلو ارباب و 
زنش گذاشتم که نکنه بازم مجبور بشم نقش کیسه بُکس رو بازی کنم  با همه خود داریم وقتی به 

شمام چکید  با صدای مرد نفرت انگیز این روزهام نگاهمو بهش اشپزخونه رسیدم چند قطره از چ
 دوختم  

میدونی چی گفت دفترم گفتش ارباب لیاقت من رو نداره گفتش طالق بگیرم چون اون حاضره تمام 
هستیشو پای من بریزه گفت اینطوری میتونم از ارباب انتقام بگیرم ولی من که با ارباب کاری نداشتم 

 تظر عشقی که رفته سفر و سفرش یکم طوالنی شده ولی میاد مطمءنم  من فقط منتظرم من

  

  

سیما خانم سه ماهه حامله ان هر چیزی که میخواستن یا ویار داشتن کافی بود لب تر کنن تا براشون 
حاضر شه و من حق دست زدن به چیزهایی که برای اون تهیه میشد رو نداشتم چون ایشون به بوی 

 من حساس بودن  

ام کارهامو انجام دادم و رفتم به اتاقم هنوز خوابم سنگین نشده بود که در اتاق باز شد و ارباب داخل تم
شدن انگار حالشون اصال خوب نبود چون دوباره شده بودن عشقم شده بودن مرد من مردی که رفته 

چیکار بود سفر کنارم نشست دستشو تو موهای کوتاه شدم کشید  گفتش مریمم خانم گلم اینجا 
 میکنی میدونی کل خونه رو دنبالت گشتم عشقم تو حق نداری غیر از بغل من جای دیگه بخوابی  

 چرا موهاتو کوتاه کردی مگه نمیدونی من عاشق موهاتم  

ومن حق زدم تو اغوش مردم تو اغوش عشقی که برگشته بود اونشب دوباه یکی شدیم من تو اغوش 
 ی روشن عشقم خوابم برد با امید به فردای
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 *علی* 

داشت تمام صحنات اون شب یادم میومد اره من بودم خودم پس یعنی مریم بچه منو حامله بود 
 یعنی من زن و بچه خودمو پرت کردم جلو بیمارستان یعنی من  

انگار دیونه شده بودم از جام بلند شدم و تا میتونستم همه چیزو خورد و خاک شیر ک ردم نگاهم که  
خودم افتاد خونم بجوش اومد با مشت زدم وسط اینه دستم خون میومد ولی مگه این در  تو اینه به

برابر دل مریم چیزی بود هنوز اروم نشده بودم من احمق اونشب یاد مریم افتاده بودم و دلم هوس 
 اغوششو کرده بود از امیر خواستم کاری کنه 

خوردم که نمیتونستم رو پام باشم امیر منو که اصال تو فکرش نرم اونم واسم نوشیدنی اورد اونقدر 
رسوند خونه و خودش رفت رفتم طبقه باال تمام اتاقا رو گشتم حتی اتاق مشترکمونو ولی نبود یادم 

اومد که اون اتاق کنار اشپزخونس ولی اصال نمیتونستم درست فکر کنم چطور از پله ها پایین اومدم رو 
خیز شد با دیدنش اروم شدم حتی تو حالت مستی ولی فرداش  یادم نیست در اتاقو باز کردم که نیم

که بیدار شدم و خودمو تو اتاق کنار سیما دیدم فکر کردم با سیما بودم و توهم زدم  دیدم فرداش مریم 
 یه جوری نگام میکرده  صدای گریشو شنیدم ولی  

 اومده بودم سفر تا حالم لعنتتتتتتت بهتتتتت لعنتتتتتتتت بهتتتتت علییییی تو چیکار کردی  مثال
 خوب شه ولی  

  

دوهفته است که خودمو تو ویال حبس کردم گوشیمو خواموش کردم دوست داشتم از همه دور باشم 
میدونین حس ادمی رو دارم که پشیمونه ولی خیلی دیر کارم شده سیگار کشیدن و نوشیدنی خوردن 

که من بچه خودمو نا..مشروع و بی پدر  میخوام فراموش کنم ظلمی که کردم میخوام فراموش کنم
 خوندم و حتی یک لحظه هم ندیدمش یعنی پسر بود یا دختر شبیه من یا مریم    اسمش چیه  

اصال االن کجاست نکنه اتفاقی افتاده باشه براشون  نکنه مریم داده باشدش پرورشگاه  سرمو تکون 
 دادم به چپ و راست  نه نه نه مریم اینکار رو با بچمون نمیکنه  

  

 میترسم برم سمت دفتر و چیزای دیگه ای رو بفهمم اره میترسم  میدونی از چی  
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از اینکه مریم عشقش به نفرت تبدیل شده باشه از اینکه دیگه دوستم نداشته باشه  اره من یه ترسو ام 
 ،من یه نامردم یه پست فطرت  

 ولی باید مریمو پیدا کنم اره باید پیداش کنم اونو بچمونو باید دوباره برش

تمم داره باید پیداشکنم با این گردونم حتما مریم قبولم میکنه اره حتما مریم خیلی مهربونه تازه دوس
 فکر سریع از جام بلند شدم سوییچ ماشین و موبایل به اضافه دفتر خاطرات رو برداشتم  

درصد نبودش ولی انگار خدا پشتم بود که  333حال چندان مناسبی نداشتم و میشه گفت هوشیاریم 
هتره برم خونه و یه دو ساعت صبح بود االن سام خوابه ب 3سالم رسیدم تهران به ساعت نگاه کردم 

 دیگه بزنگم بیاد اونجا 

با این فکر راه خونه رو درپیش گرفتم با رموت در رو باز کردم و داخل شدم ماشینو پا رک کردم و داخل 
 شدم  

دلم بوی مریممو میخواست کمی از عطرش تو اتاق و روی بالشت زدم پیرهنمو در اوردن و رو تخت 
م نبودشو با بالشت جبران کردم ولی المصب هر کا ری کردم نمیشد من مثل دراز کشیدم و مثل مریم

 همون روزای مریم شده بودم ولی صبور نبودم و نیستم من پیداش میکنم  

 دستمو گذاشتم رو قلبم   

 قول میدم بهت عشقتو برگردونم قول میدم قلبم 

  

 پنج ماه از اون روز گذشته  

خواستم کمکم کنه تا مریمو پیدا کنم اونم قبول کرد و به چندتا از  فرداش با سام تماس گرفتم و ازش
 دوستاش که تو اگاهی و جاهای دیگه بودن هم حرف زد اونا هم قبول کردن کمکمون کنن 

تو این مدت تمام خاک تهرانو الک کردیم ولی انگار یه قطره اب شده و رفته تو زمین به چند نفر هم 
   سپردم بقیه شهرها رو بگردن

 رفتم داخل اتاق سابقمون با سیما اتاقی که االن تمام در و دیواراش پر بود از  
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.عاشقانه که بهم  3دوستان ممنونم که االن همراهیم کردین ازتون نظر میخوام راجب پایان رمان  
 برسن  

 .عاشقانه ولی غمگین2

 ،غمگین و عبرت انگیز 0

 .پایان باز  3

ذخیره دارم و نمیدونم چطور باشه لطفا کمکم کنید هر تعداد که بیشتر داخل  من واسه همش تو ذهنم
 کامنت درج شد همون  رو میزارم  

  

 عکسهای مریم  

 به گیس بافته شده اویزون به دیوار نگاه کردم  

درست یک هفته بعد از اودنم از شمال رفتم و جعبه ای که خاک کرده بود رو در اوردم دستامو کشبدم 
رو گیس بافته شده  دماغمو بهش نزدیک کردم و عمیق بو کشیدم  هنوز بعد از این همه مدت بوی 

 موهای مریمو میداد  

های عروسیمونو گرفتم و یه یک ماه پیش این اتاق رو درست کردم اولش رفتم اتلیه و فیلم و عکس
عکس که  از کمر به باالی مریم بود و طور عروسشو به صورت کج رو صو رتش گرفته بود ولی لبای 

سرخش از پس تور خیلی تو دید بود رو انتخاب کردم و دادم به مسءول اتلیه تا برام یه پوستر بزرگ 
 بزنه ازش  
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های مختلف درستش کنن و ازشون خواستم فرداش یه چندتا دیگه عکس هم دادم تا واسم به اندازه 
واسم بفرستن بعد همه رو اوردم اینجا و اینجا شد اتاق ارامشم فیلم عروسیمونو بیش از صد بار نگاه 

 کردم  

سام میگه درست نیست اینکارا میگه من دیگه شوهر مریم نیستم و شاید ازدواج ک رده باشه و تو 
 ه به فیلمش نباید عکساشو داشته باشی چه برس

ولی من نمیتونم قبول کنم نمیشه مریم مال منه و به هیچ وجه نمیتونه مال کس دیگه ای بشه حتی 
 فکر به اینکا کسی جزء من حتی دستشو هم بگیره دیوونم میکنه  

  

 یک سال گذشته  

 یک سالی که واسه من پر از تنهایی ،حصرت و تنهایی هستش به سام وکالت دادم و اون کارهای
شرکت رو انجام میده همه جا رو گشتیم جا به جا حتی کشورهای خارج از کشور و لیست دفن شده 

 گان ولی اصال شخصی به اسم مریم ذاهد وجود نداره و انگار از همون اول هم وجود نداشته  

 سوار ماشین شدم خاله گیسو (مادر سام) ازم خواسته بود برم خونشون هر 

نکرد االن هم داشتم میرفتم خونشون که گوشیم که صندلی بغلبود زنگ  چی هم بهونه اوردم قبول
خورد دست کردم بردارمش یه ماشین پیچید جلوم منم سریع فرمونو بیچوندم حهت مخالف و ماشینو 

گوشه خیابون پارک کردم دوباره صدای گوشیم بلند شد رو صندلی بغل رو نگاه کردم نبود یکم دقت 
یر صندلی میومد خم شدم گوشی رو بردارم که زیر صندلی دفتر خاطرات مریمو کردم که دیدم صدا از ز

 دیدم تو این مدت خیلی دنبالش گشته بودم حتی ویال شمام هم رفتم ولی پیداش نکردم  

یه جرقه تو ذهنم زده شد شاید مریم نوشته باشه میخواد کجا بره دفتر رو گذاشتم صندلی بغل خواستم 
 مد خاله منتظره پس بهتر بود اول برم خونه اونا شب بقیه دفتر رو میخوندم  برم خونه که یادم او

 ماشینو گذاشتم تو پارکینگشون و رفتم باال زنگ در رو زدم  خاله در رو باز کرد  

 _سالم پسرم بیا داخل مادر سالم مادر جان خوبین  
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خاله نذاشت برگردم اخرم شب خونه خاله اینا موندگار شدم یعنی  33داخل خونه شدم تا ساعتای 
اینکه منیژه خانم تنهاست رو بهونه کردم و اومدم خونه دفتر رو برداشتم و رفتم داخل اتاق خواب یه 

 شلوارک راحت پوشیدم و رو تخت ولو شدم دفتر رو باز کردم  

   

ی فرداش امیدم نا امید شد چون علی حتی به روی خودش نیورد و من سکوت اختیار کردم اخه هر چ
 بود واسه من یه شب با ارامش کامل رو رقم زد  

  

یه یک ماهی از اون شب خاطره انگیز میگذره این روزا خیلی بیحالم همش خوابم میاد و زود خسته 
 میشم  

  

تا دونه بوشو که  5دیروز سیما هوس انبه کرد و علی واسش تو این فصل انبه گیر اورد اونم فقط 
شنیدم دلم خواست ولی اجازه نداشتم بخورم و فقط برای سیما بودش  میترسم ماه قبل عادت نشدم 

ارم نکنه مشکلی داشته باشم فردا هر جور شد میرم دکتر مخصوصا که خیلی سر گیجه و حالت تهوع د
 یکم هم که کار میکنم به نفس نفس میفتم  

  

  

از مطب دکتر اومدم بیرون باورم نمیشدش من حامله بودم وقتی عالیممو گفتم دکتر ازمایش نوشت 
منم انجام دادم و سه ساعت بعد جواب رو اوردم گفتش که من حامله ام ولی چون جسه کوچیک و 

 جام فقط برای کارهای ضروری بلند شم  همچنین ضعیفی دارم باید استراحت کنم و از 

سعی میکنم همش لباسای گشاد بپوشم ولی بازم مشخصه تو این مدت خودمو از دیدشون مخفی 
کردم یعنی غذا ها رو اماده میکنم و صداشون میکنم ولی قبل از اومدنشون میرم  پیش یه دکتر خوب 

ق داشته باشم چون انگار مشکل هم رفتم اسمش هما هستش هما همت ازم میخواد استراحت مطل
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قلبی هم دارم و اینا منم مجبوری همه چیز رو واسش تعریف کردم بیچاره چقدر واسه زندگی من گریه 
 کردش ولی شمارشو بهم داد و گفتش میتونم رو کمکش حساب کنم  

  

دیشب علی متوجه بارداریم شد میگی چی شد خوب من نصفه شب هوس بستنی کردم واییب 
ین که رفتم از فریزر درش اوردم و شروع کردم خوردن داشتم میخوردم که یک دفعه المپ روشن نمیدون

شد سریع از جام بلند شدم و با دیدن علی سرمو انداختم پایین و گفتم ببخشید اقا نمیخواستم 
مم بیدارتون کنم ولی علی حرف نمیزد سرمو اوردم باال که دیدم به شکمم زل زده دستمو گذاشتم رو شک

اصال حواسم نبود اخه من شبا خیلی گرمم میشد االن هم یه لباس خواب مشکی بلند پوشیده بودم که 
 شکم چهار ماهم کامال مشخص بودش خواستم سریع از کنارش رد شم که بازومو گرفت  گفتش  

فکر نمیکردم انقدر خراب باشی که کارت به پس انداختن توله مردم بیوفته  چشمامو بستم و لبمو گاز 
 گرفتم  

 بازومو ول کرد منم سریع خودمو رسوندم به اتاقم  

  

  

  

از فردای اون روز بدبختیای من زیاد تر شد نشدم کیسه بُکسش ولی اونقدر ازم کار میکشیدن که نا برام 
زه اجازه خروج از خونه رو هم نداشتم هما جون چندبار  زنگ زدش و گفت چرا نمیرم نمیموند تا

 پیشش منم همه چیزو گفتم خیلی عصبی شد 

خواست بیاد با علی حرف بزنه که نذاشتم و گفتمش اگه میشه کارهای طالق رو انجام بده وازش 
ان وقتی فهمیدم رو ابرا بودم خواستم هر چی شد بچه ها رو پیش خودم نگر دارم بچه های من دوقلو
 میخوام اسمشونو بزارم آرشام و آرشین  هما جون گفتش کمکم میکنه  

امروز سیما وضع حمل کرد یه دختر به دنیا اورد که اسمشو گذاشتن ساناز واسش اتاق درست کردن 
 جشن گرفتن و من حسرت خوردم واسه بچه هام بچه هایی که پدر نخواهند داشت  
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شب درد زیادی میکشم و به چیزی نگرفتم ولی االن دیگه نمیتونم تحمل کنم صدای جیغم گوش از سر 
خودمو داره کر میکنه ولی کسی به دادم نمیرسه میترسم چشمام بسته شن و هیچوقت بچه هامو 

 نبینم سرنوشت بچه هام چی میشه خداااا دفتر رو میزارم تو زیپ مخفی به اضافه عکسها . 

  

 *علی* 

ام میسوخت از خریت هام از حماقتام  صورتم خیس بود از گریه یعنی مریمم خوبه نکنه مرده چشم
باشه باید پیداش کنم باید فردا میرم بیمارستان اره حتما باید با دکتر هما همت حرف بزنم اون میتونه 

 منو به مریم و بچه هام برسونه دوقلو اسماشون چی بود  اهان  

رشین هم اسم دختر یعنی من یه دختر و پسر دارم   سرمو رو به اسمون بلند آرشام که اسم پسره و آ
 کردم  

 خدایااااا چاکرتم فقط مریمو بچه هامو بهم برگردون  

  

فرداش صبح زود رفتم بیمارستان و سراغ هما همت رو گرفتم که پرستارا گفتن همچین کسی رو ندارم 
با اقای شکوه رءیس بیمارستان صحبت کنید شاید  فکر کنم دلشون بحالم سوخت چون گفتن میتونین

 ایشون چیزی بدونن بریم طبقه پنج  

خودمو رسوندم طبقه پنج به منشی گفتم میخوام اقای شکوه رو ببینمش اونم گفت که باید کمی صبر 
کنم تا اجازه بگیره بعد از اجازه داخل شدم یه مرد میانسال پشت میز نشسته بود که با اومدن من از 

 جاش بلند شد و خوش امد گفت و ازم خواست رو مبل جلو میزش بشینم  

 _خوب چه کاری از دستم بر میاد جناب  
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سال پیش اینجا  7یا  0_راستیتش من دنبال دکتر هما همت میگردم که دکتر زنان بودم و فکر کنم 
 بودن  

فکر کردن)  بله یادم اومد خانم یکم ابروهاش بهم نزدیک شد (نه به نشونه اخم بلکه به نشونه تمرکز و 
همت از دکترهای خوب ما بودن ولی همون هفت سال پیش از اینجا رفتم البته با یکی از بیماراشون 

 بچه های نازی هم داشت دوقلوهایی که کل بخش دوستشون داشتن  

 نگاه خیرمو که دید  

خبری نبود گویا پدره اینا رو  اخه بچه ها خیلی زیبا بودن مادر زیبایی هم داشتن ولی از باباشون
 نمیخواسته چون تا یک هفته که دختره اینجا بود و تو بیهوشی کسی سراغش نیومد  

  

 _خوب شما از دکتر همت ادرس یا شماره ای ندارین  

 _راستش ما نمیتونیم ادرس یا شماره کارکنان رو به کسی بدیم  

 _ترو خدا اقا من باید حتما ایشون رو پیدا کنم  سرمو انداختم پایین  

_اون زن و بچه ها که ازشون حرف میزنین همسر و بچه های من بودن که به خاطر اشتباهم از 
 دستشون دادم  به صورتش نگاه کردم 

 ترو خدا کمکم کنید من خیلی پشیمونم من باید پیداشون کنم  

م کرد ولی بعد گفتش من فقط میتونم ادرس مطبشو بدم بهتون که نمیدونم دکتر کمی متعجب نگاه
 االن هم اونجا هستن یا نه  

  

ادرس مطبو گرفتم تقریبا طرفای خونه خودم بود سریع خودمو رسوندم خدا خدا میکردم که هنوز اینجا 
 دیدم   باشه به تابلوها نگاه کردم و دنبال اسمش گشتم داشتم نا امید میشدم که اسمشو
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رو فشار  5سوار اسانسور شدم دکمه   30دکتر هما همت متخصص زنان و زایمان طبقه پنج واحد 
 دادم  

  

 با صدای خانمی که طبقه پنج رو اعالم میکرد اسانسور ایستاد و ازش خارج

شدم در باز بود کلی زن ومرد اونجا بودنزنها  30وارد واحد  35333330شدم سه تا واحد بودش 
 بیشتر شکم برچسته داشتن  

 به میز منشی نزدیک شدم و گفتم باید دکتر رو ببینم  _وقت قبلی داشتین  

 _نه خیر ولی کارم اورژانسیه  

که اومدنم هم کارشون مهمه حاال بشینین _اگه وقت نداشتین نمتونم بفرستمتون داخل بقیه کسایی 
 بعد از اینکه همه رفتن شاید بتونم بفرستمتون داخل ولی قول نمیدم حاال خواست خودتون  

 یه نفس عمیق کشیدم و به گفتن منتظر میمونم بسنده کردم 

  

ند مین عصر گذشته بودش که اخرین نفر از اتاق اومد بیرون منشی رفتش داخل و بعد از چ 0ساعت از 
 اومد و ازم خواست برم داخل دکتر منتظرن  

یا چهل ساله بودش   _سالم خوش آمَدین  05داخل شده به دکتر نگاه کردم برخالف انتظارم زنی 
 بفرمایید بشینین  به مبل اشاره کرد  روی مبل نشستم  

 _بفرمایید چه کمکی از من ساخته هستش  

 _من اومدم دنبال مریم ،مریم ذاهد  

باید ببینمش کار مهمی باهاش دارم االن یک ساله که در به در همه جا رو گشتم ولی نتونستم  من
 پیداش کنم اسمتونو هم از داخل دفتر خاطراتش فهمیدم و رسیدم خدمتتون  زل زدم به دکتر  

 با اخم از پشت عینکش نگاهم میکرد  
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کجا بودی وقتی اون شوهر بی همه  _شما چه کاره مریم هستی اصال کجا بودی که االن پیدات شده
 چیزش انقدر بال سرش اورد اقا هان  چشمامو بستم  

درسته واسم سخت بود شنیدن حرفاش ولی حقم بود نبود حرفاش درست بود و این درست بودنش 
 قلبمو فشرده میکرد و من حتی چیزی واسه دفاع کردن از خودم نداشتم  لبمو با زبون خیس کردم  
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 ده ام خانم ولی منم دالیل خودمو داشتم اگه میدونستم هیچوقت_من شرمن

اونکارها رو انجام نمیدادم من رَکب خوردم از رفیقی که مثل برادرم بود ولی به زنم نظر داشت خانم 
مریم زنم بود ولی من با حماقتم از دستش دادم ازتون خواهش میکنم کمکم کنید مریمو بچه ها مو بر 

ون اونا نمیتونم  _حکم مریم تو زندگیت چی بوده اقای علی مجد یه نیم نگاه بهم گردونم من دیگه بد
 انداخت درست میگم مگه نه  

_بله من علی هستم مریم نه تنها زنم بود بلکه تنها عشق زندگیمم بود و هست  دکتر با پوزخند 
 کیسه بُکست؟   نگاهشو دوخت تو چشمام و در حالی که یه ابروشو باال انداخته بود  _عشقت یا

تا جایی که من میدونم مریم تو خونه تو فقط یه کیسه بُکس بوده که تو وقتی عصبی بودی،ناراحت و 
 یا کالفه میرفتی سراغش  

 دهن باز کردم که چیزی بگم ولی دستشو به نشونه  سکوت  اورد باال  

_من نمبتونم کمکی بهتون بکنم و مریم هم دیگه نه زن شما هست نه عشق شما تا زه فکر نکنم دوست 
داشته باشه ببیندتون راجب بچه ها هم باید بگم شما هیچ اختیاری ندارین نکنه یادتون رفته که 

 حضانت بچه ها رو تمام و کامل دادین به مریم و ازش خواستین مهریه اشو ببخشه 

تش که هر روز کارم شده رفته مطب دکتر همت ولی اصال ادرس مریمو بهم نمیده حتی دوماه هس
گاهی وقتا اجازه نمیده برم داخل اتاق ولی من نا امید نمیشم من مریممو بر میگردونم اره برش 

 میگردونم یعنی باید برش گردونم  
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یکرد  بحث از این قرار دیروز که رفته بودم مطب صدای دکتر رو شنیدم که با محمد پسرش بحث م
بودش که محمد مهمونی گرفته بود ولی یادش رفته بود کارت دعوت بده و همه رو تلفنی مجبور شده 

 بود دعوت کنه گویا تو مهمونی خیلی ها هم از ادمای شرکتش بودن که گفته با خانواده بیان  

رن هم بیان که محمد گفتش دکتر هم میگفت که نمیشه که اینطوری امکان داره کسایی که دعوت ندا
 فکر نکنه بیان  

ولی من میرفتم شاید بتونم مریم رو ببینم ادرس خونه دکتر همت رو میدونستم اخه چند بار تعقیبش 
کرده بودم تازه کسی رو هم گداشته بودم جلو خونشون کشیک بده که اگه مریم اومد خبرم کنه اخه 

 عکس مریمو نشونش داده بودم  

  

 سفید با پیرهن مشکی و پاپیون سفید موهامو یه مدل خوشگل کت و شلوار

زدم و عطری که مریم دوستش داشت رو روی خودم خالی کردم ساعت رولکس سرامیکیمشکیمو دستم 
انداختم  به دست چپم نگاه کردم حلقه ازدواجمونو که سلیقه مریم بود و بعد از اون اتفاقات افتاد 

وش کرده بود رو حلقه رو بوسیدم و از خونه خارج شدم به امید گوشه گاو صندوق تو انگشتم جا خ
 اینکه با مریم برگردم  

ماشینو پارک کردم و داخل شدم خیلی شلوغ بود همه داخل حیاط بودن که خیلی هم بزرگ بودش 
 مثل باغ  

افتاد که  یه گوشه رو صندلی نشستم تا زیاد تو دید نباشم ولی بتونم همه رو ببینم نگاهم به بچه هایی
 گوشه ای داشتن بازی میکردن  

یعنی دوتا از اینا بچه های منن اصال کدوماشونن داشتم به بچه ها نگاه میکردم که یک دفعه سکوت 
 برقرار شد نگاهمو گردوندم ببینم چی شده  که نگاهم به باالی پله ثابت موند  

ولی نه به اندازه قبل یه لباس  خودش بود مریم من خیلی زیبا تر شده بود موهاش بلند شده بود
ماکسی که یقه گردی داشت و استین سه ربع مشکی که پارچش برق میزد و زیباییشو چند برابر کرده 

 بود  



 

104 فحه ص        کنید                               برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نگاهم به صورتش افتاد یه رژ لب عنابی با سایه دودی همین ولی اونقدر خوب شده بود که همه 
م برم نزدیکش که با چیزی که دیدم سر جام نگاهش میکردن دیگه به پایین پله ها رسیده بود خواست

موندم بهتره بگم.خشک شده یه مرد قد بلند که هیکل خوبی هم داشت و موهاش قهوه ای تیره بود 
جلو رفت دستشو دراز مرد و مریم با لبخند دستشو گذاشت تو دستش مرد دست مریم رو به سمت 

چقدر سر پا بودم و به جایی که االن دیگه  لبش بود مریم هم خم شد و گونه مرد رو بوسید  نمیدونم
 خبری از مریم نبود نگاه میکردم که با صدای همت به خودم اومد 

_جناب مجد شما کجا اینجا کجا از اقایی مثل شما بعیده که بدون دعوت جایی برین اهان راستی با 
 من بیاین تا شما رو با پسرم و عروسم اشنا کنم  

نشون نمیدم رفت خودمو پرت کردم رو صندلی و سرمو بین دستام گرفتم وقتی دید من عکس العملی 
همش صحنه ای که مریم صورت اون مرد رو بوسید یادم میومد دستمو مشت کردم یعنی اون کیه با 

 مریم من چه نسبتی داره داشتم به اینا فکر میکردم مه دوبا ره سرو کله خانم همت پیدا شد 

 با پسر و عروسم اشنا کنم از جام بلند شدم و _جناب مجد میخواستم شما رو 

به سمتشون برگشتم ولی با چیزی که دیدم دهنم باز موند ولی با حرفی که خانم همت زد قلبم از تپش 
 افتاد  

 _اقای مجد پسرم محمد و همسرش مریم  

بعد رو کرد به مریم و شخصی که االن میدونستم همون محمده  ایشون هم جناب علی مجد از 
 اشناهای دور  

نتونستم چیزی بگم صدای خانم همت همش تو سرم او میشد پسرم و همسرش مریم ،مریم،مریم   
من حاال زن کَس دیگه هستش با صدای دختری که مادرشو صدا میکرد به خودم اومد دختر در حالی 

داشت و صورت  که مادرشو صدا میزد اومد و خودشو به مریم رسوند یه دختر ناز که موهای بلند مواج
 گرد  

_مامان بیا ببین آرشام اذیتم میکنه همش میگه نباید با پسرا بازی کنم خو من دوست دارم با شروین 
 بازی کنم  

 _ارشین جان دختر گل مامان مگه قرار نبود داداشی رو اذیت نکنی گلم و هر چی گفت انجام بدی هان 
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زانو زدم رو زممین تا هم قد دخترکی بشم که هم خون من بود بچه با دیدن این کارم بی حرف نگام 
میکرد دستمو بردم جلو که کمی خودشو به مریم فشار داد دستمو جلو تر بردم و گذاشتم رو گونش 

و اومد و نوازشش کردم دخترکم رو یه لبخند اومد رو لبش و به مریم نگاه کرد نمیدونم چی دید که جل
دستشو به طرف دراز کرد  _سالم عمو من ارشینم و شش سال و نیمَمه شما کی هستی  چشمامو 

 محکم فشار دادم تا اشکام جاری نشن  دستای کوچولوشو فشردم و 

_سالم عزیزم منم علی هستم علی مجد میتونم بغلت کنم  دختر کمی لباشو داد جلو و چشماشو تنگ 
 کرد  

مشکلی باشه ولی تا ارشام نیومده بعدم خودشو انداخت تو بغلم  محکم به خودم _اوهوم فکر نکنم 
فشارش دادم و سرمو تو موهاش فرو کردم دختر من عزیز من  چشمامو باز کردم نگاهم به مریم افتاد 

چشماش پر بود محمد بغلش کرد و چیزی بهش گفت و مریم جلو اومد دست گذاشت رو شونه 
 دخترکم 

 _ارشین جان مامان شما باید بری با دوستات بازی کنی عزیزم  

ارشین کمی ازم فاصله گرفت و شروع کرد بو کشیدن بینیشو به من نزدیک کرد و یه نفس عمیق کشید 
 بعد رو کرد به مریم  

_مامان عمو بوی همون ادکلنی رو میده که تو همیشه بوش میکنی  ابروهام با این حرفش رفت باال 
 چی  محمد سریع دست ارشین و گرفت و بردش   یعنی

خانم همت هم معلوم نبود کجا رفته بود من بودم و مریم از زمین بلند شدم  من_باید با هم حرف 
 بزنیم 

_حرفی بین ما نمونوه جناب مجد در ضمن مگه نگفتم هیچوقت دور و بر من و بچه هام پیدات نشه 
 راستی سیما خانمتون کجاست نمیبینمش 

واست بره که بازوشو گرفتم و کشیدمش سمت درختا باید باهاش حرف میزدم وقتی که خوب از خ
جمعیت دور شدیم بازوشو ول کردم شروع کرد به مالیدن بازوش با دست دیگش  _چته چی میخوای 

ازم هان اصال از کجا پیدات شد از جونم چی میخوای ده المصب ولم کن بستمه بستمههه من دیگه زن 
 ستم یادت که نرفته هاننن انگشت اشارشو اورد جلو صورتم و تکونش داد  تو نی
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اگه یم بار دیگه فقط یک بار دیگه دور و بر خودم یا بچه هام ببینمت مطمءن باش سامت نمیمونم 
 اقاااایییی مجّد  

دی دوباره خواست بره که دستشو گرفتم و برشگردوندم خواست دهنشو باز کنه که نذاشتم  _حرفاتو ز
حاال گوش کن تو چطور تونستی با کس دیگه عروسی کنی هان تویی که ادعای عاشقیت میشد چطور 
تونستی جز من تو بغل کس دیگه باشی هان چطور تونستی با محمد ازدواج کنی مریم من پشیمونم 

وتا بخدا حتی فکرشم نمیکردم امیر بهت نظر داشته باشه مریم من دوست دارم حتی بیشتر از قبل ما د
بچه داریم ارشام و ارشین مریم خانمم بیا و از محمد طالق بگیر میشیم یه خانواده جبران میکنم بخدا 

خانمم اصال هر چقدر خواستی منو بزن ولی دوباره مال من باش زانو زدم جلوش من علی مجد زانو 
از خودم روندمش به زدم جلو زنی که مادر بچه هام بود زنی که یه روزی عاشقم بود ولی من با کارام 

 حدی که میترسم نفرت جای عشقشو گرفته باشه  

  

مریم سریع پشتشو کرد به من و شروع به دویدن کرد و من با چشمای خیس بدرقه کردم زنی رو که 
 االن همسر کس دیگه بود  

  

یک ماه از اون شب میگذره دیگه حوصله غذا خوردن هم ندارم عصبی شدم و سر هیچی میزنم همه 
چی رو میشکونم فکرم شده کاش  کاش اول برده بودمش دکتر کاش بهش اعتماد داشتم  کاش زن 

 نمیگرفتم  کاش طالقش نمیدادم  کاش.... 

 کاششش  

 و کاش که حضانت بچه ها رو بهش نمیدادم صدای منیژه خانم و سام میادش  

تازه زدن همه چیزو نابود  _راستش اقا یه یک ماهی هست اینطوری شدن نه غذا میخورن نه میخوابن
 کردن نمیدونم چشوت شده  

و صدای قدمهایی که به اتاق نزدیک و نزدیک تر میشدن خبر از این میداد که سام از سفرش به دبی 
 بعد از دو ماه برگشته . 
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بی حرف کنارم رو تخت نشست منم انگار فقط منتظر اون بودم شروع کردم به تعریف کردم همه چیزو 
 ون فقط گوش میکرد سام دستی زد رو شونم  گفتم و ا

_زندگی هنوز ادامه داره داداش میدونم سخته ولی تو هم دقیقا همین کار رو با مریم کردی خودتو 
جمع کن داداش کجاست اون علی مقتدر که هر جا اسمش میومد همه از غرور و هیبتش تعریف 

 میکردن یه نگاه به خودت تو اینه بنداز 

  

ه دیگه مریمو ندیدم تحمل تهران واسم سخته تصمیم گرفتم همه چیزو بفروشم و برم به دوماه گذشت
سام گفتم همه کارها رو انجام بده ولی قبل از اون برای اخرین بار باید با یکی حرف بزنم با کسی که 

 االن مریم مال اونه اره با محمد ،محمد همت  

 ری هتلی که از اقا جون تو پاریس به ارث بردم کارهای اقامت زود انجام شد که اونم از صدقه س

 از سام خواستم ادرس محل کار محمدو پیدا کنه اونم قول داد تا فردا عصر بهم ادرسو برسونه  

  

به ادرسی که سام واسم اورده بود نگاه کردم یه مطب دندون پزشکی تو بهترین نقطه شهر کال خانواده 
ر رسیدم ماشینو گذاشتم تو پارکینگ مختص ساختمون از گی رشته تجربی رفتن به محل مورد نظ

ماشین پیاده شدم مطب طبقه دوم بود از راه پله رفتم و داخل شدم چهار پنج نفری تو نوبت نشسته 
بودن منتظر موندم تا همه برن نفر اخر داخل شده بود که دوتا پسر بچه داخل شدن یکیشون عینکی 

وسطش بلند که حالت داده بود موهاش طالیی بود و پوستش بود با م.هایی که دوطرفش کوتاه و 
روشن روشن به پسر دیگه نگاه کردم پوست گندمی عینک افتابی و یه کاله از اینا هست پشتش حالت 

افتاده داره پوشیده بود و دستاشو تو جیب های جلو شلوار جینش کرده بود منشی با دیدنشون از 
 جاش بلند شد  

ده خوبی شروین جون بعد لُپ پسر مو طالیی رو بوسید و رو کرد به اون که عینک _سالم به مردای این
 افتابی داشت به ارشام خان چه عجب از این ورا  
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پسر عکس العملی نشون نداد و فقط اومد و کنارم نشست بهش نگاه کردم پس این فسقله پسر منه 
و از چشمش برداشت و دستشو به خدایی چه با کالسه بچم وقتی دید نگاهش میکنم عینک آفتابیش

 سمتم دراز کرد  _سالم من ارشام هستم  دستشو فشردم  

 _خوشبختم ارشام جان من علی هستم علی مجد  

با شنیدن اسمم اخماش تو هم رفت و از جاش بلند شد و بدون در زدن داخل اتاق دکتر شد چیزی 
نگذشته بود که بیمار خارج شد و صدای ارشام بلند  _دایی،علی مجد اینجا چیکار میکنه هانننن اومده 

 چیکار  

 ش بد شده  چرا حرف نمیزنی بابای من چرا اینجاست ها نگو که مامان به خاطر دیدن اون حال

 ده جواب منو بده داییی  

مریم چش شده ارشام میدونه من باباشم داخل اتاق شدم ارشام با دیدنم به سمتم اومد  _ببین اقای 
مجد برو همون جایی که تا االن بودی چرا اومدی میدونی مامانم بخاطر اومدن تو حالش بد شده ها 

 ل بشه ولی دایی اینا مثال میخوان ما متوجه نشیم میدونی تو بیمارستان بستری شده میدونی باید عم

 اگه مامانم طوریش بشه هیچوقت نمیبخشمت اقّای به اصطالح پدر بعدم از اتاق رفت بیرون  

اصال نمیفهمیدم منظور ارشام چیه گفتش دایی یعنی محمد داداش مریمهگفتش مریم تو بیمارستان 
 بستریه  

محمد نشوندم رو مبل و با صدای بلند از منشی خواست اب قند نمیدونم قیافم چه شکلی شده بود که 
 بیاره  

 اب قند رو که بهم خوروند کنارم نشست  وقتی نگاه منتظرمو دید شروع کرد  

_خانواده خوشبختی بودیم و دسموت به دهنمون میرسید اقوامی نداشتیم چون مامان و بابا دوتاشون 
الم بود که مامان دوباره باردار شد و یه خواهر کوچولو بهمون س 33تو پرورشگاه بزرگ شده بودن یادمه 

سالم که شد چون درسم خوب بود و سه سال دبستان رو جهشی  30اضافه شد همه چیز خوب بود 
خونده بودم و همچنین چون رتبه ام تو کنکور تک شد واسم دعوت نامه اومد منم گفتم چی از این بهتر 

ش خیلی سخت بود تا دیگه جا افتادم زیاد نمیتونستم با خانوادم در و رفتم ولی کاش نمیرفتم اوال
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تماس باشم اخه پول زیادی میخواست منم به قول خودم خواستم قناعت کنم تا یه دفعه با دست پر 
برگردم یک سالی گذشته بود که هر چی زنگ میزدم خونه کسی جواب نمیداد منم میگفتم شاید رفتن 

ول درس میکردم اونقدر سرم شلوغ شده بود که اصال وقت نمیکردم با جایی و بیشتر خودمو مشغ
خونمون تماس بگیرم میدونم میگی خیلی بی معرفتی کردم شایدم حق داشته باشی درسم که تموم 

شد یه سه سال هم واسه دولت کار کردم و برگشتم رفتم دم خونمون ولی شده بود ساختمون از 
پرسیدم که گفتش مامان اینا داشتن میرفتن مشهد که تصادف  همسایه بغلی که رفیق مامانم بود

 میکنن و دوتاشون تموم میکنن گفتم پس ابجیم گفتن اونم چون کسی رو نداشتین دادنش یتیم خونه  

همه جا رو گشتم ولی ابجیم نبود که نبود نمیتونستم بیشتر تو گیالن بمونم همه جاش خاطرات 
ال کارهای مطب بودم که با اقا داریوش اشنا شدم داریوش همت خانواده ام بود اومدم تهران دنب

شوهر هما همت اون کمکم کرد و تونستم مطب بزنم یه چند سالی کنارشون بودم اونا بچه دار نشده 
بودن یه روز اقا داریوش کشیدم یه گوشه و گفت که در اضای این همه سال که کمکم کرده یه چیز ازم 

 میخواد  

پسرش گفت دوست داره بابا صداش کنم منم دلم خانواده میخواست قبول کردم و گفتش باید بشم 
سالم شده بود گاهی وقتا یاد ابجیم میافتادم ولی سرمو  21شدم پسرشون محمد همت حاال دیگه 

مشغول میکردم منشی مطب رفت و مجبور شدم اگهی بدم خیلیا اومدن ولی یه روز بارونی دختر اومد 
شیم بلکه دلمم برد اسمش آرام بود خیلی خانم و محجوب بود ولی از خانواده فقیر که نه تنها شد من

 واسه من که مهم نبودش سریع 

با هما جون حرف زدیم و رفتیم خواستگاری همه چیز سریع شد بله رو گرفتیم و دوماه بعدازدواج 
بهتر نمیشد عالی بود  کردیم سه ماه از ازدواجمون گذشته بود که ارام گفتش حامله اس دیگه از این

زندگیمون ولی ارام نتونست دووم بیاره و سر زا رفت و شروینو واسم گذاشت همون روزا بود که مامان 
مریم رو اورد با دیدنش و شنیدن اسم و فامیلش شک کردم ابجیم باشه شناسنامه شو که دیدم مطمءن 

 شدم خودشه مریم ابجی من  

  

مامان هما گفتش رفتی پیشش ما هم خواستیم یکم اذیتاتو تالفی کنیم ولی حواسمون به اوضاع 
 مریم نبودش اون میگفت ازت متنفره ولی نبود  
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راجب ارشام هم اون خیلی باهاوشه وقتی چند ماه پیش داشتم راجب تو با مریم حرف میزدیم همه 
 چیزو فهمید ولی ارشین خبر نداره  

ی کردن بیمارستان دریچه قلبش روز به روز داره بسته میشه ما قبال کیس مناسب برای مریم رو بستر 
پیوند رو پیدا کرده بودیم ولی مریم زیر بار نمیرفت میگفتش که نمیخوام بچه هام عالوه بر بی پدری 

 بی مادری رو هم متحمل بشن 

 _ولی چرا مریم چیزی ازت نگفت   چیزایی رو که میشنیدم باورش برام غیر ممکن بود رو کردم به محمد 

 سالش بوده و عادیه که منو یادش نباشه  میخوام ببینمش کدوم بیمارستانه   0_خوب انموقع اون فقط 

 _بیمارستان..... منم میخوام برم بیا با هم بریم  

خودمونو رسوندیم بیمارستان مریم تو بخش مراقبت های ویژه بود و کلی سیم و لوله بهش وصل با 
 دیدنش تو اون حال انگار یکی قلبمو تو مشت گرفت و فشرد  

دو هفته هستش که هر روز میام بیمارستان ولی هنوز کیس مناسب پیوند پیدا نشده ولی هنوز امید 
 دارم مطمءنم خدا امیدمو بی جواب نمیزاره  

براش رفتم سراغشو امروز که رفتم بیمارستان از مریم خبری نبودش یعنی چی شده نکنه اتفاقی افتاده 
 از پرستار گرفتم که  

_چشمتون روشن جناب مجد واسه مریم خانم قلب پیدا شد و سریع بردنشون اتاق عمل  خودمو به 
جلو اتاق عمل رسوندم که محمد و هما خانم هم اونجا بودن محمد با دیدنم اومد طرفم (تو این مدت 

م خوبیه) کجا بودی پسر خواستم خبرت کنم که خیلی بهم نزدیک شده بودیم و فهمیده بودم خیلی اد
 اصال شمارتو نداشتم بیا همین االن بهم بده شاید نیاز بشه  

 شماره رو دادم 

پشت اتاق عمل منتظر بودیم که نگاهم به یه قیافه اشنا افتاد اون اینجا چیکار میکرد بهترهبگم اونا 
سبی نداشت  _سالم چی شده اینجا چیکار خاله زهرا.زیبا و رامین به سمتشون رفتم خاله حال منا

 میکنین  

 خاله زهرا در حالی که با دست میزد رو سینش  
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_دیدی مادر دیدی بی امیر شدم دیدی امیرم رفت مادر دیدی خداااااا چند روزی بود حالش خوب شده 
 بود میگفت و میخندید منم گفتم حتما خوب شده ولی نمیدونستم میخواد خودشو بکشه  

نمیدونستم مادر فقط یه کاغذ واسم گذاشته بود که نمیتونم این زندگی رو بدون مینو تحمل کنم و 
گفته بود ازت حاللیت بطلبیم ازمون خواسته بود اعضای بدنشو اهدا کنیم تا شاید کمی از بار گناهاش 

 سبک تر بشه مادر  

ولی من هیچوقت مرگشو نخواستم هیچ باورم نمیشد امیر مرده بود رفیقم داداشم درسته نا رفیقی کرد 
 وقت  

همه اینا وقتی واسم سخت تر شد که فهمیدم قلبی که به مریم داده شده بود مال امیر بوده امیر اخر 
 قلبشو داد به عشقش  

از اون روزا نگم که یه پام بیمارستان و پای دیگم قبرستون بود حال مریم روز به روز داشت بهتر میشد 
قت نمیکرد منو ببینه و من هر روز َسرخورده تر از قبل بر میگشتم خونه امیر رو بخشیدم ولی اصال مواف

 چون مریممو بهم برگردوند  

یه دوماه میگذره کارم شده هر شب گل و شیرینی خریدن و رفتن واسه خواستگاری ولی مریم روی 
ارشام اصال بهم محل نمیده خوش نشون نمیده آرشین باهام خیلی خوبه تازه بابا هم صدام میکنه ولی 

و به زور جواب سالمَمو میده دیگه کالفه شدم امشب باید همه چیزو تموم کنم با این فکر ماشینو جلو 
خونه هما جون پارک کردم و پیاده شدم زنگ رو فشار دادم که در با تیکی باز شد خوبی ایفون تصویری 

د از سالم و احوال پرسی گل و شیرینی رو همینه دیگه خودمو به در ورودی ساختمون رسوندم و بع
 دادم دست هما جون یکم سرمو چرخوندم خبری از مریم نبودش  

 محمد دستشو گذاشت رو شونم بیا باید باهات حرف بزنم  

وقتی با محمد از اتاق خارج شدیم تو پوست خودم نمیگنجیدم باید امشب این قضیه رو به مریم 
محرم شه اخه وقتی بهم محرم باشه دست و بالم برای بدست اوردن میگفتم تا مجبوری هم شده بهم 
 دلش و ناز کشیدن باز تر بودش 

  

 چای رو خوردیم که خانم افتخار دادن و از پله ها اومدن پایین یه سالم زیر 
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لبی داد و جلو من نشست صدای بچه ها میومد که داشتن از پله ها میومدن پایین ارشین با دیدنم 
 م زد _ اخ جون بابا اومده  بعدم سریع دوید و خودشو تو بغلم انداخت  دستاشو به

 _دختر گلم چطوره  

 _خوبم بابا ،بابا مگه قول ندادی با ما زندگی کنی هان پس چرا هی میری  یه نیم نگاه به مریم انداختم  

و بردش طبقه  منم دوست دارم با هم باشیم گلم ولی مامانت نمیخواد ارشام اومد دست ارشینو گرفت
 باال  هما جونم گفتش  

 _پاشین بریم حرفاتون بزنین ان شاا... این دفعه دیگه خیره  

 با مریم رفتیم تو حیاط که من ترجیح میدادم برم تو اتاقش ولی چه میشه کرد  

_چرا دست از سرم بر نمیداری بابا با چه زبونی بگم من تو رو دیگه نمیخوام میفهمی  وقتی دید چیزی 
 نمیگم و بهش زل زدم روشو با غیظ بر گردوند و به سمت ساختمون  رفت  باصدایی که بشنوه گفتم  

_باشه مشکلی نیست ولی بچه هامو با خودم میبرم تو هم هر کار میخوای بکن  با شنیدن حرفم سر 
 جاش پشت به من متوقف شد خودمو بهش رسوندم  

ار ازت معذرت خواستم ولی تو انگار دیگه حسی به من من خیلی تالش کردم که برت گردونم و هزار ب
 سال بچه ها با تو بودن و مطمءنا االن باید پیش من باشن  روشو برگردوند سمتم   7نداری 

 _ولی تو حضانت اونا رو به من دادی اقا یادت که نرفته  ادای فکر کردن در اوردم  

وکیل پس یه برگه بی ارزش بیشتر نیست _اون حضانت نه تو محضر گرفته شده و نه در حضور یه 
انتخاب با توه یا وقتی میریم داخل جواب مثبت میدی و با من و بچه ها میای خونمون یا هم جواب 

 منفی و هههههه  

چشماش پر اب شده بود ولی نباید کوتاه میومدم دیگه بستم بود دوری و قهر و تنهایی  داخل خونه 
د قضیه رو بهم نگفته بود مطمءنا نمیتونستم کاری بکنم  یادم به شدم و کنار محمد نشستم اگه محم

 موقعی افتاد که با هم رفتیم تو اتاق  
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 محمد _ببین داداش این ابجی من هم تو رو میخواد ولی غرورش نمیزاره  

و به خدا اگه دو دقیقه دیر کنی داره کل خونه رو متر میکنه که وای چرا نیومد نکنه چیزیششده باشه 
 اینا  

 ما باید کاری کنیم که مجبور شه قبول کنه  _چطور میتونیم اینکار رو انجام بدیم  

 _از طریق بچه ها  

_وضعیت ارشام رو که میدونی حتی جواب سالمَمو به زور میده ارشینم باباش فداش شه بدون 
 یدش کن  مامانش با من نمیاد منظورم این نیست که تو بگو بچه ها رو ازش میگیری و تحد

 _فکر میکنی این ایده به ذهن خودم نرسیده بود من احمق حضانت بچه ها رو بهش دادم  

 _اون موقع رفتین محضر  

 _نه  

 _وکیل چیزی بودش  

 _نه فقط مامانت چرا اینا رو میپرسی ؟ 

_خوب خنگه وقتی نه رفتین محضر نه وکیل بوده اون حضانت اصال ارزش قانونی نداره  با صدای مریم 
 به زمان حال برگشتم و بهش زل زدم اخی فداش شم چشماش از گریه سرخ شده بودش  

 _من باید بگم که با پیشنهاد علی موافقت و جوابم بله هستش  

نمم حبران میکنم ولی رو به جمع گفتم  _ پس من زنگ بزنم با خودم گفتم آی علی فدای بله گفتنت خا
 عاقد اشنا دارم بیاد برای خوندن عقد  رو کردم به هما جون و محمد  

 _البته با اجازه شما  

اونا هم تایید کردن منم یه زنگ زدم به حاج رضایی که از اشناهای دورمون بود و رفیق فابریک اقا 
ا قضیه رو گفتم که کلی خوشحال شدش و گفتش ادرسو بفرستم تا یه جونم بعد از سالم علیک و این
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ساعت دیگه خودشو میرسونه گوشی رو قطع کردم و رو کردم به جمع _خوب مهریه رو چی قرار بدیم به 
 نظرتون سکه به تعداد تاریخ تولدش با خونه ای که داخلشیم خوبه  

اکت نشسته بود و چیزی نمیگفت  خالصه جونم بعد از کلی چَک و چونه زدن قبول کردن البته مریم س
 بگه براتون حاج رضایی اومد و نا رو به عقد داءم هم در اورد که من رو ابرا بودم  

محمد رو کشیدم یه گوشه و گفتمش که امشب بچه ها اینجا باشن که میخوام از دل مر یم در بیارم و 
جیشو اذیت نکنم  رفتیم کنار بقیه نشستم یه اینا اونم گفتش اومی فقط اذیتش نکن منم قول دادم اب

ده مین که گذشت از جام بلند شدم و گفتم  _ما دیگه رفع زحمت مینیم ببخشید مزاحمتون شدم  
 بعدم رو کردم به مریم  

 _پاشو بریم  

 _هان کجا بریم من با تو جایی نمیام شش 

فهمید چون  دست هما جونو کشید  رو به هما جون و محمد لبخند اجباری زدم که انگار محمد دردمو
 و بردش تو اشپزخونه  

با قدم های بلتدی خودمو به جلوی مریم که ایستاده بود رسوندم خواست چیزی بگه که اجازه ندادم و 
 لبامو گذاشتم رو لباش سرمو کمی عقب بردم و با صدایی که محمد اینا بشنون گفتم ما رفتیم  

ومده بود خواست اعتراض کنه که دوباره بوسیدمش همین طور که مریم هم انگار تازه از شوک در ا
میبوسیدمش دستمو دورش حلقه کردم و از زمین بلندش کردم و خودمو به ماشین رسوندم رو صندلی 

 شاگرد نشوندمش و بعد از یه بوسه طوالنی خودمم نشستم رو صندلی راننده و روندم سمت خونه  

ه ماشین تکیه داده بود و بیرونو نگاه میک رد  در رو با رموت باز مریم چیزی نمیگفت و سرشو به شیش
کردم و ماشینو بردم داخل ماشینو گذاشتم تو پارکینگ و پیاده شدم ولی مریم هنوز نشسته بود رفتم 

سمت در و بازش کردم خواستم دستشو بگیرم و تو پیاده شدن کمکش کنم که نذاشت و خودش پیاده 
دم و کنا ر ایستادم تا داخل شه خودمم پشتش داخل شدم داشت همه جارو نگاه شد در خونه رو باز کر

 میکرد  تازه نگاهم به لباسش افتاد  

یه کوت و شلوار سورمه ای با حاشیه طالیی یه شال سورمه ای با حاشیه طالیی هم سرش بود از پشت 
 بهش نزدیک شدم و دستمو دورش حلقه کردم  
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د و به سمتم برگشت همینطور که اشکاش میریخت انگشت اشارشو جلوم ولی اون سریع دستمو باز کر
 گرفت و تکونش داد 

 _ببین افای علی مجد من اینجام فقط به خاطر بچه هام پس حد خودتو بدون  

 دستو دورش محکم حلقه کردم و به خودم چسبوندمش  

ش اغتادن شالش دور گردنش کلی تقال کرد که از حصار دستام خارج شه ولی نتونست و ثمره  تقال ها
 بود  

 دست از تقال برداشت که سرمو بردم زیر گوشش میدونستم خیلی رو گردنش حساسه  گفتم 

_تو منو دوسداری اینو هم من میدونم هم تو منم که عاشقتم و اینو صدبار گفتم بهت که بی تو دنیا رو 
تم ولش کردم و در حالی که دستامو به نمیخوام بستم نیست خانم گل نزدیک به دوساله در به در دنبال

 دوطرف باز کرده بودم یه دور چرخ زدم  

سالمه مریم ولی مثل یه مرد  00_ببین منو من دیگه اون علی سابق نیستم موهامو ببین من همش 
 ساله شکسته شدم   35

ار خانواده میدونم میدونم بد کردم میدون خانمم تو ببخش به خدا که دنیا رو برات بهشت میکنم  بز
 شیم من تو و ارشام و ارشین  

به هق افتاده بود خواستم برم سمتش که دستشو به معنی استپ اورد باال  _نیا سر جات بمون  بریده 
 بریده حرف میزد  

_اره من احمقق هنوز دوست دارم اره دوست دارم من تویی نامردو دوست دارم تویی که سرم هوو 
اوردی زدیم خوردم کردی بهم گفتی خراب بچه هامو ناَم ....شروع خوندی  منو تو بدترین شرایطم پرت 

 کردی جلو بیمارستان و حتی سراغمم نیومدی  با پشت دست اشکاشو پاک کرد  

ر بندت هنوز هستش رو کمرم میدونی من حتی اونا رو هم دوست داشتم چون از تو میدونی جای کم
 به یادگار مونده بود  میدونی کی سوختم  



 

116 فحه ص        کنید                               برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

وقتی سیما رو بغل کردی نشوندیش رو پات و بهش صبحونه دادی با دستای خودت با همون دستایی 
و بعد از چند ماه با جعبه  که فقط باهاشون منو زدی سوختم علی اتیش گرفتم وقتی بردیش ماه عسل

 شیریتی اومدی که دهنتو شیرین کن دارم بابا میشم تو کشتیممممممم تو نابودم کردی  

رو زانوهاش افتاد خودمو بهش رسوندم و سرشو گرفتم تو بغلم  دستاشو مشت کرده بود و میکوبید تو 
 سینم  

وردم واسه اغوشت میدونیییی _ ازت متنفرممممم ازت متنفرممممم لعنتی میدونی چقدر حسرت خ
 اون موقعع کجا بودییی هان کجااااابودیییی نامرد  

محکم تر به خودم فشردمش یکم گذشت که حس کردم اروم تر شده سرشو از سینم بلند کردم دستمو 
گذاشتم دو طرف صورتش و با انگشتای شصتم اشکاشو پاک کردم پیشونیشو بوسیدم و پیشونیمو به 

 ادم  زل زدم تو چشماش  پیشونیش تکیه د

_فقط میتونم بگم ببخشید میدونم گذشته رو نمیتونم از ذهنت پاک کنم ولی تو یه فرصت دیگه بده 
 قول میدم که جبران کنم قول میدم  دستشو اورد باال و گذاشت رو صورتم  

م نه بگو که فقط منو دوست داری ؟بگو سیما رو دوست نداری ؟بگو دیگه ولم نمیکنی ؟بگو عشقت
 کیسه بُکست بگو بگو علی ترو خدا بگو  

اشکام صورتمو پوشوندن خم شدم و در حتلی که تک تک اجزای صورتشو میبوسیدم  _تو تنها عشق 
منی خانمم میخوام دنیا نباشه بدونت ،من غلط بُکنم روت دست بلند کنم فدات شم منو ببخش گل من 

 منو ببخش  

  

غلش گرفتم و حرف زدیم از گذشته ها از اینده و از همه چیز اون شب تا نزدیکای صبح رو تخت ب
بود که مریم تو بغلم خوابش  برو ولی من چشم رو هم نذاشتم میترسیدم چشمامو  3303ساعتای 

 ببندم و اینا همش یه خواب باشه فصل اخر 
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ی این ارشام تا یک چهار سال از اون موقع ها میگذره فردای اون روز رفتیم و بچه ها رو اوردیم خونه ول
ماه اجازه نمیداد مریم پیش من بخوابه و به بهونه های مختلف میکشوندش تو اتاق خودش اَی 

 حرص میخوردم  

دیگه اخراش مجبور شدم اسمشو تو کالس جودو که دوست داشت بنویسم تازه یه موتور چهار چرخ 
لمه بابا رو از زبون این پسره هم واسش خریدم که تازه باهام دوست شد یه سه ماه گذشت که ما ک

بشنویم اصال من موندم به کی رفته بچه اصال لبخند نمیزنه و همش به فکر تیپ و مد و کفش و ال و 
 بل وووووو  

محمد یه چند وقتی هستش از معلم شروین خوشش اومده و اگه خدا بخواد قراره بریم خواستگاری 
 ولی من مبدونم جواب مثبته میگی از کجا  

 من یه کوچولو گوشی برادر زنمو دید زدم و دیدم اینا هم بعله   خوب

از خودم بگم که عرضم به حظورتون اینجانب دوباره دارم بابا میشم اونم یه پسر  زندگیمون خوبه یعنی 
 عالیه  

 راستی میخوام اسم پسرمونو بزاریم امیر به یاد رفیقی که نارفیقی کرد ولی اخرش با قلبش جبران کرد  

 با صداییی مریم که اسممو صدا میکرد سریع رفتم کنارش رو مبل نشسته بود  _چیه چی شده خوبی  

 _اوهوم بیا کنارم بشین  

 دستمو گرفت و گذاشت رو شکمش  

اولش گنگ نگاهش کردم ولی با احساس ضربه ای به وجد اومدم پسرم داشت ابراز حضور میکرد خم 
ه نه تنها مادر بچه هام بلکه عشقم هم بود  لبامو جدا کردم و تو شدم و لبامو گذاشتم رو لبای زنی ک

گوشش گفتم عشقم دوستت دارم  مریم هم در حالی که یه لبخند خبیس رو لبش بود  گفت عشقت یا 
 کیسه بُکست  
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