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 ناِم رمان : ُعمِر کوتاِه خوشبختِی من
 ریم ف(م(نویسنده : قاصدک

 ژانر: درام /عاشقانه



romantops

 
2 

 

 
 ( براساِس یک داستاِن واقعی و آمیزه ای از تخّیلِ )
 
 
 
  "در غِم جانانه بسوخت، سینه از آتِش دل "
 
    وخت"بود در این خانه كه كاشانه بس آتشي"

                                   
   "دوري دلبر بِگداخت  ی َتنم از واسطه"
 
 "جانم از آتِش ِهجِر ُرِخ جانانه بسوخت"

                 
                  

 
 ....سادهاُُبهِت ُپر ، بزرگبه نامِ  ....      

 
 
 
 
و تند تند می لرزید مانند پیرزن  بود لرزِش دست و پایش،به سرش هم رسیده 

 سن ،تماِم بدنشان به صورِت غیر ارادی می لرزید .هایی که به خاطِر کهولت 

 

تماِم قدرتش را به پاهاِی لرزانش داد و سعی کرد بلند شود ، رختی و ضعف با کِ 

 ایستد.یش بالخره روِی پااما نتوانست..دوباره و دوباره انقدر تالش کرد تا 

 

 می بود،و ماننِد ابر بهار پیچیده صدای گریه های مظلومانه اش در محیط 

گریست..قطره های اشکش یکی پس از دیگری از گونه و چانه اش جاری شده و 

 ریخت..لبه های روسری اش از اشک خیس بود. روِی یقه اش می

 صداِی شکسته شدِن قلبش را به وضوح شنید.

دستاِن لرزانش را به دیوار گرفت و ارام ارام با سرعتی الک پشت وار خودش را 

 به پله ها رساند.

کرد تماِم خانه دوِر  رفت .. حس می نبض میزد..چشمانش سیاهی می ،سرش
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سرش می چرخد .گرمی خونی که از بینی اش جاری و به سمِت لب هایش در 

هان همه کرد.دستش را به ستوِن کناره پله ها گرفت و ناگ حرکت بود را حس می

ه بارپیچ ی ماز پله ها  زیرپایش خالی شد و با شدت و چیز مقابِل چشمانش سیاه

 سمِت پایین پَرت شد..!

 
 

 ()فصل اول
 سال قبل  ( 4)  

 
دو پله ی اخِر هواپیما را دوتایکی کرد پایش که به اسفالت رسید،نگاهی به 

اطراف کرد،شهر درنظرش عوض شده بود.انگار همین دیروزبودکه به همراه 
 خانواده اش باروبندیلشان راجمع کرده و ازایران رفته بودند.

زآن روزگذشته بودو دخترک به سرزمین مادرزادی اش بازگشته سال ا ۵حاال 
رامرور میکرد ، به سالن انتظار   بود.همین طور که درخیاالتش خاطرات گذشته

ند چرخا فرودگاه رسید و باچشمانش طول سالن را به قصد پیداکردن آشنایی می
 تااینکه او را اخرسالن دید که باگام های بلندبه سمتش می آمد.

 : سالم دایی ! مریم
 

فشرد ،پاسخ داد:سالم دایی جان..  دایی درحالی که اورا.پدرانه درآغوش می
 حالت چطوره ..رسیدن بخیر.

 
مریم:ممنون دایی ..چرازحمت کشیدی ..خودم یه دربست میگرفتم میومدم 

 فتادین وشماهم توزحمت نمی
 

 دایی:این چه حرفیه ؟..چه زحمتی
 

 لومه خیلی خسته ای بیادایی جون بیا بریم که مع
 

چمدان درصندوق عقب قرار گرفت و دایی پشِت فرمان نشست و به سمت منزل 
 حرکت کرد.

 
میکرد..گویی که وارد سرزمینی  دصَ خیابان های شهر را رَ  ،  بااشتیاِق تمام

 شده ..همه چیز برایش تازگی داشت. نااشنا
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و اما اکنون بااینکه  زمانی که این شهر را ترک کرده بود ،دخترکی نابالغ بود
او هنوزهم یک نوجوان بود احساس   سال از آن روزها گذشته بود و ۵فقط 

 کرد. بزرگی می
او را   گویی که زندگی در دیاری نااشناو جداشدن بی موقع اش ازجمع دوستان،

 ناخواسته وارد دنیای بزرگ ساالن کرده بود.
گوش سپرده است ،صحبت درفکر بود ودایی به خیال اینکه اوبه صحبت هایش 

 میکرد.
 

 دایی:حواست کجاست دختر ؟
 مریم:هااا؟

 
 رسیدیم ..پیاده شو برو تو تا من چمدونت رو بیارمدایی:

 
ارام ازماشین پیاده شد و نگاهی به اطرافش انداخت..ازگوشه گوشه ی این حیاط 

باصفا خاطره داشت ..دم درب حال که رسید باصدای بلند گفت :یاهلل صاحب 
 نه؟کسی نیست؟خو
  

پاهای خسته اش رااز کفش بیرون اورد و قدم به راه روی بلندی که به سالنی 
 بزرگ ختم میشد گذاشت.

 
 
 

 
کش چادرش را روی سرش محکم فیکس کرد..از زندایی خداحافظی و بی هدف 

 از در خانه بیرون زد.
 

 هد برود.ارام ارام در پیاده رو قدم میزد..خودش هم نمی دانست به کجا میخوا
 

به ایستگاه اتوبوس که رسید بی فکر و برنامه ی قبلی تصمیم گرفت سوار 
 از بیکاری و خانه نشینی بهتر بود.  اتوبوس شود..هرچه باشد

 
 .ی اخرین صندلی اتوبوس جای گرفترو
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 رد.ک pleyساده اش را   mp3هندزفری را در گوشش گذاشت و 
 

 راتماشامیکرد. باچشمانش بی حرف و صامت،جنب و جوش مردم
 

با پسِر جوانی که در قسمت   نگاهش را به دخترکی دوخت که از ته اتوبوس
 تاده بود تیک میزد ...مردانه ایس

 
درهمین فکرها بود که راننده اتوبوس باصدای ُزُمخت و کوچه بازاری اش صدا 

 زد:
 خانم ایستگاه اخرشه ..یاعلی

 
 کرایه اش را حساب کرد و پیاده شد.

 
سالش بود..غیر از  ۲۱زمانی که از این شهر رفته بود ،فقط نا اشنابود..منطقه 

 مسیر مدرسه تا خانه جایی نرفته بود که حاال بخواهدجایی را بلد باشد.
 

 باخجالت از زن ُمسنی که کنارخیابان به قصد گرفتن تاکسی ایستاده بود پرسید:
 ببخشید خانوم اینجاکجاست؟

 
 ه او انداخت وگفت :یعنی چی که اینجا کجاست؟زن نگاهی عاقل اندر سفیه ب

 
سریع جواب داد: منظورم اینه که اسم این منطقه چیه ؟من تازه اومدم اینجا جایی  

 رو بلد نیستم 
 

خوای بری مگه ؟بگو  .کجامیا بلواِر ستارخانه .اینج...اسخ داد:اهازن پ
 راهنماییت کنم.

 
 دم بزنم.ق  یه کم ون ..فقط میخواممریم:نه خانوم ممن

 
 حواله اش کرد و سوارتاکسی شد ورفت.،نگاهی زن 
 

 دانست به کجا باز هم بی هدف شروع به متر کردن خیابان ها کرد ..اصال نمی
گذشت ..نظرش به  کرد و می رود..ویترین مغازه ها را یکی یکی نگاه می می
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مغازه عروسک فروشی بزرگی که ان سمت خیابان بود جلب شد..تصمیم گرفت 
و عروسکِی  برساندش را به ان مغازه بزرگ عبور کند و خود  زاین سر خیابانا

 ساله اش بخرد. 6برای آنا ،خواهرِ 
 

خیابان ایستاد تا کمی عبور ماشین ها ُکندتر شود تا بتواند عبور   درحاشیه
کند..درهمین هنگام دختری فوق العاده زیبا باچشمانی ُدرشت وسبز رنگ...لب 

ورتی گرد و سفید که چادرمشکی اش آن را قاب گرفته بود و ص  های برجسته
 کنارش ایستاد.

 
دختر چندثانیه به انتظار ایستاد..اما گویی برای عبور از خیابان عجله داشت 

صبرش سر امد و باقدم هایی بلد سعی کرد خودش را ازمیان اتومبیل هایی   که
د ُدِم ثانیه اتومبیل سفیکردند رد کند که ناگهان در صَ  که باسرعت باال عبور می

رنگی با سرعت به دخترسبزچشِم مقابلش برخورد کرد و باتمام قدرت او 
 بلندکرد و برزمین کوبید  را
 

صدای جیغ ترمز الستیک ماشین، نگاه عابراِن حاظر در خیابان را به سمت 
 محل وقوع حادثه کشاند.

 
درکف    خونینمریم باناباوری و ترس به دختر زیبای نگون بختی که حاال

 خیابان افتاده بود نگاه میکرد.
 

 دلش به حال دختر بیچاره میسوخت.  حسابی ترسیده بود
خودش را باالی سر دختررساند..کنارش زانوزد، چادرش را که حاال خونین و 

را ازچشِم  بدنشتا  پاره گوشه ای افتاده بود برداشت و روی تن دختر کشید
 ده بودند بپوشاند.نامحرمانی که گرداگردش ایستا

 
صدای آژیر امبوالنس و پلیس مردم را از ِگرد دختر پراکنده کرد..ماموران پلیس 

سمت راننده رفتند و ماموران اورژانس هم با برانکارد در دستشان سریع 
 خودشان را به دخترک غرق درخون رساندند.

 
ارد ر برانکنبضش راگرفتند و بعد ازاینکه از زنده بودنش مطمئن شدند..اورا ب

 گذاشته و سوار بر امبوالنس کردند.
دخترک هنوز به هوش بود و ارام روبه ماموِر اورژانس گفت :ببرینم بیمارستاِن 
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)...( 
  ماموِر اورژانس گفت :نمیشه

 
 برادرم اونجاست..ینم اونجا..دخترک دوباره گفت :میگم ببر

 گفت باشه.به ناچارمامور سری تکان داد و 
 

انس زمانی که دست دخترک را در دست مریم دیدند که دلسوزانه ماموران اورژ
وباچشمانی غم زده صورت دختر را میکاود؛ازاوپرسیدند که شما بااین خانوم 

 هستید؟
 مریم بی اختیاربه معنای تایید سرتکان داد

 بامابیاید دیگه. مامور:خب پس
 

ی خودش را مریم سری تکان دادو کیف دخترک را از زمین چنگ زد و با َجست
 در امبوالنس انداخت.

 
ک نزدی ِردختر،که گویا به محل حادثه نظ مدِ   به محض رسیدنشان به بیمارستانِ 

ِد حامل دخترک دوان دوان خودشان را به برانکار  بود...چند پرستار دیگر
 رساندند..

یکی از پرستاران بادیدن چهره ی دختِرنگون بخت ِ زخمی ؛ برصورتش کوبید  
 ..این که خواهِر آقای دکتره..!  واو گفت: اِ 

شناختند..پرستاری که او  رامی به پرستارانی دوخت که انگار دخترنگاهش را 
راشناخته بود سریع از برانکارد فاصله گرفت و به سمت ایستگاه پرستاری 

 دوید..تلفن رابرداشت شماره ای گرفت و پس از چندثانیه شروع به صحبت کرد:
 لتون چطوره؟ سالم اقای دکتر حا

 من صادقی هستم پرستار اورژانس .
اورژانس خواهرتونو اوردن ..ایشون تصادف کردن ..البته حالشون  همین العان

 خیلی هم بد نیست فقط یه کم زخمی شده ..گفتم بهتون اطالع بدم.
 مریم به پرستارچشم دوخته بود که تند و بی وقفه کلمات راپشت سرهم ردیف می

 داد. آن سوی خط نمی  بخت برگشته ی به مخاطبِ  کرد ومجال صحبت
 

کجا  م االنپرستار که تلفنش را قطع کرد..نزدیکش شد و پرسید ببخشید خانو
 بردنش ؟
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 پرستار:شماهمراهش هستی؟
 

 ناسمش فقط وقتی ماشین بهش زد منم اونجا بودمش مریم :آره ..یعنی نه من نمی
 

 به برادرش.االن زنگ زدم دیگه.. پرستار:بردنش داخل 
 

 پرستاراین را گفت و رفت 
 
روی صندلی انتظار در راهرو نشست و کیف دخترک که لحظه اخر  

 فشرد. زمین برداشته بود را در دستانش می  روی
 
 جای ناختند پسش بود پرسنل بیمارستان دخترک رامی حاال که مشخص شده 

 گشت نگرانی نبود و باید به منزل باز می
 

داشت به سمت درب  رحالی که َپکَرو بی حوصله قدم برمیازجابرخواست و د
 خروجی حرکت کرد.

 
روز بعد به خاطر بی خوابی شب گذشته تا ظهرخوابید..زمانی که بیدارشد  

ظهرگذشته بود..رختخوابش را جمع کرد ومرتب داخل کمد  ۲۱ساعت از 
 .کی به سالن کشید.رَ دیواری گذاشت ..ازاتاق بیرون رفت و سَ 

 رفته بودند..  عمول دایی و بچه ها هریک به دنبال کارخودشانطبق م
تور و روبان و اکلیل   گوشه سالن بین یک َخروار سمیه دختِر ارشِد دایی اش 

 .کردِن خنچه ی عقد برای خودش. و مشغول درست نشسته بود
 سالمی کرد وکنارش نشست ..

 
را به تازگی گرفته و سالی از مریم بزرگ تر بود .. لیسانسش  ۸سمیه تقریبا 

 درحاِل امادگی برای فوق لیسانس بود.
 سمیه:برو نهارتو بخور ..چقدر تو کم غذایی ..مریض میشیا!

 
مریم :خوراکم در همین حده ..مریم این را گفت و به سمت اشپزخانه 

و برای خودش کمی کلم پلو کشید ..به سالن نزد سمیه   رفت..بشقابی برداشت
 ت و مشغول خوردن شد .برگشت ..کنارش نشس
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 و مشغوِل شانه زدن بل اینه ایستادمقا فت و لباس پوشیده بعد از ظهر دوشی گر
 نگاهی دقیق به خود انداخت. به موهاِی بلندش شد..

 
 لند و اندامیب د باچشم وابروی مشکی ..قدی نسبتادختری سفید پوست بو او

 م روی ان نبود.متعادل. پوستی به لطافِت برِگ گل که حتی یک خال ه
بسیار بلند و ُخرمایی رنگ ،که از بچگی قیچی به آن نزده و  مواج موهایبا .

 د. سیر می .َسند کرده و تا کمی پایین تر از باحاال بلندای ان از گودِی کمرش رَ 
 اییش را َمدیوِن همینتوان گفت نیمی از زیب کرد و می باعشق به ان رسیدگی می

نمی دانست که روزی دسِت سرنوشت چنان عرصه را بود و مواج  موهای بلندِ 
 بر او تنگ خواهد کرد که قیچی به دست،انها را از َته کوتاه خواهد کرد.

 
 او زیبایِی افسانه ای و خاصی نداشت ..اما نا زیبا هم نبود..درحِد وسط..!

 
 
 
دراتاق نشسته بود و مشغوِل مرتب کردن لباس هایش که چشمش به روِز بعد  

 فتاد..کیف ا
 کرد؟! این کیف برای او نبود پس در بساط او چه می

 
به خاطر اورد که این کیف ماِل همان دخترک   در ذهنش جرقه ای خورد و تازه

 زیبا رویی بود که تابیمارستان همراهی اش کرده بود..
 ضربه ای ارام به پیشانی اش کوبید و گفت : وای ..این دست من چیکار میکنه؟

 ه بود؟چرا یادم رفت
 اصال کی باخودم اوردمش که متوجه نشدم؟!

 
 نگاهی به ساعت انداخت .

 ظهر بود... 2ساعت 
 

ازجا برخاست و لباس پوشید..هیچ وقت عادت نداشت درخیابان کیف باخودش 
گذاشت..کیف  را در جیب شلوارش می  و همیشه پول و مبایلش  حمل کند

 دخترک را برداشت و از خانه بیرون زد ..
 ز به تنهایی جرات سوار بر تاکسی شدن نداشت..هرگ

 بنابراین طبق معمول سواِر اتوبوس شدو به سمت بیمارستان حرکت کرد.
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ش انداخت و وارد مقابل بیمارستان که رسید نگاهی به ساختمان عظیم روبه روی

   شد ..درحالی که 
خواهد  دانست با ورودش به ان بیمارستان ،سرنوشت چه ها که برایش رقم مین

..به گونه ای که اگر پس جوانی اش را بر باد خواهد دادمی توان گفت که و زد 
گز وارد ان بیمارستاِن َمنفور رگشت ..هرگز و ه از سال ها باز به عقب بازمی

 شد. نمی
به سمت ایستگاه پرستاری رفت و روبه پرستارگفت: ببخشید خانوم ..هفته ی 

خوام ببینمش  ه بود اوردن اینجا ..من میپیش یه دختر جوون رو که تصادف کرد
 دونم  ولی اسمشو نمی

 
 پرستار : تصادفی؟... مورد تصادفی رو که اینجا نمیارن ..میبرن رجائی.

 
زمانی که اوردنش منم همراهش بودم ،خواهِر یکی از پزشک هاِی همین  مریم :

 بیمارستانه.
 ت و اطالع داد.خودم شنیدم که یکی از همکاراتون با برادرش تماس گرف

 
 پرستار سربلندکرد لبش را فشرد انگار که میخواست یاداوری کند

شاید اون بدونه ..من که همچین موردی   گفت : اجازه بده از همکارم بپرسم
 ندیدم .چه روزی بود؟

 مریم : چهارشنبه هفته ی پیش
 

 الو سالم خانوم سهامی
ژانس یه مورد تصادفی اورده هفته پیش اور  یه خانومی اومده میگه چهارشنبه ی

 اینجا...؟
 

 چند کالمی صحبت کرد و تلفن را قطع کرد.
 پرستار رو به مریم پرسید : باهاشون چه نسبتی دارید؟

 
خوام  شناسش ولی روز تصادف کیفش پیش من موند...می مریم : من اصال نمی

 بهش برگردونم.
 

ستری ب   VIP  تاقو گفت ایشون تو ا  پرستار نگاه مشکوکی به او انداخت
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 ،اجازه بده با پرستارشون تماس بگیرم.هستن
 

پرستار از سیستِم مقابلش شماره ای را خواند و سپس تلفن را برداشت و شماره 
 گیری کرد.

پرستار: خسته نباشید خانوِم رضایی..به خانوِم کاسیان بگید مالقاتی دارن.یه 
ن اونجا بودن و کیِف خانوم دخترخانومی اومدن میگن که گویا روز تصادِف ایشو

 پیششون مونده .
بسیار خب..تلفن را قطع کرد و رو به مریم گفت :صبر کنید االن پرستار 

 خصوصیشون میان دنبالتون.
 مریم : باشه..ممنون.

:  ستاد و رو به مریم گفتدقایقی بعد پرستاری جوان کناِر استیشِن پرستاری ای
 نید؟استین خانوم کاسیان رو ببیخو شما می

 مریم سری تکان داد و گفت : بله
 پرستار لبخندی زد و گفت : بفرمایید..از این طرف

پرستار به سمِت اسانسور رفت و دقیقه ای بعد در طبقه ی مورد نظر از 
 اسانسور پیاده شدند.

 
طبقات دیگر متفاوت بود..خیلی شیک و مرتب و بیشتر شبیه با  این طبقه گویا

 هتل بود تا بیمارستان.
 

ه در ضربه ی آرام ب پرستار مقابل درب سفید رنگ ایستاد.. با سر انگشتانش چند
 و وارد شد. زد
 
 

کشید با او رو به رو شود .وارد  مریم ارام وباشک ..انگار که خجالت می
 شد...خودش بود همان دختِر زیبا روِی سبزچشم.

های پیشانی دخترک پانسمان شده بود و روی گونه ی سمت راستش خراش 
 خورد. بزرگی که حاصل همان تصادف بود به چشم می

 دست راستش هم گچ گرفته شده بود و همچنین پای راستش نیز صدمه دیده بود.
 

 تصادف فقط به نیمه ی راست بدنش صدمه و جراحت وارد کرده بود. ظاهرا
 



romantops

 
12 

 

 نزدیک تخت رفت و سالمی کرد
 م عزیزمزیبا پاسخ داد : سال  با رویی باز و لبخندی  دخترک

 
مریم کیف را به سمتش گرفت و گفت : اون روز که تصادف کردید منم اونجا 

بودم ..کیفتون زمین افتاده بود ..من برش داشتم ...تابیمارستان هم همراه با 
وقتی مطمئن شدم که پرسنل بیمارستان به برادرتون تلفن   اورژانس اومدم

 کردن..منم رفتم.
تونو بزارم ..وقتی هم رسیدم خونه انقد شوکه شده ولی اصال حواسم نبود که کیف

 بودم از اتفاقی که افتاده بود که اصال نفهمیدم کیفتون دستمه.
  ز داخل وسایلم دیدمش تااینکه امرو

دختر کیف را از مریم گرفت و کنارش گذاشت و گفت خواهش میکنم عزیزم 
 ..من باید از تو تشکر کنم.

هوش بودم و باالی سرم دیدمت ..متوجه شدم که  منم تو رو یادمه ..اون روز به
 تو امبوالنس هم باهامون بودی.

 ممنونم از همراهیت عزیزم 
 

مریم : کاری نکردم که بخواین تشکر کنید ..فقط اگه ممکنه یه نگاه داخل کیفتون 
 .بندازین که چیزی کم و کسر نشده باشه 

 حاال بعدا نگاه می کنیم..وقت بسیارهدختر : 
 : چرا ایستادی ؟ ..بشین عزیزم   رو به مریم گفت دختر

 مریم : مزاحم استراحتتون نیستم؟
 

 شه میپ: نه عزیزم اتفاقا از تنهایی و بیکاری داشتم   دخترباخنده ی ُنُخودی گفت
 روندمپ
  

 مریم از این اصطالِح دختر خنده اش گرفته بود 
 سالمه 22کنن ... صدام می اسم من َدنیاِّل ست ...البته سمانه هم دختر گفت : 

 اسم توچیه ؟ چند سالته؟ 
 

 َدنیاّل جون  سالمه ..خوشبختم ۲۱: مریم هستم ..  مریم لبخندی زد و گفت
 

با من رسمی    گفت : بابا  مریم  روبه  مصنوعی لب َورچید و  دنیال با اخمی
 حرف نزن دیگه ..اینجوری احساس پیری بهم دست میده 
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سال ازت 5باال اورد و گفت : من فقط  5ه نشان عدد ب  انگشتان دستش را

   بزرگترما
 مریم خنده ای کرد و گفت باشه هرجور راحتی 

 
ود ،رو به مریم گفت ، بیا اینجا کنار من حالی که دهانش َپر از چیپس ب دردنیال 

سته های چیپس و پفک ببشین باهم حله حوله بخوریم ..انگاه اشاره ای به 
 بود ریخته روی تخت که حوله ی دیگر و یک عالمه  حله وت قره قر..لواشک.

بیا اینجا پیش خودم بشین تا هم دستت به این خوراکی  مریم جون کرد و گفت : 
 بگو باهم بیشتر اشنابشیم  مازخودتهای خوشمزه برسه و در این فاصله 

 
 زمریم : چی بگم ؟سپس .باخنده گفت: میخوای اول تو شروع کن تا من َیخم با

 بشه
 

کرد  دنیال حالت شیطنت امیزی به لب ها و چشمانش داد که او را بانمک تر می
 . و گفت : اوووم خب بزار از االن تکلیف اسممو روشن کنم.

 اسم اصلی من َدنیاّلست ولی خودم دوست دارم سمانه صدام کنن.
 مریم : چرا؟

 
یمه که خیلی دنیال : خب این اسمو بیشتر دوست دارم ..اسم مادربزرگ مادر

 دوستش داشتم 
 کنم  مریم : اها متوجه شدم ..پس از حاال سمانه صدات می

 سمانه : اره مرسی اینجوری بیشتر دوس دارم
 

مریم : اون روز چرا پریدی وسط خیابون ؟ قبول داری تصادفه تقصیر خودت 
 بود؟ 

 
 سمانه : اره خب عجله داشتم

 مریم : راننده چی شد؟
 

ازادش   ازداشت بود ..من که به هوش اومدم با سند موقتاسمانه : دو روز ب
 کردن 

 من که شکایتی ازش ندارم و گفتم بگید ولش کنن بره دنبال کارش گناه داره ..
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راننده اشتباه   و ُمعتقده که  خیلی قانون مند و حساسه شهریارولی خب  

 وباید تقاص اشتباهشو پس بده   کرده
 مریم : شهریار کیه؟

 
 مهی در دهانش گذاشت و گفت : عشقفکپُ سمانه 

 مریم : به سالمتی..فکر می کردم مجردی 
 

 جردم ..شهریار داداشمه ..سمانه خنده ای کرد و گفت : بله م
 ..که گفتم حتما نامزد یا معشوقتهیه جوری عشق رو کشیدی  مریم خندید و گفت :

 
دوستش اندازه ی خدا ..:نامزدم نیست ولی واقعا معشوقم هست سمانه

 دارم..خیلی ماهه..اگه ببینیش ،تو هم عاشقش میشی..
 

 لبخندی زد و گفت : خداحفظش کنه..مریم 
 

 سمانه : راستی کالس چندمی تو؟ 
 مریم : میرم دوم دبیرستان ..توچی؟

 
 حقوقم 4ترم  سمانه : من دانشجوی

 
 مریم : موفق باشی ..

 یمارستانی ..اره؟اون روز شنیدم که تو خواهِر یکی از دکترای این ب 
 

سمانه : سری تکان داد و گفت : اوهوم ..پدِر زن ِ دوم بابام از سهام دارهای 
..وقتی فوت کرد همه ی سهامش از اینجا   عمده ی این بیمارستان بوده

به دخترش و حاال هم برادراِی ناتنِی من وارث های سهام اینجا  ُکمِپلت رسید  هم
 هستن.

 
 نگاهی به اطراف کرد.سری تکان داد و   مریم

سفید و ابی اسمانی ...گوشه   اتاقی بزرگ و شیک با پرده هایی به رنگ
ازهم قرار گرفته   09رنگ به صورت زاویه  شیکِ شیری دو کاناپه ی   اتاق

بودند..وسط کاناپه ها یک میز مستطیلی شکل بود که گلدانی پر از گل های 
زیون بزرگ ازاین مدل هایی طبیعی دران قرار داشت..ومقابلشان یک تلو
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 فتندگ میLCDهنوز در خانه کسی ندیده بود و به ان   که
 عدد صندلِی ُمبلی4یک میِز غذاخورِی شیشه ای به همراِه در گوشه ای دیگر ، 

 وجود داشت که ِسِت مبل ها بود، 
 

ورد که مشخص بود خ ق سبد و گل های زیبایی به چشم میدر گوشه گوشه ی اتا
 کننده گانش است کار مالقات

 
ورد که مشخص بود درب سرویس خ نتهای اتاق یک در کوچک به چشم میا

 بهداشتی ست
 

 سمانه باخنده گفت: خب خانوووم َرَصد کردنت تموم شد؟.
 مریم باخجالت سرش راپایین انداخت و فقط به خنده ای بی صدا بسنده کرد.

 نم ک saveاستی شماره مبایلت رو بگو من ر
 

هفته ست اومدم ایران ..هنوز سیم کارت نخریدم  2راستش من تازه  مریم : خب

 ..خطی که رو گوشیمه خط ایران نیست 
 

 سمانه با این حرف مریم کنجکاو شد و پرسید : واقعا؟ 
 کجا بودی؟ 

 مریم : اوه داستانش مفصله ..حاال بعدا برات تعریف میکنم
ماره منو داشته باش .بازم باشه ی کشیده ای گفت و ادامه داد: خب پس شسمانه 

 بیا پیشم 
مریم : حتما باکمال میل ..سیم کارت که گرفتم به اولین کسی که زنگ میزنم  

داحافظی تویی..این راگفت و بالبخندی دست سالِم سمانه را فشرد و پس از خ
 او را ترک کرد.گرمی 

 
 سمانه ازیک سو احساس خوشحالی  ازاشنایی با

 شناسد وبرای فتار بی تملق وگرمش با کسی که نمیرد و ازسوی دیگر رک می
 بیند برایش عجیب بود اولین بار می

 
ازانچه که نصفه و نیمه از صحبت های سمانه برداشت کرده بود به این نتیجه 

رسیده بود که خانواده ای ُمتمکن دارد..اما بااین حال ذره ای غرور و خود 
 د.بزرگ بینی در رفتار و یا گفتارش ندیده بو
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شد و مریم چند بار دیگر هم به دیدن  روزها یکی پس از دیگری سپری می
سمانه رفته بود..سمانه ازاوخواسته بود که خارج از وقت مالقات به دیدنش برود 
تا به قول خودش بی سرَخر با هم خلوت کنند ..به همین خاطر هنوز باخانواده ی 

 سمانه روبه رو نشده بود.
 

 شنایی اش با سمانه گذشته بوداز ا  چند هفته ای
 مریم وسمانه به دوستانی نزدیک و صمیمی تبدیل شده بودند.و
 

ورود سمانه به دنیای مریم ،زندگی تکراریش را َجال داده بود ...حاال دیگر مریم 
  باوجوِد دوستی به شیطنت و سرزندگِی سمانه احساس تنهایی 

 کرد. نمی
 

 داشت. ود که فقط اورا به خنده وا میسمانه آنقدر شوخ طبع و َبزله گو ب
ثروتمند را چرا هرگز بادوستانی دیگر نمی دید  رِ برایش عجیب بود که این دخت

...فقط گاهی با برادرانش که گویی رابطه ی بسیار عاطفی ونزدیکی با انها 
 کرد. تلفنی صحبت می  داشت

 
 کنی؟ چه بی خبر! مریم گفت: تواینجا چیکار می 

 چیزی شده؟ 
 

 دونستم نه میاری و البد میگی گفتم بهت بگم بیای بریم یه جایی که می: سمانه 
 اجازه ندارم و ِال و بِل..واس همینم خودم اومدم که اجازه تو بگیرم

 و گفت : خب بیا بریم تو .  گرفت مریم دست سمانه را
 

 تو داییتو صدا کن بیاد من باهاشونمونم  سمانه گفت من همین جا تو حیاط می
 صحبت کنم.

 
 ونی صحبت کنیت اخل ..اونجاهم مید مریم گفت : بیا

سمانه نپذیرفت و استداللش هم این بود که ،چون سرزده امده ؛ بی نزاکتی ست 
 که بخواهد داخل شود.
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 کنم. مریم هم سری تکان داد و گفت : باشه پس صبر کن االن صداش می
 

وستم اومده دنبالم ..میگه باهم د ، و دایی را صدا کرد و گفت :دایی  داخل رفت
 بریم جایی کار داره

 
 خوایین برین ؟  دایی اخمی کرد و گفت کجا می

 
 .االن تو حیاط ایستاده که با شما صبحت کنهونم .د مریم پاسخ داد : نمی

 
 وارد حیاط شد  دایی با بی میلی از جا برخاست و

 
نگه داشت و  سمانه به محض دیدن دایی ..چادرش را محکم تر روی سرش

دید من مریمو  گفت : دایی جان اجازه می وبانه سالم و احوال پرسی کرد مود
 تایه جایی باخودم ببرم؟

 
دایی: سری تکان داد که مشخص بود راضی نیست اما مخالفت نکرد...وگفت 

 باشه برید ولی زود برگردید ..این دختر پیش ما امانته 
 

ایم بریم یه کم خرید کنیم بعدش مریمو خو دایی جون ما میچشم :   سمانه گفت
 برم خونمون ..اخرشب خودم میارمش. می  باخودم

 
 ب نه ...یه چند ساعت دیگه برش گردون ش دایی گفت نه تا

خالصه از سمانه اصرار و از دایی انکار..تا بالخره دایی تسلیم ِ خواسته ی 
یا ت باشه ..بسمانه شد و پذیرفت و درنهایت کمی سفارش و نصیحت کرد و گف

 برو مریم
 

 درآمد.چرخاند و اتومبیل به حرکت  سمانه سوییچ را
 مریم با خنده پرسید حاال کجا میخوای ببریم ؟ 

 ببری ِخفتم کنی ؟!  خوای نکنه می
 

 جواب داد : اره میخوام ببرم بخورمت   سمانه هم باخنده
 سمانه : وای مریم این داییت چرا انقدر خشن بود؟

 ..داشتم خودمو خیس میکردم ازش ترسیدم 
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اخمو و خشن هست ولی خیلی مهربون و دلسوزه ..من خیلی دوستش مریم : 

 دارم 
 

سمانه : اره خب تجربه ثابت کرده ادمای به ظاهر خشن و اخمو ، قلب مهربون 
یشی م خونواده داریم که حاال بعدا اشناتری دارن ..ماهم یه نمونه ش رو تو 

کنی..ولی نگاهت کنه ، خودتو خیس می ه خشناست..سر دسته ی هم.باهاش
 ه منه.عشق

 خنده ای کرد و گفت : ماشاهلل چقدرم تو عشق داری ..!مریم 
 نیمه ی اون یکی عشقمه ..سمانه : اینم 

 
هنی قابل درب اپیچید ومخیابانی که سرتاسِر ان باغ بود  سمانه درنیم ساعت بعد 

  .ک بوقی زد و منتظر شدو ت وقف کرددِر دروازه بود ت بزرگی که بیشتر شبیه
 پرسید: اینجا کجاست سمانه؟

 
 ..عشقاِی منهمادری  ه یخودی کرد و گفت : اینجا خونسمانه خنده ای ن

درهمین لحظه در باز شد ..پیرمردی سرش رابیرون اورد به محض دیدِن سمانه 
 ید فرمای..در را چهار طاق باز کرد و گفت سالم خانوم ..بنشستهپشت فرمان که 
 

 اغ راب سنگ فرش شده یر برای پیرمرد بوقی زد و مسیرسمانه به نشانه ی تشک
 طی که دوطرِف ان درخت های سر به فلک کشیده و گل و گیاِه زمستانی بود را

 .وقف کردطبقه ی وسط باغ ت 2کرد و مقابل عمارت 
 

 ارام دِر ماشین را باز کرد و پیاده شد
.مقابلش عمارتی سفید رنگ با ستون ها و ی کرد.تماشا مبا تعجب اطرافش را 

 نمای رومی بود در میان باغی سرسبز بادرختان کهنسال و ُپر بار
 

 پشت سر سمانه وارد عمارت شد و تعجبش نیز دوچندان 
رجی دیده بود .حتی فکرش دید را فقط در فیلم و سلایر های خا انچه مقابلش می

ست بغل گوشش هم ازاین َدم ودستگاه رد که در شهر خودشان ..درک راهم نمی
 ها بوده

 بود ر و سرامیک های خوش طرحز مرمتمام کف عمارت ا
کامال برازنده ی آن   داخل سالن و اشیاء دکوری گران قیمت ِ  مبلمان سلطنتی
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 عمارِت اعیونِی بود
 

پشت سر سمانه به سمت پله های مارپیچ ساختمان رفت که درست کنارش 
کامال شیشه ای قرار داشت ..باهم سوار بر اسانسور به سمت اسانسوری بادرِب 

طبقه ی باال رفتند .اسانسور در طبقه دوم ایستاد و ان دو پیاده شدند و سمانه 
دست مریم راکشید و گفت بیا بریم اتاق من لباس عوض کنیم و بعدش بریم تو 

 رسنبساط قلیونو سپردم اماده کنن.االنه که بچه ها هم از راه ب  باغ،
 

 مریم پرسید : کدوم بچه ها ؟
 سمانه گفت : حاال میان باهاشون اشنا میشی

 
 دونفره و داخل اتاق شدند و چادرهایشان را برداشتند و تا زده روی تخت خواب

 سمانه گذاشتند. بزرگ ِ
 

چرا نگفتی که دوره همی دارین که من لباس مناسب بپوشم؟؟ اخه مریم گفت : 
 ت نیست؟بااین ریخت و قیافه زش

 ..بهت لباس میدم.. فت بگم ..ولی خب اشکال ندارهر  یادم سمانه :
بعد از تقریبا یک ساعت ..سمانه نیز اماده شده ..لباس پوشیده گفت : خب دیگه 

 بریم 
 
 

 دوشادوش یکدیگر به سمت باغ حرکت کردند.
 

حرکت کرد و مریم نیز به  عمارترا دور زد و به سمت پشت ساختمان سمانه 
 بالشدن
 

بعد از گذر از البه الی درختان کهنسالی که سر در سِر هم داده بودندو منظره ی 
به آالچیق بزرگ و زیبایی رسیدند که با گل   فوق العاده زیبایی ایجاد کرده بودند

های پیچک نیلوفری آذین بندی شده بود..باران شب گذشته همه جارا خیس و 
 کرد. ِب باغ شامه اش را نوازش میرطوبت زده کرده بود و بوی خاِک مرطو

 
زیر االچیق ، گرداگرد مبل های یک سره ی قهوه ای رنگی گذاشته شده بود 



romantops

 
21 

 

..وسط االچیق هم با سنگ های مخصوص یک منقل یا اتش دانی ثابت ساخته 
 شده بود..

جلوی مبل ها، میزهای کوچکِ چرم کرم قهوه ای رنگ گذاشته شده بود که روی 
کی های مختلف بود..ازمیوه و شیرینی گرفته تا تنقالت و تخمه ان ها پراز خورا

 میوه و نوشیدنی های گاز دار و اب
 

و  طبیعت باداشتن همچین  انها کرد که باخودش فکر می منظره ی زیبایی بود ..
 د؟ن، دیگر چه نیازی به پارک و جنگل دار امکانات زیبا در خانه

 
تاده بود و سعی در روشن کردن اتش در زن نسبتا جوان باالی اتش دان ایس  یک

ان داشت .هوا کم کم رو به سرد شدن پیش میرفت وزمستان در راه بود. زنی 
و رو به سمانه گفت : خانوم اینم از   دیگر نیز چند قلیان گوشه ی االچیق گذاشت

 قلیون ها طعم های مختلف هم داخلشون گذاشتم و آبش هم اماده س
 

ذغال بزار و بیار   باشه عزیزم رو یکی از آدامس ها سمانه تشکری کرد و گفت
 برام
 

زن چشمی گفت و انبر به دست مشغول گذاشتِن ذغال روی سر یکی از قلیان ها 
 شد
 

 زن قلیان اماده را روی زمین مقابل پای سمانه گذاشت و گفت بفرمایبد خانوم
 امر دیگه ای ندارید؟

 
 نه ..ممنون  سمانه گفت:

 و رفت زن سری تکان داد
 مریم گفت : سمانه ؟ مهمونات کیا هستن؟ 

 
سمانه پاسخ داد: داداش و زن داداشم هستن ..چندتا از دختر و پسرای خواهرام با 

 نامزد یا زناشون
  

و خیره به قلیاِن در دسِت سمانه شد که دود   مریم سری به نشانه فهمیدن تکان داد
 ها را به شکل حلقه حلقه از دهانش خارج میکرد

 تو قلیون نمیکشی؟ سمانه گفت:
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 مریم : نه بابا قلیون میخوام چیکار
 

. ..اصال نکش که اگه عادت کردی ..دیگه ربهت  هم تایید کرد و گفت :سمانه 
تونی ترکش کنی ..مثل کنه ست ..مزه ش که زیر زبونت بره دیگه کارت  نمی

 تمومه 
 مریم هم تایید کرد و سکوت اختیار کرد

 
 

 ؟ برام ازخانواده ت بگو ..چی شد که سر از بحرین دراوردین؟ : مریم سمانه
 

گیره  سال پیش میاد ایران و اینجا موندگار میشه و تصمیم می22مریم : بابام 

کنن ..و  همین جا زندگی کنه ..بعد از دو سال با مامانم اشنا میشه و ازدواج می
 یک سال بعد هم من به دنیا اومدم 

ودیم که بعد بابام یک باره تصمیم گرفت که برگرده به سالگیم ایران ب22تا سن

 6یه خواهر و یه برادر دارم ..خواهرم آنا کشور خودش و اونجا زندگی کنیم ..
 سال.. 8سالشه و برادرم امیرحسین ،

 4وقتی از ایران رفتیم مامانم تازه آنا رو از شیر گرفته بود و امیرحسین هم
 سالش بود.

ناراضی نبود اما من داشتم از ناراحتی سکته میزدم ..بابام خیلی هم اوایل مامانم 
 ردیمگ دت بریم ..اگه خوشتون نیومد برمیگفت حاال بیاین یه م

 
سال اونجا موندیم ولی در نهایت منو مامانم 5این شد که عازِم رفتن شدیم ..

 نتونستیم خودمونو با محیط اونجا وفق بدیم ..بنابراین تصمیم گرفتیم جمع کنیمو
بره ..من  دوباره برگردیم ولی چون فروختن خونه و اسباب و اثاثیه زمان می

صبرنکردم و پامو کردم تو یه کفش که منو بفرستید برم ..تاخودتون کاراتونو 
 انجام بدید و بیاین ..این شد که من تنها اومدم ایران

 
 سمانه : چه جالب یه جورایی مثل پدر و مادر من 

 
سال پیش برای دیدن دوسِت ایرانیش میاد 09فرانسویه ..اصالتا   پدر من هم

نه  ..واز قضایک دلایران که اینجا تصادف میکنه و تو بیمارستان بستری میشه 
جواِن اون بیمارستان میشه و بهش پیشنهاد   صد دل عاشق ِ یکی از پزشکای

وده جواب رد ازدواج میده ..دختره هم که از دخترای متمول اون شهرب
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ینه تالشش بی فایده س بر میگرده دیار خودش یعنی ب ..پدرم هم که میمیده
 فرانسه

 
تونه اون دخترو فراموش  ینه که اصال نمیب گذره اما پدرم می چندین ماه می  

گیره و دوباره به سمت ایران عازم  کنه ...این میشه که تصمیم خودش رو می
خره دختره رضایت میده که میشه ..وخالصه اینکه سرتو درد نیارم عزیزم ..بال

 با پدرم ازدواج کنه ..اونم به یک شرط .
 مریم : چه شرطی؟

 
همین جا تو ایران زندگی کنن ..پدرم   سمانه ادامه داد: اینکه بعد از ازدواجشون

 کنن هم که عاشق بوده و کور ..قبول میکنه و ازدواج می
 

 تا دختِرمیشه به اسم هاِی : ۴حاصل ازدواجشون هم 
 (آنجال-دایانا-ویانا-کتوریا)وی

 البته  ویانا و دایانا دوقلو هستن
 
سال باهم زندگی میکنن که زن بابام فوت میکنه و بعد  ۲۸ درم با زن اولشپ

ازچندسال پدر محترم بنده که کال خوش اشتها هم تشریف داشتن و بدون زن 
ه و عاشق خواهر زنش میشه و باهاش ازدواج میکن  نمیتونسته زندگی کنه،

 ( و آدریان ویلیان سردوقلو میشه به اسِم : )حاصل ازدواجشون هم دوتا پ
 

اما بازم پدرمن دست بردار نبوده و پنهانی با دختر خاله ی زنش ازدواج میکنه و 
 حاصل ازدواجشون هم َمنی شدم که االن ور دلت نشستم

 
به سمانه  درحالی که از تعجب خشکش زده بود ،زل زده بود  مریم با دهان باز 

 شنید و باورش نمیشد انچه را می
از ته دل شروع به خندیدن کرد و  رت ِ مریم را دید خم شد وسمانه که حالت صو

میان خنده اش ُبریده ُبریده گفت : چیه ؟داستان جالب بود یا از خوش اشتهایی 
 پدرم ُخشکت زده ؟ 

 
ش اشتهایی پشت چشمی نازک کرد وگفت :کار پدرت از خوریم از سِر هرس م

هم گذشته.من شنیده بودم ایرانیا و عربا خوش اشتها هستن،اما گویا اروپایی ها 
اوضاشون وخیم تره و فقط اسمشون بد در نرفته...البد برادرات هم به باباشون 
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 رفتن
 

پدرم هستن و اصال هیچ شباهت   سمانه : نه اتفاقا برادر هام نقطه ی عکسه
 بینشون نیست.  رفتاری
 قاِی من هستن.نفسم به نفسشون بسته ست.اونا عش

 
 
 

به پدرم ندارن ..وراستشو بخوای هیچ وقت رابطه   برادرام هیچ شباهت رفتاری
 خوبی هم باهم نداشتن

 مریم : چرا؟
 
 

 خب زِن دوِم پدرت چی شد؟ مریم :
 

واسه   درحالی که حامله بوده یه سر میره ُنرِوژ سال پیش، 28م .اونسمانه : 

گیرتش و بچه هاش رو زودتر از موعد  ر ،که اونجا درد زایمان میگشت و گذا
 به دنیا میاره.

که مریم بانو)مادر دوقلوها(متوجه میشه که شوهرش   دوقلوها ، چند ماهه بودن
 بادختر خاله ش )یعنی ماماِن اینجانب(تیک میزنه

 
ت سدیگه زحمتی برای بد  اونم چون از اخالق و تنوع طلبی شوهرش خبر داشته

اوردنش به خودش نمیده و فرصتی هم بهش نمیده که اون بخواد ابراز پشیمانی 
بدون اینکه ازش طالق   دونسته بی فایده ست ...واین میشه که کنه... چون می

 بگیره ..میره پاریس موندگارمیشه و جدا از پدرم، با پسراش زندگی میکنه
رفت امریکا و آدریان هم تا وقتی که پسرا بزرگ شدن ..ویلیان برای دانشگاه 

انگلیس رو برای تحصیالت دانشگاهیش انتخاب کرد و خالصه راه خودشون رو 
 رفتن .

 .مریم بانو هم از وقتی تنها شده هر از گاهی میاد ایران ..
سمانه اشاره ای به باغ و عمارت کرد وگفت : اینجا عمارِت مریم بانو زن دوم  

 پدرمه.
 

 راحت نمیشه تو خونه ش جمع شدید؟مریم: خب العان کجاست؟ نا
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سمانه : من فقط وقتی برادرام میان ایران .جمع میکنم میام اینجا پیششون ..وگرنه 
 من تو خونه خودم زندگی میکنم.

 مریم پرسید: تنها؟
سمانه : اره .پارسال با مادرم رفتیم نیویورک ..ولی خب من اونجارو دوس 

ون از کاراش ِهرسم چ..باشم شتموست ندام ایران.پیِش پدرم هم دنداشتم .برگشت

سالگی پیش مادرم  22ساله که ایرانم.تا  29.البته من االن می گیرفت.

بودم..بعدش اومدم ایران پیش بابام..بابام هم که اصال ایران نبود..یه پاش فرانسه 
ست و یه پاش امریکا. این شد که من تک و تنها با خدمتکارا تو عمارت پدرم 

 ردم تا اینکه تصمیم گرفتم دیگه اونجا نباشم .زندگی می ک
 

 ان ها را از ان بحث خارج کرد.  ، درهمین هین صدای موتور اتومبیلی در باغ
چند دقیقه بعد صدای پا روی برگ های خشک شده ی روی زمین نگاهشان را 

 به سمت صدا کشاند
 
به سمت   دید که از دور، با قدم های محکم بلندقامت راجوانی  هیکل مردِ  

 االچیق می امد.
نزدیک که شد ..سمانه از جابرخواست و به زبان بیگانه چیزی گفت که از لحنش 

 مشخص بود سالم کرده
 

جابرخواست و به نشانه ی احترام سری تکان داد و در سالم کردن ز ازمریم نی
 پیش قدم شد

 
اخت.و سالِم به مریم اند  مرِد جوان مقابلشان ایستادو زیرچشمی نگاهی از باال

 جواب داد  را با تکان دادن سرش  مریم و سمانه
 
زیر چشمی نگاهی به مرِد جوان انداخت: قامتی بسیار بلند و شانه های پهن  

 چشمان ُدرشت ِ..همراه با ، بازوهای برجسته ای که نمایانگِر ورزش منظم بود.
 داشت که خشونت از انها به خوبی ُهویدا بود. یآبی رنگِ

جدانشدنیه پیشانی   های ُپر و کشیده ی مشکی و اَخمی که مشخص بود جزءِ اَبرو 
 اش بود.

 
و ته ریشی منظم و زیبا که جذابیت ِ چهره ی  بینی تراشیده و لبهای خوش فرم 

 کرد، مردانه اش را چند برابر می
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ِِ مشکی رنگ  به تن داشت که او را جدی   شلوارکتاِن مشکی و ژاکت بافِت

استین ژاکت را تا آرنج باال زده بود و ساعتی بابندچرم مشکی ترنشان میداد.
   بدست داشت.

 مریم همینطور َمهِو برانداز کردِن جوان بود که 
 نگاه ُمچ گیرانه ای به مریم انداخت .انگار که می  متوجه نگاه او شد.مرِدجوان

خوری. اما چیزی  هست که داری باچشمات منو می  حواسم  خواست بگوید :
 فت و بی هیچ حرفی رفت و روی مبل، رو به روی مریم و سمانه نشستنگ
 

از این حرکت ِ مرِد جوان ،احساس حقارت کرد. .حتی جواب سالمش راهم نداده 
 بود
 
.سرش را به زیر انداخت و دوباره سرجایش نشست ،اما سمانه که گویا این  

ت و به زبان رفتاِر جوان برایش عادی بود ..باهمان لبخند به سمتش برگش
 فرانسوی غلیظی ، جمله ای گفت و 

در جواب سمانه گفت ..که مریم از هیچ کدام   مردجوان هم به همان زبان چیزی
 چیزی نفهمید

 
 : اوه ببخشید مریم جون یادم رفت معرفی کنم   سمانه رو به مریم گفت

دستش را به سمت مرد جوان گرفت و گفت : ایشون برادر من هستن که 
 راجبش باهات صحبت کردم  االن
 کنیم اسِم واقعیش ویلیان هست ..اما توایران ، شهاب صداش می 

سپس روبه برادرش به زبان فارسی گفت: داداش ..اینم دوستم مریمه که گفتم 
 برات

 
مریم که دقیقه ای پیش، از سالم کردن به این مرد مغروری که حاال میدانست 

،حسابی ِکنف شده بود ...فقط به لبخندی  شهاب استویلیان و ُملَقب  به نامش 
 مصنوعی اکتفا کرد و چیزی نگفت .شهاب هم به تکان دادن سری اکتفاکرد.

 
برای اینکه به ان جِو سنگین خاتمه بدهد ، رو به سمانه پرسید: پس شما بین  

 کنید؟ خودتون به زبان فرانسه صحبت می
نه گفت: ایشون فارسی انگاه نیم نگاهی به شهاب انداخت و بعد روبه سما

 بلدنیستن؟
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چون زباِن ..سمانه :چرا فارسی رو کامل بلده.. فقط لهجشون َدرب و داغونه 
 اصلیش فرانسویه و فارسی رو به عنواِن یه زباِن دوم یادگرفته

و  البته حق دارن چون خیلی خیلی کم پیش میاد که گذرشون به ایران بخوره
 گرفتن. همینی هم که بلدن از مادرشون یاد

 
 گوشه ی باغ خیره شد  مریم بی هیچ حرفی فقط سرتکان داد وبه

تقریبا یک ساعت بعد بقیه ی مهماناِن سمانه یکی یکی از راه رسیدند 
 ردندک روبه روی عمارت پارک می..واتومبیلشان را پشت سرهم 

 
خب پس از انکه همگی وارد االچیق شدند سمانه شروع به معرفی بچه ها کرد :

دختر خواهرم ویکتوریا وبااشاره به مردی که کنار   گلی ، ببین این نازنیِن، مریم
 ه.: ایشونم اقا پرهام شوهِر نازنیننازنین ایستاده بود گفت

 
 نازنین و شوهرش لبخندی به مریم زدند وپس از ابراز خوشبختی، نشستد

 
سمانه  بعد از انها یک مرد و زن جوان دیگر نیز به جمعشان اضاف شده بود که

انها را به عنواِن سیاوش پسر خواهرش ویانا ..و دوست دخترش سارا معرفی 
 کرد
 

زوج بعدی ...بازهم یک مرد جوان که شباهت زیادی به سیاوش داشت با دختری 
جوان به جمعشان پیوستن که طبق گفته ی سمانه ...برادر سیاوش بود و نامش 

 ا نامزدش بودنیز، سیامک...و دختری به نام نیلوفر که گوی
 این گونه که پیدا بود کوچک ترین عضِو ان جمع مریم بود

شناخت و نه حرفی  ان جمع احساس تنهایی میکرد ..نه انها رامی  مریم بین
 برای گفتن داشت ..انها نیز طرف صحبتشان خودشان بودند 

 حاال مرداِن جمع انُبر به دست مشغوِل گذاشتِن ذغال بر قلیانها شدند
 شال و پالتوهایشان را در اوردند و نشستند. ختر هاد
 

ظاهرا دران جمع مریم و سمانه تنها دخترانی بودند که حجابشان را نگه داشته 
 بودند

 در دلش به خودش و حجابش افتخارمی مریم دستی به روسریش کشید .
کرد.هرگز از این عادت ها نداشت که در اثِر هم نشینی با دیگران خودش را 

 تغییِر رویه دهد ویا وسوسه شود که از انها الگو برداری کند.ببازد و 
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 زیرا این کار را نشانه ی ضعف و بی احترامِی به شخصیِت خود می دانست.
 
یکی از پسران که سمانه او را سیاوش معرفی کرده بود از جابرخاست و بین  

 شهابنوشیدنی های روی میز دنبال چیزی میگشت که انگار ناامید شد و روبه 
 گفت: دایِی گرامی پس مشروبتون کو ؟

 
شهاب با لبانی بسته و همان اخم پیشانی اش ..انقدر صامت و ساکت خیره 

 درچشماِن سیاوش شد که از صدتا فهش بدتربود
از رو رفت و با تته پته گفت : باشه بابا چرا اینجوری نگاه   بیچاره سیاوش

عقب ماشینم یه شیشه ویسکی دارم میکنی ...حاال خودم میرم میارم ..توصندوق 
 ..این را گفت و از جایش بلند شد و رفت که شیشه مشروبش را بیاورد

 
درتمام عمرش شیشه مشروب را از نزدیک ندیده بود ..درواقع اصال در  

واقعیت هم ندیده بود که حاال بخواهد از نزدیک باشد یا از دور..فقط درسلایر 
 دیده بودچیزهایی های َصد َمن یک غاِز ماهواره 

 
سمانه بلند شد و رو به بچه ها گفت : من برم گوشیمو بیارم یه زنگ به عشقم 

بزنم ببینم چرا پانمیشه بیاد ایران. یک ماهه که ندیدمش..دلم داره واسه اون 
 هیکِل ُگندش َغنج میره.

 
 االن میام عزیزم   ارام گفت :  سپس رو به مریم

 این را گفت و رفت
ه سمانه خیره بود که نیلوفر با خنده گفت : تعجب نکن عزیزم..این با تعجب ب 

سمانه ماِل عشق و عاشقِی خاصی نیست .تو زندگیش دوتا عشق داره که اونم 
برادراشه.االنم منظورش از عشق ،برادرش شهریار بود نه شخِص خاِص دیگه 

 ای.
 

 جواِن دیگری بعدرد عمارت شد و چند دقیقه بعد از رفتِن سمانه ماشین دیگری وا
 درحال ِنزدیک شدن به االچیق بود ..به انها که رسید

 گفت: سالااااام بر دوستان.حالتون چطوره؟ 
 

جواب سالمش را که شنید جایی نزدیک مریم نشست ، اما ظاهرا هنوز متوجِه 
حضوِر عضِو تازه وارِد جمعشان نبود که وقتی رویش را سمت مریم کرد با 
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 ید من تو رو ندیدمتعجب گفت: ِا ببخش
 بعد باخنده سالم کرد

 
تازه وارد کرد و گفت : دوست سمانه ست  پسرهنازنین از ان سمت رو به 

 ..اسمش مریمه
 

مرد دستش را به نشان دست دادن به سمت مریم گرفت و گفت : خوشبختم مریم 
 اون َورَپریده ای که بهش میگن سمانه  خواهر زاده ی  خانوم ..من فرهادم

 
م نگاهی به دسِت دراز شده ی فرهاد انداخت وبا خجالت نگاهی کوتاه به جمع مری

 کرد ..اما انگار همه سرشان به گپ و گفتشان مشغول بود
 
دران جمع فقط شهاب ، برادِر مرموز و ساکِت سمانه بود که برعکس همه نه  

 خورد ..حتی در بحث بچه ها هم خیلی کم کشید و نه َحله حوله می قلیان می
 شرکت میکرد .البته ان هم زمانی که سمانه مخاطب قرارش میداد. 

بقیه هم چندبار اورا مخاطب قرار دادند اما وقتی دیدند که شهاب جواب نمی دهد 
 ددادن دند و دیگر ادامه نمیش ط سر می جنباند، انگار که خیت میو بی حرف فق

فنجانی که یکی از و از شهاب فقط باهمان اخمش ..بسیار ُمقتدرانه، لم داده بود 
 که مخصوص او اماده کرده بودند قهوه می نوشید و سیگار می خدمتکاران

 کشید.
 

نگاهش در نگاه شهاب گره خورد که با همان چهره ی بی تفاوت و نگاِه نافذش 
 از سر بیکاری وسرگرمی، زل زده بود به مریم و دستاِن بالتکلیِف فرهاد

 این مرِد جذاب می  ِه خالی از هیچ احساسِ انست چرا از نگاد خودش هم نمی
 ترسید

 
بالفاصله سرش را پایین انداخت تابیش ازاین چشمش در ان چشمان ابِی مخوف 

 نیفتد
 

مقابلش درهوا   لبخندی زد و بی توجه به دسِت فرهاد که هنوز هم بالتکلیف
 معلق بود، باصدای زیر و ارام گفت : خوشبختم اقا فرهاد

 
انگار کنف شده بود ..دست دراز شده اش را   ین حرکِت مریمفرهاد که از ا
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مشت کرد و از جابرخاست و یکی دیگر از قلیان های اماده در کنار االچیق 
 شد اتش بر سِر ان  گذاشتِن  برداشت و مشغولِ   را

قلیان را مقابل پایش گذاشت و همان جا نزدیک مریم نشست ..کمی که گذشت 
 مریم گرفت و گفت بفرماشیلنگ قلیان را به سمت 

 
 کشم ُهل شد و باخجالت گفت : نه ممنون نمی  مریم
 

فرهاد انگار که دست بردار نبود قهقه ای سر داد و گفت : اخی چقدر تو گوگولی 
هستی .فاصله اش را با مریم کمتر کرد ..شیلنگ را به زور در دست مریم 

 رد.بگذااو رد به اجبار آن را بر لباِن گذاشت و سعی میک
مریم باجدیت مقاومت میکرد و سعی داشت شیلنگ را ازخود دور کند..اما 

 رسید  زورش به این پسِر سیریش نمی
 

 خیلی فاز می...  گفت : بکش بابا فرهاد
هنوز کلمه اخر کامل از دهانش بیرون نیامده بود که شهاب با اخمی که حاال 

یه امیخته شده بالهجه ی عمیق تر شده بود ..باَتَشر و عصبانت، به زبان فارس
 فرانسوی ، رو به فرهاد ُغرید : بیا برو اونور بشین احمِق بی شعور ..!

تونی ببینی که سِن این دختر به قلیون کشیدن  ین بچه داری ؟نمیکاره اچیکار به 
 خوره؟ نمی
 ِبکش کنار تا اون شیلنگو فرو نکردم تو حلِق ُگشاِدت. 
 

ه بچه ها از گفتگو دست کشیدند و ُزل زدند به با زبان، باز کردِن شهاب ..بقی
 فرهاِد فلک زده 

 
 سربه زیر انداخت ، باشه ای گفت و کنار کشید   فرهاد با خجالت و لکنت

 
که از کاِر چند لحظه پیِش فرهاد حسابی ترسیده بود نگاهی   ساله26مریِم   

 قدر دانانه نثاِر شهاب کرد اما هیچ نگفت
 

کردند و بقیه هم مشغول  می  وش یکدیگر ..ارام صحبتسمانه و مریم سردر گ
 خندیدند زدند و باصدای بلند می باهم گپ می2به 2کشیدن قلیانهایشان 

 
ته فرشکه سمانه یکی را   نیم ساعت بعد دو دختر دیگر به جمعشان اضاف شدند



romantops

 
31 

 

 رد.و ان یکی را یاسمن معرفی ک
د ماننِد مانکن های ایتالیایی فرشته دختری بلند قد بااندامی کشیده و موزون بو

 به رنگ سبِز وحشی  ..چشمانی ُدرشت و زیبا
بینی متناسب با صورتش و لبانی غنچه مانندو برجسته ..که دل از هر مردی می 

 ربود.
 

چشماِن قهوه اِی ُدرشتی  نسبتاً بلند.بود باقدی   ختری گندم گونیاسمن نیز د
 ..و بانمکمعمولی اما دوست داشتنی چهره ای داشت...

 
رو به ان ها گفت : اینم   سمانه ان دو را به مریم معرفی کرد و سپس باخنده

 منه  مریم دوست عزیز و کوچولوی
اِن به نش  فرشته به مریم نزدیک شد ..باخوش رویی و لبخندی مهربان دستش را

دست دادن، مقابل مریم گرفت و گفت : خوشبختم عزیزم ..منو که سمانه گفتش 
.فرشته ام ..وبا اشاره ی دستش به سمت شهاب ، با صدایی ُپر عشوه و دیگه ..

 ناز، ادامه داد : نامزِد شهاب جان هستم 
 

مریم نگاهی به شهاب و فرشته انداخت و در دلش اعتراف کرد که این دو واقعا 
 برازنده ی یکدیگرهستند

 
 کردمریم نیز بالبخند دستش را در دست فرشته گذاشت و ابراز خوشحالی 

سپس با یاسمن هم که دختری مودب و خوش رو بود سالم و احوال پرسی کرد و 
بعد از ان ..فرشته و یاسمن بااجازه ای گفتند و رفتند تا لباس هایشان را تعویض 

 کنند 
دقایقی بعد همگی در کنار هم مشغول خوش و ِبش شدند..مریم با امدِن فرشته و 

ن امده بود و حسابی با انها مشغول شده از آن حال وهوای سنگین بیرو  یاسمن
 بود که متوجه گذر زمان نبود

 
بساط   ان دوره همِی خودمانی تا پاسی از شب ادامه داشت ...خدمتکاران

 باربیکیو را کنار االچیق به پا کردند
بعد از صرِف کباب های خوشمزه ای که خدمتکاران بامهارت اماده کرده  

ر سرتاسان تاریک که گویی خداوند چادری سیاه بربودند، مریم لحظه ای به اسم
 ی خدا ساعت چنده االن؟ اصال حواسم به ساعت نبود!ان کشیده بود گفت : وا

سمانه من دیگه باید برم ..خیلی دیر شده ..داییم اینا حتما تااالن کلی از دستم  
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 ناراحت شدن
 

 ت .س22سمانه نگاهی به ساعت ُمچی اش انداخت و گفت : تازه ساعت 
دیر شده دیگه ..ترو خدا یه آژانس برام بگیرید  ؟زوده22مریم : وای خب مگه 

 من برم 
 

 .االن خودم حاظر میشم می رسونمت.سمانه گفت : اژانس براچی؟
 رسونم فرشته گفت : صبر کن مریم جون ..من دارم میرم ، تورو هم می

 
 ونمت؟سمانه رو به مریم گفت :عزیزم بافرشته میری یا ،خودم برس

.حاال فرشته جون داره مریم نگاهی به سمانه کرد و گفت : چه فرقی میکنه 
 رسونه  میره،منم می

 
فرشته بلندشد و ُپر ناز و عشوه فرشته گفت خب من برم لباس بپوشم و بیام .. 

سه ای برگونه ی شهاب زد..چیزی درگوشش زمزمه کرد که شهاب بااخم و*ب
 ِل کاِرت دختر.انقدر دِر گوِش من ویز ویز نکن.نگاهش کرد و گفت بیا برو دنبا

نگاهی به ان دو کرد ..برایش عجیب بود که در تمام مدت شهاب ، حتی کلمه  + 
 ای با فرشته هم صحبت نشده بود.

حتی گه گاهی که فرشته بانگاهی ُمشتاق و لبریز از عشق به شهاب نگاه میکرد 
شهاب اهمیتی نمیداد و همچوِن و دستش رادر بازوِی او حلقه میکرد ..بازهم 

 چوبی ُخشک نشسته بود و گویی فرشته برایش ناَمرئی ست و او را نمی بیند.
 
از این تعجب میکرد که فرشته چرا از این حرکت و کم محلی شهاب ناراحت  

 نمیشد!
 

بالخره مریم هم از جا برخاست ..از همه خداحافظی کرد و به سمت عمارت 
 ودش را به تن کندبازگشت تا لباس های خ

 
 

دقایقی بعد مریم و فرشته لباس پوشیده و اماده با سمانه خداحافظی گرم و 
صمیمانه ای کردندو سوار اتومبیل لوکِس فرشته ، از باغ خارج شدند و به سمت 

 منزل حرکت کردند.
فرشته ادرس منزل دایی را از مریم پرسید و سپس گفت: مریم جون ؟چرا میری 
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 ه باداییت زندگی میکنی؟خونه داییت؟مگ
 

که نیاز نمی دید همه چیز را برای فرشته تعریف کند گفت: نه فقط.خانوادم   مریم
 سفر هستن ..برااینکه من تنها نباشم گذاشتنم خونه داییم

 فرشته اهانی گفت و ساکت شد 
 

 مریم : فرشته جون به سالمتی کی قراره عروسی کنید؟
منه که دلم میخواد همین فردا   ..اگه به بگمواال چی   کشیدو گفت فرشته اهی

اظرم بی جشن و مهمونی ، عروسی کنیم ..البته عروسی هم مهم نیست واسم ..ح
 رو کناِر شهاب شروع کنم زندگیم

 
 مریم :خب پس مشکل چیه؟

 
فرشته :تو دختر عاقلی هستی ..درسته که امشب زیاد صحبت نکردی و سربه 

 همه چی بود زیر بودی امامطمئنم حواست به
جمله ی اخر را که تمام کرد،خم شد به سمت مریم و چشمکی شیطنت امیز 

 نثارش کرد.
 مریم باخنده گفت : خب ؟منظورت چیه؟

فرشته : هیچی... میخواستم بگم که حتما رفتار سرِد شهاب رو دیدی ...دیگه 
 نیازی به توضیح اضافه نداره.اصال منو نمی بینه.دوستم نداره.

 
و ید دختری به زیبایِی تباه اینجوری تو هم و ساکته؟ چرا تفاقی افتاده کا مریم :

 رو نبینه..!
 

 زوقتی یادمه شهاب همینجوری ُعُنق بوده و کاریش هم نمیشه کردا فرشته :
ولی چه کنم که این دِل المصبم براش می َتپه..حتی فکر اینکه ازش دور باشم  

 ه میشم.هم روانیم میکنه.اگه ازش دور بشم دیوون
 

 کنی اینجوری تو زندگیتون به مشکل بربخوری؟ مریم : خب فکر نمی
فکر نکنم با ازواج با شهاب خان زندگِی شیرینی در انتظارت باشه .. شما 

تا قطب مخالفید..هرچقدر تو سرزنده و خوش َمشِربی..شهاب خان 2دونفر.. 

 صامت و غیر قابل انعطافه
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 این بشم که از لحاِظ ظاهری و فیزیکی  .البته این وسط نمیتونم ُمنکره 
کامال برازنده ی هم هستید، واسه دختری به زیبایِی تو ،َمردی مثِل شهاب خان 

 کامال برازنده ست.
 

فرشته سری به معنای تایید صحبت های مریم تکان داد و گفت :خیلی جالبه تو 
 می صحبت  اصال به هم سن و ساالت شباهت نداری ...خیلی خوب و منطقی

 کنی..درحالی که دخترها تو این سن معموال َشر و شیطون و بی منطق هستن 
 

نگاهی دیگر به چادر مریم کرد و گفت : خوبه که تو این سن و ساِل کم، حاظر 
 شدی چادر بپوشی

 
ت افرین باید گفت برای این سپس با لبخندی عریض گفت: به مادر

 کردنش  دخترتربیت
 

:  و گفت از تعریف های فرشته لبخندی قدردانانه زدمریم نیز به نشاِن تشکر 
شمش پو ند دائمی نیست و فقط گه گاهی میبهم امنیت و ارامش میده ، هر چچادر

 ولی بازم دوسش دارم.
 

م همینجوری فکر ونف میزنی ..افرشته نیز لبخندی زد و گفت : مثل سمانه حر
 ارهذ ی...واسه همینم به اون امیرمحمِد بیچاره محل نم میکنه

 
 مریم : امیر محمد کیه؟

چشمکی زد و گفت عاشِق سرگشته ی سمانه ست ..اما سمانه بهش بها    فرشته
 نمیده 

 
مریم که به احکام و ارکاِن دینش ُمقید بود، ترجیح داد دراین مورد دیگر صحبتی 

حرام است و او باید از این کار دوری  دینشدانست که َتَجُسس در نکند..زیرا می
 کند

خواست من راجب این مسئله چیزی بدونم  دلش می  .باخودش گفت اگه سمانه
 گفت. ،حتما خودش می

 
 بعد از رسیدن مقابل منزل دایی از فرشته خداحافظی کرد و زنگ را زد

 فرشته هنوز انجا ایستاده بود تا از داخل رفتِن مریم مطمئن شود
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بود صدای  بعد از کلی ُمعطلی ،دایی باصدای خش گرفته که مشخص

 بیدارش کرده  ایفون
 گفت:کیه؟

 
 شرمندگی ارام گفت: منم دایی ..مریم مریم با

 
درباصدای تیکی باز شد ..مریم برگشت ..نگاهی به فرشته کرد..دستی برایش 

 تکان داد و داخل شد
 

فرشته نیز تک بوقی به نشان خداحافظی برای مریم زد و باسرعت در میاِن پیچ 
 کوچه ناپدید شد

 
دایی را دید که با چهره ای اخمو و بسیار ناراحت ایستاده بود..به   مقابل در ،

 محض وارد شدِن مریم گفت : تا االن کجا بودی؟
این چه وضعشه؟ تواینجا دست ما امانتی؟ نمیشه که هر جا دلت خواست بری و 

 هر وقت هم که خواستی برگردی
بینه ..فکر میکنه ما حواسمون بهت اگه اتفاقی برات بیفته ، مامانت از چشم ما می

 نبوده
 

 مریم تمام مدت سرش را پایین انداخته بود و حرفی برای گفتن نداشت
 

درنهایت فقط به ببخشیدی اکتفا کرد و به داخل اتاق رفت ..لباسهایش را عوض 
 ودراز کشید   پهن کردسمیه تخوابش را کنارکرد ..رخ

 
..دست مریم راگرفت و گفت : ناراحت دستش را از زیر پتو بیرون اورد  سمیه

 نشو ..بابام منظوری نداره ..فقط نگرانت شده بود..
 مریم چیزی نگفت و چشمانش را بست ..

 
 

روز بعد مریم َپکَر و ناراحت ..رختخوابش را جمع کرد و بیرون رفت ..سالمی 
 ساله بود26سرِد زندایی دلش را به رنج اورد .او یک دخترک   کرد اما رفتار

که الی ذرق و ورق بزرگ شده بود و حاال دور از خانواده اش افتاده و همین 
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 امر سبب شده بود تا کوچکترین بی مهرِی اطرافیانش او را غمگین کند
 

لب ورچید و ُبغضش را مهار کرد ..داخل اتاق برگشت و بی صدا گریه 
 کرد..پشیمان بود از اینکه تنها به ایران امده بود

 کاش کمی بیشتر صبر میکردم تا همراه خانواده ام برگردم باخودش گفت ای
سال صبر کردم ..یه چند ماه دیگه هم روش ..ضربه ای به سر خود  5من که 

زد و گفت خاک برسرت مریم ..می ُمردی یه چند ماه دندون رو جیگر 
 میزاشتی؟

صدای مادرش   بوق 0مبایلش را برداشت ..شماره مادرش را گرفت ..بعد از 

 گوشی پیچید در
 الو؟ 

 مریم : سالم مامان خوبی ؟
 

 مامان : سالم عزیزم ..حالت خوبه.خوبی؟ .سالمتی ؟
 

 مریم با ُبعض گفت : خوبم مامان ..پس کی میاین؟
 دلم تنگ شده براتون ..پشیمونم از اینکه اومدم

 
مادرش مشکوک پرسید : مگه چی شده؟ کسی چیزی بهت گفته ؟چیزی کم داری؟ 

  بگو مامان
 

 مریم : کسی چیزی نگفته ..خودم دلم تنگ شده 
 

تونیم بیایم...باید پول خونه رو  مامان : خب عزیزم تا خونه فروش نره که نمی
 برداریم بیایم که بتونیم اونجا خونه بگیریم 

 ولی المصب انگار تِلِسم شده 
 دونم چرا میرن و دیگه می بینن و می پسندن ولی نمی  روزی چند نفر میان

 گردن برنمی
کلی کار اداری دیگه هم داریم که تو هم ِگره خورده ..به هر حال داریم دوباره 

 مهاجرت می کنیم دیگه ..به همین ساده گی ها هم نیست.
 مریم اهی از دل کشید و گفت : اینم شانس ماست دیگه 

 تا حواله کنم به حسابت. ی بگومامان : مریم پول داری عزیزم؟اگه کم اورد
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 م : نه مامان دستت درد نکنه..هنوز ُکلی پول دارم.مری
 چند کالمی دیگر بامادرش صحبت وبعد قطع کرد..

 
های تکراری ِ گوشی smsان روز تمام وقت را در اتاق نشست و بیرون نرفت ..

 خواند  اش را
 و به حیاِط باصفای..بلند شد شب که شد بعد از خوردن شام کنار خانواده ی دایی 

 نشست.  کوو روی سَ خانه رفت 
 

کمی با شمعدانی های خوش رنگ و بو ور رفت و کنار گلدان های بزرگ و ُپر 
شاخ و برگ نشست ..جایی که مریم نشسته بود، درست پشِت پنجره ی اتاق دایی 

 و زندایی بود
 اخرشب بود و بچه ها همه خوابیده بودند

 
ی اش را که از گوشه پچ پچ های زن دای  کمی بعد مریم بی انکه بخواهد صدای

دسِت خودش نبود و او هرگز ..رسید ،را شنید ی پنجره ی باز به گوشش می

استراِق سمع نداشت چون می دانست این کار گناه است .اما مشکل عادت به 
صدا ها را نیز به  سیار بسیارتیز بود و ارام تریناینجا بود که گوش هایش ب

 راحتی از فاصله های دور می شنید.
 

دایی به همسرش میگفت:همش تقصیر تو هست ..برای چی مسئولیت دختر زن 
 مردمو قبول کردی؟

 یقه ی مارو میگیره   اگه بره و اتفاقی براش بیفته فردا پس فردا خواهرت
 ههیچ وقت نشد تا اخر شب بیرون باشدختر بزرگ کردم ..م من

گوش  فردا زنگ بزن به خواهرت و بهش بگو که دخترش اینجا به حرف ما
 گرده  نمیکنه و همش با یه مشت غریبه می

اصال اینا کین که مریم باهاشون دوست شده ؟ماشیناشونو دیدی؟ اگه خالف کاری 
باشن که این دختر، خانواده اش اینجا نیست و بخوان   چیزی باشن و فهمیده

 گولش بزنن چی؟
 

ن فردا زنگ اگه از راه به درش کنن ،فردا منو تو باید جواب پس بدیم ...همی
 به خواهرت و بهش بگو تا در جریان باشه  بزن

زن دایی تند و تند باعصبانیت حرف میزد ..بی انکه بداند مریم ِ بیچاره از این 
سو صدایش را شنیده و ُبهتش زده ..از خودش پرسید : مگه من چه کاِر بدی 
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 کردم که زندایی اینجوری دلش از من ُپره!!
 

 ماه . فقط 2جمع دراین مگه من کجا رفتم؟ َسر 

 دفعه بیرون رفته بود، ان هم فقط برای چندساعت 0-4  
 

چون متوجه گذر زمان   فقط دیشب بود که تا دیر وقت بیرون مانده بود ،ان هم
 نشده بود وگرنه همان سِرشب برمیگشت

 نشست و گریه کرد ..دیگر دلش نمی در حیاط پاییزتاخوِد صبح در سرماِی 
 شدواست انجا باخ

فردای ان شب ..اول صبح با مادرش تماس گرفت و گفت که میخواهد از منزل 
 دایی برود

 
و نگرانیه مادرانه اش پرسید: خب بهم بگو چی شده؟ .کی   مادرش با ترس

که   باید همش خودخوری کنم  اذیتت کرده؟ به مامان بگو عزیزم ..حاال دیگه
 چی شده.

 نگرانش را ارام کند.مریم سعی کرد باارامش، مادِر همیشه 
 باور کن چیزی نشده ..فقط اینجا خیلی حوصلم سر میره می  گفت : مامان جان

 خوام برم خونه خاله اینا.
خاله ی مادرش بود..پیرزنی بسیار مهربان و متدین که با منظورش از خاله، 

 کرد. دخترش تنها زندگی می
 

 یلدا .نزِد انها برود کرد که  اصرار مییلدا  دخترخاله اش  ُمدامدر این یک ماه، 
 .. بود سالی از او بزرگ تر0

خواهر و  یلدا ته تغاری بود و..همیشه رابطه ی خوبی باهم داشتند یلدامریم و 
 او ب درش را در کودکی ازدست دادهبرادرهایش همه ازدواج کرده بودند وپ

ه درش تنها زندگی میکرد و به همین خاطر به مریم اصرار کرده بود کما
واست به انجا برود ..اما خ برود.. خیلی دلش میوسایلش را جمع کند و نزد انها 

 ترسش از این بود که مادرش مخالفت کند
 

 من میرم خونه خاله زهرا  بی هیچ حرفی از زن دایی خداحافظی کرد و گفت
 

این را گفت و در را پشت سرش بست ..دیگر برایش مهم نبود که زندایی چه 
 کند.فکری راجبش 
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تا دیروز که خطایی از مریم سر نزده بود ..زن دایی اینچنین برایش شمشیر 
 کشیده بود ..پس همان بهتر که نسبت به او، بی اهمیت باشد

 
وسایلش را که از قبل جمع کرده بود برداشت و چمدان به دست ، به اشپزخانه 

از هرا اینا ..رفت و روبه زندایی گفت : زندایی جون من دارم میرم خونه خاله ز
ببخشید تو این مدت مزاحمتون شدم ..ضمنامامانم  هم اجازه گرفتم ..مامانم 

 گیره و بهش میگه که یه وقت نگران من نباشه خودش با دایی تماس می
 

 از زندایی خداحافظی کرد و رفت  سرد و سنگین  خیلی
 راننده اژانس ،چمدان را از مریم گرفت و در صندوق عقب گذاشت 

روی صندلی عقِب ماشین ، کنار هم نشستند و ماشین به حرکت  یلدا و  مریم
 درامد 

 
 به منزل خاله امده بود   از روزی که  روز،29

 نبود.  گذشت و دیگر خبری از ان احساِس مزاحمتی که در خانه دایی داشت، می
 احساس میکرد اینجا خانه ی خودش است 

 
 د.رگرم بویلدا س روزها با

گی دیپلمش راگرفته بود و گویا قصدی برای ادامه تحصیل نداشت به تاز یلدا
گفت حوصله ی شرکت در کنکور و دردسرهای ان را ندارد و دلش  ..می

 میخواد که بی دغدغه زندگی کند.
متوجه شده بود که او دلش میخواد نزد او ریم از البه الی صحبت های البته م

کند برود..شاید به همین امید  میخارج از ایران زندگی و تحصیل   خواهرش که
 نداشت. یگر میلی برای ادامه تحصیلهم نشسته بود و د

، به عمارِت   شده بود و مدام به همراه مریم هم باسمانه اشنایلدا دراین مدت .. 

 مریم بانو میرفتند 
 

 مه داشت و هر هفته دور هم جمع میدوره همی های سمانه همچنان ادا
با فرشته و سمانه ، بیشتر شده  یادا ،میمیت بین مریم و فاصله صدند..دراین ش

 بود
 
بود بچه اش سقط شد و حال  باردارکه  یلداکی از همان روزها ...خواهر ی

 خرابی داشت
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 دایلدخترش نزد اورفت و مریم و  این شد که خاله ،برای مراقبت و پرستاری از
 در خانه ماندند

 
درخانه تنها هستند ، گفت : خب چه کاریه  زمانی که سمانه متوجه شد که این دو،

 اونجا تنها نشستین؟ 
 پاشین بیاین اینجا پیش من ..منم تنهام 

 
زشته ...حتما مریم بانو ناراحت میشه که همش  م گفت : نه بابا ..کجا بیایم ؟مری

 تو خونه ش رفت و امد میکنیم 
 اووووه پاشو بیا بابا ..مریم بانو کجا بود؟؟  سمانه :

 اگه اون العان ایران بود که من اینجا نبودم !  اخه
 

.سپس گرده . ماه دیگه برمی5یا 4خواهرش سر بزنه ..تا   اون رفته امریکا به

 اشدب اینجانب می  عمارت تحِت اختیاره باخنده افزود: تااون موقع این باغ و
ش ه حوصله ام که در ان خانیلدا هگفت ..واتفاقا  یلدایم ، پیشنهاِد سمانه را به مر

 حدِس مریم، فورا پذیرفت  واقعا سرمیرفت ..برخالفِ 
 

ارِت مریم بانو را ، با مادرش درمیان گذاشت و عممسئله ی رفتنشان به  یلدا
باکمال تعجب ،خاله مخالفتی نکرد..البته طبیعی هم بود ..چون سمانه بارها به 

بود وحاال بیده خوایلدا شب هم کنار مریم و2بود و  خانه ی خاله زهرا امده

 ناختش می راخاله او   ،
 

دانست که خاله از، ان مادرهای سخت گیری نیست که دست  البته از اول هم می
.راه راست را به فرزندانش نشان و پاِی فرزندانش را به ُجرِم دختربودنشان ببندد 

 داده بود و انتخاب را به عهده ی خودشان گذاشته بود 
 به پاکی ِ گل پرورش داده بود  هایی سالم الحق و النصاف هم بچه 
 

به ان عمارِت   وسایل شخصیشان راجمع کردند و برای چند روزی یلدامریم و 
  ند و این دومین اشتباِه مریم بوداعیونی ،نزد سمانه رفت

 
 برای استقبالشان ایستاده بود  سمانه در باغ 

به سمتشان امد دراغوششان  ان دو که از ماشین پیاده شدند ، سمانه هم دوان دوان
 و ابراز خرسندی کرد  گرفت
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 نشستند  ساعتی بعد ،هر سه دختر در سالِن عمارت کنارهم
بسیار بلند   پله های مارپیچ مانند..ابشارمصنوعیه  کنارشان ، ُدرست در زیرِ 

و،زیبایی ساخته شده بود ..صدای برخورد اب با سنگ های طبیعی که زیر 
، حس وحاِل حضور در کوهستان را   جاسازی شده بود  هابشار با دقت وسلیق

 انها تداعی میکرد  برای
 

کناِر ان ابشار زیبا یک سرویس مبل به رنگِ یاسی قرار داشت ، که دخترها 
 روی ان نشسته بودند و مشغول َگپ و گفت های دخترانه بودند.

 
بقیه بچه ها  سمانه گفت: بچه ها حاال که شما اینجایید اگه موافق باشید ،با

 اسکی و برف بازی ..نظرتون چیه؟  هماهنگ کنم بریم سپیدان
 

 گفت :اره فکر خوبیه ..چرا که نه یلدانگاهی به هم کردند و یلدا مریم و 
 دو دستش را به هم کوبید و گفت پس َحله  سمانه

 االن تماس میگیرم باهاشون 
 

 نکه همگی موافِق ای و وقتی مطمئن شد  سمانه با تک تکِ بچه ها تماس گرفت
 گفت : قرار گذاشتم برا امشب یلداسفر هستند، رو به مریم و 

  
ریم که دیگه از فردا صبح  سمانه :ما اونجا یه باغ و ویال داریم ..امشب می

 تفریحمون رو شروع کنیم
 

 بود و هوا تاریک7ساعت 
، مریم بانوبچه ها همگی با اتومیبیل های لوکس و گران قیمتشان مقابل دِر باِغ 

 جمع شده بودند
 

 به همراِه فرشته  شهاب
 نازنین و شوهرش پرهام 

 سیاوش و دوست دخترش سارا 
 سیامک و نامزدش نیلوفر

 ...و یاسمینا یاسمن انشفرهاد و خواهر
 

مردی جذاب و مبادی ادابی ، به تازگی به جمعشان اضاف شده بود که   وهمچنین
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 ، به همراِه خواهرش نازگلسمانه او را امیر محمد معرفی کرد 
 

مریم نگاهی به امیر محمد کرد ..یادش امد که فرشته گفته بود ..امیر محمد سال 
عالقه ای   سمانه  هاست که در ارزوی وصاِل سمانه به انتظار نشسته ...اماگویا

 به وصلت با او نداشت 
 

 همگی سوار بر اتومبیل هایشان شدند
 یک نفر دیگرجا داشت  رای راننده وفقط ب اسپرت بود وماشین سمانه 

 هنگامی که همگی تو با سمانه بیا ...منم با یاسمن اینا میام ..  مریم  گفت :یلدا 
 سوار شدند ..هفت اتومیبیل پشت سر هم به سوی سپیدان حرکت کردند 

 
 بیرون اورده ، جیغ می ها در راه ،دختر ها سرهایشان را از سانروِف ماشین

 شادی سر داده بودند شیدند و اوازِ ک
 

د رفتنگ بوق بوق کنان از یکدیگر سبقت می پسرها ُجفت راهنما زده بودند و
 واندندخ وبرای هم ُکری می

 
مریم نیز به طابعیت از بقیه ی دختر ها کفشش را در اورد و بلند شد روی 

زدن جیغ   یرون اورد و شروع کردبهصندلی ایستاد و سرش را از سانروف ب
 کردن

 
گذشت که  و هوا بسیار سرد ..اما انقدر به بچه ها خوش می زمستان بودیِل اوا

ردند اما برایشان اهمیت ک ..یا اینکه حس میاصال سوز سرما را حس نمیکردند 
 نداشت

 
توقف کردند ..ِ شهاب که   ساعت و نیم بعد..ماشین ها جلوی درِب بزرگی2

ین ها توقف کرده بود ،چند بوق بقیه ماش  جلوتر از  زودتر از بقیه رسیده بود و
 پشت سرهم زد.

 
 میانسال در را چهار طاق گشود و کنار کشید  چند دقیقه بعد مردی

اتومبیل ها پشت سر هم وارد باغ بزرگی که زمین و درختانش پوشیده از برف 
 بود شدند
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 اخر باغ یک ساختمان دوطبقه وجود داشت
 تا نسب ن از سرما وارد ویال شدند.ویالییپیاده شدند و لرزا  بچه ها از اتومبیل ها

 باتمام امکانات  بزرگ
 

 ؛روی مبل ها پخش شدند.  همه خسته از راه و شیطنت
اقا محمود سرایداِر باغ، داخل امد ، مقابل شهاب ایستاد و گفت : خوش اومدین 

 ارباب زاده .
 

 شهاب رو به اقا محمود گفت: چیزایی که گفتموگرفتی ؟
 

له اقا همه چیزایی که فرموده بودید رو خریدم ..االن میگم خانمم بیاد اقامحمود : ب
 شام رو اماده کنه .

 
 ..فقط یه کم زودتر که خیلی گرسنه ایم بسیارخبشهاب سری تکان داد و گفت : 

 
 اقا محمود ،چشمی گفت و باسرعت رفت تا اوامِر اربابش را اجرا کند.

 
سفارش داده بود   ..غذاهایی که شهاب نیم ساعت بعد محمود اقا و خانمش زهره

نفره ی گوشه  6زاه ِ مخلفات و نوشیدنی ،روی میهمر  از بیرون تهیه کنند را به

 ی سالن گذاشتند، بفرماییدی گفتندو 
شدند ، سمت میز رفتند و هر یک غذای مورد عالقه شان راکه در  بلند بچه ها

تند گوشه ای می نشستند رف و می  داشتند ظروِف یک بار مصرف بود ، بر می
 شدند و مشغول خوردن می

 
دراین میان تنها کسی که پشت میز نهار خوری نشست و در ظرف های یک 

 بارمصرف غذانخورد، شهاب بود.
 

زهره خانم بدون اینکه کسی از او بخواهد، یک لیوان وچندعدد بشقاِب چینی از 
ن خارج کرد و در کابینت بیرون اورد، غذاها را از ظروف یک بار مصرفشا

 با نهایت ادب و احترام ،مقابِل شهاب گذاشت  بشقاب های چینی کشید و
 و با تشکری ،شروع به خوردن کرد  شهاب نگاهی به زهره خانوم کرد

 
 پاچینی و ساالد برداشت و کنار شهاب پشت میز نشست  فرشته نیز ، یک ظرف
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 اهم بشقاب بیارم ؟زهره خانوم رو به فرشته کرد و گفت : خانوم برا شم

 
 فرشته :نه زهره خانم من باظرف یه بار مصرف مشکلی ندارم ..ممنون 

 
،سمانه و یاسمن هم ظرف غذایشان را برداشتند و رفتند کنار  یلدامریم ، 
 نشستند و مشغول خوردن شدند ِگرده هم روی زمین  شومینه

 
 ه اندازی کردند.، را  قلیانشان را  شدند و بساطِ  پسرها بلند  بعد از غذا

 
 مدیتارش را از ماشینش برداشت و اامیر محمد گ

 قطعه ی معروف و محبوِب سلطان قلب ها کرد.  نشست و شروع به نواختنِ 
 

تا  و اواِز سلطان قلب ها رابه زیبایی سر دادند  بچه ها همگی،هماهنگ با ریتم،
، همگی خسته و سپیده دم خوِد صبح قلیان کشیدند..به نوبت اواز خواندند ..و 

د قصد خوابیدن کردند که سمانه گفت:ببینید بچه ها ..همونطور که آلو خواب
 تا اتاق خواب داره4همگی اطالع دارید.. اینجا کال ، فقط 

 ..ما دخترا  رو به پسرها کرد وگفت :دوتا از اتاقا برای
 بابرای داداش شهتی داره که تخِتش دونفره ست و سرویس بهداشیکی از اتاقا  

 اون یکی دیگه هم برای پسرا ..اگه جاتون نشد بقیه پسرا تو سالن باید بخوابن
 

اتاق داشته باشند اما پسر ها  ۱پسرها شروع به اعتراض کردند که چرا دخترها 
 یکی .؟

 
نفر   نفری ، حتی یک26برای مریم ،اینجا بود که در ان جمِع   جالب  .امامطلبِ 

ویی ..گگرفته اعتراض نکردند  به شهاب تعلق  یهم از اینکه یک اتاق به تنهای
 که مسئله ای عادی ست و همه از ان به خوبی اگاهند.

 
 یک نفره قرار داشت   در هراتاق دو تختِ 

 وابیدندخ ن اکثِر بچه ها باید روی زمین میبنابرای
 

 خوشبختانه در ُکمد دیواری ها به تعداِد الزم ، لحاف و تشک وجود داشت.
در ذهنش ول کن نبود..از سمانه پرسید: سمانه شهاب همیشه  یک سوال +
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 اینجوریه؟
 سمانه : چجوری؟

 
 گیره ؟  مریم : چرا انقدر از بچه ها فاصله می

 یشینه م وره ..تنهاخ میا تنهایی غذ
نه حرف میزنه و نه کاری به کاِر کسی داره ..حاال هم که یه اتاق به اون بزرگی 

 وکسی هم اعتراض نکرد ! رو واسه خودش تنها برداشت
 

 ونیم چرا اینجوریه.!د گفت : چی بگم واال ..خودمونم نمیلبخندی زد و   سمانه
البته از بچگی اینجوری بود و ماهم دیگه برامون عادی شده ..شهاب با تنها کسی 

 صحبت میکنه وصمیمی رفتار میکنه شهریاره   که
 

 ه ؟مریم : شهریار همون برادِر دوقلوشه دیگه ..ار
 سمانه : اوهوم 

 مریم : اون االن کجاست ؟ چرا تاحاال ندیدمش؟
 

 سمانه : شهریار لندن زندگی میکنه..بهش گفتم پاشو تو هم بیا ..گفت کار دارم
یدا له ش پالبته شهریار کارش نظم نداره..هیچ بعید نیست که همین العان سرو ک

 بشه ..کال زندگیش
 یزی و وقت قبلی نداره.و اعتقادی به برنامه ر رو هواست  

 خنده ای بامزه کرد  سمانه این را گفت و
 

 رو به فرشته گفت : تو چرا اومدی اینجا؟  مریم
اقاتون یه اتاق با تخت دونفره و سرویس بهداشتی رو واس خودش برداشت..تو 

 چرا نمی ری پیِش اون ؟ 
 زاره منشهاب عمرا اگه بفرشته روی تشکش دراز کشید وگفت : دلت خوشه ها.

 اون اصال منو تو اتاقش راه نمی ده..کنارش بخوابم ..
 

رجیح دادند و تاتاق روی تخت نخوابیدند  ان شب هیچ کدام از دخترها در آن
حاال که تخت به تعداد کافی وجود ندارد ، همگی روی زمین بخوابند تا حِق   ،

 کسی پایمال نشود
 در یکی از اتاق ها ساکن شدند  سمنو فرشته و یا یلداو سمانه به همراه ِ   مریم
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و سارا .نیلوفر و نازنین نیز در اتاقی   یاسمینا نیز به همراِه نازگل 

 اطراق کردند  دیگر
 
 

روی تخت   از میاِن پسرها هم ..امیر محمد و پرهام که از بقیه بزرگ تر بودند
  د.دراز کشیدنهای اتاق خوابیدند و بقیه پسرها در سالن روی کاناپه ها 

 
شهاب خان هم که این وسط تکلیفش از اول مشخص بود و در اتاقی به تنهایی 

 مستقر شد.
 

 بود.2ش را گشود، ساعت انروز بعد وقتی چشم
کرد انقدر خوابش سنگین  جستی زد و از جا پرید ..چقدر خوابیده بود ..فکر نمی

 باشد که متوجه سرو صدای بچه ها نشود
 

 یرون چه خبر استگوشش را تیز کرد تابشنود ب
 اما هیچ صدایی نمی امد انگار کسی در خانه نبود

..بروس و حوله ی   سریع از جا برخاست ..رختخوابش را جمع کرد ..مسواک
 را از ساکش برداشت و به سمت سرویس بهداشتی رفت   کوچکش

باالی سرش   و موهایش را برس کشید پاشیدمسواک زد . ..ابی به صورتش 
 ری را روی سرش مرتب کردجمع کرد و روس

به سمت اشپزخانه حرکت کرد تا چیزی بخورد و قار و از پله ها پایین رفت و 
 قوره شکمش را خفه کند.

 
روی دِر یخچال تکه ای کاغذ چسبیده بود ..نزدیک رفت و کاغذ را از یخچال 

 جدا کرد وخواند:
رت تو یخچاله سالم مریم جون،دیدیم خوابیدی دلمون نیومد بیدارت کنیم ..نها

 بردار گرم کن بخور ..یکیمون میایم دنبالت،..سمانه
 

مریم نگاهی به داخِل یخچال انداخت ..مقداری پاچینی و چند تکه کباب برگ، 
 گرم شود برای خودش برداشت در ظرفی چید و در ماکروویو گذاشت تا

 
که  دوغ برای خودش ریخت ..غذا  دراین فاصله ، کمی ساالد کشید و لیوانی 

گرم شد ..پشت میز نشست ..اولین لقمه را که در دهانش گذاشت احساس کرد که 
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خیلی کم نمک است ..البته ذاعقه ی مریم به گونه ای بود که حتی غذایی که 
 نمک پاِش روی میز خالی بود ..برای دیگران شور است ..برای او کم نمک بود

ک وارسی کرد تا بالخره از جابرخاست و کابینت ها را تک تک برای یافتن نم
باخط ُدرشت   قوطی بزرگی دید که رویش، در کابینت باال در دورترین نقطه 

  ' نمک' نوشته شده بود ، 
 

هرچه دستش را دراز کرد بلکه بتواند برش دارد، بی فایده بود .فقط 
 توانست ان را بگیرد. را لمس میکرد اما نمی  قوطی  انگشتانش

انگشتان پایش بلند شد تا بار دیگر شانسش را امتحان  بازهم تسلیم نشد و روی
داشت از باالی سرش رد شد و قوطی را بر  کند که در همین لحظه دستی مردانه

 به او داد.و
 

 مریم شوک زده برگشت و پشت سرش را نگاه کرد
 و گفت سالم  پشت سرش دید ،سرش را فورا پایین انداخت  او را که

 
لبخندی به پهنای صورتش ..خم شد تا صورتش رو به  او با چهره ای مهربان و

روی صورت مریم قرار بگیرد ..مریم که از این حرکِت او جا خورده 
بود....همان طور که پاهایش روی زمین قفل شده بود ، باال تنه اش را به سمت 
عقب خم کرد تا فاصله ی صورتش را با صورت او بیشتر کند که او خنده ای 

 آمیخته جه ی انگلیسی و فرانسویهلکه با   ناقص  به فارسیِ  و بلند سر داد
 و صحبت کردنش را بامزه کرده بود گفت : سالم خانوم کوچولو چطوری؟  شده
 ..اره ؟؟  مریم تویی  پس
 

بعد خودش به سوال خودش پاسخ داد و گفت : اره خودتی ..عکستو کناِر َدنی 
 دیدم
 

خبر است و اوچرا اینگونه شده ..در دلش مریم که هنوز هم متوجه نشده بود چه 
گفت این پسره چش شده ؟ زده به سرش ؟ این لبخند و چهره ی خندان کجا و اون 

 اخِم همیشگی اش کجا.!کال ادم دیگری شده بود..!
 

کردم  در دلش رفتار او را حالجی میکرد گفت : من فکر می  که  همین طور
 کسی تو خونه نیست

 ید و گفت : بفرمایید نهار شهاب خانخودش را کنار کش  بعد
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 نجوا کلمه ی شهاب خان که از دهان ِ مریم خارج شد..مردِ 

 ی کرد و گفت : شهاب!؟اخنده 
 

 کنن  دام میمن آدریان هستم ..البته اینجا شهریار هم صِ اوه نه... شهاب ؟
 مریم درجا سرجایش ایستاد و رویش را سمت اوکرد که ادعا داشت شهریار است 

 
ا چشمانی گرد شده از تعجب زل زده بود به صورت ِ او ..باورش نمیشد که این ب

 مرد راست بگوید
کنید؟اخه مگه میشه ؟ دونفر انقدر  می فکرش را به زبان اورد و گفت : شوخی

 شبیه به هم ؟
 

دیده بود .اما این یکی، دیگر واقعا مبهوت کننده   او تابه حال دوقلوهای زیادی
 بود 
 

را رصد کرد اما کوچکترین تفاوتی در ظاهر و قد و قامت او با   ی اوسر تا پا
 دید شهاب نمی

 
 شهریار بازهم خنده ای کرد ..انگار که خنده جزِء جدانشدنیه صورتش باشد گفت:

ه ، بین البته بهت حق میدم شوکه بشی چون هرکسی که مارو برای اولین بار می
ورت ِ مبهوِت مریم کرد و به سمت دقیقا همین شکلی میشه ..واشاره ای به ص

میز رفت ..اشاره ای به غذا کرد و گفت زود باش بخور و اماده شو بریم پیش ِ 
 بچه ها 

 
 یشب مینشست و گفت : سمانه د  مریم که تازه از ُبهت درامده بود..پشت میز

 گفت شما لندن هستید که؟!
 ؟!اینجا؟چجوری به این سرعت رسیدید حاال
 

شما یک ساعت   زمانی که من رسیدم خونه .خدمتکارا گفتن کهشهریار گفت : 
و امروز   حرکت کردید سمت سپیدان .منم شبو موندم عمارت  قبل از رسیدِن من
 .صبح اومدم اینجا.

 
خیال مشغول ِ ناخنک  بیای  ا زیر چانه اش گذاشت و با قیافهشهریار دستش ر
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 سییناسد و با هم رودرباش ا میم شد ..گویی که سالهاست او رزدن به ساالِد مری
 ندارند .

 
مریم از کاِر شهریار خنده اش گرفته بود ..از لحظه ای که نشسته بود ، ُمدام 

 زد ..مریم بشقاب راروی میز او بود و ناخنک می  دستش دربشقاب غذا و ساالدِ 
 به سمت شهریار ُهل داد 

 انگار گرسنه اید نگاِه شهریار را که روی خودش دید گفت: بفرمایید شماهم
 

گفت : نوش جان ..بخور من   شهریار دستی بر گردنش کشید وباتک خنده ای
 گرسنه نیستم ..فقط عادت دارم به غذای بقیه َدست ُبرد بزنم

 
 مرداِن غریبه رو ُترش می  دانست چرا برعکِس همیشه که با نزدیک شدن نمی 

 د و حدودشان رابفهمند ، کرد و با اخم و َتخم سعی میکرد بفهماند که باید ح
این بار هیچ حس بد و منفی از حضور ِ شهریار درکنارش ..ان هم تک و تنها 

 دریک خانه ، نداشت
 

شد چون کامال مشخص بود که از سِر  از خنده ها و شوخی هایش ناراحت نمی
 ناپاکی نیست و سوِء نیتی ندارد

 
، هیچ حرِک نامناسبی از  درواقع تمام مدتی که شهریار در اشپزخانه کنارش بود

 اوسرنزده بود که مریم را حساس کند
رفتار و اخالق ِ این دو برادِر دوقلو برایش جالب بود..ان دو ، برخالف 

ودند..یکی بداخالق و ب در باطن و اخالق دو قطب ِ متضاد  ظاهرهای یکسانشان
 اخمو و ان یکی خوش رو ، و خندان

 
 سمانه بوددرواقع شهریار ، ُنسخه ی مذکِر 

 
 شهریار رو به مریم گفت : تو بیمارستان با َدنی اشنا شدی؟ 

 مریم باتعجب گفت : َدنی ؟!! َدنی کیه ؟!!!
 

 ادامه داد همون سمانه که شما می  دنیال ..!....سپس  شهریار باخنده گفت :
 ..من نمی دونم چرا اصرار داره اسم مادربزرگش رو روی خوش بزاره.!گین.
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کنن ..یه لحظه متوجه  ببخشید ..اخه نه اینکه همه سمانه صداش می مریم : اها
 نشدم. اره تو بیمارستان باهاش اشنا شدم 

 
 شهریار : َدنی خیلی دوستت داره.. 

 دارمش زد و گفت : منم همین حسو نسبت بهمریم لبخندی 
 

مریم که غذایش را با کمکِ ناخنک های شهریار تمام کرد ..از جایش بلند شد و 
 گفت: من برم اماده بشم راستی ،بچه ها کجا رفتن؟

 
برو   شهریار: ظهر بعد از خوردِن نهار رفتن سمت کوهستان برف بازی...توهم

 بریم پیِش بقیه   اماده شو ..لباس گرم بپوش و بیا
 

 اومدید دنبال من؟   شما  مریم :پس
 

داخل ماشین  شهریار به معنای بله سری تکان داد و گفت : من میرم بیرون ..
 میشینم تا تو بیای

 
 شال و کاله کرده بیرون رفت   کاپشنی گرم پوشید وچند دقیقه بعد 

 
و  سفیدشلوار کتان سیاه رنگ ،ژاکِت   شهریار کاپشِن چرم مشکی به همراهِ 

که تقریبا یک َوَجب زیر زانویش بود.   پوتین های چرم مشکی ساق بلندی
 ان قد وقامت بلندش مینمود.  .پوشیده ، که کامال برازنده ی

 
 دستکش ِ چرم مشکی به دست و شال گردن ِ سفید رنگی دور گردنش پیچیده بود

 مشکی اش ایستاده بوددره  2بنِز  و کناره
 

و قامِت  جذاب و خوش قد  جوانِ   مریم نگاه ِ تحسین برانگیِز دیگری به این
ه با حوصله این روبه رویش انداخت و در دل گفت : َدِمت گرم خداجون ، چ

کردی تا  زدی و صرِف ما می موجود رو ساختی، الاقل یه ذره از وقِت این می
 یه چیزه جالب تری از آب دربیایم.

 
متوجه ِ نگاِه مریم به خودش شده بود ..خنده ای کرد و گفت : بیا   شهریار که

 سوار شو بریم ..بچه ها منتظرن ..این را گفت و پشت فرماِن ماشینش نشست.
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و باخودش گفت : عجب کاِر بی  نگاهی به داخِل اتاِق ماشین کرد در را بست و
نفر  ۱سازن ..اونوقت فقط برا  هوده ای ..این همه زحمت میکشن وماشین می

 جاداره..!
کنن اینایی که اون همه پوِل  وچه کاِر احمقانه تری می..عجب ایده ی مسخره ای

کنن ..فقط کالس داره ولی به  رف میبی زبون رو برای خریدن این ماشینا ص
 خوره..البته اینها نظر مریم بود و کسی هم قرار نبود بفهمد.. درد نمی

 
شهریار در یک جاده ی فرعی پیچید که برف و یخ سطِح ِ ان را لغزنده کرده بود 

 خورد ، هدایت میکرد ارام ماشین را که مرتب روی یخ ها لیز می  و ارام
شد  ان جاده ی فرعی که به دامنه ی کوهستان منتهی می تابالخره به انتهای

 رسیدند
 

دید که در حاشیه ای پارک کرده بودند .  از دور ماشین های بچه هارا می
 اتومبیلش را در حاشیه جاده کنار بقیه اتومیبیل ها پارک کرد نیزشهریار

 
 هردو پیاده شدند و به سمت بچه ها حرکت کردند .

ت باالی کوهستان حرکت کردند ..جایی که الستیک هایی چندی بعد همگی به سم
ر سرازیروی ان می نشستند و از باالی کوه   برای کرایه گذاشته بودند که مردم

 می شدند و چیزی شبیه همان سرسره بازی بود..
 

نوبت به مریم و سمانه که رسید، روی یک الستیک نشستند و اماده پایین رفتن 
 شتگذاروی لبه ی الستیکِ انها  بی حواس پایش راریارشدند که ثانیه ی اخر شه

که شهریار لِنگ در هوا روی ان ایستاده بود ، به سمت   و الستیک در حالی
 پایین سرازیر شد 

 
 کشیدند و به غلط کردن افتاده بودند مریم و سمانه از تِه دل جیغ می

ه می آمد ..ولی کرد ، به نظرش کاری ساد وقتی که از ان باال به بقیه نگاه می
 وتپد ، واقعا ترسیده بود و از ترسش کر حاال که خودش داشت آن را تجربه می

 پشت سرشانتوانسته بود به راحتی خودش را کنترل کند و های شهریار که 
 جیغ می  روی الستیک ایستاده بود را چنگ می زد..گریه کنان کامال ریلکس 

 کشید و کمک می طلبید
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 اویزان شده بود.اووخیم تر بود و به   حالش از مریمسمانه ی ترسو نیز 

 
را واقعا جدی دید ..همان طور که   انگار حاِل َبِد آن دو ُخل وِچل  که  شهریار

در حرکت بود . سمانه و مریم را که ازترس،   الستیک با سرعت به سمت پایین
 یکدیگر را در اغوش گرفته بودند از هم جدا کرد ومیانشان نشست

ستش را حائِل شانه های آن دو کرد و انها را میان اغوشش جای داد تا دو د
 احساس امنیت کنند

 
مریم وسمانه از خدا خواسته صورت هایشان را در سینه ی شهریار پنهان کرده 

و چشمشان را محکم بسته بودند تا با ندیدِن ان صحنه ..به خودشان تسال 
 59ت و عضالنی بود که مریم خوشبختانه جسه ی شهریار به قدری درشدهند.

 کیلویی و سمانه با ان اندام ظریف در اغوشش گم شوند 
 

لمس نکرده   هیچ نامحرمی را حتی  مریمی که تا ان روز انگشتش
در   ترس چنان او را از خود بی خود کرده بود که با کماِل میل  بود..حاال

 اغوِش یک جواِن نامحرم فرو رفته بود .
 خبری  ر کرد ..مریم و سمانه هم کم کم ارام تر شدند و دیگربا کاری که شهریا

از آن جیغ های گوش خراش نبود و فقط مانند چسب دوقلو به شهریار ِ بیچاره 
 چسیبده بودند .

خندان   زمانی که الستیک به پایین کوه رسید و کامال متوقف شد ، شهریار
ت : پاشین خانوهای کند ،گف بالحنی که مشخص بود دارد آن دو را مسخره می

 با این شجاعِت مثال نزدنیتون سفید کردین   شجاع ..پاشین که روی هرچه دختره
 

سمانه ُمشتش را ُپر کرد و محکم به بازوِی برجسته ی شهریار کوبید و به زبان 
فرانسه چیزی ُغرید که مسلما فهشی،ناسزایی بود که شهریار را به خنده وا 

 داشت
 

فعلیش را بررسی کرد ،؛ یک   بازکرد زمانی که موقعیتِ  مریم چشمانش را ارام
آن و بایک حرکِت شتاب زده ؛ خودش را از اغوِش شهریار جدا کرد . از جا 

ثار ن  واز روی ان الستیکِ ُگنده ی منحوس پایین پرید و لعنتی در دل  برخاست
 کرد با ان الستیک سواری اش  خودش
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 ر نگاه کند؟توانست در چشمان شهریا حاالچطور می
گفت که چطور توانسته انقدر ریلکس خودش را به یک  ُمدام به خودش ناسزا می

 مرِد نامحرم بچسباند و ازهمه بدتر دراغوشش فرو رود!!
از عذاب وجداِن کارش انقدر َدَمق و گرفته بود که دیگر درجمع بچه ها شرکت  

 نکرد...
 

ودر نهایت ..گرفتند می بچه ها ادم برفی بزرگی درست کردند و با ان عکس

 پیسِت اسکِی پوالد کف رفتند. سوار بر اتومبیل هایشان به سمتِ 
 

************************ 

 
 

شهریار کشیده شد که رفت و پشت میز کنار شهاب نشست و   .نگاهش به سمت
 کرد. به زبان فرانسه با او ُخش وِبش می

 
 عادی با شهریار َگپ می  خیلیمریم باتعجب، چشم به شهاب دوخته بود که حاال 

هم به می خندید و هر از گاهی و ازهمه عجیب تر میان صحبت هایش زد 
 .. کرد ُمشتی هم حواله ی بازوِی شهریار میشوخی و خنده  

 
و خندیدن هم بلد بوده   زدن حرف  مریم باخودش گفت : پس این اقای بداخالق

 ..کرده یرو نم  و

 
 

 بازی  پیشنهاِد امیر محمد، دور هم جمع شدند تا پانتومیمبعد از شام ، بچه ها به 
 کنند
 

که اش کرد و روی هر تکه ؛یک کلمه نوشت ت 29امیر محمد کاغذی برداشت و 

 ..سپس تکه کاغذها را تا زد و درون یک کاسه ریخت
 

خواست ویکی از ان تکه کاغذ ها را به صورِت  رمیب هرکس به نوبت از جا
،مقابل بقیه می ایستاد و در مدت زماِن یک دقیقه ،سعی شانسی برمی داشت ..

میکرد باایما و اشاره و حرکات بدنش ،چیزی راکه درون کاغذ نوشته شده ، به 
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 بقیه بفهماند.
 دند ،برندهش اگر بچه ها منظورش را متوجه می

 می شد،در غیر این صورت، از بازی حذف می شد. 
 
و کاغذی از کاسه انتخاب  تبس وبت به شهریار که رسید ،چشمش ران

کرد..بازش که کرد خنده اش گرفته بود اما تسلیم نشد و شروع کرد به ادا 
 دراوردن

 
پشت چشم نازک میکرد .. سعی میکرد عشوه بیاید ..لبانش را غنچه میکرد و 

 ادای رقصیدن 
 درمی اورد..

اِت حرک  از و عشوه به کمرش ِقر میداد ..بچه ها هم این سمت سالن ازن با
شهریار ،روده ُبر شده بودند..همه دست هایشان را روی شکم گذاشته و از خنده 
ضعف کرده بودند.ِآخر شهریار با ان قد و هیکِل ورزیده کجا و عشوه و طنازی 

 کجا..!
 

حرف بزند با حرس   اجراِی پانتومیمش  شهریار هم که اجازه نداشت در حین
 ابرو برایشان خط و نشان می کشید.پایش را به زمین می کوبید و با چشم و 

 
 فت :گ هرکس چیزی می

 گفت :دختر بچه؟ یکی می
 فت : رقاص؟گ ان یکی می

 مریم گفت : پارتی؟ مهمونی؟
رد اما درنهایت ،،وقِت ک میخالصه هرکس از حرکات شهریار چیزی برداشت 

شهریار تمام شد و کسی هم نتوانست متوجه منظورش شود ..بنابراین باید از 
 ازی حذف میشدب
 
رس و با ح شهریار محکم پاییش را به زمین کوبید ،دستی به ته ریشش کشید 

 گفت :اخه من با این 
ریش و هیکِل ُگنده چجوری برای شما ،ادای عروس رو دربیارم که شما احمقا َته 

 بفهمید؟!
اجرا  ن فسقلی بایدانگاه انگشتش را به سمِت مریم گرفت و گفت: این کلمه رو ای

 متر قد..! 2کیلویی با  292ه نه ،نه منک
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 این را گفت ودرحالی که ُغر ُغر میکرد، خودش را َپرت کرد روی مبل.

 
حاال نوبِت سمانه بود ...داخل کاغذ را که نگاه کرد ، لبخندی شیطنت امیز زد و 

به سمت میِز کنار شومینه رفت ..کتابی برداشت و امد نشست روی مبل..با 
..ابروهای نازکش را در هم کشید و سعی کرد چهره   پا انداختپا روی   جدیت،

ای بسیار اخمو و جدی به خودش بگیرد..سپس مشغول مطالعه ی کتاِب در 
 دستش شد 

 
 خواهد بگوید بچه ها ،به محض دیدِن ژسِت سمانه ،متوجه شدند که چه می

اب ،سرهایشان را به ان سمت سالن چرخاندند که شه  همگی آرام و هماهنگ
روی ُمبِل تکی نشسته بود..پا روی پا انداخته و با چهره ای اخمو و جدی ، کتاب 

 مشغوِل مطالعه بود.  به دست
 

 ناگهان همگی خندیدند و یک صدا گفتند :شهاااااب
 

سمانه ادایش را در می آورده ،کتاب را بست   شهاب که تازه متوجه شده بود
او خط   با چشمانش برای رحالی که،روی میِز مقابلش گذاشت .. ارام ارام د

ود ، به سمت سمانه ی رماننِد گرگی که به سمِت شکارش مشید،ک ونشان می
 رفت.

 
خراب دید و می دانست که شهاب قصِد تنبیه او را دارد   سمانه که اوضاع را

با لکنت گفت :ببخشید داداش..به خدا نمیخواستم مسخره   ..به غلط کردن افتاد و
و من مجبور   خب از شانِس من ..تو کاغذه اسم تو نوشته شده بودت کنم ..ولی 

 بودم 
 

شهاب   رفت رد ..هر جا میک تند دلیل می اورد و عذر خواهی میسمانه تند و
واهد دست بردارد ، خ ایت سمانه که دید شهاب واقعا نمیهم دنبالش بود ..درنه

اشی دستم به دامنت و گفت: داد  باَجستی خودش را پشت سِر شهریار مخفی کرد
 خواد بخورتم ،برس به دادم که اقا گرگه می

وش و گربه بازِی شهاب و شهریار هم که ماننِد بقیه ی بچه ها داشت از این م
فت باتعجب گوکه پشت سرش پناه گرفته بود کرد  ندید ، روبه سمانهخ سمانه می
 من که دامن ندارم !  : دامن؟!



romantops

 
55 

 

 
 ستم به بنِد پوتینت.سمانه با خنده گفت :باشه پس د

 
 شهریار دسِت سمانه راکشید و او را روِی زانوِی خودش نشاند

سِر خواهرش را در اغوش گرفت و رو به شهاب با اخم وجدیت گفت :بس کن 
 دیگه ..ُجرم که نکرده !ِِ  یگه داداش... چیکارش داری ؟بازید
 

ا ا یک کالمش رسپس تغییر ِ زبان داد و به فرانسوی چند جمله گفت ..که بچه ه
 هم نفهمیدند

شهاب هم در جوابش جمله ای به همان زبان گفت و رفت نشست سرجایش و  

 سمر ازانجا نگاه اخموی دیگری نثاِر سمانه کرد .، که یعنی باشه بعدا حسابتو می
 

شدند..همان جا روی زمین در بعد ازاینکه بچه ها حسابی از بازی و خنده خسته 
 پخش و پال شدند. سالن
 

شهریار زودتر از همه از جابرخاست شب بخیری گفت و به سمت اتاقی که روِز 
 ،داخل شد و در را پشِت سرش بست  اول به شهاب تعلق گرفته بود ،حرکت کرد

 
زد ، رو به سمانه کرد وگفت : سمانه  مریم با صدایی که ترس در ان موج می

 ؟...شهریار رفت تو اتاق شهاب که
 

 حوصله ی جنگِ اعصاب نداریماطی نکنه ؟!و قیه وقت شهاب َقر
 

م به ههریار برای شهاب استثناست ، سمانه لبخندی از سِر ارامش زد و گفت : ش
 خیلی نزدیکن

اِم هرحال اینا باهم به دنیا اومدن ..باهمم بزرگ شدن.شهاب با تم  به
 اره.ذ خشونتش،جونشو واسه شهریار می

*********************************************** 
در باغ مشغول ِ گذاشتِن   برای برگشتن به شیراز اماده شدند و همگیروز بعد 2

 وسایلشان در ماشین ها شدند
 

قبل از مریم ،پیش دستی کرد ورفت کنار سمانه نشست و گفت یلدا  راین با
 ..من می خوام با سمانه بیام..:َمری؟ تو با شهریار خان بیا
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گفت: ُمرده شورتو و رفت و در دلش فهشی نثارش کرد یلدا چشم غره ای به 
 کشم از تنها شدن با این خجالت می  دونی من، ،تو که می یلداببرن 

 
کرد و هیچ کس  اما بی فایده بود ،چون مریم اینها را در دل ِ خودش زمزمه می

 دانست که َدرَدش چیست هم نمی
اشینش گذاشت ..سپس مریم را از دستش گرفت و در صندوِق م  ساکِ   شهریار

گفت : چرا سوار نمیشی و پشت فرمان نشست ..سرش را از شیشه بیرون اورد 
 ؟ بیا دیگهمریم
 

 باصدای شهریار به خودش امد و روی صندلی کنار او نشست
 

بچه ها که همگی سوار شدند، اتومبیل ها پشت سر هم به حرکت درامدند و یکی 
ه نشاِن خداحافظی برای محمود اقا که دم ی هم بقیکی از در باغ خارج شدند و بو

 در ایستاده بود زدند
 

در مسیِر بازگشت ،انگار که بچه ها ،انرژی هایشان تخلیه شده بود ،همه بی سر 
 و صدا بودند ودیگر خبری از جیغ جیغ کردن و کورس گذاشتن نبود

 
 کند ،مناظر  ساکت نشسته بود و بدون اینکه کلمه ای صحبت  در راه ،مریم

 کرد بیرون را تماشا می
 

اش  رانندگی حواسش به  شهریار صدای موزیک را کم کرد و همان طور که
 گفت: چیزی شده مریم ؟ از چیزی ناراحتی ؟  بود
 

 گفت : نه ..چطور مگه؟کرد و ر،سمت شهریا  رویش را  مریم
 

رسی و ضمنا ُمدام از من  شهریار: اخه از دیروز خیلی ناراحت به نظر می
 گیری ه میفاصل

شهریار باصدای ارام و مشکوک پرسید: از من ناراحتی؟ ..من کاری کردم که 
ناراحتت کرده باشه؟اگرچیزی هست ،لطفا بهم بگو..شاید سوء تفاهمی پیش اومده 

 باشه
 

..من تو این چند روز ، نه از شما شهریارخان؟مریم سریع گفت این چه حرفیه 
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 ونه از بقیه بچه ها ،هیچ بدی ندیدم
 شهریار:مطمئن؟

مریم با لبخندی برای خاتمه دادن به ان بحث گفت: بله ..مطمئن باشید شهریار 
 خان 
 

 شهریار : تو چند سالته مریم ؟
 

 میشم 27و وارد   سالم تمام میشه26مریم : یک ماه دیگه 
 

شهریار نگاِه دیگری به مریم کرد و باخنده گفت :اوووه پس هنوز خیلی 
 کوچولویی

 
ِمی تصنعی کرد و گفت : هیچم کوچولو نیستم ..من یه دختر خانوِم بالغ مریم اخ

 هستم 
 

شهریار از لحِن مریم و لقِب بالغی که به خودش داده بود ،باصدای بلند خندید و 
 گفت :بله خانوِم بالغ ..بنده از شما عذرخواهی میکنم

 
خیلی از تو شهریار ادامه داد : البته شاید حق باتو باشه و برای اینکه من 

 بینم ،تو رو کوچیک می  بزرگترم
 

 مریم : شما چند سالتونه؟
 سال 28و گفت :شهریار لبخندی زد..ابرویش را باال انداخت 

 مریم با تعجب گفت : واقعا؟ 
 ..چطور مگه ؟شهریار : اوهوم

 
 سالتون باشه  ۱۴-۱۲کردم نهایتاً  مریم : من فکر می

 ته خیلی خوب موندین ..خوره ..بزنم به تخ اصال بهتون نمی
 شهریار خندید و گفت : که اینطور..!

 آنگاه رو به مریم گفت : تومگه مدرسه نمیری؟
 مریم : چرا میرم 

 کنی ؟مدرسه ها که تعطیل نیستن..! شهریار: خب پس اینجا چیکار می
 سال بعد  .ان شاء هللا..دیر شد..مریم : امسال نشد مدرسه برم.
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***************************************************** 

 
 خوای منو تنها بزاری و اینجا بمونی؟  گفت : یعنی واقعا می یلدا
 

 نمدونم چیکار ک مریم با بالتکلیفی شانه اش را باال انداخت و گفت : خودمم نمی
اره ی ذسر میره..اینجا هم که مامانم نماز طرفی خونه شما ،دوتایی حوصلمون 

ه سفر رفتم اسشن کسایی که اون نمی  بفهمه من با نشم اگهبمونم ..همین اال
 هکن ،قشنگ َدرجا سکته می

 شناسی کرد و گفت : تو که ماماِن حساس و همیشه نگراِن منو می یلدانگاهی به 
به یکی   و فکر میکنه زمین و زمان؛ دست  به همه چیز مشکوکه  ..اون همیشه

 نی روزی چند بار زنگ میزنه ؟بی بیارن..نمی  هاش بالیی سِر بچه کردن تا
 

 خونه ی ابجیت بمونه ؟  گفت : ماماِن تو ،تاکی میخواد اصفهان یلداسمانه رو به 
 

 یک ماه   : نمیدونم احتماالیلدا
مه فه سی چیزی نمیسمانه : خب پس تا اون موقع تو هم اینجا باش.اینجوری ک

دیگه، دلتون میاد منو تنها نه نیار   را کشید و گفت : ترو خدا، یلدا..سپس دست 
 بزارین؟

 
 : خب تو چرا نمیای بریم خونه ی ما ؟ یلدا

 هشهریار ،کله مو میکن  ، اگه بیامسمانه گفت : دلت خوشه ها 
 

 شب موندی ،چی بود؟ 2: پس اون دفعه که اومدی یلدا
 سمانه : خب اونموقع اونا،ایران نبودن ..منم از نبودشون سوء استفاده کردم 

 
که ،ما   اونوقت توقع داری  : چطور برادرای تو اجازه نمیدن بیای پیش ِما مریم

 بی چون و چرا پاشیم بیایم اینجا اطراق کنیم ؟
 
 

روی تخت غلطی زد ، پشتش را به انها کرد و باصدای ِ ُپر ُبغض گفت:   سمانه
اد شما هم اگه دوتا غول َتشن مثل اینا باال سرتون بود که از همه کاراتون ایر

 فهمیدید من چی میگم  بگیره ،می
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دستش را دوِر کمِر او حلقه کرد و   کنار سمانه دراز کشید و از پشت  مریم ،

خواستم ناراحتت  گفت : ناراحت نشو عشق من ..منظور بدی نداشتم بخدا ..نمی
 کنم
 

 سمانه مانند بچه ها با صدایی لوس ، گفت : خب پس پیشم بمونید
 و گفت : من  ِت مریم که پشت سرش دراز کشیده بود کردانگاه رویش را به سم

 خیلی بهتون عادت کردم ..اگه برید ِدق میکنم ..ترو خدا بمونید دیگه
 

نگاهی به یکدیگر کردند و به ناچار تسلیم ِ خواسته ی این دخترِک  یلدام و مری
 نازک نارنجی شدند

 
ید و گفت : ایول سمانه که دید حرفش بر کرسی نشسته ،باخوشحالی از جاپر

 بزنین قدش
 

 هم خندان دستشان را به نوبت کِف دسِت سمانه کوبیدند یلدامریم و 
 
 

** 
 تصمیم گرفتند ،نزِدسمانه بمانند گذشته بود یلدا هفته از آن روزی که مریم و یک 

 دخترها واقعا از کناِر هم بودنشان احساِس ُخرسندی می کردند
 

 خوردِن صبحانه، پشت میز نشسته بودند و مشغولِ 
که شهریار، به دخترها نزدیک شد سالمی کرد و پشت میز کنار سمانه نشست  

 ...قوری را برداشت و برای خودش قهوه ریخت.
می افتاد   شهریار  مریم چند روزی بود که احساِس عجیبی داشت ..تاچشمش به

 چرا ، قلبش تندتر می تپید  ، بدون اینکه بداند
 و مدام نگاهش را از شهریار می دزدیدمی کرد   دستانش یخ

که سِر   دانست چه مرگش شده ..از ان روز در کوهستان خودش هم نمی
افتاده بود ..عالوه براین که عذاب وجدان داشت   الستیک سواری .. ان اتفاق

 ..حس تازه ای نیز پیدا کرده بود که 
نوازش   را روحش  دانست نامش چیست ، اما هر چه بود خوشایند بود و نمی
سرش را به خوردن صبحانه اش گرم کرد و سعی کرد حاِل خرابش  ..کرد می
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،ِپی به  اورا از بچه ها پنهان کند اما انگار شهریار ، از رنگ و روی پریده ی 
 حاِل درونش برده بود که ،ارام گفت : چرا قرمز شدی؟ حالت خوبه ؟ 

 
 ه گفت : ها ؟ اره ...خ خ خووبمبا این حرِف شهریار بیشتر هول شد و با تته ِپت

 
 و سمانه نیز با نگاهی مشکوک به مریم ُزل زدندیلدا 

، بدتر قالب ُتهی کرد ..نفسش بند   مریم وقتی نگاه بچه ها را روی خودش دید
 شنید وضوح می  امده بود ، صدای تپِش قلبش را به

 
ز را دور بی حرف فنجانش را روی میز گذاشت و از جا برخاست...می  شهریار

 زد و کنار مریم ایستاد
دستش را بر پیشانِی او نهاد و   خم شد تا صورِت او را بهتر ببیند..سپس پشت

 گفت : تو چرا انقدر داغی ؟ 
 

 مریم خودش را کنار کشید تا دسِت شهریار را از پیشانیش جداکند
خواست بگوید ،برو کنار ،اصال این حاِل خرابم از حضور خودته  دلش می

 یگه با نزدیک تر شدن ، کاری نکن که خودمو لو بدم..د
 

مریم : حالم خوبه ..فکر کنم به خاطِر بی خوابیه دیشبه ..این را گفت...از 
 و در مقابِل چشماِن متعجّب بچه ها، از سالن بیرون رفت  جابرخاست

 
رساند..روی تاِب فلزِی تزئینِی که انجابود،   باسرعت خودش را به پشت باغ

لعنت فرستاد که چرا  پشت ِ سرهم نفس عمیق کشید و در دل به خودش نشست و
 خودش راکنترل کند نتوانسته 

 
 بعد ، سمانه ارام وبی صدا کنارش نشست  دقایقی

 کمی باحرکِت پاهایش تاب را به حرکت دراورد
 

 سمانه: معلوم هست تو این چند وقته چت شده؟!...
 مریم : چیزیم نیست 

 
 ه به مریم انداخت و سپس بهسمانه نگاهی کوتا
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خواد  روبه رو نگاه کرد و ادامه داد: اگه اتفاقی افتاده به من بگو ..دلم نمی 
 اینجوری ببینمت

 
مریم به صورِت همیشه مهرباِن سمانه لبخندی زد و گفت : باور کن چیزیم نیست 

 وگرنه به اولین کسی که میگفتم ..توبودی
 

باشه که میگی ..خب پاشو ..پاشو اینجوری سمانه گفت : امیدوارم همینجوری 
 که کلی کار داریم   زانوی غم بغل نگیر

 باید بریم مزوِن بهار..لباس سفارش بدیم
 بعدشم بریم خرید ، و کلی کار دیگه هم داریم

 
 ماِه دیگه نیست ؟ ۲سه با این عجله ؟ ..مگه جشن ، وامریم : چقدر زود؟ چرا 

 
لباسامون اماده باشه خیالم راحت تره ..ناسالمتی از االن   سمانه : اره ولی خب

 من خواهِر دامادم
 باید لباس بدوزیم ..اخرهفته ست.  بعدشم واسه عروسیه سیامک و نیلوفر هم

 
 مریم : من که نمیام ..روم نمیشه .

 
 بی خود میکنی که نمیای.سمانه : 

 
 مریم : جشنشون مختلطه دیگه ..اره ؟ 

 سمانه : اوهوم 
 

لباس چی بپوشم ؟..چیزی ندارم که هم پوشیده باشه و هم مناسب برای این مریم : 
   مهمونی

 
سمانه :نگراِن اون نباش ..مزوِن بهار معرکه ست..لباسایی که اون طراحی 

 میکنه رو هیچ جای ایران نمیتونی پیداکنی 
 

مریم رو به سمانه گفت : ببینم ...توچجور دانشجویی هستی که اصال کالس 
 همش در گشت و گذاری که .! نمیری؟

تو   ماشاللله ...ا ظهرسمانه : فقط دو روز در هفته کالس دارم ..اونم از صبح ت
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 یدش انقدر خوش خوابید که صبح ها اصال متوجه رفت و برگشِت من نمییلدا  و
 

 مریم خندید و گفت چه کنیم دیگه ، از بیکاری بهتره 
انش مزه مزه کرد و بالخره پرسید: آنگاه سوالی که میخواست بپرسد را در ده

 شهاب از این وصلت راضی نیست ؟ 
 سمانه اهی کشید و گفت : نه 

 
 شده که به این ازدواج تن بده ؟   مریم : خب پس چی باعث

 
شهاب ادِم بلند پروازیه ..حاظر نیست زیِر دست کسی کار کنه ، واسه :  سمانه

که در حال حاضر  مریکا رو ا  همینم از پدرم خواست که سهام بیمارستانِ 
بعد از فارق التحصیلی و گرفتن تخصص بهش بده تا داخلش مشغول شده رو 

 خودش ریاست کنه
 

 که ارث و میراثش از پدرم رو پیشاپیش بگیره.  درواقع شهاب اصرار داره
که   اما پدرم بهش گفت که من سهام ِ به این با ارزشی رو به یه ادم ِ عذب

 لوم نیست نمیدمتکلیفش باخودش مع
 پدرم میدونه که شهاب رو اگه مجبورش نکنن تا اخر عمرش میخواد تنها بمونه 
 

مریم : خب این زندگِی خودشه ..به خودش مربوطه که ازدواج کنه یا تنها زندگی 
 تنها زندگی کنه براش بهتره  کنه ..بعدشم با این اخالِق خاصی که شهاب داره ،

 
ترسه که سهامش  ال تنهایِی شهاب نیست ..اون میسمانه : اخه مشکل پدرم اص

رو به شهاب بسپره و اونوقت فردا پس فردا بالخره وقتی شهاب ، زبونم الل 
 بمیره ، چون وارث نداره ، این ثروِت کالن بیفته دسِت دولِت مفت خور

 
در واقع پدرم میگه اگه شهاب زن بگیره بالخره بچه دار میشه و این سهام در 

 بچه ی شهاب که از رگ و ریشه ی خودشه میرسه اینده به
 

شهاب هم راضی شد ازدواج کنه تاسهام اون بیمارستان رو از پدرم بگیره و 
 برای خودش ریاست کنه

 
 مریم : حاال چی شد که فرشته رو انتخاب کرد؟؟
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سمانه : فرشته سالهاست که دل به شهاب داده..اما شهاب اصال بهش توجه نمی 

توجه نمی کنه...تا اینکه فرشته جریاِن شرطی که پدرم  هیچ کی هکرد..البته ب
برای شهاب گذاشته رو فهمید و اومد خیلی شیک از شهاب خاستگاری 

کرد...شهاب هم اولش محل نذاشت ، ولی بعدش قبول کرد..البته با یه ِسری شرط 
 و شروط که حاال بعدا بهت میگم.

 روز عروسِی سیامک ونیلوفر از راه رسید 
 مریم و سمانه از ظهر مشغول اماده شدن بودند

 
که کار را بهانه کرده بود تا از امدن به عروسی سرباز زند ، از شِب قبل به  یلدا

 برادرش رفته بود  منزل
 
 

ند و َزننده را نداشت طبق سفارش برادرانش اجازه ی ارایش های تُ   سمانه
 یم بود تا ارایش ..بنابراین ارایِش مختصری کرد که بیشتر شبیه گر

 مریم هم به طابعیت از سمانه ..به ارایشی ملیح رضایت داد
 دخترها با صداِی عصبیه شهاب که پشِت در اتاق ایستاده بود ..از جا پریدند.

 
 سمانه گفت بله داداش؟ 

 
اگه تا یه ربع دیگه پایین نباشید   با همان لحِن خشِن همیشگی اش گفت :  شهاب

 روسی و نه میزارم شماها برید ..نه خودم میریم ع
 

این را گفت باقدم هایی محکم که صدایش از پشت در به راحتی شنیده میشد ، از 
 انجا دور شد 

 
موهایشان را پشت سر جمع و شال ها  فوراً به هم کردند و  مریم و سمانه نگاهی

ه کرا روی سر انداختند و درنهایت باعجله کفش های پاشنه بلنِد مشکیشان را هم 
با هم ست کرده بودند ، به پا کردند و با عجله پالتوهایشان رابرداشتند و از در 

 خارج شدند 
 

بیرون از عمارت، شهاب و شهریار ، کت و شلوار برتن و کراوات زده ، با ان 
 قد وقامت مانند مدلینگ ها، ایستاده بودند 
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.مقابل سمانه به محض رسیدن دخترها ، شهریار به سمانه و مریم نزدیک شد .

ایستاد ..از کمر،خم شد تا هم قِد اوشود و با دقت نگاهی به نقطه نقطه ی صورِت 
 خواهرش کرد و گفت : خوبه ..فقط اون ُرژ گونه تو کمی محوتر کن

سالته ۲۱تو فقط   سپس همان حرکت را روی صورت مریم انجام داد و گفت :
 مریم.

نیازی به متوسل شدن به رنگ و تو در این سن، زیبایی طبیعی خودتوداری . 

 لعاِب مصنوعی نداری..ودر اخر لبخندی زد
 

که شهریار بخواهد   کرد نمی  مریم از تعجب ماتش زده بود . حتی فکرش را هم
 از ارایش او انتقاد کند.!

 
سرش را پایین انداخت .بی اختیار لبانش را به هم مالید و سعی کرد رژ را  

اده بود و درسکوت شاهِدگفتگوی انهابود، گفت : پاک کند .شهاب هم که ایست
 بیاین سوار شین دیگه 

 
هم کنارش ..مریم وسمانه هم ارام و بی اب پشت فرمان نشست و شهریار شه

 حرف ، در صندلی های عقب نشستند
 
 

انگارصدای بلنِد موسیقی همه را به َوجد اورده بود که حاال پیرمردها هم به 
 وانان در پیست رقص ُملحق شدندهمراه ِ همسرانشان به ج

 
میرقصید و   که همیشه در جشن های خودشان از ابتدا تا انتهای مجلس  مریم

ر دید بقیه د انرژی اش را تخلیه میکرد ، حاال حسابی َپکر شده بود از اینکه می
 تواند به انها بپیوندند حاِل رقص اند ولی او نمی

 
چه ها نزِد انها امده و اصرار کردند تا چندین مرتبه سیاوش و پرهام و بقیه ی ب

 نپذیرفتندد و تکانی به خودشان دهند ..امابلند شون
 

 شهاب که از قبل تکلیفش مشخص بود
سمانه و مریم هم که پایبند به اعتقاداِت دینِی خود بودند و هرگز میاِن جمع ِ 

 ، نمی رقصیدند  نامحرمان
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د دقیقه ای دست در دست ِ همسِر اما شهریار به اصرار فرشته ، برخاست و چن

 برادرش رقصید 
 

با مریم و سمانه   حاال فرشته و امیر محمد نیز ، نزد انها امده بودند..فرشته
خوش و بش میکرد و امیر محمد هم کنار شهاب وشهریار نشسته بود و با انها 

 گفتمان میکرد.
ن این امیر محمد باصدای ارام که بقیه نشنوند گفت : میگم سمانه ، جریا  مریم

 چیه ؟ 
 سمانه : هیچی ..جریانی نداره ..خاستگاری کرد ..جواب رد دادم ..همین 

 
 مریم نگاهی به سمانه انداخت که یعنی ، خر خودتی 

سپس ادامه داد : پسِر خیلی خوبیه ..چرا بهش فکر نمیکنی ؟ معلومه خیلی 
 دوستت داره ..حواست هست چجوری نگات میکنه؟ 

 
 ه ای باال انداخت و گفت : ولی من دوستش ندارمسمانه شان

 
شد و گفت : ولش کن   شنیده ، وارِد بحث شان فرشته که انگار صدایشان را می

اشاره ای نامحسوس   مریم ..این سمانه لیاقِت عشقو نداره..سپس با چشم و ابرو
 هارساله که گلوش پیِش سمانه گیر کرده بیچ 0  به سمِت امیر محمد کرد و گفت :

 
 فرشته این را گفت و سری به نشاِن تاسف تکان داد.

 
همیشه   مریم : امیر محمد باهاتون نسبتی داره ؟ اخه تو جمع های خانوادگی تون

 هست
 

 سمانه : اره ..خواهر زاده ی مریم بانو میشه البته خواهرزاده ی ناتنی.
 

 یه؟ پس پسرخاله ی شهاب و شهریاره .. خب برادرات نظرشون چ مریم :
سمانه : شهاب که حسابی زیر ذره بین گذاشتتش و میگه قابل اعتماده ..اما 

 انتخاب رو به عهده ی خودم گذاشته ..
شهریار هم مخالف نیست ..میگه خودت باید بپسندی ..میگه بهترین ادم دنیا هم  

 که باشه ، اگه تو نخوایش ،خوشبخت نمیشی
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 وایش؟ خ مریم : مطمئنی نمی

 مدون : نمی هسمان
  

ان شب همه چیز به خوبی گذشت اما ، چیزی که عجیب بود ، مریم تمام مدت 
کرد  کرد ..در ابتدا احساس می سنگینِی نگاِه شهاب را روی خودش احساس می

کند اما چندین مرتبه به بهانه های مختلف نگاِه شهاب را که  که اشتباه می
 چرا؟ غافلگیر کرده بود ، شکَش به یقین تبدیل شد .اما

این سوالی بود که تمام مدت ذهن مریم را به خود مشغول کرده بود و ازهمه بدتر 
اینکه فرشته هم متوجِه این قضیه شده بود و دیگر بی حرف و حرکت ،صامت 

 نشسته بود
به حاِل  از پلک زدن های پشِت سِرهمه فرشته ..از نفس های ُمنقطع اش پی

 رسیدت درونی اش برده بود و می
 او فرشته را دوست داشت ..دلش سید ..رت می
 واست یک سوِء تفاهم ، دوستی ِشان را به هم زندخ نمی
 

**************************** 
کالس داشت ..مریم دوشی  2سمانه از صبح به دانشگاه رفته بود و تا ساعت 

 گرفت و مرتب و منظم ، پایین رفت تا صفایی به شکِم خالی اش بدهد
 

که رسید ، بی سررو صدا نگاهی به اطرافش کرد و وقتی مطمئن  به اخرین پله
شد که کسی نیست ، باخیالی اسوده به سمت اشپزخانه رفت ..اشپزخانه ی انجا 

مانند سایر اشپزخانه ها اپن نبود و درست در انتهایی ترین قسمت عمارت بود تا 
 بوی غذا و دود و چربی به سالن نرسد

 
 ر بود و کسی هم مزاحم کار خدمتکاران نمیشداینگونه خیلی بهت به نظر

 
ُمسن ترین خدمتکاِر انجا و در واقع   داخِل اشپزخانه شد و رو به سیمین که

 مدیریِت اموِر داخلِی عمارت را به عهده داشت ، گفت : سالم سیمین خانوم
 

 عزیزم ..چیزی الزم داری ؟   سیمین : سالم
فت : یه چیزی بده به من بریزم تو این مریم مظلومانه دستی به شکمش کشید و گ

 َخنَدِق بال که سرو صداش بخوابه 
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سیمین از این اصطالح ِ مریم غش غش خندید و گفت : چقدر بامزه ای تو 

 دختر..خداحفظت کنه ..االن برات صبحانه حاظرمیکنم
 

برپا باشه و بعد از این  8شهریار خان گفتن میِز صبحانه فقط تا ساعت   راستش

ت باید جمع بشه و هرکس هم دیر از خواب بلند شد باید بره تو اشپزخونه ساع
 صبحانه بخوره 

 
مریم ابرویی باال انداخت و گفت : َدِم شهریار خان هم گرم با این قانون مندیش 

 ..حاال یه چیزی بده بخورم تا تلف نشدم 
 

ین به میز غذاخوری موجود دراشپزخانه اشاره کرد و گفت : پس بش  سیمین
 ..وخودش رفت تا بساِط صبحانه ی مریم را محیا کند

 
 خواما مریم : سیمین خانوم من غذای پختنی می

 سیمین با تعجب به سمت مریم برگشت و گفت : یعنی چی ؟
 

ونپخته مثل کره   خنده ای کرد و گفت : من معده م به غذاهای سرد
 به عنوان صبحانه می..مربا..پنیر..خامه و چه میدونم ازاین چیزایی که مردم 

 سازه خورن ، نمی
 

سیمین خندید و گفت : باشه عزیزم پس چند لحظه صبر کن تا برات جیگر کباب 
 کنم ..برا صبحانه مقویه 

به شکل نمایشی زبانش را بیرون اورد و دوِر لبش کشید و گفت : به به   مریم
 ..من جیگرو خیلی دوست دارم ..جیگر هم خیلی منو دوست داره.

 
دید ، مشغوِل به سیخ کشیدِن خن ر حالی که از شیطنت های مریم مییمین دس

 راصدا کرد  سیمین  جگر ها شد..که در همین حین شهریار باصدای بلنداز سالن
 

در بالکِن بزرگ اشپزخانه که مخصوص ِ   رد وب سیمین سیِخ های جگر را
 ن دوان به سمتباربیکیو بود ..روی اتش گذاشت ..باعجله دستش را شست و دوا

 سالن حرکت کرد و در راه گفت : بله اقا ..اومدم خدمتتون
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مریم از شنیدِن صداِی شهریار ،قند در دلش اب شد ..بی حرکت سر جایش 
خشکش زد و تمام قدرت و انرژی اش را به گوشش داد تا صدای خوش اهنگِ 

 شهریار را که درحال صحبت با سیمین بود بشنود.
 

گوش به صدای شهریار که برایش گوش   گذاشت و با َشعف،پلکش را روی هم 
 نواز تر از موسیقی بود سپرد 

 
دانست چه بالیی برسِر  و می  حاال دیگر تکلیفش با خودش مشخص شده بود

 دلش امده .
 سالگی ! 27ان هم در سن او عاشق شده بود.!

  

************************************ 
ن ..مدارم .ام بگم که اینجاهستم ..اینجوری عذاب وجدان میخوام زنگ بزنم به باب

 دارم از اعتماد خانواده م سوء استفاده میکنم اینجوری 
 سمانه : بابات اخالقش جوری هست که قبول کنه؟

 
مریم: اره ..بابام خیلی خوش اخالقه ..البته مامانم هم همینطور .ولی خب مامانم 

نه ..خودش میدونه من دختری نیستم که  زیادی حساس و ترسو هست ..ولی بابام
جای بد برم ..براهمینم همیشه به تصمیماتم احترام میزاره ..بهش زنگ 

 جریانو میگم..اینجوری خیالم راحت تره  میزنم
 

به   سمانه : خوبه ..خدارو شکر هنوز تکنولوژی اونقدرا پیشرفت نکرده...وگرنه
 برید راحتی لو میرفتی و مامانت سرتو ِپخ ِپخ می

 
رخاست و گفت : من میرم ب سپس از جاسمانه جمله اخر را با خنده بیان کرد و 

 یه کم استراحت کنم ..از صبح این استاِد کله مونو خورد ..بس که حرف زد
 

 مریم : برو عزیزم ..راحت باش ..منم اینجا به تلوزیون تماشا کردنم میرسم 
 

الن را به قصِد استراحت ترک سی در هوا برای مریم فرستاد و س* سمانه بو
 کرد.
 

 نیم ساعتی میشد که مریم سرش گرم به تماشای تلوزیون بود
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برای اولین   تااینکه شهاب ارام روی مبل تک نفره رو به روی مریم نشست و

 بار در این چند ماه ،مریم رامخاطب قرار داد وگفت : میخوام باهات صحبت کنم
 

بیاورد ..بالفاصله نحوه ی نشستنش را  مریم از تعجب نزدیک بود شاخ در
 خواست صحبت کند؟! درست کرد و مودب نشست..شهاب با اومی

کمی ترسید و باخودش هزار فکر کرد، گفت : نکنه من ناخواسته کاری کردم که 
 َبدش اومده و حاال میخواد دعوام کنه ..!..همینطور با خودش درگیر بود

 
و به   مبل لم داده بود..تکانی به خودش دادروِی   شهاب که پا روی پا انداخته

سمت جلو خم شد ..دو ارنج دستش را به زانویش تکیه داد و کامال جدی گفت : 
 میخوام بهت یه پیشنهاد بدم 

 
انگار که به ماموِر   مریم که هنوز از تعجب در نیامده بود و با اضطراب

توانست حرفی  اعدامش ُزل زده باشد..بازهم سکوت کرد ..یعنی اصال نمی
ری از جانب شهاب به او نرسیده بود، آزاانست چرا با اینکه تاحاال د بزند..نمی

باز هم با دیدِن این مرِد اخمو وجدی ،عضالِت تنش قفل میشد و مانند افلیج ها 
 رفتار میکرد 

 
 شهاب شمرده شمرده شروع به صحبت کرد

 
ت فرصت هم میدم که فکر خوام بهت بدم ..به شهاب : ببین ..من یک پیشنهاد می

 کنی و بعدا به من نظرتو بگی
 

این راگفت و کمی مکث کرد ..اما وقتی دید ، قرار نیست صدایی از مریم در 
بیاید..سری تکان داد و خیلی ُرک و پوست کنده گفت :میخوام که با من ازدواج 

 کنی..!
 

 بند امد..به مریم باشنیدِن جمله ی اخر ، چشمانش تا اخرین حد گشاد شد..نفسش
کابوس باشد...پس از چند ثانیه ، باصدای بلند   گوشش اعتماد نداشت .انگار که

 شروع به خندیدن کرد ..خنده هایی هیستریک )عصبی(
 

خندید و خندید ...اما شهاب ساکت وبی حرکت فقط به او ُزل زده بود که مانند 
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 کرد جنون گرفته ها خنده های عصبی می
 

بالخره به خندیدن خاتمه داد و تصمیم گرفت حرف بزند و حِق بعد از چند دقیقه 
 این مردِک بیشعور را کِف دستش بگذارد

 
انست خفه خون تو سکوت کرده بود ..اینجا دیگر نمیتا العان   بس است هرچه

 بگیرد ..بلند شد و جلو رفت
باصدای بلند ولحنی عصبی ،رو به او    نزدیک به شهاب باالی سرش ایستاد و 

 فت : شما راجِب من چی فکر کردید؟ گ
 فکر کردید من کیم ؟ 

خوب به من نگاه کنید..! کجای قیافه ی من به خونه خراب کن و خائن ها شباهت 
رو ، روی خرابه   داره که شما باخودتون فکر کردید ، من حاظر میشم خونه م

 های زندگِی، یه دختِر دیگه بنا کنم؟ 
 

دید که باداشتِن نامزد ، به یکی دیگه پیشنهاد  یشما چطور به خودتون اجازه م
 ازدواج بدید؟ 

 
تمسخر ادامه داد: البته عجیب هم نیست ..به قوِل شاعر:   سپس با لحنی ُپر از

 پسر کو ندارد نشان از پدر؟
 

 واال از اون پدر ، یه همچین پسری هم به عمل میاد دیگه
 امرد.. خائن...بلهواِک فرشته..نحیف عشِق پ

 
س را کامل نکرده بود که احساس کرد، یک طرف *هو*نوز کلمه ی بله 

 صورتش اتش گرفت و با شدت روی زمین پرت شد
 

دستش را روِی صورتش گذاشت که از شدِت سیلی می سوخت ..ماتش زده بود 
..از بس تند تند و بی وقفه حرف زده بود، دهانش خشک شده و زبانش به سقش 

 چسبیده بود.
 که از گوشه ی لبش جاری شد حس کرد. جریاِن خون را

شدِت سیلی انچنان سنگین بود که یکی از دندان هایش به راحتی خورد شده و 
 خونریزی کرده بود.

 



romantops

 
71 

 

شهاب روِی تِن مریم خم شد .. دو زانو نشست و با چشمانی سرخ شده از 
: دختره ی زبون دراِز بی  گفت و اخمی که حاال صد برابر شده بودعصبانیت 

 یتترب
باصدای بلند ..فریاد  چطور جرات میکنی با من اینطوری صحبت کنی ؟ سپس

 کشید :هان؟
 

نم که هر فکر کردی چون ازت خوشم اومده ، حاال عین ُبز وامیستمو نگات میک
 ره ؟چی دلت خواست بگی؟ا

ترسان که زبانش قفل شده بود و از ترسش  مریِم ِ  روی با عصبانیت شهاب
 کرد کشید..تهدید می سرش فریاد می ،شده بود خم  جیکش در نمی امد

درهمین لحظات سمانه با موهای ژولیده و پریشان ،که پیدابود باصدای انها 
دوان دوان از پله ها پایین امد ..خودش را به انها رساند ..کِف   ازخواب پریده

دای ترسیده گفت : سالن نشست و مریم را در اغوش گرفت و خودش نیز باص
 براچی زدیش؟ داری؟  ه اتفاقی افتاده ؟ چیکارش؟چاداش چی شده د

 
شهاب نگاِهی به سمانه کرد ..نفسش را با قدرت به بیرون فوت کرد ، از 

 جابرخاست و با سرعت از عمارت ، خارج شد.
 خدمتکاران نیز بی صدا گوشه ای ِکز کرده بودند

 
زده بود  که از روسری بیرون  سمانه صورت مریم را بوسید ..موهایش را

،نوازش کرد وگریان گفت : چی شد عزیزم ؟ چتون شده شما دوتا؟، شهاب چش 
 بود؟ 

 
ریه ، بناِی گ  بغضش ترکید. خودش را بیشتر به سمانه چسباند و باصدای بلند

 کردن سر داد
 

تند تند به هم   محتوای ِلیوان اِب دستش را  با قاشق،  سیمین درحالی که
وان را به سمت مریم گرفت و سپس انگشتِر طالیش کنارشان نشست ، لی  میزد

را از انگشتش خارج کرد و در لیوان اب انداخت و گفت : بخور عزیزم ..ابی 
که از رو طال رد بشه برای ادمی که ترسیده خوبه ..ارومت میکنه ..بخور 

 عزیزم 
 

 مریم اهمیتی نداد و به گریه کردنش ادامه داد.



romantops

 
72 

 

 فت و به لب های مریم نزدیک کرد سمانه لیوان را از سیمین گر
سمانه : بخور مریمی ..تروخدا اروم باش ..حرف بزن ببینم چی شده ؟ دارم 

شروع به اشک   سکته میکنم بخدا ..سمانه این راگفت و خودش هم بدتر از مریم
 ریختن کرد

 
مریم که حاِل سمانه را دید ، جلوی خودش را گرفت تا گریه اش بند بیاید ..لیوان 

رت از دستش گرفت و یک قُلُپ از ان نوشید و اب را با خوِن در دهانش قو را
 بخورد اما خودش را کنترل کرد تا باال نیاوردداد که باعث شد حالش به هم 

 
 سمانه نگاهی به سیمین کرد و گفت : سیمین جون، شما میدونی چی شده؟ 

 
م ..من تو سیمین ، سری به معنای بی اطالعی تکان داد و گفت: نه خانو

 اشپزخونه بودم
کرد که گوشه ای ساکت به تماشا ایستاده   سپس اشاره ای به دوخدمتکار ِ جوان
داشتن اتاقای باال رو نظافت میکردن ..که   بودند ، و گفت : مهتاب و آفرین هم

 آقا ، اومدیم دیدیم اینجوری شده  همگی باشنیدن صدای فریادهای
 

 باشه ..ممنون ..شماها برید به کارتون برسید سمانه اهی از دل کشید و گفت :
 

سیمین از جابرخاست .اشاره ای به دو خدمتکاِر دیگر کرد و هر سه از سالن 
 خارج شدند

 
سمانه رو به مریم کرد و گفت : بلند شو عزیزم ..بلند شو بریم باال..پاشو..زمین 

 سرِد ، استخون درد میگیری
 

 شد..و دوتایی به سمِت اتاق خواِب سمانه رفتندمریم به کمکِ سمانه از زمین بلند 
 

خوای تعریف کنی ببینم چی  سمانه کنار مریم روی تخت نشست و گفت : نمی
 شده؟
 

خواد راجبش  مریم باصدای َخش گرفته از گریه ، گفت : هیچی نشده ..دلم نمی
 حرف بزنم ..اینجوری زودتر فراموش میکنم
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ن باید بدونم برادرم چرا روی تو دست بلند سمانه : اخه اینجوری که نمیشه ..م
 کرده
 

چشمانش را بست و گفت : مهم نیست ..خواهش میکنم ول کن سمانه ...   مریم
 فراموش کن 

انگاه چشمانش را باز کرد و ادامه داد: فقط حواست باشه جلو فرشته سوتی 
فرو خوام بفهمه ..خواهشا برو یه جوری تو گوش ِ خدمتکاراتون هم  ندی..نمی

 کن که چیزی از دهنشون در نره
 

 سمانه سری به معناِی تایید تکان داد و گفت : باشه ..هر جور خودت مایلی
سپس دستی بر گونه ی مریم کشید و گفت : بمیرم الهی خیلی قرمز شده ..حتما 

 جاش کبود میشه
 
 

 چه فکر میکرد و چه شد
رشته را درک میکرد ..او و او به شهریار دل بسته بود و شهاب هم به او ..حاِل ف

 فرشته دردشان مشترک بود
 

 مریم دلبسته ی شهریار و شهریار بی خبر از ان بود
 از عشق او  فرشته هم دل در گروِی شهاب داشت و شهاب بیتفاوت

 
ان اتفاق خودش را در اتاق حبس کرده بود ..حوصله هیچ کس و هیچ  ازبعدِ  

، کیپ شده بود و احساس ِ ده ی شهاب ..گوِش چپش ازشدِت کشیچیز را نداشت 
 ذاشت که بخوابدگ درد نمی

 
 یک طرفه صورتش ،قرمزی بود که کم کم رو به سیاهی میرفت

سمانه او را نزد دندانپزشک برد و دنداِن شکسته اش را ترمیم کردند تا بر 
 زیبایی اش خدشه وارد نشود

 
رشب بی خوابی به شب بود..سمانه خوابش برده بود و مریم مانند ه22ساعت 

 سرش زده بود
 

پالتویش را پوشید و بی سر و   ارام از تخت پایین امد که سمانه را بیدار نکند
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صدا از اتاق خارج شد تا دراشپزخانه مسکنی پیداکند بلکه درِد گوشش را تسکین 
 ..دهد

 
ارام از پله ها پایین رفت..همه جا غرق در سکوت و تاریکی بود و تنها نوِر ابِی 

 اباژورهاِی تزئینِی سالن ،فضا را تا حدی روشن نگه داشته بود..
 

وارد اشپزخانه شد..تک تکه کابینت ها را به قصِد یافتِن قرص مسکن جستجو 
 کرد، اما چیزی نیافت..

 نا امید از اشپزخانه  خارج شد و راِه باغ را پیش گرفت ..
نِی  پشِت عمارت رفت از در خارج شد و عمارت را دور زد وبه سمِت تاِب تزئی

 که میاِن انبوِه درختان مخفی شده بود...
روی تاب نشست...هوا بسیار سرد بود...یقه ی پالتویش را بیشتر به خودش 

 جسباند..گوشش به شدت درد میکرد و زنگ میزد..
تاب ،  تکیه داد و پاهایش را باال برد و زانوانش را بغل گرفت که ابرِی  به پشتیِ 

 ش برگ ها را شنید..صدای ِخش خِ 
 نگاهش را به سمتی دوخت که صدا می آمد..

 خوشبختانه چراغ هاِی زینتیه باغ همه روشن بودند و فضا کامال روشن ..
 ..لحظه ای بعد ،قامِت شهریار را دید که به سمِت او می آمد.

در این مدت یاد گرفته بود که چگونه این دو برادِر همسان را از هم تشخیص 
 دهد..

 
 شهریار به مریم که رسید لبخندی زد و گفتد: این وقِت شب اینجا چیکار میکنی؟ 

 
 ُبرد.. مریم به احتراِم او از جا برخاست و گفت : خوابم نمی

 از کجا متوجه شدید من اینجام؟ !شما 
 

شهریار اشاره ای به بالکِن بزرِگ اتاقش کرد که رو به جایی بود که تاب قرار 
 بالکن بودم که دیدمت.داشت و گفت : توی 

 
 مریم : شما چرا نخوابیدین؟

شهریار: قبال خواِب راحتی داشتم اما حاال یه مدته که بی خواب شدم و تا صبح 
 بیدارم ..
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گفت : نمی دونستم  که دکترا  ی به سیگاره در دسِت شهریار کرد ومریم اشاره ا
 هم سیگار می کشن..شما دیگه چرا ؟ 

 
ی نیست ..فقط گاهی اوقات می کشم..یه جور م..همیشگشهریار:بهش عادت کرد

 آرامِش کاذب به آدم میده..
 

 روی تاب نشست و شهریار نیز کنارش جای گرفت..
 : درستون تمام شد؟مریم 

 شهریار کامی از سیگارش گرفت و گفت : اوهوم..
 

 خواین تخصص بگیرین؟ مریم : نمی
حموبگذرونمو وکارِت نظام پزشکیمو شهریار : البته که میخوام ، اما باید اول طر

 بگیرم ،بعد اماده شم برای تخصص..
 

 مریم : تو چه زمینه ای می خواین تخصص بگیرین؟
شهریار: خودم به اعصاب و روان عالقه دارم ..اگه بشه ترجیح می دم در این 

 شاخه ادامه تحصیل بدم.
 

 جوری به خودتون هممریم خنده ای کرد و گفت : حتما این کارو بکنید ، شاید این
ثابت شد که برای رسیدن به ارامش ، راه های بهتری از سیگار کشیدن هم 

 هست.
 

شهریار تک خنده ای کرد و گفت : فکر نکن خبر ندارم که جدیداً به جمِع قلیونی 
 ها پیوستیا..!

 
 مریم : من قلیونی نیستم ..فقط واسه تفریج گاهی اوقات یه ذره می کشم ..

 بهم برچسِب قلیونی بچسبونید..دلیل نمیشه 
 

شهریار لبخندی زد وگفت : می خواستم بهت بفهمونم که خودت هم پرونده ت 
 سیاهه تا ِژسِت ادماِی پاستوریزه رو نگیری.

 
 مریم نیز از این حرِف شهریار خنده اش گرفت و ساکت ماند..
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 ره شد..شهریار به پشتی تکیه داد .. سرش را باال گرفت و به اسماِن شب خی
سِت  گرم کِن مشکی با خطوِط سفید اطراِف یقه و استین های سویشرتش به تن 

داشت و موهایش اشفته روِی پیشانی اش ریخته بود و چهره اش را دوست 
داشتنی تر می کرد و ته ریشش، جذابیِت چهره ی مردانه اش را دوچندان کرده 

 بود.
 

 ه شده بود..شهریار به اسمان خیره و مریم نیز به او خیر
چقدر او را دوست داشت .. چرا وقتی او را می دید و یا کنارش قرار می گرفت 

 ، اینچنین ارامش به سلول هایش تزریق میشد ؟ مگر او که بود ؟ 
 

چشمانش را بست و در دل به خودش تشر زد و گفت : خجالت بکش مریم ..تو 
تو بزرگتره ..اگه کسی  سال از ۲۲سالته ..چه وقته عاشقیه ؟؟ شهریار  27فقط 

بفهمه که تودر این سن عاشق کسی شدی که اینهمه باهات اختالف سنی داره ، 
 بهت میخنده ..

لحظه ای بعد ،خودش به وجدانش پاسخ داد :خب چه اشکالی داره ؟ مهم اینه که 
شهریار فوق العاده ست ..همه ی اون چیزایی که دخترا از شوهرشون میخوان 

مهم نیست ..بعدشم اینا اصال بهشون نمیاد که چند سالشونه..من  رو داره ..سن که
سالشه  ۱۸سالشون باشه ..وقتی گفت  ۱۴-۱۲دفعه اول که دیدمش فکر میکردم 

 باورم نمیشد..
 

شهریار دست از تماشاِی اسمان برداشت و رو به مریم گفت : میخوام یه چیزی 
جبش فکر کردم ،اخرش به این بهت بگم .اما نمیدونم کارم درسته یانه...خیلی را

 نتیجه رسیدم که بهت بگم 
 مریم مشتاقانه چشم به چشماِن ابِی شهریار دوخت وگفت : چی شده؟ بگید..می

 شنوم..
 

شهریاردستی به ته ریشش کشید و در حالیکه پلک هایش را مرتب روی هم 
ستت ومیفشرد ،با تردید گفت : خیلی به دلم نشستی مریم...احساس میکنم خیلی د

کردم یه احساِس گذراست..اما خیلی راجبش فکر کردم ،  دارم..اوایل فکر می
 حاال مطمئنم که واقعا دوستت دارم ..خیلی خیلی زیاد..

 
 ..چه اتفاقی داشت می افتاد؟! مات و مبهوت فقط به شهریار نگاه میکرد

این  یک هفته پیش شهاب به او ابراِز عالقه کرده بود و حاال شهریار...اما ،
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ابراِز عالقه کجا و ان پیشنهاِد مزخرِف شهاب کجا ..شهاب او را کتک زده بود 
 روِح لطیِف دخترانه اش را نوازش میکرد  و اما شهریار با سخنانش

 
این دو برادر فقط ظاهرشان به هم شبیه بود ..اما در باطن حتی ذره ای شباهت 

 میانشان وجودت نداشت
 

 خوای چیزی بگی مریم ؟  ید گفت : نمیشهریار که سکوِت مریم را د
 

نگاهش را از چشماِن نافِذ شهریار دزدید و ، ِمن ِمن کنان گفت : خ خ خب   مریم
 رو از شما نداشتم  اصال انتظار شنیدن این حرفا  دونم چی بگم ..م من ..نمی

 
 شهریار دستی به پشِت گردنش کشید و باصدایی گرفته ،گفت : ناراحت شدی؟

 
 اصدایی ضعیف گفت : نه ..شما حرِف بدی نزدید ب  مریم
 

دونم که تو هنوز خیلی  شهریار دوباره کناِر مریم روی تاب نشست و گفت : می
کم سن و سالی و درواقع واسه ازدواج خیلی بچه ای ..اما اگر موافق باشی 

 تونیم صبر نسبت به من داشته باشی ، می  ..درواقع اگر تو هم احساِس مشابهی
 نیم ک کنیم تا تو به سِن ازدواج برسی ..بعد ازدواج می ..چند سالی صبر می کنیم
 

خواین بله رو  مریم باخنده گفت : بی مقدمه خاستگاری کردید ، همین االنم می
 بگیرین؟

 
شهریار نیز به طابعیت از مریم خندید و گفت : خب چیکار میشه کرد ..هیجاِن 

 عاشقیه ..نمیشه ازش ُخرده گرفت
 : بهم فرصت بدید..فرصت بدید فکر کنم مریم
 

 شهریار گفت : البته عزیزم..
طوالنی   کنم که زیاد دونی فکر کن ..فقط ازت تقاضا می هرچقدر که الزم می

 هم باش که قراره به انتظار بشینم  فکر کردنت ..به فکِر من نشه این
 

بهش فکر ..رهبین منو شما خیلی تفاوت ها وجود دا مریم بازهم خندید و گفت :

 کردین؟
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زیاده ..از لحاِظ مالی و اختالف طبقاتی بین خانواده ی من و شما خیلی خیلی 

 ، هیچ تناسبی باهم نداریم اقتصادی
 خوره  قد و قوارمون هم به هم نمیتازه 

 سال هم که تفاوت سنی بینمون هست۲۲..
 

 0من تا شید و  ساِل اینده یه پزشکِ متخصص می ۵-۴ضمنا ،شما نهایتا تا 
شوهر، یه  یدسال ِ دیگه باید پشِت میز ونیمکت های مدرسه بشینم ..فکر کن

 دکتِرمتخصص باشه و زنش یه بچه دبیرستانی
 

شهریار : مهم نیست مریم ..من به همه ی اینا فکر کردم که االن اینجا نشستم و 
 دارم باهات صحبت میکنم

 
 هیچبش فکر نکن ، اینا ال راجفاصله طبقاتی و مالی و اقتصادی رو که اص

..چون اگرهم ازدواج منو تو صورت بگیره ، وظیفه ی تامیِن اهمیتی نداره 
رد هستم ..نه تو ..پس چه تو ثروتمند مَ  زندگیمون به عهده ی منه که مخارج 

باشی و چه فقیر ..هیچ فرقی به حال ِ من نمیکنه ..چون قرار نیست مخارج 
 زندگیمون رو تو تامین کنی

پشتمو تامین کنه...پس این قضیه  اد، من خودم به اندازه کافی دارم که تا هفتضمنا
 منتفیه

 
سن و ساِل جفتمون بندازی ..من  واما درمورد تحصیالت هم باید یه نگاه به

سالمه ، پس طبیعیه که در این سن تحصیالِت عالیه داشته باشم ..تو هم 28

اِی خودت در این سن ، باید پشِت سالت شده و مثل بقیه هم سن و سال ه27  تازه

ساله توقِع 27نوجوانِ   تونه از یک نیمکت های مدرسه بشینی ..هیچ کس نمی

 تحصیالت عالیه داشته باشه ..بنابراین ..نترس
 رسی وقتش که شد به دانشگاه و تخصص هم می 

مونه اختالف سنیه فاحش بین من وتو هست..به هر  ودر نهایت چیزی که می
 ه..حقیقته که دنیای نوجوان ها با جوان ها متفاوتِ  حال این یک

کنم که  بهت ثابت می ،  بهت حق میدم نگران باشی ..اما اگر بهم فرصت بدی
من نه تنها تو رو از دنیاِی نوجوانیت جدا ..تونم به دنیات احترام بزارم می

 کنم تا همراهیت کنم. نخواهم کرد ،بلکه نهایِت تالشمو می
خوره .. اتفاقا خیلی هم به هم میایم ..مطلوب  ه مون به هم نمیگفتی قد و قوار
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این هست که مرد از زنش بلند تر و درشت هیکل تر باشه ..خب حاال من این 
 وسط یه کم بیشتر از خیلی بلندترم ..

سپس نگاهی به سرتا پای ِ مریم کرد و گفت :اینکه بدنیست ..تازه خوبم هست 
   ..شهریار این را گفت و خندید داخِل جیبم جا میشی  ..قشنگ

 
مریم که صحبت ها و استدالل های شهریار کامال قانع اش کرده بود ..نگاهی به 

کرد شهریار  چشماِن آبِی او کرد و باصدایی فوق العاده ضعیف که فکر نمی
 ؟ دبشنود ، گفت : قول میدی

 
 

میدم نهایِت  شهریار با اطمینان چشم برهم نهاد و گفت : بهت قول میدم ..قول
 برای خوشحالی ِ تو بکنم  تالشمو

 
 صبح بود و ،وقِت نماز..5ساعت نزدیک به

 روبه شهریار گفت : صبح شد و ماهنوز اینجا نشستیم
 خواد از کنارت ُجم بخورم شهریار : چیکار کنم ؟ دلم نمی

 
 

لبخندی زد و گفت : داره اذون میگه ،من برم نماز   مریم با شرمی دخترانه
 مبخون
 

 : باشه عزیزم ..برو  وگفت شهریارلبخندی از سِر مهر، زد
 ن؟مریم: شما نمیرین بخوابی

 
 شهریار: نه دیگه صبح شد ..وقِت خواب نیست ..منم عادت ندارم روز بخوابم

 
 خونین؟ حِس خیلی خوبی به ادم میده. مریم : نماز چی ؟ نماز هم نمی

ن به تازگی مسلمان شدم ..هنوز شهریار : راستش بلد نیستم ..اخه نه اینکه م
دونم ..اما اگه تو بتونی بهم یاد بدی ..چرا که نه ؟ نماز هم  خیلی چیزا رو نمی

د خونی..بای خونم ببینم چجوریه که تو تا وقتش میشه فورا میری و نماز می می
 ..تجربه ی جالبی باشه 

 دم..ون یاد میمریم لبخندی زد و گفت : چشم ..هر وقت که خواستید ،بگید من بهت
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شهریار اخمی مصنوعی کرد و گفت : میخوای بهم بفهمونی که پیر شدم که 
 داری رسمی صحبت میکنی باهام ؟

 مریم خندید و گفت ؛ نه کی گفته شما پیر هستید؟ 
 شهریار : خب پس دیگه رسمی صحبت نکن
 مریم لبخندی زد و خجالت زده گفت : چشم

 
 

.سجاده ی یاسی رنگِ سمانه را روی زمین داخِل روشویی اتاق ، وضو گرفت .
پهن کرد ..چادِر سفیِد نماز را روی سرش انداخت و به نماز ایستاد ..قامت بست 

 و هللاُ اکبر گفت
 

سالِم نماز را که گفت، به سجده رفت و زیر لب، گفت : خدایا خودت کمکم کن 
اال به بعد ..هرچی صالحمه پیش بیاد..من همیشه خودمو دسِت تو سپردم و از ح

 هم ُپشتم به تو گرمه ..پس تنهام نزار و هوامو داشته باش.
 

از پیشنهادی که شهریار به مریم داده بود گذشت و شهریار هر روز   یک هفته
 پرسید:چی شد؟.......فکراتو کردی؟......پس کی جواب منو میدی ؟ از مریم می

 
وقتی که از خواب بودِن  تا اینکه دقیقا هفت روز از ان شب گذشت و مریم شبانه

سمانه مطمئن شد ..ارام از جابرخاست پالتویش را برداشت و به سمت خلوتگاِه 
 شبانه اش رفت

 
شهریار وقتی مریم رادید که به سمتش می اید ..از جابرخاست و لبخند زنان به 

 استقبالش ایستاد
 

 مریم نزدیک شد و سالم کرد.
 .چقدر دیر کردی ..شهریار: سالم 

 
 م : سمانه تا نیم ساعت پیش بیدار بود..صبر کردم بخوابه بعد بیاممری
 

خوای َدنی بفهمه ؟اون تورو خیلی دوست داره و مسلما اگر  چرا نمی  شهریار:
 بشنوه خوشحال میشه
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 خواستم تا تکلیفم باخودم مشخص نشده ،اون چیزی ندونه  مریم: میدونم ..می
 

 شد؟ شهریار: خب حاال تکلیفت باخودت روشن
مریم سرش را بلند کرد..چشم درچشم شهریار شد و با ارامش گفت: آره..چون 

 منم دوستت دارم ..خیلی وقته که دوستت دارم
 

باشد ، کمی بی حرف شهریار از این حرِف بی مقدمه ی مریم ، انگار بهتش زده 
ُزل زد و سپس لبخندی زد و باصدایی ضعیف گفت: به زندگیم  اوبه چشماِن 

 مدی مریِم عزیزم خوش او
 

سر مریم ایستاد و شروع کرد به   انگاه از جابرخاست و تاب را دور زد و پشت
 ُهل دادِن تاب 

 
بدون اینکه از اینده و سرنوشت شومشان خبر داشته  ان شب انها تا خوِد صبح

 باهم از عشقشان گفتند..از اینده ..از عالیق و سالیق هم صحبت کردند باشند 
ار باید اماده شود تا با پدِر مریم صحبت کند ودخترش را رسما از ازاینکه شهری

 او خاستگاری کند
 گیرد و او را در جریان می گفته بود که فردا صبح با مادرش تماس می شهریار

 گذارد
خواهد عاشق شدنش را جشن بگیرد تا مریم را به خانواده  وهمچنین گفته بود می

 و دوستانش معرفی کند
 ، تاخود سپیده دم  گفتند وگفتند

 
روز بعد ،سمانه که از دانشگاه برگشت ،مریم به اوگفت: میخوام یه چیزی بهت 

 بگم 
 سمانه درحالی که باحوله مشغوِل خشک کردِن موهایش بود، گفت : چیه ؟ بگو؟ 

 
ام و صدایی ار  مریم سربه زیر کمی با انگشتاِن دستش بازی کرد و سپس با ُتنِ 

 ..راستش من ..یعنی من میخوام ..چیزه خب خجالت زده گفت:خب .
 

ه ه ..چیدش نشده بود ؛با کالفگی گفت: اوسمانه که از حرف های مریم چیزی عای
 که انقدر تردید داری؟   خوای بگی مریم ؟ چی می
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مریم چشمانش را بست و برای اینکه پشیمان نشود ،یک باره و پشت سر هم 
..یعنی اونم منو دوست داره ..و  طوطی وار گفت: من شهریارو دوست دارم

 قرار گذاشتیم که وقتی خانواده م اومدن بیاد و منو رسما از پدرم خاستگاری کنه
 

.مریم این را گفت و سپس قبل از اینکه خفه شود، نفسش را که در سینه حبس 
 ش راحت شدم محکم بیرون فرستاد..و گفت اخیبازدمی   کرده بود ،با

 
لب و لوچه اش کج شده   ه حوله بدست ،مانند سکته ای هااما انطرف تر سمانه ک

ود: تکانی به خودش داد و و چشمانش به اندازه ی یک توِپ تنیس گشاد شده ب
 چی گفتی مریم ؟داری شوخی میکنی؟  گفت :

 مریم : خب نه ..راس گفتم 
سمانه نگاهی موشکافانه به مریم انداخت و سپس با یک حرکِت ناگهانی مانند 

 کشید و می از جا پرید و دور تا دور اتاق شروع به دویدن کرد ..جیغ میفشنگ 
دونستم اینجوری میشه ..بخدا منتظِر یه همچین روزی  دونستم ..می گفت : می

 بودم ..بالخره خدا ، خواسته م رو براورده کرد ...اخ جون
 

دن کرد : و وسط اتاق ِقر میداد و با شادمانی شروع به خوانآواز می خواند سمانه 
 بادا بادا مبارک بادا ، ایشاهلل مبارک بادا

 
دید و نداشته باشد ، خ  کرد که سمانه چنین واکنشی مریم که حتی فکرش را نمی

 برومو بردی ..بیا بشین بینم آگفت : بسه بابا ..زشته ..
 

سمانه کنار مریم نشست..دستش را دور گردِن او انداخت و گفت : چشم زن 
 داداش جونم

 
یم او را از خود جدا کرد وگفت: زن داداشو زهر مار ..هنوز نه به باره نه به مر

 داره
سمانه خنده ای ُنخودی کرد و گفت : ببین زن داداش جونم ؟ از العان باید تکلیف 

تونی از دسِت من قِِسر در بری ،کور  منو روشن کنی..اگه فکر کردی می
 خوندی 

 
..سپس سرش را پایین انداخت و ارام وبا  رید ،منم دنبالتونمب شما دوتا هرجا

الخره ارم ..بذا ،اونم تو اتاق خواب تنهاتون میلحنی شیطنت امیز گفت: البته شب
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 ارید ..مگه نه ؟ ذبرادر زاده که باید تو دامن من بیه 
 

 مریم با حرس ،لگدی به پای سمانه زد و گفت : خفه شو بابا ..دختره ی بی حیا
 

تخت پرت کرد و خنده کنان گفت : چه زن داداِش بدی سمانه خودش را روِی 
 ..خب مگه دروغ میگم؟

 
سپس َغلطی زد ..روی شکم خوابید و با جدیت گفت: از االن بگما..اسم بچه  

تونو من انتخاب میکنم ..به هر حال من عمه ش میشم و قراِر سپِر بالش بشم 
فالن فالِن عمه  ..مثال از این به بعد هر اشتباهی کرد مردم بهش میگن :

 ت..ارواِح عمت..جوِن عمت ...خالصه این که من کلی حق گردنش دارم
 

داد که سعی داشت ارامش  سمانه پشت سر هم حرف میزد و اهمیتی به مریم نمی
جلوی ِ دهاِن او را گرفت و گفت :   محکم  .که در اخر مریم مجبور شد ، وکند 

ه ..َسَرمو خوردی بس که یه ریز حرف بابا ، یه دقیقه به اون فکت استراحت بد
 زدی 

 
 صدای شهریار توجه انها را به سمت در جلب کرد  درهمین لحظه

 : جانم داداشی؟  سمانه صدایش را باال برد وگفت
 

 تونم بیام داخل؟ شهریاراز آن سوی در گفت: می
 

سمانه نگاهی به مریم کرد ..مریم روسری اش را از دور گردنش باز کرد و 
 سرش انداخت و اشاره ای به سمانه کرد که یعنی ، بگو بیاد داخلروی 

  
 م ق: بیا تو عشصدایش را کشید و گفتسمانه 

 
شهریار دستگیره ی در را پایین کشید و وارد شد ..نگاهی به سمانه انداخت و 

 رسه  گفت : چه خبرته ؟ ..صدات تا پایین می
 

دش را به او چسباند و ازگردنش سمانه از جاپرید و به سمِت شهریار دوید ..خو
اویزان شد ..شهریار دستش را دوِر کمِر خواهرش حلقه کرد، او را در اغوش 

َدنی خوشگله   باز  روِی زمین بلندش کرد و گفت : چی شده که  گرفت و از
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 احساساتی شده؟ 
 

در هوا ُمعلق بود و برای برادرش   سمانه همان طور که در اغوِش شهریار
رد ، گفت: خیلی برات خوشحالم داداش ..سپس بوسه ای به َته ریِش ک دلبری می

 او زد
 

سه ای بر پیشانی *شهریار سمانه را زمین گذاشت ، موهایش را نوازش کرد و بو
 دونم عزیزم .. اش نشاند و گفت : می

 دونم  می
 

 سپس مریم را مخاطب قرار داد و گفت : نظرتون چیه سه تایی بریم بیرون؟
 

 کجا مثال؟سمانه : 
 دونم ..هر جا شما دوست داشته باشید شهریار: نمی

 
سمانه دستی به چانه اش کشید و گفت : خب حاال بیاین بریم ..بعدا تو راه تصمیم 

 گیریم که کجا بریم  می
 

پس اماده شید بیاید  بسیارخببه معنای باشه تکان داد وگفت :  شهریار سری
 پایین 

 
ق به سمت مریم برگشت ، نگاهی عاشقانه حواله سپس قبل از خارج شدن از اتا
 اش کرد و از در بیرون رفت 

 
از پله ها پایین امدند..سمانه رو به   نیم ساعت بعد مریم و سمانه هر دو اماده

داداش شهاب بریم ..ماشین تو که دوبِل   شهریار گفت : داداشی.. با ماشین
 ..جامون نمیشه 

 
 شهریار گفت : باشه ..بریم 

اتومبیِل برادرش نشست ..مریم درب عقب را باز کرد که   یار پشت فرمانِ شهر
تو   گرفت و ُهلش داد به سمت درِب جلو و گفت:  بنشیند .اما سمانه ُمچش را

 برو جلو بشین پیِش اقاتون ،زن داداش جونی
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 روی صندلی عقب نشست و در را بست   سمانه این را گفت و فورا
ط و نشانی برای سمانه کشید و سپس با خجالت، دِر جلو ، خ ابرومریم با چشم و 

 را باز کرد و کناِر شهریار نشست
شهریار اتومبیل را به سمت بیرون هدایت کرد..احمد اقا در را باز کرد و 

 باغ خارج شد  اتومبیل از
 

 شهریار نگاهی به مریم کرد و گفت : خب حاال کجا بریم ؟
بلد نیستم ..همین االنشم وسط خیابون ولم  دونم ..من که جایی رو : نمی مریم

 بلد نیستم برگردم خونه  کنین ، دیگه
 

با دو انگشتش ،َسِر دماِغ مریم را گرفت کشید ،و گفت : و شهریار خنده ای کرد 
 مگه من ُمردم که خانوم کوچولوم ُگم بشه؟ 

 
نواده ساختگی کرد و گفت : اهااای ، اینجا خا  حین سمانه ، سرفه ای  در همین

 نشسته ها ..منو پیاده کنید بعد دل و قلوه بدید به هم
 

اخت و گفت : شما چشمتو ببند اندُپر شیطنتش از اینه نگاهی به خواهرِ  شهریار
 نواده ی محترم خا

سمانه ، ایشی گفت و رویش را برگرداند و گفت : برو سمِت ارامگاه حافظ 
 داره  ..خیلی وقته اونجا نرفتم ..فضاش یه دنیا ارامش

 شهریار : فکِر خوبیه..موافقم 
 سپس نگاهی به مریم کرد و گفت: نظر توچیه عزیزم؟

 مریم : منم اونجا رو دوست دارم ..بریم 
 

 حافظ نشستندو ..فاتحه ای خواندند ه یقبرِ مساعتی بعد هرسه کناِر 
 ارام بود واین ارامش را به مردم نیز منتقل می کرد  محیط ارامگاه،

 
 ه مریم گفت : کاش دیواِن حافظ همرامون بود و فال سمانه روب

 گرفتیم  می
 

 مریم : اره ..تقصیر تو شد که از اول نگفتی قراِر بیایم اینجا
 دونستم ..یه باره به ذهنم رسید سمانه : خب نمی
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 شهریار از جا برخاست و گفت : چند لحظه صبر کنید العان میام

نیمکت ها نشسته و کتابی در  یرورفت وکنار مردی میانسال که گوشه ای 
 کتاب را ازبود ، ایستاد..، چند کلمه ای صحبت کرد ، و   دستش مشغول مطالعه

 ها بازگشتروبه سمت دخت  او گرفت
 

کتاب را به سمِت انها گرفت و گفت : اینم دیوان حافظ ..زود فالتون رو بگیرید تا 
 ببرم به صاحبش پس بدم 

 
 ی خودش فالی گرفتسمانه کتاب را گرفت و برا

 سپس کتاب را به شهریار باز گرداند و گفت : بیا داداش ..برا خودت فال بگیر 
 

شهریار کتاب را گرفت ، نگاهی به ان انداخت و گفت : من که بلد نیستم ..سپس 
 ادامه داد: بگیرش .. برای خودمون فال بگیر  ان را به سمِت مریم گرفت و

 
ای برای شادی روح حافظ خواند و سپس باچشمان ِ مریم کتاب را گرفت ، فاتحه 

 کرد:   الِی کتاب را باز ،و با صدای ارام شروع به خواندن  بسته،
 
 
  "سینه از آتِش دل در غِم جانانه بسوخت"
 
 "   ختبود در این خانه كه كاشانه بسو آتشي"

                                   
   "ت َتنم از واسطه دوري دلبر ِبگداخ"
 
 "جانم از آتش ِهجِر ُرِخ جانانه بسوخت"

                 
 "سوِز دل بین كه ِز َبس آتش اشكم دل شمع"
 
 "دوش بر من ِز َسِر ِمهر چو پروانه بسوخت"
 
 

مریم به بیت چهارم که رسید دیگر نتوانست ادامه دهد کتاب را محکم بست و به 
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 شهریار بازگرداند
 

ل کرد راب پلک میزد ..گره ِ روسری اش را کمی شُ پشت سر هم از شدِت اضط
 تا بهتر نفس بکشد ..احساِس خفگی داشت ..دستانش می لرزید 

 
 سمانه و شهریار دوطرِف او نشستند، و بانگرانی به او ُزل زدند

 
سمانه دستش را روی شانه ی مریم گذاشت و گفت : چی شده مریمی؟ چت شده ؟ 

 چ شده چرا رنگت پریده ؟ صورتت عین گ
 

مریم دستی به صورتش کشید ..چادرش را روی سرش مرتب کرد.. از 
 و گفت : هیچی ، شعِر رو که خوندم یه کم احساساتی شدم   جابرخاست

 
این را گفت و پشت به او از پله های اطراِف ارامگاه پایین رفت و شهریار هم به 

 دنبالش
 

عزیزم ..چی شده ؟ لطفا  شهریار گوشه ی چادِر مریم را گرفت و گفت: صبر کن
 به من بگو

 
شهریار این را گفت و با حالتی که نگرانی کامال از ان پیدا بود خیره به چشماِن 

 مریم شد 
 

مریم سعی کرد لبخندی بزند اما خودش هم فهمید که لبخندش بیشتر شبیه، دهن 
 کجی بود 

 
ه و وصاِل مریم باصدایی ُپر از ُبغض گفت : از بین این همه شعرای عاشقان

 ؟!دربیاد  باید فاِل من و تو این معشوق ، چرا
 مریم این راپرسید و به صورت ِ شهریار نگاه کرد

 
 شهریار: مگه شعرش چی بود که دوست نداشتی؟ 

 مریم اهی کشید و سر به زیر گفت : فراق و جدایی
 

م ..خب شعره دیگه شهریار با ارامش لبخندی زد و گفت: اروم باش عزیز دل
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 چند بیت شعر، مضطرب بشی..!  برای  لیلی نداره..د
 

مریم : ولی من به شعرا و فال های حافظ ایمان دارم ..تاحاال هرچی بهم گفته به 
 چشم دیدم

 این را گفت و بی صدا اشکش سرازیر شد 
شهریار دست مریم را گرفت و او را به گوشه ای کشید و روی نیمکت نشاند ، 

انش اشک های او را پاک کرد و گفت : نترس کنارش نشست و با سر انگشت
تو رو از هم   تونه منو عزیزم ...من بهت قول میدم ،غیر از مرگ هیچی نمی

 جدا کنه
 

از شنیدِن کلمه ی مرگ ، ناگاه قلبش گرفت ، و گوشه ی پالتوِی شهریار را 
 چنگ زد و گفت : خدا نکنه..زبونتو گاز بگیر..! 

 
ورِت مریم پاشید و گفت : نگران نباش عزیزم ..من شهریار لبخنِد مهربانی به ص

 حاال حاالها قصِد ُمردن ندارم ..هنوز کلی کار دارم که باید انجام بدم 
 

 مریم لبخندی زد و گفت : ان شاءهللا که همینطوره
 سپس نگاهی به اطراف کرد و گفت : پس سمانه کجاست؟ 

 
سمِت نمایشگاه که مثال  شهریار اشاره ای به انتهای محوطه کرد و گفت: رفت

 مزاحم منو تو نباشه 
 

 میوِن این همه ادم ، منو تو چیکار می  مریم خنده ای کرد و گفت : حاال مثال
 تونیم بکنیم ؟

 
گفت : من که خیلی   ..چشمکی شیطنت امیز زد و  شهریار شانه ای باال انداخت

 کارا میتونم انجام بدم ولی خب دستم بسته ست
  *********************************************** 

 باشه بابا ، چشم ..سالمت باشی ..حتماخیالت راحت باشه ...خداحافظ
 

 سمانه : چی میگفت بابات؟
 

..میگه هنوزم خونه فروش نرفته اهی از سِر ناامیدی کشید و گفت : هیچی .
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ونه ، خ  ..بیشتِر اسباب واثاثیه ها رو فروختن ..فقط ضروری ها رو نگه داشتن
 که فروش بره ، بقیه رو هم میدن به سمسار و میان 

 
 خوای رو کمکِ ماحساب کنی؟ سمانه بااحتیاط رو به مریم گفت : هنوزم نمی

 
 مریم : نه عزیزم ..از پیشنهادت ممنون ..ولی اینجوری راحت تریم 

 سمانه : خب حاال که انقدر این مسئله برات مهمه ، ما این مبلغ رو به عنوانِ 
دیم بیاین اینجا خونه بخرید ، خونه ی اونجا رو هم بسپارید به  قرض بهتون می

 دالل هروقت فروش رفت پول مارو پس بدید.
 ینجوری انگار ، نه خانی اومده نه خانی رفته ا

 گیری  هرچند هنوزم معتقدم که تو زیادی سخت می
 

جوری میکنی.. تومثال قراره عروِس این خانواده بشی ..غریبه که نیستی این
خواد که خانوادت زودتر بیان تا کاِر خودش  ضمنا شهریار بیشتر با این کار می

 جلو بیفته
 
دونم عزیزم  رفت ، گفت : می از جا برخاست و درحالی که به سمِت حمام می 

ما راحت تریم..شهریار هم  کنم ..ولی بازم میگم ..اینجوری ..نیتتونو درک می
 بر کنه..!اگه منو میخواد باید ص

 

 
 گردی؟ مریم : کی برمی

 گردم  مونم و برمی شهریار: حدااکثر تا دوهفته می
 مریم به تاب تکیه داد و با صدایی غمگین گفت : مجبوری بری؟ 

 
 شهریار لبخندی مهربان زد وبا شیطنت گفت : دلت برام تنگ میشه؟

 
ه ..ولی خب مریم نیم نگاهی به شهریار کرد و گفت : معلومه که دلم تنگ میش

 مجبورم تحمل کنم..چون میگی کارت واجبه
 

شهریار دست مریم را در دست گرفت و شروع به نوازش کردِن دست او کرد 
را ندارد ..چند اوز این اجازه ی نزدیک شدن به ا دانست بیش ..خودش هم می

بار خواسته بود او را در اغوش بگیرد ، اما مریم خیلی صریح به او گفته بود که 
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ا زمانی که به هم محرم نشده اند اجازه ندارد به او نزدیک شود ..شهریار نیز ت
شدند که  عقایِد مریم را محترم شمرده بود ..اماخب گاهی انقدر احساساتی می

 واقعا به تماِس دست هایشان احتیاج داشتند ..مانند حاال..!
 

 تاب کرد و گفت : اینجا ژواِن ماست اشاره ای به  یارشهر
 ....ژوان یعنی چی؟  گفت : ژوان؟ مریم

 شهریار : به خلوتگاِه عاشق و معشوق میگن ژوان 
سپس اشاره ای به تاب و فضای اطرافش کرد و گفت :.اینجاهم خلوتگاِه منو تو 

 هست
 

  ..دونستم مریم لبخندی زد و گفت : چه جالب نمی
 تا حاال این کلمه رو نشنیده بودم

 
 سویه..البته در زبان کردی هم کاربرد داره..این یه واژه ی فرانشهریار: 

 اسمشو میزاریم ژوان....نظرت چیه؟پسر دار شدیم،   راینده اگرد
ونه ز گمریم لبخندی به پهناِی صورت زد و گفت : خیلی قشنگه ...یه جورایی رم

 اریم روی پسرمونذست ..اسم خلوتگاهمون رو ب
 

 تونستی با من بیای  ای کاش می  شهریارگفت :
 

مریم : اره ولی خب... شدنی نیست ..برای خروج از کشور به اجازه ی ولِی 
 امرم نیاز دارم

 
تونم با رضایت نامه ی  شهریار سری تکان داد و گفت درسته ..البته من می

 خواد از اعتماِد پدرت سوء استفاده کنیم جعلی ، تو رو باخودم ببرم ..اما دلم نمی
 

ِِ شهریار زد و گفت : ممنونم ازت ..از اینکه مریم لبخندی به درک و فهم با الی ِ
 ممنونم. کنی کنی و منو مجبور به کاری که دوست ندارم نمی درکم می

 
شهریارفشاری به دسِت کوچکِ مریم که در دستاِن مردانه اش گم شده بود ، وارد 

 خاطِر همین شخصیِت محکمت دوست دارم  کرد و گفت : من تورو به
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را ، خیلی محکم و راسخ نظرتو میگی و از ارزش هات دفاع برخالف بقیه دخت
 کنی، و از همه زیباتر این که هیچ کس می

تونه نظرات و عقایدش رو بهت تحمیل کنه ..و در نهایت اینکه ظاهر بین  نمی 
هات  نیستی و حاظر نمیشی که به خاطِر همرنگِ جماعت شدن ، پا روِی ارزش

 هستی و به قول ایرونی ها،بی گدار به اب نمی اطتاری ..وهمینطور،بسیار ُمحذب
 زنی
 

خودم خبر  وه ..چقدر ویژگی های خوب داشتم ومریم خنده ای کرد و گفت : ا
 .. نداشتم ..خوب شد گفتی

 
 شهریار: اوهوم ..پس از این به بعد ، قدر خودتو بیشتر بدون 

 مریم چشمش را به نشانه ی َچشم گفتن بر هم نهاد
------------------------------------------------------- 

 
مریم و شهریار در عمارت ، ..در سالنی که مخصوِص غذاخوری در نظر 

، که صدای سیمین را   گرفته شده بود ، نشسته بودند و مشغول خوردِن صبحانه
گفت، از لحن صحبت کردِن سیمین  شنیدند که داشت به یک نفر خوش امد می

 ی تشریف فرما شده است.مشخص بود که چه کس
 !شهریار نگاهی به مریم کرد و گفت : ویلیاِن ..ولی چقدر زود برگشته 

ا مشکی به پشلوارخاکستری به تن و ..پالتویی  وارد شد  در همین لحظه ، شهاب
 داشت و زیِر پالتویش ژاکتی مشکی و یقه اسکی پوشیده بود.

 
 پیش رفت  ِت میِز نهار خوریمیاِن درِب سالن توقف کرد و سپس به سم  اندکی

..شهریار از جابرخاست و دو برادر یکدیگر را به   وبه شهریار نزدیک شد
 گرمی در اغوش گرفتند.

 چند کلمه ای به زباِن فرانسه با هم صحبت کردند که مریم چیزی از ان نفهمید. 
 

اصال مریم از لحظه ای که شهاب وارد شده بود ،از شدت اضطراب سرجایش 
..از همان روزی که به ار که به صندلی قفل شده بود و تواِن حرکت نداشت،انگ

 مریم سیلی زده بود تا کنون یکدیگر را ندیده بودند.
 

دوبرادر همچنان درحاِل گفتگو بودند که شهریار میز را دور زد و پشت سر 
مریم ایستاد ..مریم بالخره موفق شد خودش را از صندلی جدا کند و سِر پا، 
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 تدبایس
 

شهریار دسِت مریم را در دست گرفت، نگاهی عاشقانه حواله اش کرد و به زبان 
فارسی ، رو به شهاب گفت : اینم از همسِر اینده ی برادرت که تلفنی راجبش 
باهات صحبت کردم ..اسمشو نگفتم که خودت بیای و سوپرایز بشی...نظرت 

 چیه؟
 

نکه نگاِه شهاب را روی خودش شهاب نگاهی به مریم انداخت ، مریم به محِض ای
دید ..بالفاصله سرش را پایین انداخت و یک قدم به عقب رفت و فاصله اش را با 

 ..انگار که اینگونه احساِس امنیِت بیشتری میکرد  شهریار کم تر کرد
 

شهاب که مشخص بود واقعا غافلگیرشده ، ارام ارام به سمت ان دو پیش رفت ، 
ترساِن مریم که از    همیشگی اش نگاهی به چشمانِ  سپس باهمان اخِم وحشتناکِ 

ترس دو دو میزد انداخت و انگار که زیر پوستی برایش خط و نشان بکشد، گفت 
 : تبریک میگم

 
سپس نگاهی به شهریار کرد و گفت : واقعا سوپرایِز جالبی بود..به هرکسی 

 فکرم رسید ، اال مریم.
 
..همان یک َوجب فاصله ای که با  مریم که ناخوداگاه احساِس خطر میکرد 

و چسبیده وپشت سرش پناه گرفته شهریار داشت را نیز از بین برد و حاال به ا
 ویدجَ  و انگشت در دهان ناخونش را از استرس می دبو
 

هیکِل شهریار به حدی درشت بود که به راحتی تِن مریم را از  قد و  خوشبختانه
 رد.چشماِن خشمگیِن شهاب پنهان ک

 
ش گرفت *ریار که این حرکِت مریم را دید خنده ای کرد و او را در اغوشه

 رهقیافه ایه که بخودت گرفتی براد وباخنده رو به شهاب گفت : اخه این چه
 چاره چجوری از ترس سنگر گرفته ؟من؟...ببین بی

سپس سرش را خم کرد تا صورِت مریم را ببیند..انگاه ارام و با لبخند به او 
 گفت:

با حرکِت سر و چشم ، اشاره ای   ه عزیزم چرا اینجوری شدی تو؟ سپسچی شد
کم کم عادت   به شهاب کرد و گفت : نترس عزیزم ..این همیشه اینجوریه ..حاال
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میکنی به ِژستش ...قیافه ش خشن هست، ولی کاری به کاِر کسی نداره و قلِب 
 مهربونی داره.

 
ِِ متشنج را خنثی  درهمین لحظات بود که وروِد ُپر سر و صدای سمانه ، ان جوِّ

 کرد 
 

سمانه به محِض اینکه چشمش به شهاب افتاد،جیِغ فرابنفشی کشید که مریم 
..گوشم سوراخ  ..دختره ی جیغ جیغوگوشش را گرفت و در دلش گفت : زهرمار

 شد
 

 ش او جا داد.*سمانه جیغ جیغ کنان به سمِت شهاب دوید و خودش را در اغو
شش *محکم به خود فشرد و چشمانش را بست و او را در اغوشهاب نیز او را 

 داد. تکان می  ماننِد گهواره
 

ِش برادرش بود ، روی انگشتان پایش بلند شد و *سمانه درحالی که دراغو
د س*خودش را به سمت باال کشید تا قدش به صورِت برادرش برسد و او را ببو

تفاوت قدی میانشان بیشتر از ان  ..اما درنهایت وقتی دید تالشش بی فایده است و
سد ..بِه گردنش رضایت *ست که او بتواند به این راحتی ها ، روِی برادر را ببو

 سه ای بر گردِن او زد.*داد و بو
 

اهِد دید، ش میش برای اولین بار بود که بر لبانِ  شهاب با لبخندی مهربان که مریم
سر داد و خم شد   لند و مردانهتالش و تقالی ِ خواهرش بود و در اخر خنده ای ب

مقنعه را از روی سِر خواهرش و  سید*اول سر و سپس گونه ی سمانه را بو
برداشت و با یک حرکت موهای او را کال به هم ریخت ، که سمانه جیغش درامد 

 و مشتی َبر سینه ی او زد و گفت :عه عه نکن داداش ..گند زدی به پرستیژم که
 

که ه قیافه ی خسته و موهای در هم َبر هِم خواهرشان شهاب و شهریار هر دو ب
 بود، خندیدند  ازسالن ُغرُغر کنان درحاِل خارج شدن

 
**** 
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***************************** 
 

وگفت :مواظب خودتون   سید*ش گرفت و بوو*شهریار ، خواهرش را در اغ
 یرم گ ماس میگفت : هر شب باهات ت لبخند باشین ..سپس رو کرد به مریم و با

انگاه نزدیک شد و با کمی فاصله از او ایستاد..سِر مریم را میان دستانش گرفت 
سه ای بر سرش زد و گفت : دلم برات تنگ میشه ..مواظب خودت باش *و بو

 عزیزم
 

ودر اخر دستش را ُمشت کرد و بر ُمشِت برادرش کوبید وبه زبان خودشان جمله 
 به همان زبان پاسخی داد ای گفت ،و شهاب نیز لبخدی زد و

 
شهریار نگاهی کلی به انها کرد .. دستی تکان داد و به سمِت هواپیمای شخصی 

 شان حرکت کرد.
 

**************************** 
 

 با برگشتِن شهاب ، رفت و امدهای فرشته هم به عمارت دوباره اغاز شد
 

ود..و فرشته هم انگار کرد تا با شهاب روبه رو ، نش مریم نهایِت تالشش را می
 رفتارش با مریم ، دیگر مانند قبل دوستانه و صمیمی نبود کهبود بوهایی برده 

 
و روی فیس  هرشب باهم تلفنی صحبت .. از رفتِن شهریار گذشته بود  روز4

 کردند. بوک و یاهو مسنجر باهم چت می
خوابید  می در این یک هفته ، باکسِب اجازه از سمانه ، شب ها دراتاِق شهریار

 ..تا دلتنگیش را با بوییدِن بالشی که شهریار، سر برآن می نهاده ، تسکین دهد.
 

د خوابی شبها تا نزدیکیهای صبح ،روِی تخت خواِب دونفره و بزرِگ شهریار می
 کرد. گرفت و برای برگشتِن او لحظه شماری می می ش *و بالِش او را در اغو

 
که شهریار ان را ژوان   دیگر به خلوتگاهشان از وقتی شهریار رفته بود ، مریم

 نامیده بود ، نرفته بود ..ان جا بدوِن شهریار شکنجه گاه بود نه خلوتگاِه عاشقانه
 

****************************** 
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بعد از ظهر کالِس جبرانی 6گذشته بود و سمانه ان روز تا ساعت2ساعت از 

 داشت
 

کاری، مشغوِل وارسِی لباس های او بود ،لباس مریم در اتاِق شهریار ،از سِر بی
های شهریار را یکی یکی از روی رگال برمیداشت ومی بویید ،که صدای 

 سیمین را از پشِت در شنید 
 

 مریم صدایش را کمی بلند کرد واز همان جا گفت: بله سیمین خانوم ؟
 

 سیمین : خانوم نهار اماده ست
 

 کسی پایینه ؟ دِر اتاق را باز کرد و گفت:   مریم
 

که تا عصر دانشگاه هستن ..شهاب خان هم که نیم   سیمین : نه..سمانه خانوم
 ساعت پیش رفتن بیرون 

 
 مریم اهی از سِر اسودگی کشید و گفت : باشه .ممنونم ..االن میام 

 
مریم نهارش را خورد و رفت مقابل تلوزیون نشست و خودش را با تماشاِی 

ی بعد، سیمین نزد او امد و گفت : مریم خانوم ، من سلایر سرگرم کرد ، ساعت
 دارم میرم خرید.

 باید مایحتاِج خوراکی و یه سری وسایالی الزِم دیگه برا اینجابخرم.
برم که کمکم کنه .سعی میکنم تاقبِل اومدِن سمانه  هم با خودم می رو مهتاب

 خانوم ،برگردم ..شماچیزی الزم نداری ؟ 
 

 خانوم .. افرین کجاست؟  مریم گفت : نه سیمین
اجازه گرفت ، رفت یه سری به مادرش بزنه ، ارباب زاده ونم صبح از سیمین : ا

 گرده  فردا برمی
 

 درحالی که ترسیده بود، لبخندی مصنوعی زد و گفت : باشه ..برید بسالمت 
 سیمین خداحافظی کرد و رفت 
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ترسید  ..مدام از این میبه تماشای سریالش ادامه داد ، اما دیگر تمرکز نداشت 
 که درحالی که او تنهاست ، شهاب از راه برسد.

از تنهاشدن با او در یک خانه واهمه داشت ..چند صلوات برای ارامِش خودش 
 فرستاد و سعی کرد توجهش را به سلایر جلب کند

  
صدای موتوِر اتومبیل از داخل باغ به گوشش رسید ، باعجله ، بلند شد و پشت 

 تاببیند کیست ای سرتاسرِی قدی ، ایستاد ،جره هپن
 شهاب از اتومبیلش پیاده شده بود و به سمِت عمارت می امد...

 
 

او را دید ، باقدم هایی تند وشتاب زده ، از پله ها باال رفت و  مریم بالفاصله تا
 وارد اتاِق شهریار شد..در را پشت سرش قفل کرد و فکری به سرش زد

 
شد و به اتاق سمانه رفت تا لباس های بیرونش را به تن ارام از اتاق خارج 

 کند..باخودش گفت : بهتره برم پیِش مینا، تا وقتی سمانه برگرده ..اینجوری بهتره
 

ژاکِت بافت و شلوارجینی به پا کرد وپس از َسر کردِن شالش، چادرش را روی 
 سرش تنظیم و اتاق را ترک کرد.

تالشش را کرد تا سر و صدایی تولید نکند تا شهاب .از پله ها پایین امد ..نهایِت 
 متوجِه حضورش نشود

 
دستش را که روِی دستگیره ی دِر سالن گذاشت ،صدای شهاب را از پشت سرش 

 شنید 
 

 شهاب: به به زن داداش..کجا با این عجله ؟ 
دستگیره را رها کرد و روی پاشنه ی پا به سمت شهاب برگشت و گفت : میرم  

 م پیِش دوست
 

شهاب دستانش را در جیِب شلوارش فرو کرد و ارام ارام درحالی که به مریم 
 نزدیک میشد، گفت :دوستت؟ 

 مگه شهریار لحظه ی اخر بهت سفارش نکرد تنها بیرون نری؟ 
 

مریم نگاهش را از او دزدید و گفت : این به خودم مربوطه ..نیازی نیست شما 
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 دخالت کنی 
ا چند بار پایین وباال کشید ..اما گویا در قفل بود ..با این را گفت و دستگیره ر 

 اضطراب به سمِت شهاب برگشت و گفت :این در چرا قفله؟ 
شهاب در حالی که خونسرد، و دست در جیب ، سِرجایش ایستاده بود، شانه ای 

 باال انداخت و گفت : نمیدونم 
ارت رفت مریم بالفاصله دستگیره را رها کرد و به سمِت دِر پشِت عم

 ..خوشبختانه ان عمارِت بزرگ ، چندین درِب ورودی و خروجی داشت
 
 
 
 
 
 
 

تالشش بی فایده بود..چون این در هم قفل بود ..بقیه ی درها را تک تک امتحان 
دانست که کاِر شهاب  کرد ..اما همه ی درها قفل بود ..دلش ُهری ریخت ، می

 است
 با ناامیدی به سالن برگشت

 ی نشسته و پا روی پا انداخته بودشهاب روی مبل
 

بیا  روبه روی او ایستاد و گفت: برای چی درا رو قفل کردی؟  باعصبانیت
 خوام برم بیرون بازش کن می

 
زد و گفت : ُنچ ..حاال حاالها باهات کار دارم   شهاب لبخندی هرس دراور

 ..خانِم زرنگ
 م رفت که گفت ، از جایش بلند شد و به سمت مری  شهاب این را

 
او را در حاِل نزدیک شدن به خودش دید ، عقب گرد کرد و به سمت  وقتیمریم 

 پله ها رفت تا الاقل در اتاق َسنگَر بگیرد تا از شِر این دیوانه در امان باشد
 

 پیچاند  اما شهاب به یک باره او را گرفت و از پشت دستش را
تمو ؟ دسمیکنی دیوانهصبانیت گفت : چیکاراز درِد دستش جیغی کشید و باع 

 خورد کردی ..ولم کن روانی..عوضی
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شهاب : حاال بهت نشون میدم کی روانی و عوضیه ..دختره ی مارمولک 

..خودتو به موش مردگی و سادگی زدی و ادای دخترای معصوم رو 
 که دِل برادِر منو بدزدی؟  دراوردی

 ارم که به اهدافت برسی؟ذفکر کردی من می
وارد این خونه شدی تا زندگِی مارو بهم بزنی...باتظاهر به با برنامه ریزی 

سادگی اول نظرمنو جلب کردی ..حاالهم دل برادرمو دزدیدی که مارو درمقابل 
 هم قراربدی.؟

 
 اب بود و به شدت درد داشت ،با تعجب و درحالی که دستش هنوز در دسِت شه

 گفت : به خدا داری اشتباه میکنی
 !زی ؟کدوم برنامه ری

.سمانه خودش منو کشوند اینجا و بعدشم به زور نگهم داشت ..شهریار هم 
 خودش بهم ابراز عالقه کرد.

 
شهاب : اره ..تو که راست میگی ..فکر کردی میتونی منو هم مثِل برادرم با این 

 مظلوم بازیات خام کنی ؟ 
 
هق ریخت و میان  اشک می حاال دیگر به گریه افتاده بود و همچون ابربهار +

گفت : به خدا اینجوری که تو میگی نیست ..ولم کن بزار برم ..مگه هق هایش 
 روختم که اینجوری ازم بیزاری ؟!تری به تو ف  من چه هیزمِ 

 
سرت بیارم که مرغای اسمون به   به  شهاب گفت : بهت نشون میدم ..بالیی

 حالت گریه کنن.
 

رد و در دل از کگاه از حدقه درامده، به شهاب نبا چشمانی وحشت زده و 
 کرد.خدایش طلِب یاری 

 
شهاب دو دسِت مریم را گرفت و پشت سِر خودش کشان کشان از درِب ُپشتِی 

 عمارت به سمت باغ برد
 
خواست ..شهاب دستش را روی دهان او  ا تماِم توان جیغ میزد و کمک میب

 گذاشت و حاال دیگر همان جیغ زدن ها را هم از او محروم کرده بود
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دانست که تغال کردنش بی فایده است ..او با آن تِن نحیف کجا و  ودش هم میخ
 شهاب با آن قد و هیکِل تنومند کجا؟

 
روی زمین کشید ...انتهای باغ جایی که اصال در دیِد   شهاب او را تا پشت باغ

یک ساختمان قدیمی هم بود که انگونه که از نما و معماریش مشخص   کسی نبود
دهه پیش بود...دراین مدت اصال به این قسمِت باغ ۱یا  ۵متعلق به بود، مسلما 

نیامده بود که بخواهد انجا راببیند ..درواقع ان باغ به قدری بزرگ بود که ان 
 ساختماِن قدیمی ، در ان گم بود.

 
که از جیبش در اورد ،باز کرد و او را با قدرت   شهاب دِر ساختمان رابا کلیدی

 که با شدت به زمین افتادُهل داد   به داخل
 

دانست کسی انجا نیست تا به فریادش برسد ..با َعجز وناله ،شروع  مریم که می
 به التماس کردن کرد

 
اومدن به اینجا   شناختم که بخوام برای من اصال شماهارو نمیبه خدا م : مری

 برنامه ریزی کنم ...باور کن نیت بدی ندارم ..من واقعا شهریارو دوست دارم
 ..از اول هم دوسش داشتم ..به خدا راس میگم..

 و چی از جوِن مِن بدبخت میخوای؟اخه ت
 

 شهاب دست به سمِت کمرش برد و کمربندش را باز کرد ...
**** 

رفت و با شدِت هر چه تمام تر ،بر بدِن مریِم بخت  کمربند با سرعت باال می
 برگشته ی بی خبرازهمه جا فرود می امد.

 
از درد به خودش می پیچید،با عجز وناله فریاد میزد و بلند بلند از جیغ میزد و 

 خدایش گله میکرد
 

 کمکم کن ،اینو انداختی به جونم ..خدایاخدایا مگه من چیکار کردم که اینجوری 
 

 خوای سِر من خالی کنی؟ عقده ی چیو می مریم : ترو خدا نزن ..
 

ا او رده بود و اصال صدای اب کر شاما انگار اب در هاونگ می کوبید .. شه
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نمی شنید.وگرنه جالد هم که بود باشنیدن عجز و ناله های جانسوِز او دلش به 
 رحم می امد.

 
 لگد بر بدِن ضعیف و رنجوِر او میو با  به کناری انداخت کمربندش را شهاب 

 وبیدک
در دهانش ، وضربه های محکمی که بر شکمش وارد شده   مزه ی شوِر خون

 ث شده بود که حالت تهوع پیدا کندبود ،باع
 ..دیگر جانی برای تقال و فریاد کشیدن نداشت

  کشید. کشید، تمام دنده هایش تیر می نفس که می
 ش انداخته اند که اینچنین تنش میاحساس میکرد زنده زنده او را در ات 

رفت و صدای سوِت کمربنِد شهاب در گوشش  وزد...چشمانش سیاهی میس
 کم کم همه چیز مقابل چشمانش تار شد و ....دیگر چیزی نفهمید !زنگ میزد.. 

 
****************** 

 
 انقدر َوَرم کرده بود که نمی  ارام ارام چشمانش را باز کرد .. پشت چشِم راستش

 توانست ان راباز کند.
 

باهمان اندک دیدی که باچشِم نیمه باِز چپش داشت نگاهی به فضای روبه رویش 
 درت نداشت که تکانی به خودش بدهد، تا موقعیتش را بررسی کند.انداخت..ق

 
دوباره چشمش را برهم نهاد و تماِم توانش را جمع کرد و نیم خیز شد، بااین 

 حرکت، درد در تماِم وجودش پیچید و ناله ای َبس دلخراش َسر داد
 اطرافش ُپر از اشیاِء قدیمی و خاک گرفته بود

 به انباری شده بود  ان ساختماِن قدیمی ،تبدیل از ظاهِر امر پیدا بود که
دانست که تواِن بلند شدن ندارد ، بنابراین سینه خیز ، خودش رابا  به خوبی می

 ِکرختی روی زمین کشید وبه پشِت در رساند
بازحمت دستش را به دستگیره ی در رساند و سعی کرد ان را باز کند.. همان 

 طور که حدس میزد ، در قفل بود.
ا ناامیدی همان جا به در تکیه داد و نشست ..نگاهی به خودش انداخت ، ب

سرتاپایش خاکی بود ..انگار که درخاک غلطیده باشد ..در واقع همین طور هم 
بود ، در گوشه گوشه ی ان اتاق یک خروار خاک نشسته بود ..انجا یک 

 ته بود.ت بسساختماِن متروکه و بسیارکثیف بود که گوشه گوشه ی ان تاِر عنکبو
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درِد دستش امانش را بریده بود،حتم داشت که شکسته ویا اسیبی جدی بر ان وارد 

 شده
ُپر از خوِن خشک شده بود و موهایش ژولیده و   روی قسمِت جلوِی ژاکتش

..خوِن خشک شده روِی َفک وگردنش را به کثیف روِی سر و دوشش ریخته بود
 کرد.. خوبی حس می

سوخت  یکرد و جای کمربندها روی پوسِت تنش میپهلویش به شدت درد م
دانست که حتما شهاب فکر همه جا را کرده و راِه َدر  می ....دیگر تقالیی نکرد

رویی برایش نگذاشته ..چشمانش را از شدِت درد بست وپشت در بازهم از حال 
 رفت.

 
****** 

انه سم کرد ، که صدای اشنای چشمانش بسته بود و احساِس سستی و کرختی می
 چشماتو باز کن را شنید :مریمی 

 
ارام چشمانش را باز کرد و به سمانه ای زل زد که با چشمانی که دو کاسه ی 

کرد ..سمانه که چشماِن باز مریم  خون بود باالی سرش نشسته بود و گریه می
کرد: چه بالیی به را دید، میاِن گریه لبخندی دردمند به رویش زد و زمزمه 

 ش اومده این کارو باهات بکنه ؟!چجوری دل ؟سرت اورده !
 سمانه این را گفت و بناِی گریه کردن سر داد

مریم بی حرکت ، فقط نگاهش را اطراِف اتاق چرخاند تا موقعیتش را تشخیص 
 دهد.

پرده های سفید و ان مبل های گوشه ی اتاق راقبال هم دیده بود.. همان اتاِق 
VIP در ان بستری بود ..!بیمارستان بود که سمانه قبال  

کرد ،انگار تماِم  عجیب بود، دیگر درد نداشت و فقط احساس کرختی می
 عضالتش به خواب رفته بود

 
ِسرمی به دستش وصل بود و قطرات مواِد موجود در ان با ارامش در حاِل 

واردشدن به رگ های اوبود..نگاهی به دستش کرد که گچ گرفته شده بود ،پس 
 ودش هم حدس زده بود،دستش شکسته بود.همان گونه که خ

 
در سکوت به سقف خیره بود و سمانه همچنان ، یک ریز بیش از یک ساعت 

 کرد ، گریه می
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دلش به حاِل او سوخت و باصدایی ضعیف که انگار از تِه چاه به گوش برسد  
 گفت : گریه نکن سمانه ..حالم خوبه

 
نیش را روی دست او گذاشت و سمانه دست مریم را میان دستانش گرفت و پیشا

هق هق کنان به گریه کردنش ادامه داد و زیر لب زمزمه میکرد : اینا همش 
 داشتم تقصیِر منه ..من نباید تو رو به زور پیش خودم نگه می

سپس سرش را بلند کرد ، به چشماِن مریم نگاه کرد و گفت : حاللم کن مریمی 
اشتم ..ولی ذ و ، نباید تنهات میدونستم شهاب زوم کرده روی ت ..من که می

خواین باهم ازدواج کنید، دیگه  وقتی دیدم که شهریار، بهش گفت که شمادوتا می
یه جورایی خیالم راحت شده بود ..باخودم گفتم شهاب دیگه به خاطِر شهریار، 

کاری به کارت نداره ..چون خودش میدونه اگه بخواد اذیتت کنه ، با 
 مونه ...ولی انگار زیادی خوش خیال بودم ت نمیو اون ساک  شهریارطرفه

 
***** 

در مایِع   کرختی وبی حسِی روز اولش به خاطر مسکن هایی بودکه پرستاران
کردند..اما انها فقط برای چند ساعت ارامش میکرد و پس از  سرم تزریق می

 از درد جیغ میو انچنان  ،ازبین رفتِن اثرش،دوباره دردش از سر گرفته میشد
 شید که دِل سنگ هم برایش آب میشد..ک

و حتی تواِن تکان خوردن هم نداشت..یک نقطه ی سالم در بدنش وجود نداشت 
بدِن سفیدش از رِد به جا مانده از کمربندها کبود شده بود و خوابیدن را برایش 

نشست هم به خاطِر  زجر آور کرده بود..اما چاره ای نداشت ..زیرا اگر می
 ور میشد..نفسش را ُمدام حبس میکرد دردش چند برابایش ،شکستگیه دنده ه

سعی بر ان داشت تا تعداِد َدم و بازَدم هایش را به حداقل برساند تا کمتر به دنده 
روز مرگ را به شکِل جدی از خدایش طلب  ۱..در این هایش فشار وارد شود.
 میکرد تا آرام بگیرد.

 
ایش سوال بود که چرا تاالعان او ذشت ،برگ روزی از بستری بودِن مریم می ۴

را در بیمارستان نگه داشته اند ..درحالی که دیگر نیازی به دکتر و پرستار 
زیرا و قاعدتا باید مرخص میشدو درمنزل به استراحت می پرداخت   نداشت

ا ماند ت د منتظر میزشک و پرستار برنمی آمد و فقط بایدیگر کاری از دسِت پ
 را خشک کند و بهبود یابد. زخم هایش ، گذره زمان

مریم سوالش را به زبان اورد و روبه سمانه گفت :برای چی تااالن منو اینجا نگه 
 داشتین؟
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سمانه با سری افکنده و صدایی خجالت زده ،در پاسخ به او گفت : نمیخوام 

 خدمتکارا ،تو این وضع ببیننت
 مریم : چرا؟ 

 به شهریار لو بدنترسم یه وقت  سمانه با لکنت گفت: خب ..می
 دونن؟  مریم: اونا از این جریان هنوز چیزی نمی

 اشتم بفهمننذسمانه : نه ..
 مریم: چجوری پیدام کردی؟

سمانه بی صدا شروع به اشک ریختن کرد و گفت : از دانشگاه که برگشتم ، 
دیدم نیستی ..سراغتو از سیمین گرفتم ، اونم گفت که وقتی رفته خرید ، تو خونه 

 بودی
 یلت هم هرچی زنگ میزدم خاموش بودخیلی نگران شده بودم ،چون به مبا 

..اما وقتی دیدم چادرت رو جالباسی نیست ،گفتم حتما رفتی بیرون و بر میگردی 
 شد و خبری ازت نشد22ساعت 

زنگ زدم اما اونم ازت بی اطالع بود ..منم یه جوری پیچوندم که نفهمه  یلدابه 
 چه خبره 

 
شهاب گرفتم ..گفت که دوستت اومده دنبالت و باهاش رفتی بیرون سراغتو از

ادرسی ..زنگ  ..گفتم حتما اون دوستت مینا بوده ..نه شماره ای ازش داشتم و نه
 ولی اونم گفت شمارشو  گفتم شاید اون شماره ی مینا رو داشته باشه یلدا،زدم به 

خیالم از بابِت   نه وقتینداره ،اما خونه شونو بلده..ادرس رو ازش گرفتم و شبو
 خواب بودِن شهاب ، راحت شد، رفتم دِر خونشون.

چون اخرشب بود ،پدرش انگار ترسیده بود ،نزاشت مینا بیاد دم در،از همون 
پشت ایفون ،سراغ تو رو ازش گرفتم ..اونم گفت که یک ماهی میشه که اصال 

 سراغی ازت نداره
اما خب ،خودم بگم که گم شدی ، خواستم همون نصِف شبی برم کالنتری و می

 دانشجوی حقوقم و
 روزی بگذره تا بعد دنبالت بگردن۱ونستم که باید د می 
 

وای وای مریم داشتم از ترس جون میدادم ..شب تا صبح تماِم بیمارستانای شهر 
 رو دنبالت گشتم ..اما انگار اب شده بودی رفته بودی تو زمین

 
 ..ه صبح ناامید برگشتم خون4ساعت 
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نگرانیم برای تو یک طرف و تماسای شهریارم از اون طرف ..شب اول که 
زنگ زد بهش گفتم سرت درد میکنه مسکن خوردی خوابیدی...اونم گفت که 

بهت بگم هر وقت بیدار شدی بهش زنگ بزنی و فرقی هم نمیکنه که چه ساعتی 
 باشه.

 تا صبح عین روح سرگردان تو خونه می چرخیدم.
گار بو برده بود که یه خبرایی هست ،مدام زنگ میزد و منم به شهریارم که ان

شروع به جاِی تو بهانه های مختلف می پیچوندمش و روی فیس بوِک خودت 
..اینجوری کم کم خیالش راحت کردن باهاش تا نفهمه که تو نیستیکردم به چت 

 شد و موقتا ساکت شد
 

م که اتفاقی برات افتاده و شب شد و بازم خبری ازت نشد ،دیگه مطمئن شده بود
روز بود که خبر ازت  ۱گرنه هر جا بودی تا اون موقع دیگه برگشته بودی .. 

ونم چی شد که د ته میزدم ، نمینداشتم ..شِب دوم دیگه ناامیِد ناامید داشتم سک
رفتم دست به دامِن شهاب شدم ، بهش التماس کردم که کمکم کنه تا پیدات کنم 

 ا تاببرمت پیش مریم،اونم گفت باشه بی
 اینو که از شهاب شنیدم از تعجب احساس کردم قلبم برای چند ثانیه از تپش ایستاد
شهاب خودش رفت سمت باغ و گفت دنبالم بیا ..تااینکه دِر اون ساختموِن قدیمِی 

 تِه باغ رو باز کرد و گفت مریم اینجاست و خودش رفت.
 

به سرم میزاره ..ولی داخل که اومدم ردم داره سرک اولش باورم نمیشد ..فکر می
،چادر و روسریتو که روی زمین دیدم دیگه باورم شد ..داخِل انتهایی ترین اتاِق 

 ساختمون پیدات کردم
 

سمانه به این قسمِت سخنانش که رسید باصدای بلند گریه کرد و میان گریه گفت : 
اورژانس  وقتی دیدمت فکر کردم ُمردی ..وقتی دیدم نبض داری ،زنگ زدم

اوردیمت اینجا....به خاطراینکه اب وغذاهم تو این دو روز بهت نرسیده بود از 
الهی من بمیرم که اینجوری ..ساعت بیهوش بودی۲۵ضعف ،بیهوش شده بودی 

 مظلوم واقع شدی..
 

 مریم : به شهریارچی گفتی ؟
 سمانه : مجبور شدم بهش دروغ بگم ..بهش گفتم بابات اومده دنبالت باخودش

 بردتت
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 مریم : اونم باور کرد؟ 
 خواست بره حتما بهم زنگ میزد ومی و می سمانه : نه ...گفت اگه اینجوری بود

گفت ..البته بیشتر به خاطر خاموش بودِن مبایلت شک کرده بود که چیزی 
 شده...گفت داره میاد ایران.

 
اوضاع سمانه سر به زیر باصدایی ارام و محتاط گفت : راستش منم که دیدم 

فرستادم و از طرفی smsخیته ، مبایلتو روشن کردم و از طرف تو براش 

و گفتم دارم  کردم و از طرف تو باهاش چت کردم یه اکانِت دیگه درست  هم
 میرم .

 مریم : خب؟
 

سمانه ادامه داد: براش نوشتم که با پدرت داری برمیگردی خونه تون 
ب نمیدی ،میخوام باهات صحبت ...شهریارم پرسید که ، خب چرا تماسمو جوا
فتم تونم صحبت کنم ..بعدشم بهش گ کنم ،،منم نوشتم که بابام کنارم نشسته و نمی
گیره و وقتی رفتم خونه با اون یکی  که از مرز ایران که رد بشم دیگه خطم نمی

 خطم بهش زنگ میزنم
 

 مریم : خب ؟قانع شد؟ 
داشتم جز اینکه از تماِم هنرم سمانه اهی کشید و گفت : تواون لحظه چاره ای ن

 استفاده کنم تا راضیش کنم که مثال حالم خوبه
 مریم : خوبه ..کارخوبی کردی ..حوصله ی جنگ اعصاب ندارم

 
 
 ************************************* 

 
سمانه ، سراسیمه وارداتاق شد و کنار مریم نشست و با چهره ای که ترس و 

هویدا بود ،گفت: بدبخت شدیم مریم ...شهریار تماس نگرانی ،به خوبی از ان 
 ساعِت دیگه ایراِن.6گرفت ،گفت فرودگاست و تا 

 
 مریم گفت : چه بی خبر ؟!خب چرا رنگت پریده ؟

 
سمانه دست مریم را در دست گرفت و ملتمسانه به او گفت :مریم جونم ..دورت 

یم اسیاب بیفته و بعد برگردبگردم ..ترو خدا بیا یه مدت از شیراز بریم تا ابا از 
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 ..شهریار بیاد تورو با این ریخت و قیافه ببینه بدبخت میشیم
 

 پوفی از سِر بی حوصلگی کشید و گفت :نترس بابا ..بهش میگیم ،تصادف کردم 
 

سمانه گفت : مااول بهش گفتیم که تو برگشتی خونه تون ..حاال بگیم تصادف 
ست باور کنه ..بعدشم اون خودش پزشکه که نی۰کردی اینجا خوابیدی ..خب بچه 

 ، تفاوت زخما رو به خوبی تشخیص میده
مریم : ای بابا ول کن سمانه ..من که قرار نیست جلوی اون لباس ِ باز بپوشم که 

 زخم های تنمو ببینه ..فقط صورتمه
 

فهمه ..ازسر و روت پیداست که کتک  سمانه عاجزانه گفت : به خدا می
 شهاب هنوز رو صورتته. خوردی.جای انگشتای

سپس ادامه داد: تروخدا بیابریم ..شهریارو اینجوری نبین که اروم و مهربونه 
،وقتی عصبانی میشه ،شهاب با اون همه خشونت و بی رحمی باید بره جلوش 

 .اگه بفهمه شهاب این بالرو به سرت اورده ..میزنن همدیگه رو میلنگ بندازه .
ا ...شهریار دیوونه بشه ،هیچ کس جلودارش نیست دونم به خد ...من میکشن 

 ..تروخدا مریم درکم کن.
 یس بده ولی اینجوری همه چی بهم ممیدونم بهت ظلم شده و شهاب باید تقاص پ

یزه ..شهاب و شهریار به جز هم کسی رو ندارن ..نزار بینشون فاصله بیفته ر
 ..تروخدامریم

 
انست که تا چه حد،به برادرانش د میانه سوخته بود وم که دلش به حاِل سمیمر

وابسته است و عاشقانه انها را دوست دارد ..به خاطِر دوستِی پاک ومقدسی که 
میانشان بود و همچنین دوری از تنش و جنگ ..تن به خواسته ی سمانه داد و 

 گفت : باشه ..هرجابگی میریم 
..خیلی ممنونم سمانه خنده ای از سر شادمانی کرد و گفت : ممنونم ازت مریم 

 مونم ..تا ابد مدیونت می
 

 مریم : مدیون نیستی ..تو که بدی به من نکردی عزیزم ..ضمنا خودم هم نمی
کنن  دونم جونشونوهم برای هم فدا می خوام به خاطِر من این دوتا برادر که می

 جدایی بیفته  ،ازهم متنفربشن و بینشون
هم نمیشه کرد ..لجن رو هرچی بیشتر به هرحال دیگه اتفاقیه که افتاده و کاریش 

 به همش بزنی ،بوی گندش بیشترحالتو بهم میزنه
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ساعتی بعد سمانه در حالی که به مریم در، راه رفتن کمک میکرد به سمِت دِر 

 خروجی سالن حرکت کردند
روی صندلی ،سرجایشان نشستند و هواپیما با تکانی به حرکت درامد ..ان دو  

ای مدتی به شمال بروند تا هم اب و هوایی عوض کنند و هم تصمیم گرفتند که بر
 اینکه مریم دور از چشِم شهریار ،دوراِن نقاحتش را بگذراند

چند روزی میشد که در ویالیی بزرگ ، بسیار زیبا و باصفا در حاشیه ی ساحل 
 مستقر شده بودند و همه چیز امن و امان بود

 کردند.. یکدیگر گفتگو می با ان دو هر روز کنار دریا می نشستند و
 مریم رو به سمانه گفت:شهریار نگفت کجایی؟

نبوِد تو رو بهانه کردم و گفتم از وقتی مریم رفته ،جای خالیش اذیتم   سمانه :
 اومدم ویالی شمال   میکنه برای همینم

 مریم : حالش چطوره ؟ 
ومده وقتی اسمانه سربه زیر افکند و با صدایی غمگین گفت : سیمین میگه ، از 

 خوره. و قرار نداره .غذاهم که نمی  ،عین اسپنِد رو اتیش میمونه ..اروم
سپس ادامه داد: بمیرم برات داداشی .میدونم که حاال از نگرانی و بی خبری 

 ،خواب و خوراک نداری
انه مریم نگاهی به سمانه کرد و گفت : صورت من حاال حاالها خوب نمیشه سم

اریمش ؟نگرانشم ..دلم براش تنگ شده ...وازهمه ذخبری ب ..تاکی میخوایم تو بی
بدتر اینکه وقتی برگشتیم من چه بهانه ای براش بیارم ،برای این مدت بی 

 خبری؟ 
 

 سمانه ناگهان بشکنی زد و گفت :من یه فکری دارم .
 مریم مشتاقانه گفت: چه فکری؟ 

ه شهریار زنگ بزنی تونی با خط خودت یا خط ایران ب سمانه :ببین ..تو که نمی
تونی باگوشِی ثریا باهاش در تماس  ..چون مثال تو االن ایران نیستی ..اما می

 باشی 
 مریم : ِ ثریا دیگه چجور گوشییه؟ تا حاال نشنیدم 

سمانه گفت : گوشی ثریا ، گوشیه ماهواره ای هست که بدوِن نیاز به دکل انتن 
..فقط اینکه هزینه ی این تماس  تونی باهرجا که بخوای تماس بگیری میده و می

چندین برابِر تماس های عادیه ،واینکه خب،فقط یه نمایندگی بیشتر تو ایران 
 نداره..اما مشکلی نیست من درستش میکنم

 .نکنم گرفتنش به این اسونیا باشهپس فکر    مریم :
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با پدرم تماس میگیرم و بهش میگم  سمانه : باید یه سری مراحل رو طی کرد..
 گیره. یا الزم دارم ..اون سه سوته برامون میثر
 

 سمانه رفت تا با پدرش تماس بگیرد و درخواسِت گوشِی ثریا کند...
 

مقابل اینه ایستاد و به صورِت درُب داغونش نگاه کرد..پشِت چشم راستش ورم 
 کرده و جلوی بازشدِن کامل ِچشمش را گرفته بود.

 چهره اش را زشُت و بدترکیب کرده بود.کبودِی وسیِع روی گونه و پیشانی اش ،
دستش هنوز در گچ بود .کبودی های به جامانده از ضرباِت کمبربند و لگدهایی 

تا از دنده هایش را شکسته و خوابیدن را برایش  0که نوِش جان کرده بود ،

 درداور کرده بود
 

 دست از تماشای خودش برداشت و از اینه فاصله گرفت
 خودش را به کنار شومینه رساند وروِی کاناپه نشستلنگان از پهلو درد 

 
دلتنگِ شهریار بود ،دلش برای صداِی مهربان و زمزمه های عاشقانه ی او لک 

 زده بود
 

دردلش دعا میکرد که هرچه سریع تر سمانه برایش گوشِی بیاورد تا بتواند با 
ر میزد و هیچ اوتماس بگیرد و الاقل صدایش رابشنود ..مانند مرِغ سرکنده َپرپَ 

 کس از دلش خبر نداشت
 

مظلومانه شروع به اشک ریختن کرد..انقدر از فراِق یار گریست که گریه هایش 
 تبدیل به هق هق های منقطع شده بود

سمانه باسر و صدا وارِد ویال شد و از همان دِم در فریاد زنان ،مریم را صدا 
 میزد: کجایی مریمی ..بیا که بادست ُپر اومدم

 
نه به محِض دیدِن چهره ی کبودشده از شدِت گریه ی مریم ،به سمتش دوید و سما

او را در اغوش گرفت و با نگرانی پرسید: چته قربونت برم ؟چی شده؟اتفاقی 
 افتاده؟کسی اینجابوده؟

 
مریم سری به نشاِن نه گفتن تکان دادو فین فین کنان و بی صدا اشک ریخت و 

 ه سمانه ..دیگه بیشتراز این تحمِل دوریشو ندارمگفت : دلم برای شهریار تنگ شد
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سمانه بوسه ای بر سِر مریم زد،موهایش را نوازش کرد و گفت :گریه نکن فدات 

شم ...برات گوشی اوردم ..از حاال هرچقدر خواستی باهاش حرف بزن 
کیفش را باز کرد و یک گوشِی سیاه رنگ که ظاهرش کمی با بقیه ی   ..سپس

ت بود در دست مریم گذاشت و با لبخندی مهربان گفت : بگیرش گوشی ها متفاو
 ..باهاش تماس بگیر وصحبت کن

 
مریم سرش را از سینه ی سمانه جدا کرد،اشکش را با گوشه ی استینش پاک 

 کرد و گفت :واقعا؟
 

 سمانه سری تکان داد و گفت :اره ..
 میندازه ؟مریم نگاهی به گوشیه در دستش انداخت و گفت مگه این شماره ن

..ولی خب  ثریاست  سمانه :چرا میندازه ..اونم شماره رو که ببینه میفهمه که
خوبیش اینه که چون از همه جا میشه ازش استفاده کرد ،نمیفهمه که کجایی 

 ..ولی تو باید بگی خونه تون هستی
مریم سری به نشانه ی فهمیدن جنباند و گفت :باشه ..چجوری انقدر زود بدستت 

 رسید؟
 

زنگ ....سمانه مانند قهرماناِن پرورِش اندام فیگوری گرفت و گفت :مااینیم دیگه 
ه به یکی از اشناها کدارم ،اینو داده بود  زدم به بابا گفتم ..اونم وقتی فهمید عجله

رفتم بیرون  شتم می..االن داتا برام بیارن  مازندرانه-تهران  خلباِن و تو خطِ 
 بهم تحویل داد. نجا اومدخوده خلبانه بیچاره تا ای،

 مریم سربه زیر گفت : هزینه هاش خیلی میشه ..نه؟
 

کردنه نه جمع کردن   سمانه خنده ای کرد و گفت : بیخیال بابا ،پول برای خرج
 ..بعدشم پدِر من انقدر داره که حسابش از دسِت خودشم در رفته

 
انه سم .. سپس چشمکی زد و گفت : تامیتونی زنگ بزن با اقاتون صحبت کن

 این را گفت وسپس از انجا بیرون رفت تا مریم را تنها بگذارد
 

**** 
شماره ی شهریار را گرفت و گوشی را محکم به گوشش چسباند، انگار که 

فشرد ،بهترصدای مرِد رویاهایش را می  هرچه گوشی را بیشتربه گوشش می
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 شنید
 

در گوشش پیچید که بوق ،صداِی دلنشین اما خسته ی شهریار 4پس از خوردِن 

انگاربادیدِن شماره ی ثریا احتمال داده بود که تماِس خارجیست ،به انگلیسی 
 helloگفت:

 
م گفت :سال  مریم اندکی مکث کرد و نفسی عمیق کشید و سپس باصدایی ارام

 شهریار
 

ان سوی خط ،شهریار که انگار به گوشش اطمینان نداشت ،باصدایی متعجب 
 پرسید: مریم ؟ 

 : اره ..منم  مریم
 

احساس کرد پرده ی گوشش بر فنا رفت ،گوشی را از گوشش ناگهان 
کشید ،اصال  جداکردد..درواقع بافریادهایی که شهریار از سر عصبانیت می

نیازی نبود که گوشی را به گوشش بچسباند..همین طوری که در دستش بود ،به 
 شنید خوبی صدایش را می

اونشنیده بود،فریاد میزد: سالُم  از به حالمریم تا  فریاد زنان با لحنی که شهریار
زهر مار...یک هفته ست که گم وگور شدی و به خودت زحمت ندادی یه تماس 

 فهمی نگرانی یعنی چی؟  با من بگیری...تواصال می
 

مریم با همان صدای خنثی گفت: داد نزن شهریار..اگه اروم باشی ،برات توضیح 
 میدم 

صدای قبلی گفت : چیو توضیح بدی؟هر اتفاقی هم که افتاده  شهریار باهمان ُتنِ 
 تونستی الاقل یه پیام بهم بدی که ازنگرانی دربیام ..! بازم می

 
باور کن من بیخیال نبودم ..واقعا برام ممکن نبود که تماس بگیرم ..یه  مریم :

 خورم که در خورم شهریار..قسم می سری اتفاقات اینجا افتاده...اما قسم می
 شرایط فوق العاده بدی بودم و تازه سرپاشدم و با اولین کسی که دارم صحبت می

 کنم تویی
 

ارام تر شده بود ،باصدایی دورگه ازبس فریاد زده بود گفت:  ظاهرا شهریار که
 چی شده مریم ؟چه اتفاقی افتاده؟
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 شهریار :بگو مریم ..چی شده ؟
 مریم : خب راستش من توی راه تصادف کردم 

 
را فریاد کشید و گفت:االن کجایی تو ؟حالت " my god "واژه ی   یارشهر

 چطوره ؟کجات صدمه دیده؟باکی تصادف کردی ؟
 

داد مریم پاسخی بدهد..مریم  پرسید و اجازه نمی شهریار پشت سر هم سوال می
دانست بی خبری وانتظار چه بالیی  کرد و می که نگرانِی شهریار را درک می

د ..باارامش گوش به صدای او سپرد وبا خودش گفت :بزار برسِر ادم می اور
 اول تخلیه بشه تابعد بشه باش صحبت کرد

 
دقایقی بعد شهریار که گویی حاال ارام شده بود،باز هم همان شهریار قبل شد و با 

 لحِن مهربان با اوصحبت کرد
 

ادف صمریم : خب پروازمون که نشست ..تاکسی گرفتیم که بریم ..امامتاسفانه ت
کردیم و منم یه چند روز بستری بودم ..انقدر َمنگ بودم که هیچی یادم 

نبود...بعدشم که خواستم بهت زنگ بزنم متوجه شدم که گوشیم توی تصادف 
شکسته ..شماره ی هیچ کدومتونو از حفظ نبودم که بخوام با گوشی کس دیگه ای 

 تماس بگیرم
 

 دت اومد؟شهریار مشکوک پرسید:خب االن چی؟شمارمو یا
 

مریم که از قبل این دروغ ها را اماده کرده و فکر همه جایش را کرده بود، 
ی سمانه رو از دختر خالم  شمارهبعد از اینکه مرخص شدم ، باارامش گفت : 

 گرفتم ..بعدشم که شماره ی تو رو از سمانه گرفتمیلدا 
 

 شهریار:االن کجایی؟
 وردنم خونهامروز از بیمارستان مرخص شدم و ا  مریم:

و پرواز رو گیرم  تماس می کن ..من االنsmsشهریار: ادرس خونتونو برام 

 گیره  ،تا چندساعِت دیگه اونجاهستم...تا نبینمت دلم اروم نمیهماهنگ میکنم 
 

مریم : نه شهریار ..من که تواِن بلندشدن و بیرون رفتن ندارم که بخوام ازخونه 
 بیرون بیام و باتو مالقات کنم 
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 خوان هریار: با َدنی میایم ..بگو دوستت با برادرش اومدن تعطیالت ،حاال میش

 تو روهم ببینن
 

گردم ایران  مریم : صبر کن شهریار..یکی دو هفته صبر کنی ،من خودم برمی
 ..بهت قول میدم 

 
 شهریار مشکوک پرسید: مریم تو داری چیزی رو از من پنهان میکنی؟

 
فقط اینکه اگه تو بیای اینجاو من ببینمت ،بدتر بی مریم : چیو پنهان کنم اخه؟

تونی همش توخونه باحضور خانوادم ، باال سرمن  قرار میشم ..توکه نمی
 من اگه ببینمت دیگه یه لحظه هم نمیتونم اروم بگیرم ....باشی
 

 گیری؟ شهریار: چرا با ثریا تماس می
 مریم : اشکالی داره ؟

 
تونی تماس بگیری..اونجا که بیابون  لی هم میشهریار : نه ولی باخط های معمو

 نیست انتن نده ..چرا باید با گوشِی ماهواره ای تماس بگیری؟
 

ط معمولی مدام قطع و وصل خدونم ولی این بهتر انتن میده .. یمریم : م
 واسه تماس های خارجی ثریا بهتر جواب میده.میشه..

 
برات تنگ شده مریَمم..خیلی شهریار با صدایی ارام و دورگه گفت :دلم خیلی 

 کردم ازبودن بامن پشیمون شدی و رفتی  نگرانت بودم ..فکرمی
مریم : چرا باید پشیمون بشم؟..توبهترین مردی هستی که در تمام عمرم دیدم 

..هرگز از بودن باهات پشیمون نمیشم ..بهت قول میدم شهریار..بهت قول میدم 
 حریِم دلم راه میدم که تو اولین واخرین مردی باشی که به 

 
 کردم به خاطِر تفاوت سنِی زیادمون پشیمون شدی.. شهریار : فکر می

مریم ؛ این چه حرفیه شهریار؟ اتفاقا من تفاوت سنیمون رو دوس دارم..اینجوری 
شتم پیاره وخیالم راحته که شوهرم بچه نیست که تو زندگی بخواد بچه بازی درب

یاد، ش بربه ش از من بیشتره ،اگه مشکلی پیبه خاطر اینکه تج رو خالی کنه و
 فوراً جمعش میکنه و مثِل این پسرای کم سن و سال، وا نمیده ..
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 من مطمئنم تو برام بهترین تکیه گاه میشی..
 

شهریار باصدایی ُپر از شوق گفت: خیلی دوستت دارم مریم ..خیلی...بهت قول 
 ین قوِل یک مرِد ...!میدم که ،قلبم رو تا ابد برای تو نگه میدارم ..ا

 
****** 

گذشت.. شهریار در طوِل شبانه روز چندین  روز، از امدنش به شمال می29

پیش دستی کند و تماس  اوگرفت و اجازه نمیداد که  مرتبه با مریم تماس می
بگیرد ..خودش گفته بود که تو تماس نگیر ..اجازه بده فقط من تماس بگیرم 

اهد خو کالماِت ثریا بسیار پرهزینه است و دلش نمی..استداللش هم این بود که م
 که پدِر مریم متحمِل این هزینه های سنگین شود

 
 ***** 

 سمانه : واقعا تو این چیزا رو به شهریارگفتی؟
 

تونستم بیارم همین بود ..چون  گفتم ..تنهابهانه ای که می مریم : اره ..باید می
لم رفتم خونه و هیچ اتفاقی هم نیفتاده گفتم از اینجا مستقیم صحیح و سا اگه می

 پرسید که خب چرا زنگ نزدی..منم این جوری جمعش کردم ..حتما می
 

مریم :صورتم بهتر شده و خوشبختانه دیگه قابِل تشخیص نیست که جاِی تصادفه 
زخم  ..میمونهیا مشِت شهاب خان ..دستم هم که خب طبیعیه ..مثال تصادف کردم

لباسام پوشیده ست و قرار نیست کسی  حاال خوب نمیشه و های تنم که اونم حاال
 .فکرکنم دیگه بتونیم برگردیمببیناش..

 
سمانه : اره ولی اول من باید برگردم ..نمیشه باهم برگردیم ..شک میکنه که باهم 

 بودیم
 

 مریم : باشه ..تو برو ..
 سمانه : دلم نمیاد تو رو تنها بزارم

 
 م یه دو روز بعد تو میام.مریم : برو ..من راحتم .من

پس تنها نیستم که بخوام .این منیژه خانم که هست ..نگهبان ویال هم که هست.
بترسم ..فقط باید یه جورایی تو گوش اینا فرو کنیم که اگه فردا روز خواستیم 
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 بازم بیایم اینجا،لو ندن که منم اینجا باتوبودم
رو رز  .من برم زنگ بزنم بلیطسمانه سری تکان داد و گفت : اره فکر خوبیه .

 کنم
 
 

 
سمانه روِی مریم را بوسید و گفت : مواظب خودت باش ..به علی اقا گفتم که تا 

روز به چیزی احتیاج داشتی ،  2داخل سالِن فرودگاه همراهیت کنه ..اگه تو این 

 بهشون بگو ..خجالت نکشیا؟
 
نه زد و در دل لبخندی به روِی نگرانی های همیشگی و خواهرانه ی سما 

باخودش گفت : من چقدر خوش شانسم که قراِر این دختِر مهربون و دلسوز 
 ،خواهرشوهرم بشه

 
مریم : باشه عزیزم ..برو نگران نباش..بچه که نیستم ..میتونم از خودم مواظبت 

 کنم 
 

سمانه سوار بر اتومبیل شد و دستی تکان داد ..علی اقا نگهباِن ویال، پشت فرمان 
 ماشین را به حرکت دراورد ..بوقی زد و از ویال خارج شد نشست و

 
راهش را به سمِت دریا کج کرد ..روی شن های ساحل نشست ،شماره ی 

 مادرش را گرفت تاکمی بااوصحبت کند و از حالشان باخبر شود
 

دقایقی با انهاصحبت کرد و قطع کرد..سپس روی شن ها دراز کشید ونگاهش را 
 به اسمان ابری دوخت

 
بعد از برگشتنش به ان عمارت ، چه در انتظارش است.باخودش گفت   نمیدانست

 .حاال شهاب درچه حالیه؟..یعنی از کاری که بامن کرده ، پشیمون شده؟
 نکنه بازم ازاین کارا بکنه؟ 

 
***** 

یک روز از رفتِن سمانه گذشته بود و مریم برای روز بعد پرواز داشت 
شدت مشتاِق   د و اماده گوشه ی اتاق گذاشت ..به..وسایلش را در چمدانش چی
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صاحب دلش بود ..مدام نگاهش به ساعت بود،واحساس میکرد ساعت  دیداِر مردِ 
 گذرد ُکندتراز همیشه می

 ..انقدر به ساعت چشم دوخت که نفهمید کی خوابش برد.
 

صبِح روز بعد ،سرحال و ُپرانرژی از خواب بلندشد،دوش گرفت و با موچین 
خواست ،با ان صورت و ابروی به  ِل تمیز کردِن ابرویش شد...دلش نمیمشغو

 هم ریخته شهریار را مالقات کند
 

و   سمانه تلفنی به او گفته بود که برای استقبالش به فرود گاه نمی اید تا او
شهریار بتوانند بی مزاحم و به قوِل خودش بی َسرَخر یکدیگر را پس از طِی 

 ات کنندیک دوره ِ جدایی مالق
 

*********************************************** 
چشمی چرخواند تا ان مرِد غریبه ی دیروز را که حاال به اشناترین اشنای 

 زندگیش تبدیل شده بود را پیدا کند
 

کمی که پیش رفت ،شخِص مورِد نظرش را دید که با سبدی زیبا ازگل های 
 به سمتش می امد  سرخ
 

تر شد..زبانش قفل شده بود ..انگار که مغزش به تماِم اندام  نزدیک و نزدیک
هایش ،فرمان توقف داده بود تا، چشمانش با نهایِت دقت ،قد وقامِت یار را َرصد 

 کند
 

دلش برای ان شانه های پهن و ان سینه ی فراخ ،غنج میرفت ..باخودش گفت : 
دلتنگی و رنجی که تو تونستم تمام  چی میشد االن مابه هم محرم بودیم ، تا می

 این مدت کشیدم رو بین این بازوهای َحجیم تخلیه کنم 
 

درهمین افکار بود که شهریار سبِد گل را روِی دسته ی چمدان گذاشت و بی هیچ 
حرفی مریم را در َبر گرفت و مانند َننو اورا دراغوشش به چپ و راست تکان 

: میدونم که حق ندارم بغلت کنم  گفت اوس باتِن صدایی ارام دِر گوِش میداد ...سپ
ار دلتنگیمو رفع کنم ..این حِق ذیکنم ،این بار رو بهم حق بده و ب..اما خواهش م

 منه.
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ن بود را باال برد و دوِر را که تا ان لحظه کناِر بدنش اویزا  مریم دست راستش
حلقه کرد..سرش را روی سینه ای او گذاشت و بی صدا اشکِ  شهریارکمِر 

خت ..دقایقی درهمان حال بودند و بی توجه به اطرافیان، که مریم دستش شوق ری
 را روی شکم شهریار گذاشت و او را از خودش جدا کرد

 
ی مریم را پاک کرد و گفت :  شهریار با َسرانگشتانش ،قطراِت اشکِ روِی گونه

این به بعد هرجارفتم تو هم باید با من بیای ، حتی سفرهای خارجی ..عذر و از
 پذیرم ..چون تو این مدت از دوریت کم مونده بود دیوانه بشم  بهانه هم نمی

 
مریم لبخندی زد و تمام عشق و دلتنگیش را در چشمانش ریخت و چشم به چشِم 

او دوخت و گفت : منم دلم برات تنگ شده بود..منم از دوری تو کم مونده بود 
 بخدا.. دیوونه بشم

 
گرفته ی مریم گذاشت و گفت : هنوز که توِی شهریار دستش را روِی دسِت گچ 

 گچه؟ 
 

 مریم : حاال حاال ها باید تو گچ باشه.
 شهریار سبِد گل را به سمِت مریم گرفت و گفت : گل برای گل..

و گل های رِز سرخ را با شعف  گرفتسبد را از دستش  مریم لبخندی زد ..
 بویید و گفت :ممنون اقای دکتر..

..انگاه سبد گل را روی مگفت : بریم عزیزر لبخندی زد و شهریا
و   و با دسِت دیگرش دست مریم را گرفت ستوان را بایک د  گذاشت  چمدان

 درِب خروجی رفتند به سمت
 

 شهریار درِب اتومبیل را برای مریم باز کرد وگفت : سوار شو عزیزم 
 

را  لبعد از نشستِن مریم ، در رابست و خودش نیزپشت فرمان نشست و اتومبی
 به حرکت دراورد

 
 خانواده ت کی میان؟  د گفت :درحالی که مشغول رانندگی بو  در راه شهریار

 
مایل به سمِت شهریار نشست..سرش را به پشتِی صندلی تکیه داد..به نیِم   مریم

 ُرخ او چشم دوخت و گفت : نمیدونم...نمیدونم چرا گره تو کارمون افتاده.
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نداخت و گفت : گره نیفتاده..تو زیادی لجبازی شهریار نیم نگاهی به او ا

 وحاظرنیستی کمکِ کسی رو بپذیری ..!
 

مریم : خواهش میکنم شهریار، من وتو قبال راجِب این مسئله صحبت کردیم و به 
 توافق رسیدیم...ماکه تااالن صبر کردیم...یه مدت دیگه هم روش

 
دانست مریم  یرا میشهریار سری به نشانِه تاسف تکان داد و چیزی نگفت ز

 وقتی حرفی بزند محال است از حرفش برگردد
 

چند دقیقه بعد مریم زبانش را روی لبانش کشیدو گفت: من لواشک میخوام ..هم 
 لواشک هم ُترشک و آلوچه.

 شهریار نگاهی به او انداخت ، تک خنده ای کرد و گفت :ُترشک دیگه چیه؟
 

 ه ست مریم: یه چیزی مثل لواشک ..ترش و خوشمز
ِی خانم کوچولوم باید برا شهریار: حاال این چیِز ُترش و خوشمزه رو از کجا

 بگیرم؟
 

 مریم : ترشی فروشی ها
 

رهگذری ،سراغ ترشی   شهریار اتومبیل را به حاشیه ی خیابان هدایت کرد و از
 .فروشی گرفت

 
دقایقی بعد مقابل یک مغازه ی ترشیجاتی توقف کرد..ترمز دستی را کشید و 

 گفت :خب ..چیا بگیرم ؟
 

 مریم : میشه خودم بیام؟ 
 شهریار با لبخند سر تکان داد و گفت : البته که میشه ..پیاده شوعزیزم

 
دوشادوِش هم وارد مغازه شدند و مقابِل تشت های بزرِگ ُترشک ایستادند..مریم 
که حسابی اب از دهانش جاری شده بود ، نمیدانست روی کدامشان دست بگذارد 

گفت از این اناناساش میخوام ،سپس تغییرنظر میداد و میگفت : نه نه  گاهی می..
عوض میشد و خواستاِر  ..زردالوش خوش مزه تره ..دقیقه ای بعد دوباره نظرش
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 ودفرنگی بترشکِ توت 
 

شهریار با لبخندی به پهنای صورتش ، گوشه ای ایستاده بود و شاهِد این هرس 
 دزدن های مریم برای شکمش بو

 
شهریار نزدیکش امد ..دستش را گرفت و گفت :بیا اینجا خودتو اذیت نکن ..حاال 

 بهت میگم چیکار کنی که ضررنکنی
 

سپس روبه فروشنده که خانمی میانسال بود،گفت : خانوم ،میشه لطف کنید ،از 
تماِم مدل های ترشک و لواشکی که دارید؛ از هر کدوم یه ظرف بزرگ برای ما 

 اماده کنید؟ 
 

چه او بود در صورِت معلوم ن ر و سپس به مریم انداخت وزن نگاهی به شهریا
دید که با خنده ،چند عدد ظرِف یک بار مصرف برداشت ،و مالقه در دست 

روی ان را   ،ترشک های مختلف با طعم های متفاوت را در ظرف ها ریخت و
 د ییبا سلفون پوشاند و در کیسه پالستیکِ بزرگی گذاشت وگفت بفرما

 
 باخودش گفت : به به ..قشنگ کفاِف یک ساِل منو میده 
 

شهریار دست درجیبش کرد تا حساب کند ،که مریم با عجله گفت: پس لواشکش 
ز این لواشک لوله ای ها که آب داره ا..کو؟ لواشک و آلوچه هم میخوام

 ...زیاد میخوام...یه چند کیلو برام بکشید.میخوامگ.
 

هم برامون به خانوِم فروشنده کرد و گفت : از لواشکها شهریار، خندان ،رو 
 کیلو بکشید.. 6-5از هر کدوم آلوچه هم همینطور...ارید. ذب
 

زن خنده ای کرد و در حالی که مشغوِل گذاشتِن لواشک ها در ظرف بود،رو به 
ه که اینجوری ویاِر ترشی کرد  شهریار گفت : حتما خانومتون شکم اولشه

ارید انقدر ترشی بخوره.هم خودش اذیت ذش خوب نیست ..ن..زیادیش هم برا
 میشه هم بچه..ترشی زیادی واسه اعصاب بده.

 
شهریار در حالی که صورتش از شدِت فشاری که مشخص بود برای کنترِل خنده 

متحمل شده ،قرمزشده بود، دستی به موهایش کشید و گفت : بله خانوم ..حق   اش
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 باشماست.
 

دهنش را کج کرد و نگاهی به شکِم خودش انداخت  ون امدند ،وقتی از مغازه بیر
 .اخه کجای هیکل من به زنای حامله میو گفت : زنیکه ی ُخل وِچل.

ی سینه ی شهریار کرد  خوره؟...من به این خوش هیکلی ..ودر اخر ُمشتی حواله
 هم فقط بخند..معلومه بدت نیومده ها ..بی حیا.شما و گفت : 

در صندوق عقب حاوِی ُترشک ها را  بزرِگ  کیسه هایِ ریار قبل از انکه شه 
 دستش را پیش برد ظرِف ترشکِ زرد الو را برداشت وسوار شد..ارد،ذبگ

..استارت پشِت فرمان نشست..و رشک ها را در صندوق گذاشت تُ  شهریار بقیه
 زد و به سمت خانه حرکت کردند.

 
 در راه چنان با ِهرس و ولع ترشک ها را 

رد که شهریار نیز هوس کرد و گفت : به منم بده ..ظاهرش خوشمزه به خو می
 نظر میرسه

سپس طبق عادت همیشگی اش که به خوراکی های او ناخنک میزد ،دستش را 
پیش اورد تا تکه ای از ان ترشکِ زردالو بردارد ،که مریم محکم پشت دست او 

 زد و گفت : هی هی چیکار میکنی؟
 

..به درِد خصوِص حامله هاست کرد و گفت :این فقط م سپس اشاره ای به خودش
 …ای دکترآقخوره  میشما ن

 ..شهریار خنده ای سر داد و میاِن خنده گفت: فقط یه کمشو بده امتحان کنم 
 

مریم با ُپررویی و خیره سری ابرویی باال انداخت و گفت :ُنچ ..نمیشه ..اون 
خندیدین ،باید فکر  ی و بهم میموقع که تو مغازه ،با زنه هم عقیده شده بود

ردی ..سپس دستش را روِی ظرف گرفت تا شهریار نتواند به ک ینجاشو میا
 َدست ُبرد بزند..  ترشک های دوست داشتنی اش

************************************** 
** 

از صبح زود خدمتکاران در رفت و امد بودند و با نهایِت سرعت،مشغوِل اماده 
 ت ،برای ورود مریم بانو بودندکردن عمار

 نظافت ان بود  ان طرف تر َمردی اب استخر را کشیده و مشغولِ 
 هرکس مشغول به کاری بود

 قرار بود مریم بانو براِی برپایی جشِن عقِد پسرش شهاب به ایران بازگردد.
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 و میاِن جمعی از فامیل های بانو برگذار کنند قرار بر این بود تا عقد را در ایران
 و با حضوِر فامیل های پدرِی شهاب  برپا چند ماه بعد در پاریسی و عروس

 شود.
 
ُمردم   کناِر سمانه نشست و گفت :میگما ،نمیشه منو تو هم یه کاری بکنیم؟ 

 ازبس بیکار یه گوشه نشستم
 

سمانه خمیازه ای کشید و گفت :برو بابا دلت خوشه .این همه ادم دارن کار 
 مک منو تو ندارن .به ک میکنن ..نیازی

 حوصله م سر رفته ..پاشو یه جایی بریم الاقلمریم :
 

سمانه که از وقتی دراز کشیده بود، مریم کنارش ُغرُغر میکرد ،با کالفگی بلند 
شد ،دست مریم را گرفت و پشت سر خودش کشید..به سمِت اتاِق شهریار حرکت 

وارد شد ..مریم را به کرد ..چند ضربه به در زد و باکسب اجازه از برادرش ،
داخل ُهل داد و سپس رو به شهریار گفت : داداش بیا اینو بردار ببر بیرون 

 بگردونش
 که دست از سِر کچل من برداره ...براش قاقا لی لی هم بخر،بل

 ارمذم َکپه ی مرگمو بزصبح کالس بودم ..خسته ام میخواا
 

بعد چیزی خواستی به اقاتون سپس رو کرد به مریم و ادامه داد: تو هم از این به 
بگو ، بابای منو هم نسوزون ..این را گفت و بیرون رفت ،در راهم با شدت 

 بست
بابیرون رفتِن سمانه ،مریم از پشِت در برایش شکلکی دراورد و رو به شهریار 

 گفت :روان پریشه این دختره
 

بی بود و کتا شهریار درحالی که روِی مبِل چرِم کنار پنجره ی قدِی اتاقش نشسته
در دستش بود و گویا مشغول مطالعه بوده که انها مزاحمش شده اند..کتاب 

رابست ،عینکِ مطالعه اش را ازچشمش برداشت ودرحالی که از کارهای انها 
 خنده اش گرفته بود 

 عصبی بود ؟  گفت : چی شده عزیزم ؟ چیکارش کردی که اینجوری 
 

ت و خودش را روِی تخِت دونفره ی مریم شانه ای باال انداخت .. جلو رف
کرد ،و گفت: شهریار انداخت ،روی شکم دراز کشید و دستش را ستوِن چانه اش 
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 اهم یه کاری کنیم ،خانوم آمپر چسبوندم هیچی ..بهش میگم بیا
 

شهریار از این اصطالِح مریم خنده ای کرد و گفت :َدنی دخترِه نازپرورده ایه 
 ،برای کار کردن افریده نشده

 
مریم شکلکی دراورد و قیافه ای خنده دار به خودش گرفت و گفت :اره خب نه 

 اینکه بنده برای حمالی زاده شدم..!
شهریار لبخندی زد و ازجایش بلند شد ...کنار مریم روی تخت نشست و درحالی 

 که لُِپ او را میان انگشتانش می پیچاند، گفت : خیر،سرکاِر خانوم
بقیه فرمان  عمارتی ..فقط باید بشینی و امر کنی تا شما پرنِسس خانوِم این

 برداری کنن.
 

مریم که از این حرف انگار قند در دلش اب شده بود .خودش را جمع و جور 
 کرد و بلندشد چهار زانو نشست و گفت :میگم شهریار؟

 
 شهریار :جاِن شهریار؟

 مریم : منو تو دراینده باید کجا زندگی کنیم ؟ 
 

برای ادامه تحصیلم باید به لندن برگردم ..همون طور که قبال هم شهریار : من 
ساله که ساکِن لندن هستم ...خونه زندگِی من اونجاست ..اینجا  8بهت گفتم ،من 

م جمع می کنی ..تخصصم رو که گرفتمبرمیگردیم لندن،ازدواج میکنیم و باهم 
وطن و سرزمین میریم پاریس..فرانسه کشورابااجدادیه منه..ترجیح می دم در 

 خودم فعالیت و زندگی کنم.
 مریم : ما که فعال قرار نیست ازدواج کنیم ..!

 
تونم تو رو  شهریار سری تکان داد و گفت :باید ازدواج کنیم مریم ..من نمی

 ارم و برم .ذاینجا ب
 

ساِل دیگه باید درس بخونم تا دیپلمم رو بگیرم ..توهم که  ۲مریم : ولی من هنوز 
کارای نظام پزشکیت اوکی میشه و تازه باید شروع کنی واسه اِه دیگه تا چند م

 و حاالحاال ها باید درگیِر تخصصت باشیتخصص 
 

شهریار با چهره ای گرفته ،ابرویش را در هم کشید و گفت :یا تو باید با من بیای 
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و اونجا ادامه تحصیل بدی و یا اینکه من قید تخصص رو بزنم و اینجا بمونم تا 
 درست تمام بشه و بعد باهم بریمتو 
 

مریم : من که زبان انگلیسی بلد نیستم که بخوام اونجا برم مدرسه ، دانشگاه های 
که   اینجا هم که قابِل مقایسه با دانشگاهی که تو میخوای توش تحصیل کنی نیست

 بخوای بمونی
 

ا م تشهریار :خب اینکه کاری نداره ..همین فردا برات یه معلم خصوصی میگیر
تمام تالشمو میکنم که هرچه سریعتر   بیاد و زبان رو بهت یاد بده.. ،خودم هم

 راه بیفتی
 

مریم : ُنچ ..نمیخوام ..من حوصله درس خوندن ندارم ..زبان رو باید با قرار 
 گرفتن در محیطش یاد گرفت .. عربی رو هم همینجوری یادگرفتم بدون معلم.

 
 

 
 ایوان ایستاده بودندخدمتکاران همگی به ردیف روی 

 
شهریار و شهاب به همراِه سمانه و فرشته نیز پایین تر از پله ها به استقباِل مریم 

 بانو ایستاده بودند
 
هرچه شهریار و سمانه به او اصرار کرده بودند که باانها به باغ برود و از  

 حاظر حالِ مریم بانو استقبال کند؛ او نپذیرفته بود ..استداللش هم این بود که در
یک غریبه است و هنوز عضو خانواده ی انها نشده و بهتر است که بعدا به 

 همراِه شهریار برای عرض ادب و احترام نزِد او برود
 

مریم باال پشِت پنجره ی قدی و سرتاسرِی اتاِق شهریار ایستاده بود تا شاهِد ورود 
 بانوی اشراف زاده شود  این
 

شنیده بود، ومی دانست که زنی فوق العاده جدی و  کم و بیش تعریفش را از بقیه
 رسمی ست ،بسیار سخت گیر و حساس نسبت به اداب و رسوم

 
او نوه ی یکی از خان های ایران و دختر یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی 
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بود که اصل و نسبش به ناصرالدین شاِه قاجار برمیگشت و به اصطالح شاهزاده 
 بود

واده ای اشرافی متولد شده بود و با همین رسم وایین رشد کرده بنابراین در خان
سال زندگی در پاریس،هنوز هم پایبند به فرهنگ و اداب و 28بود وبا وجوِد 

 رسوم اشرافِی ایرانیش بود
 

ِِ مشکی رنگِ لوکسی وارِد شد و پس  احمداقا دِر باغ را باز کرد و اتومبیل بنِز
 توقف کرد  ساختماِن عمارت ،مقابل پله هادرب باغ تا   از طِی مسیِر طویلِ 

 
شهریار پیش قدم شد و به سمِت اتومبیل حرکت کرد و در را برای مادرش باز 

 کرد
 

 زنی مسن و فوق العاده خوش پوش ، ارام و با طمانینه از اتومبیل پیاده شد
 

پالتویی تمام خز به رنگِ خاکستری را بدون این که بپوشد ،فقط روی دوشش 
ه بود و بوت های ساق بلندبه همان رنگ نیز به پا داشت که قدش را کشیده انداخت

 تر کرده بود.
 روی سرش  عینکی افتابی به چشم داشت و شالش را با بی قیدی به گونه ای

 انداخته بود که گویی چیزی اضافه ست و به زور ان را متحمل شده
 

اغوش گرفِت او  نگاهی به سرتا پای پسرش کرد و سپس دستانش را برای در
باز کرد..شهریار بارویی گشاده ،مادرش را تنگ در اغوش گرفت و بوسه ای 

بر موهایش زد...مریم بانو دستانش را دور کمر پسرش حلقه کرد و با کِف 
 دستش پشِت او را نوازش میکرد

 
پس از شهریار ،شهاب پیش رفت و خیلی سرد و بی احساس ، دسِت مادرش را 

 پشِت دستش زد .. چند کلمه صحبت کرد و عقب رفتگرفت و بوسه ای 
 

 این حرکِت شهاب انگار برایش عادی بود که به راحتی از ان چشم پوشی کرد
 
بانو داشته باشد ،کمی سرش را بدون اینکه تماسی فیزیکی با سمانه را دید که  

خم کرد و خوش امد گفت ..نوبت به فرشته که رسید ،او هم با حفظ فاصله ،با 
 با او احوالپرسی کرد  تراماح
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مریم که هر چه تا قبل از این درمورِد اوشنیده بود را حاال عینا داشت مشاهده 

 میکرد، اضطراب گرفته بود
دستانش یخ کرده بود ..با خودش گفت :خدا رحم کنه بهم با این مادر شوهر  

 ..شانس بیارم زنده زنده نخورتم 
 
 

بود که این شهاِب بداخالق و خشن ،در واقع به مریم با دیدِن این مادر دریافته 
مادرش رفته بود..وجای تعجب هم نداشت ،به هر حال در دامِن این مادر 

 پرورش یافته بود
 

****** 
مریم در اتاق نشسته بود و از استرس ناخن های دستش را به دندان گرفته بود و 

 با هرس به جانشان افتاده بود
 

تند تکان میداد و از رو به رو شدن با این بانوِی پاهایش را با اضطراب تند 
 ترسید اشرافی می

 
 سمانه وارد اتاق شد و گفت :تو که هنوز نشستی!!؟؟

 پاشو بپوش دیگه
 

ترسم ..خیلی استرس  مریم با ترس نگاهی به سمانه کرد و گفت :سمانه من می
 ترسم تابرسم پایین سکته کنم دارم ..می

 
الی که دست مریم را گرفت و او را از جا بلند کرد سمانه خنده ای کرد و درح

،گفت :ترس نداره عزیزم ..اونقدرام که به نظر میرسه بد و غیر قابل تحمل 
 نیست ..اینجوری تربیتش کردن دیگه ..دست خودش نیست 

 تتو هم شهریار کنارته ، نمیخواد بترسی ...مریم بانو پسراش رو خیلی دوس
 اره..پس اروم باش و با اعتماد بنفس برو پیششذام میداره و به انتخابشون احتر

 
دقایقی بعد ،مریم کت و شلواری سفید رنگِ اسپرت و دخترانه ای به تن 

کرد..دوِر سراستین های کت ، پارچه ی گلدار صورتی دوخته شده بود و روِی 
سینه ی کت ،گل رِز صورتی رنگی سنجاق شده بود،،کفش های فانتزی سفید 
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 با طرح های زیبای صورتی نیز به پا کرد رنگِ ِورنی
 

موهایش را پشت سرش جمع کرد وبه ارایشی ملیح که اصال به چشم نمی آمد 
،اکتفا کرد و در نهایت ، روسری کوچکِ ابریشِم صورتی رنگی َسرش کرد و 

 در یک طرِف گردنش به شکل پاپیون ِگره زد
 

و گفت : بگیر اینارو هم سمانه در لحظه اخر جعبه ای را مقابِل مریم گرفت 
 بپوش 

 
را باز کرد..یک نیم سِت فوق العاده ظریِف برلیان  ُسرمه ایمریم جعبه ی مخمِل 

 بود با نگین هایی از یاقوِت کبود
 

سمانه ادامه داد : اینو شهریار گرفته ..گفت بدم بهت که واسه امشب بپوشی 
های زنونه خیلی اهمیت ...مریم بانو به جواهرات و چه میدونم این ظریف کاری 

و معتقده که سلیقه ی یه زن رو از نوع و طرِح جواهراتی که استفاده   میده
 میکنه، میشه شناخت .

 
به نظرش این جواهرات فوق العاده زیبا بود..ظریف و شیک و مسلما بسیار 

 گران قیمت که دل از کِف هردختری می ُربود.
 

 اماده ی رفتن شد. ادکلن را برداشت و کمی به مچ دستش زد و
 
لحظه ی اخر قبل از رفتِن سمانه از او پرسیده بود که ،مریم بانو را چگونه باید  

 صدا کند.
 

 همه ،او را بانو صدا کند .. سمانه هم گفته بود که مانند
صدا میکنند ..اماحاال "مریم بانو"تا ان موقع فکر میکرد که برای احترام اورا 

نست که بانو پسونِد نامش است که در شناسنامه اش دا طبِق گفته ی سمانه ،می
 نیز قید شده 

 
شهریار که پشت در به انتظارمریم ایستاده بود، نگاهی به سرتا پای او کرد و 

چشم به چشمانش دوخت و با لبخندی مردانه ،به اونزدیک شد و گفت :فوق العاده 
 شدی ..زیبا و باوقار
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 رفتند.  سپس دستش را گرفت و به سمِت پله ها

 
مریم و شهریار با ارامش مسیِر پله ها را طی کردند و پس از گذر از َسرَسرای 

یک سالن بزرگ با دکوراسیوِن کامال سلطنتی واشرافی شدند که   عمارت ،واردِ 
 مریم تا حاال، ان قسمِت عمارت نرفته بود و از وجوِد ان بی اطالع بود

 
ی طالیی رنگ نشسته بود و فنجانی نفره 0مریم بانو در َصدر سالن روی مبل 

 در دستش بود
 

کمی ان طرف تر شهاب و فرشته کنارهم نشسته بودند ..سمانه نیز سمتی دیگر 
 نفره نشسته بود 2روی یک مبِل 

 
 با وارد شدِن مریم و شهریار ،همه ی سرها به سمِت انها چرخید

 
 دند.به مریم بانو نزدیک شدند و چند قدمی او ایستا  ان دو ارام

 
شهریار روبه مادرش به زباِن فارسی، گفت : معرفی میکنم بانو ، سپس بانگاهی 

 به مریم گفت : مریم ،دختِر مورد عالقه و همچنین، همسِر اینده ی من.
 بانو ،مادِر من هستن سپس روبه مریم گفت : عزیزم ..ایشون مریم 

 مریم لبخندی زد و گفت : خوشبختم بانو
 
،بادقت و موشکافانه چشم به مریم دوخت و با دستش به بانو کمی درسکوت  

 کنارخودش اشاره ای کرد و گفت :بیا بشین اینجا
 

مریم اطاعت کرد و رفت ،کناِر مریم بانو نشست وپاهایش رامودبانه به صورِت 
 اُریب روی زمین ُجفت کرد و دستانش را روی هم گذاشت 

 
یر ذره بین گذاشته بود ..روبه مریم مریم بانو که انگار تماِم حرکاِت مریم را ز

کرد و باُتن صدایی زیبا که برازنده ی شوکتش بود گفت : دختِر تربیت شده ای 
 به نظر میرسی

 
سپس فنجانش را به لبش نزدیک کرد و ُجرعه ای از قهوه ی موجود در ان 
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 نوشید
 

ِف رفرشته درحالی که لباسی دکلته تاروی زانو پوشیده بود و موهایش را یک ط
شانه اش ریخته بود رو به مریم بانو کرد و گفت : مریم جون برخالِف سِن کمش 

 خیلی دختِر وارسته و باکماالتیه
 

ساله،با ان لباِس ۵ان طرف تر سمانه ی دوست داشتنی،مانند دختربچه های 
فیروزه اِی عروسکیش که استین های کوتاه و ُپف دار داشت و از کمر کلوش و 

تا روی زانویش را پوشانده بود ، موهای بلند و زیتونی رنگش  ُپف شده بود. و
را بی هیچ ارایشی آزادانه روی شانه هایش رها کرده بود ،که او را بسیار 

کوچک تر از سِن واقعی اش نشان میداد،در کنار شهریار نشسته بود و با خنده 
ازبین  شناسید ،بانو .من سخت پسندم و افزود:دوسِت منه دیگه ..منو که می

 اطرافیانم میگردم و بهترینشونو واسه دوستی انتخاب میکنم
 

 مریم بانو سری به نشاِن تایید حرف فرشته و سمانه زد و گفت : بله ..مشخصه.
 
 

 بانو :شنیدم خانواده ت ایران نیستن
 

 ..اما به زودی برمیگردن  بحرین زندگی می کنن  سالی میشه5مریم :بله ..
 

 گی در اونجا باِب میل نبود؟مریم بانو:چرا؟ زند
 

 مریم لبخندی زد و گفت : بله 
 

 مریم بانو : تو چرا نموندی با خانواده برگردی؟
 

مریم : راستش بیش از این تحمِل محیط اونجا رو نداشتم ..به همین خاطر تصمیم 
گرفتم قبل از خانواده م به ایران بیام و مدتی منزل دایی بمونم تاخانواده م 

 برگردن
 
ریم بانو سری تکان داد و با حرکِت دست و سرش اشاره ای به خانه کرد و م

 گفت : که َسراز اینجا درواردی؟
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مریم با َشرم سرش را پایین انداخت و بله ی ارامی گفت ..احساس میکرد ،بانو 

 میخواهد او را به چالش بکشد.
امر پیداست  مریم بانو اشاره ای به پوشش و روسرِی مریم کرد و گفت :از ظاهرِ 

 که مقید به شئوناِت اسالمی هستی
 

 مریم نیم نگاهی به بانو کرد و چیزی نگفت.
 

بانو ادامه داد: تا اونجایی که من اطالع دارم ،اسالم مخالِف سرسخِت حضوِر دو 
ا نامحرم چطور برای ت 2نامحرم زیر یک سقفه ..حضورتو دراین عمارت، کنارِ 

 خودت توجیه کردی ؟
 

هت در حالی که تمام تنش یخ کرده بود ،گوش به سخنان بانو سپرده مریم با بُ 
بود..درواقع بانو میخواست باپیش کشیدِن اعتقاداتش به اوبفهماندکه حضورش 

 دراین عمارت اشتباه است.
 

شهریار در جواِب مادرش گفت : شما هنوز اون طور که باید ،مریم رو نشناختید 
ی شید وپاسخ م ُمنحصر به فرِد اون اشنا  شخصیتِ .اما باگذِر زمان کم کم با 
 کرد سوالتونو دریافت خواهید

 
دانست که  مریم چیزی نداشت که درجواِب بانو بدهد..زیراخودش هم می

حضورش دران عمارت و رابطه اش با شهریار به عنوان دوجنس مخالف و 
 اشتباِه محض است   نامحرم

 نمی اودشان، سازی میزدندو م برای خواما چه کند که عقل و قلبش هر کدا
دانست به ساز کدامشان برقصد..اما درنهایت احساسش بر عقلش پیروز شده بود 

 و حاال او را دراین شرایط سخت قرار داده بود
 
با ارامش پاسخ داد: من دراین عمارت به عنوان دوسِت سمانه جان حضور دارم  

نمیکنم با حضور بچه ها و  ..وبا اشاره ای به فرشته و سمانه ،اضافه کرد: فکر
همچنین خدمتکارها،منو شهریار زیِر یک سقف تنها باشیم که خدایی نکرده مسئله 

 ای خالِف شئونات پیش بیاد...خیالتون از این مسئله راحت باشه بانو
 

بانوابرویی باال انداخت و جرعه ای از قهوه اش نوشید و به تکان دادِن سری 
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 اکتفا کرد
 

بود خودش را کنترل کرده تا نخندد،خودش را با پوست کندِن  که مشخص  سمانه
 میوه سرگرم کرد

 
شهریار نیز دور از چشِم بقیه چشمکی حواله ی مریم کرد و فنجاِن قهوه اش را  

 از روی میز برداشت
 

**** 
یک هفته از آمدِن مریم بانو گذشته بود و دراین مدت خواهراِن بزرگتِر شهریار 

 ،بانو ، به عمارت امده بودند ،برای عرض ادب به
 

شهریار همگی ُخشک و رسمی بودند و ظاهرا در این خانواده ،فقط   خواهران
 شهریار و سمانه به پدرشان رفته بودند

 
ویکتوریا خواهر بزرگشان که مادر نازنین بود و بعد از او ویانا،مادِر فرهاد و 

 .یاسمن ویاسمینا ..و دایانا مادر سیامک و سیاوش بود
 که ساکِن کالیفرنیا بود و مریم هنوز او را ندیده بود." آنجال " واما 

 مارت زده بودندعنیز به همراه پدر ومادرش سری به امیر محمد 
****** 

 دو روز بود که کارگران و خدمتکاران مشغول آزین بندِی باغ بودند
 

 ن ،میز ودر گوشه گوشه ی باغ گلدان های طبیعِی گل به چشم میخورد ..کارگرا
پایین اوردند و   صندلی های مبلِی شکالتی رنگ را دسته دسته از ماشیِن باری

 تایی چیدند6به صورت دسته های 
روِی میزها را با جاشمعی هایی که در انتهای ارتفاعش گلدان بود و اطرافش 

 خوشه های الماس مانند، اویزان بود گذاشتند
 

تزئین   مس با المپ های بسیارکوچکالبه الی درختان را ماننِد درخِت کریس
 کرده بودند

 
دو زن جوان در گوشه ای از باغ مشغوِل برپاکردِن خنچه ی عقدی به رنگِ 

 یاسی بودند
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 .انجام دهد. ی،از صبح به عمارت اماده بود تا میکاِپ فرشته رامعروفارایشگِر 

 
یک شدِن هوا شب شده بود و مهمان ها دسته دسته وارد باغ میشدند ..حاال باتار

 ،المپ های تزئینِی البه الی درختان چشمک میزدند و فضا را زیباتر میکردند
با گل های نیلوفِر کاغذی شناور در اب که داخلشان شمع کار  ،استخِر پر از اب 

 گذاشته شده بود ،رویایی به نظر میرسید
 

داماد ابشار مصنوعِی وسط باغ را راه اندازی کرده بودند و جایگاه عروس و 
 به زیبایی دیزاین شده بود...  کناِر ان

سمانه رو به مریم گفت : زود باش بپوش دیگه ..همه مهمونا اومدن و من که 
 خواهر دامادم هنوز بالتکلیف اینجا ایستادم 

 
 دقایقی بعد مریم و سمانه ،هردو لباس پوشیده و مرتب به سمت باغ رفتند

ه ب  ی زیبایی از جنس ساتِن خشک ومریم به سلیقه ی شهریار ،لباِس پرنسس
رنگ سیاه به تن کرده بود که روِی باالتنه ی آن باسنگ های براقی که در 

تاریکی شب و زیر نورهای رنگی، مانند ستاره هایی در سیاهی شب چشمک 
میزدند تزئین شده بود...لباس از کمر تنگ بود و از کمر به پایین با چین های 

تاده بود.استینها بلند و از جنس گیپور بود و دوِر کمرش زیادی به حالِت ُپف ایس
 کمربندی ورنی و پهن به رنگِ طالیی داشت.

 
به علِت پوشیده بودِن کامِل یقه ی لباسش ،سمانه شالی گیپور به رنگِ طالیی 

روی سر مریم انداخت و دوطرف ان را از پشِت گردنش رد کرد و سپس پشت 
باال بسته بود به صورت گل ُرز سرش روی موهایش که با کلیپسی 

روی زانو بود ..بنابراین ساپورتی زخیم به پاکرد   کرد....بلندِی لباسش تا  تزئین
 و نیم بوت های طالیِی پاشنه دارش را به پا کرد.

 
این دختری که ماننِد پرنسس ها   وقتی در اینه به خودش نگاه کرد..باورش نمیشد

 باشد...!در اینه مقابلش ایستاده ، خودش 
 

دستی به گوشواره های ظریِف برلیانی اش کشید که به اصراِر شهریار حاظر 
در آخر َخِز مشکی رنگی که در ابعاِد یک شال بود   شده بود ان را بپذیرد ،

روی دوشش انداخت ..که هم تزئینی بود و هم دربرابِر سرمای باغ کمی شانه 
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 هایش را گرم میکرد
 

گشت ،اورا کنار استخر ،میاِن  انش دنباِل شهریار میدربیِن میهمان ها باچشم
 جمِع چند مرد دیگر دید که گرداگرِد هم ایستاده و مشغول گفتگو بودند

 
که کت و شلوار مشکِی   از همان فاصله نگاهی عاشقانه به قد و قامِت او انداخت

برازنده ای به تن داشت ..پیراهن مشکی رنگی زیر کتش به تن کرده بود و 
را با شال و   اواِت ساتِن طالیی رنگ و دکمه های سراستیِن طالی خالصشکر

 و دست در جیب شلوارش ارام صحبت می کرد. کفش مریم ست کرده بود
 

مریم که او را در جمع مرداِن نااشنا دید ،از او فاصله گرفت و به سمت سمانه 
 رفت

 
داماد را اعالم خواننده ی ارکست در میکروفونش ،ورود عروس و   ساعتی بعد

کرد و شهاب و فرشته در میاِن دست و سوت های میهمانان از پله های ایواِن 
 دیزاین شده بود رفتند  که برایشان  عمارت پایین امدند و به سمِت جایگاهی

و فرشته در کنار هم مقابِل خنچه ی عقدشان نشستند و عاقد شروع به   شهاب
 جاری کردِن ختبه شد

 
 رض میکنم عروس خانوم ..ایا وکیلم؟ برای بار دوم ع

 
در حالی که یاسمینا و نازگل باالی سرعروس و داماد قند می سابیدند ،نیلوفر 

 باصدای بلند گفت : عروس رفته گالب بیاره
این حرف که از دهاِن نیلوفِر بیچاره خارج شد ،شهاب سرش را باال گرفت و 

م نبود که َدِر گوِش فرشته حواله اش کرد و سپس معلو  نگاهی بسیار خطرناک
چه گفت که بیچاره بالفاصله بله را داد واجازه نداد که عاقد برای بار سوم 

 حرفش را تکرار کند
 

 سپس عاقد روبه شهاب گفت : از طرف شما چطور ؟وکیلم ؟
 شهاب با صدای دورگه و چهره ی بسیار گرفته گفت :بله 

 
رکست باهیجان شروع به خواندن عروس و داماد که بله را دادند،خواننده ی ا

 کرد و جوانان ، رقص و پایکوبی را اغاز کردند
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گذشته بود و میهمانان هنوز گرِم میهمانی بودند و انگار کسی 22ساعت از 

 قصدرفتن نداشت
 

مریم تمام شب ذهنش مشغوِل نگاه های عجیِب شهاب بود..حتی لحظه ای که 
 بله گفته بود  معاقد از او وکالت خواست،چشم در چشم مری

 
نگاهش با قبل فرق کرده بود ..انگار داشت با نگاهش با مریم حرف میزد ..اما 

 خواست بگوید ؟...ذهن مریم دقیقا درگیِر همین بود چه می
 

 شهریار کنارش نشست و گفت : بلند شو کمی باهم برقصیم
 

..قاطی  رقصم مریم چشمانش را درَحَدقه چرخاند و گفت : اره ..منم پامیشم می
 این همه مرد

 
شهریار گفت : منظورم رقص تانگو بود..ضمنا چراغا همه خاموشه ..قرارم 

تکون تکون بخوری   نیست که دلبری و طنازی کنی ..فقط باید سرجای خودت
 ..همین 

 
 مریم : بله متوجه م ولی همینم اسمش رقصه دیگه

 
دیگه انقدر نه  شهریار دستش را گرفت و به زور بلندش کرد و گفت : بیا

نیار...اینجا هرکسی سرش به کاِر خودش گرمه و کاری به تو نداره ..من دلم 
 میخواد باتو برقصم

 
سپس اورا دنبال خودش تا وسِط مجلس ..جایی که به عنوان پیست رقص در 

نظر گرفته شده بود کشاند..دو دستش را حائل بدن مریم کرد و او را میاِن 
 به حرکت کرد   شروع  الیِم اهنگتِم مبازوهایش گرفت و با ری

 وقتی به اطرافش نگاه کرد ودید که هیچ کس حواسش به انها نیست 
 دستانش را روی سینه ی شهریار گذاشت و تسلیِم خواسته اوشد 

کم کم بقیه زوج ها نیز به طابعیت از مریم و شهریار ،پا به پیست رقص گذاشتند 
د .کارشان اصال هیچ شباهتی به رقص دو به دو شروع به رقصیدن کردن  و،

 نداشت.
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درواقع انها دراغوش هم ایستاده بودند و فقط به چپ و راست متمایل میشدند..این 
 دقیقا همان کاری بود که مریم وشهریار نیز مشغول ان بودند

 
سنگینِی نگاه شهاب را روی خودش احساس درهمین هنگام بود که 

تا صورتش را از   سینه شهریار تکیه داد کرد...بالفاصله پیشانی اش را به
چشماِن نافِذ شهاب که در ان تاریکی مانند چشماِن گرگی که به طعمه اش نگاه 

 میکند ، می درخشید..پنهان کند
 

شهریار بی خبرازهمه جا، به خیاِل اینکه مریم احساساتی شده،از این حرکتش 
 و بیشتر به خود ای بر سِر او زد سِر ذوق امد و سرش راخم کرد..بوسه

 نزدیکش کرد
 

شهاب به اصراِر فیلم بردار بلندشد و به همراِه فرشته به جمِع زوج های ِ در حال 
رقص پیوست ،فرشته دستانش را دور گردِن شهاب حلقه کردو خودش را به او 

 چسباند و با چشمانی عاشق ،چشم به صورِت همسرش دوخت.
ی فرشته گذاشت وماننِد بقیه شروع به شهاب با بی میلی دستانش را روی پهلوها

 کردندتانگو  رکاِت ریتمیکِ تکراری به نام رقِص ح
 
تمام   بازهم نگاِه شهاب را روی خودش دید ، این بار خطر را واقعا حس کرد و 

قد به شهریار چسبید و َتنش را میاِن اغوِش او پنهان کرد...انگار که اینگونه 
 واست چشِم شهاب به اوبیفتدخ لش نمیس امنیِت بیشتری میکرد.. داحسا

 
**************** 

مریم وفرشته کنار هم ایستادند و شهاب و شهریار،نیز در دوطرِف انها..فرشته 
دستش را در بازوی شهاب حلقه کرد و لبخندزنان به دوربین نگاه کرد..مریم نیز 

 به طابعیت از فرشته از بازوی شهریار اویزان شد
 نفر گرفت 4ان   سِم یادگار ازو عکاس عکسی به ر

 
درعکس های بعد سمانه نیز به جمعشان اضافه شد و اصرار داشت که حتما در 

 همه ی عکس ها باشد و با اینکارش باعث خنده ی حضار شده بود
 

سمانه میاِن شهریار و شهاب ایستاد و رو به عکاس گفت:یه عکِس رمانتیک از 
را از دوطرف در کمِر برادرانش قفل کرد منو داداشام بگیرلطفا..سپس دستانش 
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و ان دو نیز لحظه اخر،دستانشان را حائِل شانه های ظریف او کردند و بایک 
گونه ی خواهرشان حرکِت غافلگیرکننده ،هر دو خم شدند ودرحالی که بوسه بر 

 ۲را فشرد و بدین سان عکسی زیبا ،باژستی طبیعی از ان  شاتمیزدند،عکاس 
 نفر گرفته شد

 
درعکس بعدی ،شهریار کناِر مریم ایستاد و یک دستش را حائِل شانه های او 

و عکاس ،بادوربینش ، این لحظه رانیز   کرد و مریم را به سینه اش چسباند
 برای انها ثبت کرد

 
***** 

 یک هفته از مراسِم عقِد فرشته و شهاب گذشته بود.
 

بروند واب وهوایی  بچه ها تصمیم گرفتند تا چند روزی را به شمال کشور
 عوض کنند

 
این سفر تماس گرفته بود و او را نیز دعوت کرده بود تا در یلداسمانه با 

هم پذیرفته بود و قرار بر این شد که دراصفهان به  یلدا..همراهیشان کند 
 .جمعشان بپیوندد

 
 صبح روز بعد همگی زیِر دروازه قرآن به یکدیگرپیوستند

 
 ای الزم ،اتومبیل ها پشت سرهم به جاده زدندساعتی بعداز هماهنگی ه

 
ظهر گذشته بود که به اصفهان رسیدند. اتومبیل ها مقابِل هتلی 2ساعت از 

 ستاره و لوکس توقف کردند5
 

بچه ها به کمکِ راهنمای هتل به اتاق هایی که از قبل رزرو کرده بودند، 
 راهنمایی شدند

 
 
 
  

هان گردی کردند ...روز سوم ،عازِم بچه ها دو روزی اصفهان ماندند و اصف
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 تهران شدند
 نیز به انها ملحق شده بود یلدا
 

یک روز در تهران ،در عمارِت دکتر)پدرسمانه( ماندند..خانه ای که بیشتر شبیه 
نهایی مازندران بود و بچه ها اشتیاقی برای ماندن در  به قصر بود ..اما مقصد

 تهران با ان هوای الوده نداشتند
 

صبح بود که اتومبیل ها وارد جاده ی فرعِی منتهی به ویال 0نزدیک به ساعت 

 شدند
 

ساعتی بعد بچه ها وارد ویالشده و کامال مستقرشده بودند...ان ویال به قدری 
اتاِق ویال به طور مساوی بین بچه ها 8بزرگ بود که برای همه جا داشت ..

 افت تقسیم شد و بدین ترتیب به هر زوج یک اتاق اختصاص ی
 

لدا ییل دوتخته بودنه اتاق ها ،مریم طبِق معموِل همیشه ،هم اتاِق سمانه بود ..به دل
 رفت تا با نازگل ،خواهر امیر محمد هم اتاق شود

سمانه را کنار کشید وارام به او گفت: با منیژه و علی اقا صحبت کردی که لو  
 ندن منو قبال اینجا دیدن؟

 
وِر انگشتش پیچیده بود وبا لذت به ان لیس میزد سمانه درحالی که لواشکی را د

،گفت : اره بابا گفتم ..خیالت راحت..تازه کلی هم ترسوندمشون ..بهشون گفتم 
 اگه سوتی بدن جیزشون میکنم 

 
 مریم گفت :خوبه خداکنه همین طور بشه..خیلی

 ترسیدم  می 
 

میارید شهریار به انها نزدیک شد و گفت :چیه شما دوتا ،تافرصتی بدست 
 درگوِش هم ِپچ ِپچ میکنید..!

 
رد و گفت :چیه سمانه انگشِت پیچیده در لواشکش را تا انتها در حلقش فرو ک

 ونیم دو کالم صحبت خصوصی با زن داداشمون بکنیم ؟ت داداش ؟ما نمی
 

این زن داداش گفتن های سمانه ،برای مریم دیگر عادی شده بود..روزهای اول 
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که سمانه را منع کند که فعال با این لقب صدایش نکند ، هرچه تالش کرده بود 
 کرد درت ،او را زن داداش صدا میرقبی فایده بود ،و سمانه همچنان پُ 

 
شهریار هم که انگار از این لقبی که سمانه به مریم داده بود خوشش امده بود و 

 خندید می
 
 

*************************************** 
 

این به تعداد تقسیم بشیم ..نصف اون ور نصف این ور...سپس شهریار گفت :بی
 خودمه..ا دست مریم را محکم گرفت و گفت :البته ،مریم ب

 
 بقیه بچه ها به طور مساوی میاِن دوگروه تقسیم شدند 
 

بازی با ضربه ی شهریار به زیر توپ اغازشد و بچه ها تماِم تالششان را برای 
 کردند پیروزی گروهشان می

 
دند که از همه بلندتر ی زرین ضربه ها را شهاب و شهریار ماین میان بهتدر

 بودند و تجربه ی والیبال راهم به صورت حرفه ای داشتند
 

بازی خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه مریم متوجه شد ،شهاب فقط دنبال این 
 است که توپ را به گونه ای پرتاب کند که به او برخورد کند

ده بود جاخالی دهدو لحظه ای اخر پشِت سر شهریار پناه چند باری موفق ش
 بگیرد تا از ضربه ها در امان باشد

 
شهریار نیز باصدای بلند رو به برادرش گفته بود: مواظب باش بابا ..قرار نیست 

 که اون توپ رو تو سِر ما بکوبی تا پیروز بشی..دقت کن داداش
 

رسه ،خب ت می  خانوم کوچولوتبود: اگه   فتهشهاب نیز ادایی دراورده و گ
 بازی نکنه

 
درهمین لحظات شهاب بالخره موفق شد تا ازغفلت مریم استفاده و نیِت شومش 

وباشدت روی زمین برخورد کرد اوکند .. توپ باسرعت به صورِت را عملی 
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 افتاد.
 

شهریار بالفاصله به سمتش دوید .. دست زیر سرش گذاشت و بلندش کرد ..توپ 
رت به صورتش برخورد کرده بود که خون از بینیش فّواره میزد..بچه چنان با قد

 پرسیدند. ها همه ِگرد مریم حلقه زده بودند و بانگرانی حالش را می
 

شهریار دستش را محکم روی بینی او نگه داشت و روبه سمانه گفت :َدنی برو 
سمِت ویال او جعبه کمک های اولیه رو بردار بیار ببینم ..سمانه دوان دوان به 

 رفت تا دستوِر برادر را اجرا کند
 

درهمین حین معلوم نبود شهریار چه از شهاب دید که مریم را رها کرد و باقدم 
های شتاب زده و عصبی به سمِت او حمله ور شد ...هنوز به او نرسیده ،ُمشتش 

 حواله ی صورِت شهاب کرد  و  را ُپر
 

ه زد و ب او فریاد می  عصبی برسرِ شهریار یقه ی شهاب را گرفت و با صدایی 
گفت و شهاب نیز به همان زبان فریاد زنان ،پاسخش  زباِن فرانسه چیزهایی می

 داد. را می
 

بچه ها که شاهِد َجر وبحث میان ان دو برادر بودند ،باشدت یافتن درگیری ،به 
 کنند  سمت انها دویدند و سعی کردند آن دو را از یکدیگر جدا

 
محمد تمام تالششان را میکردند تا شهریار را راضی به عقب نشینی پرهام و امیر

 کنند اما گویا اتش خشمش به این راحتی ها قرار نبود فروکش کند
 

مریم درد و خونریزِی بینی اش را کال فراموش کرده و با تعجب شاهِد این رفتاِر 
ه حق را به سمانخشونت امیِز شهریار بود..تاکنون او را اینگونه ندیده بود ..حاال 
خواست مسئله  میداد که ِسری قبل َسِر کتک خوردنش انگونه ترسیده بود و می

 ی کتک خوردِن او را ازشهریار پنهان کند
 

سمانه با ترس و پریشانی جلو رفت و دستش را دوِر کمر شهریار حلقه کرد و 
 گفت :تروخدا داداش بس کن ..عمدی نبود که ..بازیه دیگه ..پیش میاد

 
هریار سرش را پایین گرفت و روبه سمانه گفت :عمدی نبوده ؟من خودم شاهد ش
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کرد تا توپ رو به مریم بزنه ..چقدر بهش تذکر  بودم که اون تمام تالشش رو می
 دادم ؟؟

 
سمانه که اشکش در امده بود بوسه ای بر قفسه ی سینه ی برادرش زد وگفت 

بینم قلبم وامیسه  جوری می:داداشی به خاطر من بس کن ..من شماها رو این
 ..تروخدا ولش کن 

 
شهریار نفس نفس زنان نگاهی به خواهرش کرد و باگفتِن جمله ای زیر لب دسِت 

 پرهام و امیر محمد را که محکم او را نگه داشته بودند پس زد و 
 باصورتی ُسرخ شده از عصبانیت به سمِت مریم برگشت 

نفس زنان ،گفت :بگیر باال سرتو تا چانه ِی او رامیاِن دستش گرفت و نفس 
 خونریزی بند بیاد.

 
نزد انها برگشت و تکه ای گاز از جعبه ی کمک های اولیه برداشت و به   سمانه

دست شهریار داد...شهریار گاز را لوله کرد و بینِی مریم را محکم گرفت او را 
 از زمین بلند کرد و گفت :بیابریم دراز بکش تا زودتر بندبیاد

 
 این اتفاق بچه ها َدمغ و گرفته هریک به گوشه ای پناه بردندبا
 

 شهاب نیز به سمِت دریا حرکت کرد و فرشته نیز به دنبالش
روِی کاناپه ی موجود در سالن دراز کشید ، شهریار کنارش روی زمین نشست 

 و با نگرانی چشم به او دوخت
 
 میکنی باخودت ..!خنده ای کرد و گفت :بابا تیر که نخوردم تو اینجوری  

 اتفاقه دیگه ..میفته 
 

بیرون فرستاد و گفت :همه شاهد بودین که چند بار   شهریار نفسش را با شدت
 خاره  بهش تذکر دادم اما انگار تنش می

ته ریِش شهریار کشید و گفت :نباید جلوی بچه ها با   مریم دستش را روی
 ردش کردی ..ه جلو بقیه خُ برادرت اینجوری رفتار میکردی ..زشت

 
شهریار چشمانش را روی هم گذاشت و گفت :دست خودم نیست وقتی عصبی 

 میشم عقلم از کار میفته.
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ینمت .تو ناراحت باشی مریم لبخندی زد و گفت :دلم نمیخواد دیگه اینجوری بب

 یرهگ منم دلم می
 

 شهریار دستش را روِی دسِت مریم گذاشت که درحاِل نوازِش ته ریِش او بود و
 گفت :خداروشکر خونریزیش هم تمام شد ..حالت خوبه ؟

 
 مریم :خوبم نگران نباش یه خونریزی ساده بود

 
 
 

دو روز از ماجراِی بازی و درگیری شهاب و شهریار گذشته بود و ظاهرا همه 
چیز امن و امان بود،اما دراین بین این دو برادر دوقلو هنوز هم باهم َسرسنگین 

 ان َرد و َبدلبودند و صحبتی میانش
 شد نمی 
 

 بچه ها قرار گذاشته بودند تا به اتفاِق هم به اسب سواری بروند
 

اسب بالغ وجود داشت که متعلق به شهاب،شهریار و سمانه  0در اسطبِل ویال 

بودند که گویا پدرشان زمانی که آنها نوجوان بوده اند،آن اسب ها را که ان زمان 
کرده بوده و در آن ویال برایشان اسطبلی ساخته  ُکره بوده اند برایشان خریداری

 و علی اقا نگهباِن ویال را ماموِر رسیدگی به اسب ها کرده بود
 

واماده ی   حاال ان ُکره اسب ها بزرگ شده و به اسب های بالغ تبدیل شده
 سواری دادن

 
 اسب.  0نفر بودند،و همان 27اما مشکل اینجا بود که بچه ها

 به نوبت سواری کنندقرار براین شد که 
 

سمانه که در سوار کاری ماهر بود و در واقع سرگرمِی اش محسوب میشد ،از 
همان ابتدا،لباس سوارکاری به تن ،با َجستی ماهرانه براسبش که نام ان را 

گذاشته بود ،نشست و باضربه ای به زیر شکِم لوسیفر به او فرماِن  "لوسیفر"

 شد حرکت داد و با سرعت از انجا دور
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با بدنی بسیار   شهریار در حالی که افساِر اسبی سیاه رنگ و غول پیکر

عضالنی را در دست داشت ،از اصطبل خارج شد و رو به مریم گفت :این اسب 
  "شارلوته"منه ،اسمش 

 
اسب انداخت و گفت :چقدر  مریم با دهاِن باز از تعجب نگاهی به قد وقواره ی

 ندی ندیده بودم ..ادم ازش میترسه!تاحاال اسبی به این بلبزرگه؟
 

نام  "شارلوت"شهریار با لبخند دستی بر یاِل اسبش که طبق گفته ی خودش 

هست ،  "شایر"و از نژاِد   کشید و رو به مریم گفت :این اسب انگلیسیِ   داشت

 شایرها بلد ترین نژاد اسب رو دارن
 

 مریم نگاهی به اسب انداخت و گفت :این االن قدش چقدره؟
 

 متر 2شهریار : 
 

تا 208مریم : این اسب فقط به درد ادمهای قد بلند میخوره ..فکر کن تو با اینکه

 قد داری ، بازم برای سوار شدن باید َپِرش کنی 
 

شهریار خنده ای کرد و گفت : کامال درسته ،پدرم هم به همین خاطر این نژاد 
 رو برای من و ویلیان انتخاب کرده.

 ب منتظرچی هستی؟ بیا سوار شو.سپس ادامه داد :خ
  

مریم قدمی به عقب برداشت و با ترس گفت :من سواِر این غول پیکر بشم؟ 
 عمرا..!

 شهریار :نترس عزیزم ،من بهت کمک میکنم
 

مریم مانند بچه ها سرش را با شدت تکان داد و گفت : نوموخوام ..من اصال تو 
 عمرم اسب سواری نکردم ..سوار کاری بلد نیستم

 
شهریار :بالخره باید از یه جایی شروع کنی ..وقتی یاد گرفتی حسرت میخوری 

 که چرا پیش از اینها یاد نگرفتی ..خیلی لذت بخشه
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من بهت گام به گام اموزش میدم ..بیا عزیزم ..بیا نترس..بهت قول میدم اتفاقی 
 نمیفته ..به من اعتمادکن

 
پس نگاهی به اسب کرد و گفت مریم با َشک و َتردید نگاهی به شهریار و س

 :باشه ..ولی حواست بهم باشه ها
 

کاب این ر  ید اول یه پاتو رویِ شهریار رو به مریم گفت : نترس عزیزم ..ببین با
روی کمِر اسب بندازی ..چند بار   اون یکی پاتو  اری و بعدش با یه َپرشذب

 گیری  تمرین کنی یاد می
 

از زمین کرد و گفت :این ارتفاعش خیلی مریم نگاهی به رکاب و ارتفاِع آن 
 زیاده شهریار..باید یه چیزی بزارم زیر پام تا بتونم پامو روِی رکاب بزارم

 
انداخت و گفت :درسته ارتفاعش برای تو زیاده ..سپس   شهریار نگاهی به رکاب

 ادامه داد :بیا اینجا ،من بلندت میکنم 
 

فل کرد ،شهریار کمِر او را گرفت مریم پیش رفت ، دو دستش را به زیِن اسب ق
 و از زمین بلندش کرد و گفت :حاال پای راستتو بزار روِی رکاب

 
 زین بنشیند  مریم هرانچه شهریار گفت را اجرا کرد و به سختی توانست روی

 
وقتی خودش را در ارتفاع دید با ترس َخم شد و گردِن اسب را بغل کرد و با  

ردم ..پشیمون شدم ..نمیخوام ..منو بیار پایین حالتی گریه مانند گفت :غلط ک
 رسم ..این خیلی بلنده ..میزنتم زمینااات یار..ترو خدا بیارم پایین ،من میشهر
 

شهریار با ارامش گفت :ترس نداره عزیزم ،باید یاد بگیری هدایتش کنی ..ضمنا 
 نتت زمینز ینجوری تقال نکن که َرم میکنه میا
 
تر غالب ُتهی کرد و بناِی گریه َسر داد و گفت : بیارم از این حرِف شهریار بد 

 خوام بابا..نخواستم پایین..نمی
 

شهریار که انگار فهمیده بود ،مریم به این راحتی ها ارام نخواهد شد و ،واقعا 
 ترسیده ،



romantops

 
142 

 

و   پایش را روی رکاب گذاشت و با َجستی بلند ،خودش را روی اسب انداخت
نش را از زیِر بغِل او رد کرد و سپس افسار را با ُپشِت سِر مریم نشست..دستا

یک دست گرفت و دست دیگرش را دوِر شکِم مریم حلقه کرد و گفت : حاال 
 کنیم  دیگه نترس عزیزم ، باهم هدایتش می

 
رد ،نفسی ک ریار دید و حاال احساِس امنیت میمریم که خود را میاِن اغوش شه

 راحت کشید و گفت : باشه ..بریم 
 

یار با، پایش ضربه ای به زیِر شکِم اسب زد و شارلوت ارام شروع به شهر
 حرکت کرد

 
نیم ساعت بعد، شهریار در حالی که اموزش های اولیه را به مریم داده بود 

،افسار را به دست او سپرد وگفت :حاال تو هدایتش کن واصال هم نترس چون 
 مهر جارو که اشتباه کردی ،من اینجاهستم و کمکت میکن

 
 
 

تقریبا یک ساعتی میشد که شهریار از اسب پایین امده بود و حاال مریم به تنهایی 
در حاِل سوار کاری بود..شهریار به او گفته بود که به عنواِن یک ُمبتدی،کارش 

بسیار عالی ست ، اینکه این سخنش برای تشویِق مریم بود یا واقعا اینگونه 
مریم انرژی مثبت داده بود و باعِث  بود،اهمیتی نداشت چون به هر حال ،به

 پیشرفتش شده بود
 

ب و اوهمیشه ارزوی سوارکاری را در دل داشت ، اما از انجا که قیمت اس
،از عهده ی پدِر بازنشسته ی اش برنمی امد ز ان هزینه های زیاِد نگهدارِی ا

 ،باعث شده بود که این عالقه فقط یک آرزو بماند
 

 تکِ ارزوهاِی محالش را ممکن کرده بود اما حاال دسِت سرنوشت تک
 

بانهایِت حوصله ،میاِن   شهریار همچنان باآن چکمه های بلنِد سوارکاری اش
زمیِن گرِد سوار کاری ایستاده بود و سوار کارِی مریم را تماشا میکرد و هرجا 

 را که او اشتباه میکرد،باصدای بلند او را راهنمایی میکرد
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ی با شارلوت اَخت شده بود و دیگر ترسی از او نداشت و حاال دیگر مریم ،حساب
 حق را به شهریار داد که گفته بود اگر سوارکاری را بیاموزد حسرت 

 خورد که چرا پیش از اینها این مهارت را کسب نکرده می
 
را به ایستادن وا داشت و روبه شهریار گفت :شهریار ، دِر  شارلوت  ارام ارام  

 بزار برم این اطراف سواری کنم میدون رو باز کن ،
 

شهریار اخمی کرد و گفت :اصال حرفشم نزن ...جنگل خطرناکه ..میری ُگم 
 میشی ..یااینکه ممکنه اتفاِق بدی برات بیفته

درسته که سوار کاری رو یاد گرفتی ،اما هنوز مهارِت هدایت یک اسب رو در 
 و زمین میزنتتشرایِط مختلف کسب نکردی..اگه اشتباه کنی َرم میکنه 

 
 مریم لَب َورچید و گفت :ترو خدا بزار برم ..خواهش میکنم 

 
 شهریار همچنان با قاطعیت گفت :نه ..اصال ..حتی فکرش رو هم نکن 

 
مریم ناراحت شد و با لب و لوچه ای اویزان ،سعی کرد از اسب پیاده شود ،اما 

 پایش به این راحتی ها به زمین نمیرسید و باید می َپرید
 

شهریار که او را اویزان از زین دید،به سمتش رفت ،کمرش را گرفت و او را 
 روی زمین گذاشت ،

 
مریم بدوِن هیچ حرفی ،سرش را پایین انداخت و با حالِت َقهر از میداِن سوار 

 کاری بیرون رفت 
 

به سمِت دریا رفت و لِب ساحل روی شن ها نشست و چشم به دریای مواج 
 ادد باراِن شدیدی که در راه بود میز دوخت که خبِر ا

 
دقایقی بعد شهریار کنارش نشست و گفت : من َصالِح تو رو میخوام عزیزم 

 ...تو نباید از من دلگیر بشی.
 

 ...جنگل برای سوارکاری مناسب نیست و خطرناکه.هستمخالفِت من به نفِع تو
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یادی به جنگل سپس اشاره ای به اطراف کرد و گفت :این ویال همینجوریش هم ز
 نزدیکه ، جنگل های این اطراف خیلی بزرگ و پیچ در پیچه

اگر بلد نباشی ،خیلی سریع ُگم میشی و اونوقت پیدا کردنت به این راحتی ها 
 نیست

 
خواستم یه کم این اطراف دور  مریم :حاال مگه قراره من تا کجا برم ،فقط می

 ..بعدشم مگه من بچه ام که ُگم بشم رفتم که بخوام ُگم بشم بزنم ..زیاد که باال نمی
 گردم دیگه ؟فوقش از هر راهی برم ،برمی

 
شهریار دست مریم را میاِن دستانش گرفت و گفت : حاال که دیگه دیره و کم کم 
هوا داره تاریک میشه ، اما بهت قول میدم اگه فردا بارندگی نباشه ، باهم میریم 

 کنیم جنگل و سوار کاری می
 

 خواد خودم تنها سوار اسب بشم  وام ،من دلم میخ مریم : نمی
شهریار لبخندی مهربان زد و گفت : باشه تو با شارلوت برو ، منم با کادیالک 

 پشت سرت میام که هواتو داشته باشم
 

 به سمِت شهریار برگشت و گفت : کادیالک؟ کادیالک دیگه چیه ؟  مریم
 

کادیالکه..ما عادت کردیم اسب شهریار : اسِب برادرم ویلیان رو میگم ..اسمش 
 .هامون رو با اسمی که براشون انتخاب کردیم صدا کنیم

 
 

پرده را کنار زد و نگاهی به اسمان انداخت ، از شانِس او از صبح بارندگی بود 
و تا زمانی که باران بند نمی آمد خبری هم از سوارکاری نبود ..دست و باِل بچه 

 د و همگی خانه نشین شده بودندها هم برای تفریح بسته شده بو
 

شهریار از صبح برای انجاِم کاری به شهر رفته بود و مریم بدوِن او با 
 کرد. تنها نبود ، احساس تنهایی می  اینکه
 

بود ، مریم یک آن تصمیم   بود ،باران هم موقتا بند امده 0ساعت نزدیک به 

صورِت باخبرشدِن سمانه گرفت تا بدوِن اطالِع بقیه به سوارکاری برود ،چون در
یلدا نیز کاری برایش پیش آمده و چند ساعِت پیش ..، دیگر از رفتن خبری نبود
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 ،شهریار او را با اولین پرواز به شیراز فرستاد و جایش بسیار خالی بود..
 

 ،و پس از شلوار و ژاکِت َپشمی به تن کرد ، شال و کالِه بافتش را به سر کرد
کش و کاپشنش را برداشت و ارام دِر اتاق را باز کرد ش ،دستیوت هاپپوشیدِن 

که در سالِن پایین نگاهی به بچه ها کرد  به سمت پله ها رفت و از ان باال 
 مشغول ورق بازی و قلیان کشیدن بودند.

 
اتاِق شهریار بالکنی داشت که به   راهش را به سمِت اتاِق شهریار کج کرد،

 سمِت پشِت ساختمان پله میخورد.
 

 درِب شیشه اِی بالکن را باز کرد و بی َسر و صدا ، از پله ها پایین رفت 
 
طبل حرکت کرد ...خوشبختانه علی اقا صاهی به اطراف کرد، سپس به سمِت انگ

بل را باز کرد و نگاهی به اسب ها انداخت صط..درِب چوبِی ادر اتاقکش بود 
شارلوت که رسید دستی اسب ، فقط شارلوت را دوست داشت ..به  0..از بین ان 

 به صورتش کشید و سپس افساِر او را گرفت و پشت سر خود راهش انداخت.
 

 ..قِد مریم تا رویِ یال که به جنگل منتهی میشد،ُبردارام ارام شارلوت را تا پشِت و
 خیلی اذیت می شد..شکِم شارلوت می رسید و برای سوار شدن 

ن نشست ..ضربه ای ارام به شکِم به زحمت پایش را به رکاب رساند و روی زی 
 حیوان زد و شارلوت ارام شروع به حرکت کرد 

 
کم کم که از ویال فاصله گرفت ،انگاه شروع به یورتمه رفتن کرد و سپس 

 باسرعت به سمِت جنگل تاخت.
 

زمستان بود وهوابسیار بسیار سرد.شالگردنش را روِی بینی و دهانش کشید و 
 الیت بدنش را گرم کند.سرعتش را بیشتر کرد تا فع

به جنگل که رسید سرعتش را کم کرد ..بوی خاِک باران خورده ،شامه اش را 
 کرد..با لذت محِو تماشای اطراف بود. نوازش می

 
افسار را کشید و شارلوت از حرکت ایستاد..نگاهی به اطراف کرد و خودش را 

از همان راهی که در عمِق جنگل یافت ..ظاهرا زیادی از ویال دور شده بود ..
 ت به جاییفر ..اما یک ساعتی بود که هر چه می کرد امده ،باز گشت فکر می
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سید..همه جاِی جنگل یک شکل بود و درخاطرش نمانده بود که وقِت ر نمی 
 آمدن از کجاها گذر کرده

 
 رفت و دیدش کم و کمتر میشد. هوا رو به تاریکی می

کرد ..مسیِر دیگری را در پیش گرفت واقعا ترسیده بود و در دل خدا خدا می 

 بود ..حاال دیگر به وضوح می..نیم ساعتی در مسیِر جدید رفت ،اما بی فایده 
 انست که ُگم شده د

ترسیده ،ُمدام اطرافش را ارام ارام اشکش جاری شد ..با چشمانی گشاد شده و 
 ردک نگاه می

 
ز صدقه َسری ماه هوا کامال تاریک شده بود و تنها اندک دیدی که داشت ،ا

صدای زوزه ی گرگ ها را که شنید ،چهار ستوِن تنش به لرزه درامد..به ۰بود..
 یک باره تصمیم گرفت تا از اسب پیاده شود و روی درخت برود

 
 

روِی شاخه ی پهنی   با گرفتِن شاخه ها خودش را به باالِی درخت رساند و
اِت درنده راحت بود که نشست ..اینگونه دیگر خیالش از بابِت گرگ و حیوان

 رسد دستشان به او نمی
 

گذشته بود..چشمانش از شدِت  8نگاهی به ساعِت مچی اش انداخت..ساعت از 

دانست  سوخت .. صدای زوزه ی گرگ ها را نزدیکِ خودش شنید..می گریه می
از فاصله های  که انها همان حوالی هستند..شنیده بود که گرگ ها بوی انسان را

 نندک تشمام میدور هم اس
کمی گذشت تا اینکه صدای ُخرُخرشان را پاییِن درخت شنید...شارلوت َرم کرده 

و از انجا  کوبید با قدرت ُسم هایش را به زمین  شروع به شیهه کشیدن کرد  و
 .. دور شد

 
 چند گرگ اطراف تنه ی درخت ایستاده بودند ،ناخن هایشان را به درخت می

درخت باال بیاییند اما خوشبختانه مریم بر فراِز اخرین خواستند از  کشیدند و می
رسید..از ترس خودش را  شاخه نشسته بود و دست ان حیوانات درنده به او نمی
شد، به هرحال او یک  خیس کرده بود و از خیسِی شلوارش مور مورش می

دختِر شهرنشین بود، وتابه حال چنین موقعیتی را تجربه نکرده بود و حق داشت 
 از این موقعیتی که در ان قرار گرفته ،وحشت زده بشود که
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رده..در گ و دنبالم می  اگاه شده  از غیابمباخودش گفت حتما تا حاال شهریار 

 انست که شهریار پِی اش خواهد آمدد بود و میدلش چراِغ امید روشن 
 

 درخت و از طرِف دیگر ،از یک طرف تقالِی گرگ ها برای باال امدن از 
شدِن خون از الی پاهایش اعصابش را ُمِتشنج کرده بود..ناگهان طاقتش جاری 

سر آمد و با تماِم توان ،شروع به جیغ کشیدن کرد..جیغ های بلندی که صدایش 
 شتگ جنگل ِاکو شده و به خودش باز می در
 
 
 

و آب از تمام   چند دقیقه ای بود که باران دوباره شروع به باریدن کرده
ه بود ..اما خوشبختانه ُحسنی که داشت ، گرگ ها با ،بارِش جاری شد  هیکلش

 باران دست از سِر او برداشته و به سمِت النه هایشان باز گشتند.
 شب بود و کم کم توانش تحلیل رفته و خودش را در مرِز بیهوشی می 2ساعت 

 دید.
 ازخیسی طوالنی مدت ،ِکرخت شده بود و احساِس َفلجی میکرد.  تمام بدنش

 دان هایش از شدِت سرما قفل شده بود.دن
 دیگر تواِن باز نگه داشتِن چشمانش را نداشت .

مرگ را با تک تک سلول هایش احساس میکرد و میدانست ،تا کسی بیاید و 
 پیدایش کند ،حتما از سرما جان خواهد داد.

 
چندین بار خواب رفته و نزدیک بود به پایین َپرت شود ،اما لحظه ی آخر خودش 

 ا گرفته بود.ر
 

 ه چشمانش بسته بود و اشهدش را همان طور ک
 واند،ناگهان صدایی را احساس کردخ می
 

چشمانش را با سرعت باز کرد و گوشش را تیز کرد تا ببیند این صدا واقعی ست 
 یا خیال...اما نه ..انگار واقعی بود.

 
امده   اش صدای خودش بود ..صدای مرِد همیشه در صحنه اش بود که شبانه ِپی

 شهریار بود که از دور دست ها اسِم مریم را فریاد میزد  بود...آری صدای
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خواست فریاد بزند و بگوید اینجا هستم ...اما دیگر توانی برایش باقی  او هم می

وانست نفس بکشد هم از ت ن که تا ان لحظه به هوش بود و مینمانده بود..همی
 معجزاِت الهی بود.
 شد،در دلش گفت :من اینجام شهریار،ترو خدا بیا اینور. نمی باصدایی که شنیده

 
کرد،تا شهریار بداند که او اینجاست  اما بی فایده بود ، او باید صدایش را بلند می

 وگرنه پیدا کردنش در ان جنگِل درندشت کاِر اسانی نبود
 

 معلوم نبود شارلوت چگونه به آنجا بازگشته هاما گویا خداصدایش را شنید ک
ه فرار گذاشته بود..مگر نه اینکه با آمدِن گرگ ها ،شارلوت با سرعت پا ب

 !بود..حاال چگونه در آن تاریکی مجددا نزِد مریم بازگشته بود؟ 
 مان دسِت یارِی پروردگارش نبود؟آیا این ه

ه ُسمش را بشارلوت کناِر درخت ایستاد و شروع به شیهه کشیدن کرد ..تند تند 
 زمین می کوبید ..

باَسر و صدای شارلوت ، صداِی پاهاِی اسبی که لحظه به لحظه نزدیک تر می 
 شد را شنید.

 آری او صدای شیهه های شارلوت را شنیده بود و به این سمت می آمد
 

اما به دلیل تاریکی هوا ، مریم هیچ چیز را نمی دید، حتی تِن خودش را ..انگار 
 که نابینا بود.

 
با   ای شهریار را پاییِن درخت شنید ،در حالی کهدر همین لحظات بود که صد

 فت و گ ِن فرانسه چیزهایی را به خودش میصدایی آرام به زبا
 دانست که مریم ان باالست. نمی

واست که جای مریم را خ ه با شارلوت حرف میزد و از او میشهریار گویی ک
 به او نشان دهد.

 
کشید و آن را به پایین  دنشتمام توانش را جمع کرد و شال گردنش را از گر

 تا شهریار متوجه حضورش شود. انداخت
 

شال گردن که به پایین پرتاب شد، شهریار دوباره باصدای بلند اسم مریم راصدا 
 زد 
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 کجایی مریم ؟ صدای منو میشنوی؟مریم ...مریم...مریم...
 

یدهم شده که مریم در حاِل حاظر باالی آن درخت باشد..شا اما گویی باورش نمی
 کرده که مریم بتواند از آن درخت باال برود. فکرش را نمی

 
همان َته مانده ی قُدرتش را جمع کرد و با صدایی ضعیف گفت :   تااینکه مریم

 شهریار
 

ناگهان صدای پاهای اسب که انگار قصد داشت از انجا دور شود ،متوقف شد و 
 عیف گفت :شهریار.به سمِت درخت باز گشت ..مریم دوباره با همان صدای ض

 
شهریار نوِر چراِغ قوه را به سمِت باالی درخت گرفت و پس از   درهمان لحظه

 دای من.خ یی مریم ..؟چند ثانیه او را دید و فریاد زنان گفت : تو اونجا
 

چشمانش را دوباره روی هم گذاشت و حتی ذره ای تکان نخورد..اخر توانی 
 نداشت که بخواهد پایین برود

 از اسب پایین امد، چراغ قوه را با دندانش گرفت و از درخت باال امد  شهریار 
روِی شاخه ی پایین تر از او نشست ..زیِپ بارانی اش را باز کرد ،چراغ قوه را 

در یقه اش گذاشت ..دستش را به سمِت مریم دراز کرد و گفت : بیا اینجا مریم 
 لم ..بیا اینجا*،بیا بغ

 سانتسرما فلج شده بود و حتی یک  ِن مریم از ترس واما بی فایده بود زیرا ت
 وانست جابه جا شود.ت هم نمی

شهریار که اوضاع را آنگونه دید ..خودش را به سمِت مریم کشید ،دستش را به 
او را به سمِت خودش کشاند ..مریم با ُسستی در آغوِش او   او رساند و

کرد..سرش را بوسید با  افتاد..شهریار فورا شروع به بوسه باران کردِن او
صدایی خسته و ترسیده ،گفت : تو اینجا چیکار میکنی دختر..؟.چجوری سر از 

ردم ک گردم؟ فکر می اینجا دراوردی؟میدونی چند ساعته که دارم دنبالت می
 خوراِک گراگا شدی ..اخه این چه کاریه که کردی؟

 
گیر م پایین ،منو محکم بو گفت : باید از اینجا بپر گرفت انگاه مریم را محکم بغل

 مریم 
 

اما مریم توان نداشت ..نتوانست خواسته ی شهریار را انجام دهد..شهریار دست 
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بی جاِن مریم ،انگار   مریم را گرفت ،بلند کرد و انگاه رهایش کرد..بادیدِن دستِ 
 ُملَتِفت شده بود که وخامِت اوضاِع او در چه حدی ست 

یک حرکت روی زمین َپرید ،خوشبختانه شهریار مریم را بغل َزد و با 
برای شهریار با آن َبدِن   شاخه در حدی زیاد نبود که با آن َپِرش اتفاقی  ارتفاعِ 

 َورزیده بیفتد 
 

شهریار با آخی ناله مانند با کمر روِی زمین افتاد و مریم هم درحالی که دستاِن 
 شهریار دوِر بدنش حلقه بود ،روِی شکم او افتاد.

یه به همان شکل ماندند تا اینکه شهریار مریم را از روی خودش کنار چند ثان
 و بلند شد نشست  زد
 

دوباره او را در آغوش گرفت و با ضربه های پیاِپی به صورِت او سعی داشت 
 دارد  تا او را به هوش نگه

 
شهریار: مریمی؟ ..عزیزم ؟ چشماتو باز کن ببینم ..صدامو میشنوی ؟ نخواب 

 هش میکنم نخواب ..چشماتو باز کنمریم ..خوا
 

 اما بی فایده بود
 شنید اما توان نداشت تکان بخورد. مریم صدای شهریار را می

 باران هنوز هم در حاِل باریدن بود و آب از سر و روِی جفتشان می بارید.
 

 دقایقی بعد صدای تیری در هوا پخش شد.
 

و تیری هوایی در بالفاصله اسلحه ی شکاری اش را برداشت   شهریارهم
 کرد..انگار که داشت اینگونه به کسی عالمت میداد.

 
چند لحظه بعد صدای قدم های اسبی را شنید که امد کنارشان متوقف شد و مریم 

از زیر پلک هایش شهاب را دید که اسلحه به دست و لباِس بارانی پوشیده 
 نشسته بود.چکید روِی اسِب قهوه ای رنگش  درحالی که اب از سرو رویش می

مریم کم کم همان اندک قُوای باقی مانده اش هم از دست رفت و دیگر متوجِه 
 چیزی نشد

 
*** 



romantops

 
151 

 

سمانه : کم کم داره َتبش پایین میاد..نگران نباش داداش ، برو استراحت کن ، 
 خودت حالت خرابه

 
که  تمریم باصدای سمانه ،چشمانش را گشود، سمانه و شهریار را َبر بالینش یاف

 ردند.ک ا نگرانی از او پرستاری میب
 

یساند و هنوز خ چکِ در دستش را در کاسه ی ابی میسمانه داشت حوله ی کو
 نشده بود   متوجِه بیدارِی مریم

 
شهریار نیز با صورتی رنگ پریده همچون َگچ و لبانی ترک خورده و سفید ماننِد 

بود و درحالی که  معتادانی که بی مواد مانده اند ، کنارش روِی تخت نشسته
 دسِت مریم را در دست داشت با چشماِن بسته ، در حاِل ُچرت زدن بود

 اما مشخص بود که وضعیتش بسیار وخیم است
 

بیچاره تماِم شب را زیِر آن باراِن شدید در جنگل به دنباِل او بوده..مریم دلش به 
 سوخت. حاِل این مهربان مرِد زندگی اش می

 
شهریار بود تکان داد و با این حرکت ، شهریار بالفاصله دستش را که در دسِت 

باتکانی از جا پرید و چشم به مریم دوخت ، لحظاتی به او ِنگریست و سپس با 
صدایی ُزمخت که نشان از عفونِت گلویش داشت،لبخندی بی جان زد و گفت : 

 بیدار شدی عزیزم ؟ 
 

شت و با صدایی ذوق زده سمانه باشنیدن صداِی برادرش َدرجا به سمت مریم برگ
 اما خسته گفت : قربونت برم عزیزم ..بیدار شدی ؟ 

 
مریم لبخندی به روِی سمانه زد..سمانه نگاهی به شهریار کرد و انگاه ارام از 

سرش بست ..در واقع بااین کارش پشت در را و خارج شدجابرخاست و از اتاق 
 دو را باهم تنها بگذارد  واست انخ می
 
ار به صورِت شهریار پاشید ، دستش را بلند کرد و َته ریِش او را نگاهی ُخم 

نوازش کرد ، سپس باصدایی َخش گرفته که به زحمت شنیده میشد گفت : میدونم 
 واستم این جوری بشه ..ببخشید.خ شتباه کردم ..معذرت میخوام ..نمیا
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رل نتشهریار درحالی که مشخص بود تماِم تالشش را کرده تا عصبانیتش را ک
 ای قفل شده و همان صدای ُزُمختکند، پلک هایش را روی هم فشرد و بادندان ه

رفته ،گفت : راجب این مسئله بعدا باید مفصال صحبت کنیم و تکلیفمو با این و گ
لجبازی و خودسریت مشخص کنم ..اما فعال بهتره سالمتیت رو بدست 

 بیاری..بعدا به خدمتت میرسم
 

و باید خود را   شهریار ،ارامِش قبل از طوفان است دانست که این ارامشِ  می
 برای َترکش های عصبِی شهریار اماده کند

 
 سرش را پایین گرفت و چیزی نگفت چون  

دانست که اشتباه کرده و باید تنبیه شود به خصوص که بااین اشتباه عالوه بر  می
 نفر دیگر را هم به خطر انداخته2جاِن خودش ،جاِن 

 
عیف گفت : خودتم حالت خوب نیست ، برو استراحت کن ، داری باصدایی ض 

 از هوش میری
  

شهریار اب گلویش را قورت داد و با این کارش انگار گلویش درد گرفت 
 ،صورتش از درد مچاله شد سپس ادامه داد : خوبم

 شهریار این را گفت و ناگهان چشمانش بسته شد و با صورت روی مریم افتاد
ش را روی سِر شهریار گذاشت که روِی سینه ی او افتاده بود و مریم ترسان دست

 گفت : شهریار ؟ شهریار ؟ چی شده ؟ حالت خوبه ؟ شهریار
 
 اما شهریار همچنان بی حرکت افتاده بود 
 
ترس برش داشت و باصدایی که تماِم سعیش را کرد تا بلند باشد ..صدا زد :  

 سمانه ..سمانه ؟ کجایی؟
 

فراوان تکانی به خودش داد و خودش را از زیِر سر و   ا تالشب  در همین حال
گردِن شهریار بیرون کشید،، به زحمت و ناله کنان از بدن درد ، بلند شد نشست 
روی تخت و سِر شهریار را روی زانویش گذاشت ..صورتش را نوازش کرد و 

 دم منگریه کنان گفت : شهریارم ..عزیزدلم ؟ چی شدی تو ؟ خدایا چه غلطی کر
...دستش را پیش برد و موهای به هم ریخته ی شهریار را که از عرِق پیشانی 

 اش به هم چسبیده بود را کنار زد ،
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 بوسه ای بر پیشانی او زد و دوباره رو به در بچه ها را صدا زد.
ناگهان سمانه با شدت در اتاق را باز کرد..اول نگاهی به وضعیت ان دو کرد و 

 ت : چی شده ؟ سپس رو به مریم گف
 مریم گریه کنان اب دماغش را باال کشید و گفت : شهریار ..نمیدونم چشه

 سمانه بالفاصله به سمِت انها دوید و شهریار را تکان داد ..داداش.. داداشی؟
 

 از اتاق بیرون دوید و فریاد زنان شهاب را صدا کرد.
 

خودشان را باالِی  امیرمحمد و شهاب اولین کسانی بودند که با جیغ های سمانه
 سِر بی جاِن شهریار رساندند.

 
شهاب نبضش را چک کرد و سپس دستش را روی صورت او گذاشت و گفت : 

وزه ..سپس رو به سیامک گفت : برو یه کاغذ قلم بیار ببینم س تو تب میداره 
 ..زود باش 

 
شهاب ، ژاکِت شهریار را ازتنش خارج کرد و او را روِی تخت کناره مریم 

 واباندخ
 

سمانه از جا پرید و قبل از اینکه سیامک تکان بخورد، کاغذ و قلمی از کشوِی 
 پاتختی برداشت و به سمت برادرش گرفت

شهاب تند تند چیزهایی روی برگه نوشت وآن را به دسِت سیامک داد و گفت : 
 سریع برو این داروها رو از داروخونه بگیر بیار...بدو.

 
 دوان دوان از اتاق خارج شدسیامک سری تکان داد و 

 سمانه گفت : داداش مگه داخِل کیِف ویزیتت دارو نداشتی؟
 

خرِج  آدریانهرچی بود رو دیشب تاحاال شهاب اشاره ای به مریم کرد و گفت: 
 ایشون کرد

 
 مریم سربه زیر چیزی نگفت.

 شهاب رو به بچه ها گفت :چه خبره اینجا ایستادین؟ برید دنباِل کارتون 
 ردک پشت سرهم ردیف شدند و سربه زیر از اتاق بیرون رفتندها ماننِد اُ بچه 

شهاب تب سنِج دیجیتالش را دردهان شهریارگذاشت و چیزی به زبان فرانسه به 
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خودش گفت و انگاه فورا فشارش را با فشارسنجی که داشت گرفت ،بادیدِن 
ریق کرد و فشار،بالفاصله از کیفش یک امپول دراورد و در رِگ دسِت اوتز

 قرصی زیِر زباِن او گذاشت.
 

مریم که از ترس تماِم عضالتش قفل شده بود ..مانند افلیج ها روی تخت کناِر 
 شهریار نشسته بود و به انها نگاه میکرد

 
شهاب نگاهی بی تفاوت و سرد حواله ی مریم کرد و سپس بر بالیِن برادرش 

مریم نگاه کند خطاب به او گفت نشست و به صورِت او ُزل زد و بدوِن اینکه به 
مونی ، از وقتی وارد زندگیمون شدی ، برادرم آرامش نداره  : عیِن سونامی می

 راشیت دسر براش می..دائم در
 

ِز اونو تامر  سپس نگاهش را به مریم دوخت و ادامه داد: اینم ازکار دیروزت که
ه مرِز جنون شب تو جنگل داشت بمن به خاطر تو دیسکته پیش بردی ..برادرِ 

 باروِن شدید دنباِل توبود.  سید و دیوانه وار زیر اونر می
بود..یعنی  ۸و رش اومده ..االن فشارش ریه نگاه بهش بنداز ببین چه بالیی به س

هست..میفهمی این چیزارو؟میدونی االن توچه وضعیت  49مرِز ُکما..درجه تبش 

 دقیقه دیگه بهش29اگه تا خطیریه؟میدونی این امپولی که بهش تزریق کردم رو 

 رسید،میرفت تو ُکما؟ نمی 
 
 اب دهانش را قورت داد و سرش را بی هیچ حرفی پایین انداخت. 

کبود شده و به سیاهی   مریم پزشک نبود اما ازصورِت سفیِد شهریار که حاال
میزد ،از لبهای سفیدش که ترک خورده بود و عرقی که بر پیشانیش نشسته 

 وخیم است شیده بدنش میفهمید که حالِش شدبود،از لرز
 
دستش را روِی صورِت شهریارگذاشت.شهاب نگاهی خشن به او کرد و با َتَشر  

 گفت : احتیاجی نیست تو به خودت زحمت بدی ..تو فقط دردسر درست نکن 
 
 اواست ، اماخب دلش از این حرِف دانست که مقصر است و حق با شهاب  می 

خودش را کناِر شهریار کشید و   گریه کرد ، انگاهشکست و بی صدا شروع به 
 دستش را نوازش گونه به سر و صورِت او کشید و اشک ریخت

 
شهاب نگاهی به مریم کرد و چیزی نگفت ، سمانه نیز اصال عکس العملی نشان 
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 نداد انگار که فعال چیزی جز بیماری برادرش برایش اهمیت نداشت.
ان به اتاق امد و داروهای در دستش را به نیم ساعت بعد سیامک نفس نفس زن

 سمت شهاب گرفت
 

 شهاب رو به او گفت : چرا انقدر دیر کردی ؟مگه نگفتم عجله کن ؟
 

سیامک نفس زنان گفت : به خدا با نهایِت سرعت رفتم و برگشتم ، جاده به خاطر 
رو  بارندگی دیشب خراب شده بود،مجبور شدم برم از بهداریه روستا داروها

 یرم.بگ
 

پنبه را اغشته به الکل کرد و پشِت دسِت    شهاب سری تکان داد و با عجله ،
شهریار کشید و سپس سوزِن آنژیوکت را در رِگ او فرو کرد و کیسه ی سرم را 

 باالی تاِج تخت آویزان کرد ..انگاه امپول را در ِسُرم تزریق کرد
ان را برای مداوای  کیِف پزشکی اش را که پایین تخت بود وشهریار از دیشب

مریم اورده بود را باز کرد و دماسنجش را برداشت ،در دهاِن شهریار گذاشت و 
مجددا درجه ی تبش را اندازه گیری کرد ، درجه را که دید ، امپولی دیگر اماده 

 کرد و در ِسُرم خالی کرد
 

چند ساعتی گذشت و شهاب هر نیم ساعت َتب وفشاِر شهریار را چک میکرد ، 
 هرا تبش کمتر شده بودظا
 

مریم نگاهی به ِسُرِم در دسِت خودش کرد که تمام شده بود ،دستش را پیش برد تا 
انژیوکت را باز کند که شهاب دستش را گرفت و گفت :صبر کن ببینم ..داری 

 چیکار میکنی؟ 
 

انگاه دستش را روِی پیشانی مریم گذاشت ، سری تکان داد و گفت هنوز تبت 
 ان  از کیفش برداشت و همراه با لیوانی اب  ت .سپس یک قرصباالس  خیلی

 به سمت مریم گرفت و گفت : بیا اینو بخور.  را
 مریم با ترس گفت : این چیه ؟ 

 
شهاب پوزخندی زد و گفت : نترس بچه ..درسته که ازت شاکی ام ولی درحاِل 

 حاظرمن یک پزشکم و تو یک بیمار..نمی کشمت.
 میاره. تب ُبره..تبتو پایین
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را گرفت و انژیوکت را با احتیاط از دستش باز کرد و پمبه ای  او دستِ  سپس
 روی ان گذاشت و گفت : اینو بگیر چند لحظه نگهش دار

 
به را روی رِگ خود نگه داشت ،حالش بد بود ،ضعف خودش از یک نمریم پ

ز طرف و حاِل وخیِم شهریار از طرِف دیگر او را بدتر ضعیف کرده بود..هنو
رفت ،ناگهان ُعق زد و تماِم محتویاِت معده اش را که  هم چشمانش سیاهی می

 اِب زردی بیش نبود روی لباسش باال اورد
 

سمانه که آن سمِت تخت دو نفره بر بالیِن شهریار نشسته بود،بالفاصله از 
جابرخاست،تخت را دور زد وبه سمتی که مریم خوابید بود امد، سپس رو به 

 داش میشه بری بیرون تا من لباِس مریم رو عوض کنم ؟شهاب گفت :دا
 

شهاب نگاهی به مریم کرد و رو به خواهرش گفت : ببرش حمام ،یه دوِش اب 
 انگاه از جابرخاست و از اتاق بیرون رفت  ولرم بگیره حالش بهتر میشه

 
سمانه با کماِل دلسوزی ، دستش را پیش برد تا پیراهِن مریم را در بیاورد که 

 یم دست سمانه را گرفت و زیر چشمی نگاهی به شهریار انداختمر
 

سمانه با ارامش گفت : نگران نباش عزیزم ، داداش شهریارم که فعال هوش 
 نداره ..بزار لباستو برات عوض کنم

 مریم گفت : .کمکم کن برم حمام ، اونجا خودم عوض میکنم
 اتاق هدایت کرد سمانه زیر بغِل مریم را گرفت و او را تا حماِم داخلِ 

 
او را لبه ی وان نشاند و بی حرف ،لباسهای او را از تنش بیرون اورد ..مریم 
نیز انقدر بی حال و بی جان بود که بی خجالت اجازه داد تا سمانه لباسهایش را 

 دربیاورد
 

و آن را ُپر کرد ،سپس مریم را بلند کرد و گفت :بیا   سمانه شیر وان را باز
ز بکش اب ولرم هم تبت رو پایین میاره و هم درِد عضالتت رو داخِل وان درا

 بهتر میکنه
 

سری تکان داد و در وان دراز کشید..سمانه دستی به موهای مریم کشید،بوسه ای 
بر گونه ی او زد و بامهربانی گفت :چشماتو ببند و یه ساعتی اینجا استراحت کن 
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 ، مطمئنا حالت بهتر میشه قربونت برم ،
 

جا برخاست و از قفسه ی حمام ،شیشه ای برداشت و مقداری از مایِع  سپس از
گیاِه مفیده  7موجود در آن را ،در اِب وان ریخت و گفت :این عصاره ی 

 ،ارامش بخشه 
 این را گفت و از حمام خارج شد و در را پشِت سرش بست

 
نش دچشمانش را بست و به اتفاقاِت اخیر فکر کرد..به سر به هواییش و گم ش 

مریم ،جان خودش را به   دران جنگِل منفور..به شهریاری که برای نجاِت جانِ 
خطر انداخته بود و حاال همچون جنازه ای بر روی تخت افتاده و به خودش می 

 لرزید
 

 باخودش گفت : اگه اتفاقی برای شهریاِر عزیزم بیفته چه خاکی به سرم بریزم ؟!
 

 . مراقِب شهریارم باش .خدایا غلط کردم ..من اشتباه کردم 
 
در دل از خدایش سالمتِی مرِد مهربان و دوست داشتنی اش را درخاست کرد و  

 ارام ارام از گوشه ی چشم اشکش جاری شد
 

تقریبا یک ساعت در وان دراز کشید و سپس تصمیم گرفت از انجا خارج 
از شود،اما تنش بی حس بود و قدرت نداشت َوزَنش را روی پا تحمل کند و 

 دار باصدایی ضعیف سمانه را صدا کرجابرخیزد..به ناچ
 چندلحظه بعد سمانه درحمام را باز کرد و گفت :جونم مریمی ؟

 مریم : میشه کمکم کنی بلند شم ؟ جون ندارم تکون بخورم
 

سمانه دِر حمام را بست و ارام به سمِت مریم رفت و گفت : آره قربونت برم 
..اب را تخلیه کرد ..دوش را برداشت و روی سِر ..سپس اورا لبه ی وان نشاند

مریم گرفت ..موهایش را با حوصله برایش شامپو کرد و تنش را بالیف و کِف 
 شاورِژن شستشو داد.

 
توانست تکان  مریم بی حرکت ماننِد مّیت فقط نشسته بود و یک اینچ هم نمی
 بخورد،گویی که نوزادی ست که مادرش او را استحمام میکند.

نهایت سمانه حوله ی لباسی را تِن او کرد و کاله را َسرش کشید..انگاه گفت : در



romantops

 
158 

 

 اینم از این ،حسابی تمیز و خوشمل شدی زن داداش جونم 
 
او زد و گفت : همیشه  لبخندی قدردانانه به روِی محبت های خواهرانه ی 

 ونم َدنی خوشگلهم می َمدیونت
خوبم بودی و برام عزیز بودی  سمانه لبخندی مهربان زد و گفت : تو دوستِ 

 ،حاال هم که شدی عزیِز برادرم ،وبرام بیشتر عزیز شدی
 

با کمکِ سمانه ، برخاست و از حمام خارج شد ، دراتاق کسی نبود و تنها 
 شهریار بود که بی جان روِی تخِت دونفره خوابیده بود

 
او ُزل زد  مریم کناِر شهریار نشست و باچشماِن َغم زده اش به صورِت کبودِ 

..دستش را پیش برد و َته ریِش او را نوازش کرد و گفت : زود خوب شو، من 
 به پهلو دراز رینم ، سپس روِی تخت کناِر شهریاعادت ندارم تورو اینجوری بب

 کشید و خیره به صورِت او شد ، ِسرمش رو به پایان بود
 

 مریم روبه سمانه گفت : ِسرمش داره تموم میشه 
 

اهی به کیسه ی ِسرم کرد و گفت : بزار برات لباس بیارم بپوش تا بگم سمانه نگ
 شهاب بیاد وضعیتشو چک کنه.

انگاه به سمِت کمد رفت و بلوز شلواری نخی برای مریم اورد و گفت : بیا اینارو 
 بکنم تنت ..تاوقتی تبت کامل قطع نشده ، نباید لباس گرم بپوشی

 
به در زد و سمانه باصدای بلند گفت : بیا تو  ای ارام ضربهچند دقیقه بعد شهاب 

 داداشی 
 

انِی او یشو بر بالیِن برادرش نشست ، دستی بر پ  شهاب وارد شد و مستقیم رفت
 تبش پایین اومد زد و گفت :

 
سمانه رو به برادرش به زبان خودشان چیزهایی گفت و شهاب نیز چند جمله ای 

 به همان زبان پاسخ داد
 

باز کرد و در سطل زباله ی کنار تخت انداخت، اما انژیوکت را شهاب ِسُرم را 
 از دسِت او بیرون نیاورد و چسبی روی ان زد تا تکان نخورد.
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سمانه بر بالیِن شهریار نشست ، َخم شد و بوسه ای ُپرمهر بر پیشانِی او زد و 

سپس باانگشتانش موهای َسِر او را نوازش کرد و گفت : زودتر بیدار شو 
شی ، ماها عادت داریم همیشه تو رو سرحال و قبراق ببینیم ..مریضی و دادا

 ضعف اصال به تو نمیاد عزیزم 
 به خاطِر َدنی خوشگله زودتر خوب شو 

 
انگاه اشکی که از گوشه ی چشمش جاری شده بود را با انگشتش پاک کرد و اب 

 دماغش را با صدا باال کشید.
 

 : حالت بهتره ؟شهاب نگاهی به مریم انداخت و گفت 
 

مریم با تعجب از احوال پرسِی شهاب ،بدوِن اینکه چیزی بگوید ، به تکان دادِن 
 َسری اکتفا کرد

 
شهاب نیز نگاهی عمیق به چشماِن مریم انداخت و بی هیچ حرفی از جابرخاست 

 و از اتاق خارج شد
 

تحلیل یخت ، که مریم با همان صداِی ی رنه همچنان بربالیِن برادر اشک مسما
 رفته گفت : شهاب چی گفت ؟

 
 سمانه اب بینی اش را بادستماِل در دستش گرفت وگفت : راجب چی ؟

 
درحالی که همچنان نگاهش به نیم ُرِخ شهریار بود گفت : راجب وضعیِت فعلِی 

 شهریار
 

سمانه اهی کشید و گفت : خداروشکر االن حالش خوبه ..فشاِر پایین و تِب خیلی 
 بود که الحمدهلل کنترل شد و االن رو به پیشرفتهباالش خطرناک 

البته هنوزم نرمال نیست و تبش باالست ..سپس ادامه داد : باید خدارو شاکر 
باشیم که تو ویال پزشک داشتیم تا بتونه به موقع به دادش برسه ..وگرنه اگر 

 واز این جاده های درب  نواستخ خبر کنیم ،تا می  از شهر اورژانسمیخواستیم 
خودشونو برسونن این سِر جنگل، شاید االن داداِش نازنینم االن   داغون از بارون

 بود توِی ُکما می
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سپس دستش را رو به اسمان بلند کرد و گفت : خدایا شکرت ..ازت ممنونم به 
 خاطر رحمتت که از ما دریغش نکردی

 باید از شهاب تشکر کنم که جوِن شهریارمو نجات داده مریم گفت :
 
به جنگل  مانه ِمن ِمنی کرد و سپس با شک گفت : مریم ؟ چرا بی خبر زدیس

 ردن که تا االن معلوم نبود زنده بودی یانه ..!ک ؟اگه به موقع پیدات نمی
 

همه جارو دنبالت گشتیم ، وقتی علی اقا گفت شارلوت نیست ، شهریار فهمید که 
ازفکر اینکه ممکنه شد  رفتی سوار کاری تو جنگل..داداشم داشت دیوونه می

 بالیی تو جنگل سرت بیاد.
 اون جنگل ُپر از حیووناِی درنده ست ..نباید

 رفتی مریم ...ببین چه بالیی سِر خودتون اوردی..! می 
 

.چوبشو هم خوردم مریم َشرمَزده چشمانش را بست و ارام گفت : اشتباه کردم 
برام درنظر بگیره ، ..حاال هم منتظرم شهریار به هوش بیاد، هر تنبیهی که 

 کنم. نمی  اعتراضی
 

 سمانه نگاِه خیس و غمزده اش را به مریم دوخت و چیزی نگفت
 شتن؟گ من میمریم پرسید : غیر از شهریار کیا تو جنگل دنباِل 

 
 بزنن به  سمانه : فقط داداش شهاب ...بقیه جرات نکردن نصف شب بدوِن سالح

اشتیم که یکیش ماِل علی اقا بود و واسه دِل جنگل ..ما اینجا فقط دوتا تفنگ د
کرد و شهاب برش داشت اومد دنبال شهریار  نگهبانی اینجا ازش استفاده می

 شهریار خودش بود ، دیگه بقیه ی پسرا سالح نداشتن.  ،یکی دیگه ش هم مالِ 
 

البته اگه داشتن هم ترسوتر از این بودن که بتونن برن..سپس اب دماغش را 
ن خاک برسرشون اسم و گفت :همشون ُبزدل و ترسواَ   اال کشیدرسر و صدا بپُ 

خودشونو هم گذاشتن مرد، هیف اسم مرد که رو ایناست ..بدبخت زناشون که 
 میخوان به این بی ُجرُبزه ها تکیه کنن

 
مریم : خب حق داشتن ، دلیلی نداشت که جونشونو واسه یه غریبه به خطر 

 بندازن 
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یز و خطرناک بود...اگه بدونی گرگا چجوری به جنگل تو شب واقعا خوف انگ
  درخت چنگ 

 زدن تا به من برسن ،بهشون حق میدادی که بترسن  می
 

سمانه لبش را کج کرد ومانند بچه ها گفت : اصال هم اینطوری نیست .. پس چرا 
 داداشای من نترسیدن؟

 
ال بااین ح وقتی که احتمال دادیم رفتی تو جنگل ،شب بود و هوا کامال تاریک ، 

نیست ، شهریار اسلحه شو برداشت و با   یم شارلوتبالفاصله بعد ازاینکه دید
 اومد تو جنگل..شهابم چند دقیقه بعد با اسِب خودش پشت سرش رفت. اسِب من

 
مریم : شهاب که از من بدش میاد..واسه چی باید جونشو به خطر بندازه و بیاد 

 دنبالم بگرده ؟!!
 

..اخالقش تنده و زود عصبانی میشه و کاری میکنه که نباید ، سمانه : بدش نمیاد
 اما بعدش پشیمون میشه ..درکل قلب مهربونی داره

 
 مریم : تو جنگل لحظه اخر باالسرم دیدمش ..ولی فکر میکردم خیاالتی شدم 

 
حتما به خاطر اینکه شهریار تنها نباشه اومده دنبالم وگرنه مطمئنم که اگر غیر  

 داشت حتی یک قدم هم برای پیداکردِن من بر نمی از این بود
 

سمانه : اشتباه میکنی ..بحث فقط تنهایِی شهریار نبود ، همینجا هم پابه پاِی ماها 
 گشت دنبالت می

 
شب شد و شهریار هنوز هم چشمانش را نگشوده بود و همچنان بی جان روی 

 ان تخِت دونفره ای که از ابتداِی سفرشان ، مریم وسمانه روی
 سمِت دیگر تخت بی رمق دراز کشیده بود بیدند، خوابیده بود و مریم نیزخوا می 
 

 خواببه انجا َسر بر سینه ی او سمانه انقدر بر بالیِن برادر اشک ریخت که هم
 ..رنگ و روِی شهریار رو به بهبود بود و کبودی کم کم َمهو میشد رفت
 

شهریار ُزل زده بود ، بااینکه  مریم همچنان بر پهلو دراز کشیده و به صورتِ 
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رسختِی تمام تالش بر س ناِی باز ماندن نداشت ، بازهم باچشمانش از خستگی 
بیدار ماندن داشت تا شاهِد باال و پایین رفتِن منظِم سینه شهریار باشد که به 

 راحتی نفس می کشد.
 ترسید خوابش ببرد و حاِل شهریار بد شود و کسی متوجه نشود می
 

بود و تنها پوشِش او ملحفه ای بود که رویش را پوشانده بود به  هنهبر* شهریار
همین خاطر ، مریم از نزدیک شدن به او َشرم داشت و فقط به گرفتِن دستش از 

 همان فاصله اکتفا کرد
 

دسِت شهریار را میاِن دو دستش گرفت و انگشتانش را نوازش گونه بر روی 
 یی ارام گفت : پس چرا بیدار نمیشی ؟موهای پشِت دسِت او کشید و باصدا

 ساعته که خوابی..بیدار شو ترو خدا 20 
 

انگاه آرام آرام اشکش از گوشه ی چشمش جاری شد..دلش برای صداِی مرِد 
ساعت بود که لبخندهایش را از مریم محروم  ۲۲مهربانش تنگ شده بود ، فقط 

 کرده بود و این خودش بزرگترین تنبیه برای او بود
 
 پشت خوابید و نگاهی به خودش و اطرافش انداخت به

ان روز مریم در اتاق خودش و سمانه خوابیده بود که شهریار بر بالین او بی 
و بعدا دیگر جابه   هوش شده و شهاب هم بالفاصله او را کناِر مریم خوابانده بود

 جایش نکرده بودند
اب هم هر نیم ساعت در واقع هر دو بیمار روِی یک تخت خوابیده بودند و شه

 یک بار بی سر و صدا بر بالینشان می آمد و عالئمشان را کنترل میکرد
 

اما   شب گذشته بود و ویال در سکوِت محض ..همه درخواب بودند 2ساعت از 

مریم همچنان بیدار بود و به حساِب خودش مراقِب شهریار بود که مبادا تبش باال 
 رود.

وبه روی تخت ایستاد و رو به مریم گفت : تو چرا شهاب ارام وارِد اتاق شد و ر
 هنوز بیداری ؟ 

 
رسم خوابم ببره و ت به سمِت شهاب چرخواند و گفت : میمریم چشمانش را 

 شهریار بازم َتبش باالبره و تشنج کنه ..منتظرم بیدار بشه 
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هنه ی شهریار گذاشته *شهاب نگاهی به سمانه کرد که سرش را روِی بازوِی بر
ِش برادرش به خواب *حالی که مانند َجنین در خودش جمع شده در اغو و در

 رفته بود.
 

رد کرد تا او را بلند   شهاب تخت را دور زد و ارام دستش را از زیِر سِر سمانه
کند که سمانه چشمش را باز کرد و با َمنگی نگاهی ترسیده به شهاب کرد ، 

 خواب.شهاب باصدایی ارام گفت : هیییش نترس منم ..ب
 

انگاه او را روِی دو دست بلند کرد ، سمانه نیز با اسودگِی خاطر دستانش را دوِر 
 گردِن برادر حلقه و سرش را برسینه ی او گذاشت و خوابید

 
ز اتاق بود که مریم شهاب خواهرش را در اغوش گرفته و در حاِل خارج شدن ا

 گفت : کجا
 ریش ؟ب می 
 

مریم چرخید و گفت : میرم بخوابونمش رو شهاب روِی پاشنه ی پا به سمِت 
تخِت خودم ..انگاه اشاره ای به تختی که مریم و شهریار روِی آن خوابیده بودند 

  چند نفره.ت : این تخت دونفره ست نه کرد و گف
اینجوری اذیت میشه ..سپس برگشت و از اتاق بیرون رفت و مریم به پاِی لنگاِن 

ده میشد ، تازه متوجه شده بود..باخودش شهاب چشم دوخت که روی زمین کشی
 گفت این چرا داره میلنگه ..!

 
چند دقیقه بعد شهاب دوباره لنگان به اتاق برگشت و گفت : تو هم بگیر بخواب 

چشمات داره از کاسه درمیاد. ، شهریار حالش خوبه ، تاچند ساعت دیگه خودش 
 بیدار میشه ، ضمنا من تا صبح بهش سر میزنم 

 
قعا تعجب میکرد ..این شهاب ، آن شهاِب همیشگی نبود ، شهاب اصال با مریم وا

 او حرف نمیزد ..اما حاال خیلی عادی او را مخاطب قرار داده بود..!
 

 مریم گفت : ارامش ندارم ..خوابم میاد ولی
تونم بخوابم ..نگراِن شهریارم ..اگه وقتی ماخوابیم ، یه وقت تبش باال بره  نمی 

 چی ؟ یا چیزیش بشه
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شهاب جلو امد و پیِچ ِسرِم شهریار را کمی دست کاری کرد تا قطراِت دارو 
باسرعِت کم تری وارِد رِگ او شود..انگاه دستش را روِی گردِن او گذاشت و 

 گفت : نترس ..تبش دیگه مثل قبل خیلی باالنیست که نگران کننده باشه
 

شده بود انداخت ، َخم شد سپس نگاهی به دسِت برادرش که در دستاِن مریم قفل 
و از کیِف سیاِه پزشکی اش که به اندازه ی چمدانی بزرگ بود ، یک شیشه ی 
دارو برداشت و سرنگی را در ان فرو و داروِی ان را در ُسرنگ کشید و به 

 سمِت مریم رفت 
 

 مریم خودش را جمع کرد و گفت : این چیه ؟
، حالت   ه راحت بخوابیشهاب با ارامش گفت : ارام بخِش بهت کمک میکن

 ، این بهت کمک  هنوز خوب نشده و بدنت ضعیفه ، حاظر هم که نیستی بخوابی
 میکنه 

 مریم اخمی کرد و گفت : نمیخوام بخوابم ..باید بیدار بمونم مواظب شهریار باشم 
 

ره ی بشهاب پلکی زد و گفت : من بیدارم ..خودم هم نگرانشم و خوابم نم
 ینم و ِچکش میکنم ..تو بخواب .ش  سرش می..تاصبح همینجا باال

 
اِر خورشید تا وسِط اتاق نوااز کرد ، هوا کامال روشن بود ووقتی چشمانش را ب

شید ، کمی بی حرکت سرجایش ماند و سپس به پهلوِی چپ برگشت ک َسرک می
 تاِج تخت تکیه بربا  ، ، شهریار را دید که با فاصله کنارش در ان سمِت تخت

سمانه نیز در کنارش با ظرِف سوپ نشسته و با ارامش قاشق های نشسته و 
 گذاشت سوپ را در دهاِن او می

 
باحرکِت مریم ، ان دو سرهایشان را به سمِت او چرخواندند ، شهریار دستش را 
به نشانه ی نخواستن جلوِی قاشقی که در دسِت سمانه بود گرفت و باهمان نگاِه 

 م دوخت اشناِی همیشگی اش به مریم چش
 

خدای شت که متوجه شد که چه دیده .. مریم هنوز هم َمنگ بود ، چند ثانیه ای گذ
او در  و چه میدید ؟ شهریارش به هوش امده و کنارش نشسته بود...بزرگ 

 خواب به سر می ُبرده..؟!
این یعنی شروِع یک روِز خوب براِی یک دِل شهریار به هوش آمده بود و 

 عاشق
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به سمِت چهار دست و پا ، و در جایش نشست ، خودش را  پریدبا سرعت از جا 

ِش او فرو رفت و سر بر سینه ی عضالنِی او *شهریار کشید ، بی حرف در اغو
نهاد و بی درنگ اشکِ شوق ریخت ، زبانش برای بیاِن احساساتش قصیر بود ، 

ِن یهمابنابراین ترجیح داد سکوت کند و عطِر یاِر صاحب دلش را با تمام وجود م
 ریه هایش کند.

 آری این شهریار بود ، همان که رایحه ی تنش منبِع ارامِش مریم بود.
پریشان و به هم ریخته ی مریم  شهریار یک دستش را نوازش گونه بر موهای

شید و دسِت دیگرش را دوِر شانه های نحیِف او پیچید و باصدایی َخش ک می
شت ، گفت : گریه نکن عروسکِ گرفته که نشان از عفونِت شدیِد گلویش دا

 قشنگم ..گریه نکن خانوم کوچولوِی من ..اروم باش
 

اما این حرفها به گوِش مریِم دلتنگ که عذاب وجدان داشت خفه اش میکرد 
 بدهکار نبود.

 
فین فین ُکنان اب دماغش را باال کشید و گفت : معذرت میخوام..غلط کردم  

 بر نه کاری بکنم و نه جایی برم ..اشتباه کردم ..قول میدم دیگه بی خ
 

حاللم کن شهریار ، به خاطِر بی فکرِی من اینجوری تامرِز مرگ رفتی و 
 برگشتی ..ترو خدا منو ببخش

 
 ، فندق کوچولو اروم باش مش گفت :شهریار با همان صداِی تحلیل رفته با ارا

رناک ، و خطاتفاقه دیگه برای هرکسی ممکنه بیفته ..با اینکه کارت اشتباه بود 
 اما همینکه متوجِه اشتباهت شدی ، کفایت میکنه 

 
حاال دیگه اروم باش و گریه نکن ، دلم نمیخواد چشماِی قشنگتو خیس ببینم ..دلم 

 میخواد همیشه برام بخندی تا از لبخندت دلشاد بشم
 

سپس صورِت مریم را از سینه ی خود جدا کرد و بوسه ای بر پیشانی اش نشاند 
به رویش پاشید..از همان لبخندهاِی معروفش که دل از دِل دوست و  و لبخندی

سالِح پنهاِن شهریار  ،می ربود و مریم همیشه به او میگفت که این لبخند  دشمن
 است برای نشانه گرفتِن دِل اطرافیان ، و الحق که همین طور هم بود
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ان بر صورِت ِزبر مریم پیش رفت و براِی اولین بار بوسه ای ُپر ِمهر از ُعمِق ج
 از َته ریِش یار زد و َسر به زیر عقب رفت .

ناگهان عیِن فنر از جا در رفت و خودش را   نگاهش که به سینه ی او افتاد ، 

از شهریار جدا کرد ، انقدر از دیدِن او هیجان زده شده بود که متوجه نشده بود 
فه هم فقط پایین هنه بود و ملح*ِوی در چه وضعیتی ست ، شهریار همچنان بر

تنه ی او را پوشش داده و قسمِت باال تنه بی پوشش مانده بود و مریم را حسابی 
 َشرمزده کرده بود

 
صورتش را با کِف دستانش  یاِن شهریار دزدید و*چشمانش را از تِن عر فوراً 

ته تنت کنن ؟ درس باصدایی بریده بریده گفت : حاال نمیشه یه چیزی پوشاند و
 ت بشینی َوِر دِل من*ولی خب اینجوری هم نمیشه که لختب داری ،  ه وتنت داغ

 
و میان خنده اش گفت : همین   شهریار با ُتِن صدایی خسته و بیمار خنده ای کرد

 َشرم و حیاِی قشنگته که تو رو جذاب و دوست داشتنی کرده ..تو مریم خودمی 
 

مانه که بی حرف، کاسه انگاه ملحفه را تا باال روی شانه هایش کشید و روبه س
ی سوپ به دست نشسته بود و ان دو را با لبخندی خواهرانه و دلنشین تماشا 

میکرد ، گفت : َدنی خوشگله پاشو یه چیزی بیار من بپوشم تا این َفنُدق کوچولو 
مینجوریشم اندازه ی یه فندقه ، می ترسم ه..بیشتر از این از خجالت آب نشده 

اون موقع باید اول ..ینی که هست کوچیک تر بشه از خجالت آب بره و از ا

بزرگش کنم و یه صد سالی صبر کنم تا بعد بتونم باهاش ازدواج کنم ، اخرش هم 
  نسلم منقرض میشه و داِغ دختر کوچولوم به دلم می مونه ..پیر میشم و 

 
از اتاق خارج شد و وارِد اتاِق رو به رو که متعلق   سمانه خندان از جا برخاست

 ی به همان رنگو تیشرت سفیدبه برادرانش بود شد ، چندی بعد با یک شلوار
بازگشت ، تیشرت را به تِن برادرش کرد ، ملحفه را کنار کشید و شلوار را نیز 

تا لباس را به  همکاری کردخواهرش  اریار نیز ، خود ببه پاِی او پوشاند ، شه
 تن کند

نم از لباس ..دیگه برهنه نیستم که کارشان که تمام شد ، شهریار گفت : خب ای
 خجالت بکشی و ازم دوری کنی

 
به قد و باالِی بلنِد شهریار انداخت  یک چشمش را گشود و یواشکی نگاهی مریم 

ا بود ، بازهم پاهایش نیِم بیشتِر طوِل تخت ر  تکیه بر تخت نشستهبا که با اینکه 
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  تل*خ* عنی داره ادم اال خوب شد ..چه مگرفته بود..انگاه گفت : اره ..ح
 بگرده

 
شهریار چشمکی حواله ی مریم کرد و گفت : فعال فصِل َشرم و حیاست ، اما به 

وقتش این روزام تموم میشه و فصِل جدیدی اغاز میشه ...سپس با شیطنت گفت : 
 اینطور نیست ؟

 
مریم که به خوبی متوجِه منظوِر شهریار شده بود ، ُمشتش را ُپر کرد ، بر 

...حتی تو این وضعیت هم دست از این حرفای و گفت : بی حیا   ِی او کوبیدبازو
 خاک بر سری برنمی داری..!

 
 که خودش هم ندیده می سمانه و شهریار هر دو با صداِی بلند از قیافه ی مریم

 انست قرمز شده ،خندیدند..د
 
 
 
 

ند اما هنوز دو روز بعد ، شهریار و مریم هر دو از َبستِر بیماری برخاسته بود
 هم کسالت داشتند و رنگ و رویشان پریده و بیمارگون بود

 
مریم نگاهی به کاسه ی سوِپ جلویش کرد و رو به سمانه گفت : نمیشه یه چیِز 

 دیگه بدی بهمون بخوریم ؟ حالم بدشد ازبس سوپ به خوردم دادی
 

، یه غذاها قسمانه : نه نمیشه ..جفتتون باید سوپ بخورین تا گلوتون خوب بشه...ب
روغن دارن واستون بده..سپس رو به شهاب کرد که بی حرف روِی مبِل کناِر 

 شومینه نشسته بود مطالعه میکرد و گفت : مگه نه داداش؟
 

شهاب از باالِی کتاِب در دستش نگاهی به خواهرش کرد و گفت : درسته..سپس 
تتون خرابه ..این نگاهی به مریم و شهریار کرد و ادامه داد : وضعیِت گلوِی جف

سوپ خیلی مقویه کمک میکنه تا صداتون صاف بشه ..درحاِل حاظر مفیدترین 
 غدا براتون همینه..بخورید و اعتراض هم نکنید

 
انگاه نگاهی به ساعِت ُمچی اش انداخت و گفت : یک ربع دیگه وقته  
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 داروهاتونه ..سوپتونو بخورید تا به اونم برسید
 

 جدانست همیشه از سوپ متنفر بوده ، با لب و دهانی کَ  یشهریار که حاال مریم م
 نِدش قاشق را در دهانش گذاشت و کوله سوپش را هم زد و با چِ 

 
شهاب نگاهی به برادرش کرد و گفت : تو خودت یک پزشکی ، خوب میدونی 

 خوراکه   که درحاِل حاظر این غذا برات مناسب ترین
 

تکان داد و گفت : بله متاسفانه ..آگاهم از شهریار با همان قیافه ی آویزان سری 
ه بود ، کرد و گفت : بخور این موضوع ..سپس رو به مریم که کنارش نشست

، شاید زودتر از شرِّ این گلو درِد لعنتی خالص شدیم ..حالم داره  کوچولو َفنُدق
 از خودم ِبَهم میخوره

 
خت که به خوبی نگاهی به چشماِن ُخمار و لباِن َترک خورده شهریار اندا

نمایانگِر بیماریش بود، موهایش ژولیده و در هم بر هم روِی گوش و پیشانی اش 
 ریخته بود که اتفاقا او را جذاب تر کرده بود

 
وضعیِت خودش هم کم از شهریار نداشت ..با بلوز و شلواِر خواب در حالی که 

د و نشسته بودونفره ژاکتی روِی شانه هایش انداخته بود، کناِر شهریار روِی مبِل 
 کاسه ای سوپ در دستش

 مریم گفت : بچه ها کجا هستن ؟ 
 سمانه : رفتن اسکی 

شهریار لیسی به قاشِق خالِی در دستش زد و با آهی جانسوز گفت : خوش 
بحالشون... انگاه َسر در گوِش مریم گفت : َفندقی ، زود خوب شو تا ماهم 

 بهشون برسیم
 
 ت : َفنُدق لقِب جدیِد بنده ست ؟اند و گفچشمانش را در حدقه چرخو 

مریم واژه ی تک خنده ای کرد و گفت : اوهوم ..خیلی برازندته ..  شهریار
 کیلو هم نمیشی.59سنگینه ..کال سر و تهتو جمع کنم خیلی واست 

 
 کیلویی ام299مریم برای شهریار دهان َکجی کرد و گفت : بهتر از تویه

 
واده ت بگیر ، از صبح مامانت مری یه تماس با خانسمانه رو به مریم گفت : مر
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ور ، دیشب تا یلدا هم همینط..به گوشیت زنگ زده..حتما نگران شده بار 29

..یه زنگ به اونم بزن و از بس تماس گرفته حاال مغِز منو خالی کرده تو فُرقون 
 بگو که زنده ای تا خیالش راحت بشه ..

 
پس گوشی اش را برداشت و شماره ی مریم سری تکان داد و گفت باشه ، س

دادِن اطمینان به او  از مادرش را گرفت ، چند دقیقه ای با او صحبت کرد و پس
 که صحیح و سالم است گوشی را قطع کرد

گوشی را که گذاشت ، رو به بچه ها گفت : بچه ها بابام هفته دیگه داره میاد 
 ایران

 سمانه : واسه چی ؟ 
و وزارت کشور داره ..مستقیم میره تهران کارشو که انجام مریم : یه کاِر اداری ت

 داد ، میاد شیراز به من سر بزنه
 

 ریار لبخندی شادمان زد و گفت : کارمو راحت کرد پدرتشه
 مریم : واسه چی ؟ 

اشتیم بعد از رفتنمون به ذ..مگه قرار نشهریار : میخوام باهاش صحبت کنم دیگه 
 کنم ؟شیراز ، من برم با پدرت صحبت 

 
 مریم : وای شهریار چی میخوای بگی ؟ 

 
شهریار با ارامش پلکی زد و گفت : هیچی ، خیلی شیک و رسمی ازشون دعوت 

میکنم ، بیان عمارت، اونجا در حضوِر مادر و پدرم ازت خاستگاری 
..نمیشه که اینجوری مثل دزد ها پنهانی باهم درارتباط باشیم..باید میکنم

..اینجوری برای جفتمون بهتره .. به هر حال من یه مرد  ارتباطمون رسمی باشه
تحصیل کرده هستم و بچه سال هم نیستم که بخوام اینجوری ذزدکی عین پسربچه 

 ساله با دختری باشم .. 28-27های 
 

 مریم : تو خونه خودتون ؟؟ معموال میرن خونه دختر اونجا خاستگاری میکنن
 

اینجا خونه ای ندارید که من بخوام بیام شهریار : درسته ، ولی فعال که شما 
اونجا خاستگاری کنم ..اگرم واست سخته ، صبر میکنم بعد از اینکه پدرت 

 ، میرم خونتون و باهاشون صحبت میکنم بحرین برگشت
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دانست خانواده اش تماِم اسباب و اثاثیه ی منزل را به سمسار  که می  مریم
ناسِب پذیرش و پذیرایی از خاستگارانی فروخته اند و خانه خالی ست و شرایط م

به این مهمی نیست ..سریع گفت : نه نه ..اشکال نداره ..وقتی بابا اومد ، همینجا 
..بعدشم بابا می باهاش صحبت کن ..واسه چی این همه راه بری یه مملکِت دیگه

دونه که من خونه ی شما هستم ..البته من نگفتم که تو و شهاب هم هستید، گفتم 
انه خودش تنهاست واسه همین پیشش موندم ..خاله زهرا هم تایید سم

 ..کرد..حواست باشه سوتی ندی بدبختمون کنی 
 

شهریار : اوکی پس باید هرچه سریع تر جمع کنیم برگردیم شیراز و شرایط رو 
 برای وروِد پدرت اماده کنیم

 
نگان از شهاب که تا آن لحظه ساکت بود ، بی حرف از جا برخاست و لنگان ل

 پله ها باال رفت
 مریم صبر کرد تا شهاب از پله ها باال رود و بعد از سمانه پرسید : سمانه ؟ 

 سمانه : ها 
 لنگه ؟ مریم : شهاب چرا می

 
سمانه اهی کشید و با دلسوزی گفت : اون شب تو جنگل که دنباِل تو میگشته ، 

 کال تیکه تیکه کردن و ، گرگا ساِق پاشو  گرگ بهش حمله کرده ، بیچاره داداشم
 هیچی هم نمیگه.!

 
 مریم با چشمانی گشاد شده از تعجب گفت : مگه اسلحه نداشته ؟ 

سمانه : چرا داشته ولی خب از پشت ، بی خبر بهش حمله کرده ..چند تا گرگ 
 کردن پاره خودش دفاع کنه ، پاشو  بودن واسه همین ُهل شده و تا اومده از

 
 تا بخیه خورده 29ال کشید و گفت: انگاه اِب دماغش را با

 مریم با شرمندگی گفت : به موقع به بیمارستان رسوندینش ؟ 
 

 از اینجا تقریبا    بیمارستان.. جنگلهتِه سمانه :اینجا 
 ..به اورژانس همساعت و نیم فاصله داره. ۱
 شد زنگ زد چون جاده به خاطِر بارندگِی شدید بسته شده بود. نمی 

هم وسایل  فت :خدا روشکر هم پزشک داشتیم وی به شهریار گسپس بااشاره ا
 شهریار واسش بخیه زد ..داروهای الزم رو هم بهش تزریق کرد الزم رو ،
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 مریم سرش را به زیر انداخت و گفت : حتما خیلی درد کشیده 
 

شهریار  نگفت ..ولی خب یه آخر خون ازش رفت ولی سمانه : اره بیچاره چقد
 تزریق کربراش مسکِن قوی 

 مریم : االن چطوره ؟
 این بار شهریار پاسخ داد : خوبه ..نگران نباش.

مریم حسابی عذاب وجدان گرفته بود و از خجالت ظرِف سوپ را زمین گذاشت 
 .دیگه نمیتونم بخورم ..سیر شدمو روبه سمانه گفت : مرسی 

 
از ماها  مریم گفت : بیچاره خودش با این وضعیت مجبور بوده تو این دو روز

 پرستاری کنه در حالیکه یکی باید از خودش مراقبت میکرده
 

سمانه سری به نشاِن تایید تکان داد و گفت : اره ..صبح که بیدار شدم دیدم با 
  ..سِر شماها نشسته بود الکاسه خون شده بود ، همچنان با چشمای خسته که یه

 
ه ای به شهریار رفت و تواین دو روز لحظه ای ازتون غافل نشد..سپس چشم ُغر

گفت : بااینکه داداش شهریار اون روز باهاش درگیر شد و مثال باهم قهر بودن ، 
و تو  شتش رفتبااین حال بعد از رفتن داداش شهریار به جنگل ، اونم بالفاصله پ

 اشتذاون شرایط تنهاش ن
 

 تمریم با این حرِف سمانه ، بیشتر از قبل خجالت زده شد و سر به زیر سکو
 کرد.
 

 شهریار نیز خجالت زده سرش را زیر انداخت و چیزی نگفت.
 

***** 
روزها سپری میشد و مریم و شهریار سالمتیشان را بدست اورده بودند و ُجز 

 سرماخوردگِی خفیفی که مانده بود ، دیگر مشکلی نداشتند
 

 بودبراین  ان شب ، شِب اخری بود که در ویال می ماندند و صبِح روز بعد قرار
 روِز بعد به شهرشان باز گردند.که 
 

************************ 
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صبِح روِز بعد بچه ها همگی آماده رفتن در محوطه ی ویال پاِی ماشین هایشان 
 جمع شدند

 
مریم نگاهی به اطراف کرد و به سمِت اصطبل رفت ، دلش میخواست با 

 شیهه نگشته بود ونزدش بازشارلوت خداحافظی کند..ان اسِب وفاداری که اگر
در ان جنگِل   کشیدن های به موقِع او نبود، شهریار هرگز متوجِه حضوِر مریم

بزرگ نمیشد و اکنون مریمی در دنیا وجود نداشت و میهماِن خاک بود و یا 
 خوراکی برای گرگ ها

 
به شارلوت که رسید ، دستی بر یاِل سیاِه او کشید، بوسه ای بر گردِن او زد و 

نونم ازت ..ممنونم ،جونمو مدیوِن توام ..بیخود نیست که لقِب نجیب رو گفت : مم
 بهتون دادن.

 
.انگاه َخم شد و از کیسه ی روِی زمین ، تکه ای قند برداشت و در دهاِن 

شارلوت گذاشت..شارلوت با کماِل میل قند را در دهان جوید و ُسمش را به نشاِن 
 تشکر بر زمین کوبید.

 و گفت : واقعا شما اسب ها مریم خنده ای کرد 
همید ..شماها معرکه اید..شنیده بودم احساساِت ادم ها رو نسبت به خودتون ف می

 تشخیص میدین ، ولی االن بهم ثابت شد
 

مریم قندی دیگر در دهاِن شارلوت گذاشت و شارلوت مجددا پاهایش را به نوبت 
 وبید و رقِص پا میکردک گونه بر زمین میرقص 

 
 شِت سِر مریم ایستاد و گفت : حسابی باهم دوست شدیدا شهریار پ

 
 مریم لبخندی زد و گفت : اوهوم...

 فهمه ..ببین واسه یه حب قند چجوری داره واسم می واقعا باهوشه ..خیلی می
 ..رقصه 

 
شهریار دستی به یاِل شارلوت کشید و گفت : درسته ..شارلوت خیلی باهوشه 

ردم ..اون خطر رو حوالِی تو حس ک من پیدات نمیو صداِی اون نبود . ..اگه سر
 کرده بود و با شیهه کشیدن سعی داشت برات کمک بطلبه..
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بچه ها ساعتی بود که حرکت کرده بودند .. ماشین ها در جاده ی اصلی پشت 
 سِر هم میرفتند

 
 و از هم سبقت  بچه ها گاهی گاز میدادند 

یه هم کردند تا بق سرعتشان را کم می  رهگرفتند اما چند کیلومتر باالتر دوبا می 
 برسند.

اما جالب بود در تماِم سفرهایشان ، شهاب ،شهریار و سمانه پشت سِر هم در 
 الین با فاصله و سرعِت مشخص شده حرکت میکردند.  یک

نیز پشِت اتومبیِل  و شهاب  شهریار جلو می رفت وبدین شکل که سمانه 
 .رکت میکردح ان با فاصله ی چند مترخواهرش

 
و این   ردندک ر خواهرشان را در مسیر اسکورت میدر واقع دو برادر با این کا

 کارشان برای مریم جالب و البته تحسین برانگیز بود.
 

مریم رو به شهریار گفت : چرا سمانه باماشین شماها نمیاد ؟ حاال ماشیِن تو 
 اسپرته و دونفره ست ..ولی ماشیِن شهاب که خالیه

 
ار همان طور که رانندگی میکرد ، نگاهی به مریم کرد و گفت : َدنی شهری

عاشِق رانندگیه ..ماهم به عالقش احترام میزاریم و درعوض به این شکل درجاده 
کنیم ، سپس با سر و گردن اشاره ای به ارایِش قرار  امنیتش رو تضمین می

ش رادرانیل های باتومب جلویِ اتومبیِل سمانه  گرفتنشان پشِت سر هم کرد ، که
 از عقب هوایش را داشتند. آنهادرحرکت بود و

مریم سری تکان داد و گفت : اره مشخصه ..االن داشتم به همین فکر میکردم 
 کنین ..کامال مشخصه که شما دو تا دارین اسکورتش می

 
بوده و هست  ویلیانخوشِی منو شهریار لبخندی زد و گفت : َدنی همیشه دل

 برای ما خیلی عزیزه  ناتنِی ماست بااین حال .بااینکه خواهرِ 
اگه خار به پاش بره ، ما دردشو حس میکنیم .انگاه دستش را دراز کرد ، لُِپ 

دیگه هم به زندگِی من اضاف   مریم را گرفت و گفت : البته االن یه دلخوشیِ 
 شده و روزگارم با حضور شما دوتا وروجکِ دوست داشتنی دلنشین ترشده.

 
حالی که در دلش حسابی از این حرِف شهریار ذوق کرده بود، لبخندی مریم در

زد و لِب پایینش را میاِن دندان گرفت ..ناگهان شهریار از این حرکِت مریم ، 
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باصدایی بلند شروع به خندیدن کرد و میاِن خنده گفت : ای فندق کوچولوی من 
 من.وروجکِ   ..بنده خریداِر دست به نقِد این ناِز شما هستم

 
************************************* 

 
شهریار با پدر و مادرش صحبت کرده بود و قرار براین بود که با آمدِن پدِر 

 بانو همراهی کنداو برود و وی را تا عمارِت  مریم به ایران ، شهریار به استقبالِ 
 

ار ن قرمریم از قبل تلفنی با پدرش صحبت کرده بود و او را تا حدودی در جریا
 ..داده بود

 
 

ذارد و گ که پدرش به انتخاِب او احترام میانست د حسابی استرس داشت ..می
البته ظاهر و باطِن شهریار هم انصافا آنچنان ایده آل بود که دلیلی برای مخالفت 

دانست که پدرش ظاهر بین نیست که گوِل  باقی نمی ماند ..هرچند مریم می
 د.ظاهِر آراسته ی کسی را بخور

 
 همه چیز برای خاستگاری اماده بود ...یک خاستگارِی کامال متفاوت ..

این خاستگاری برخالِف سایِر خاستگاری ها ، در منزل داماد برگذار میشد 
..وهمچنین عروس از قبل در خانه ی داماد حضور داشت و در واقع این مراسم 

انستند که د مه میقول و قرار ها بود ، زیرا هو میهمانی فقط برای گذاشتِن 
 عروس بله را از قبل داده.

 
مریم رو به شهریار گفت : بابام فرودگاِه تهراِن ، کارش اونجا تموم شده ، تا 

 ساعت دیگه شیرازِ 2
 

 شهریار : خوبه ..پس من میرم آماده بشم
 مریم : منم بیام ؟ 

 
 ید درشهریار با جدیت به سمت مریم برگشت و گفت : نه ..من تنها میرم ...با

 مسیر با پدرت تنها صحبت کنم 
 

 مریم : این چه حرفیه که بی حضوِر من میخواین به هم بزنین ؟ 
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 شهریار چشمکی زد و گفت : خصوصیه 
 انگاه روِی پاشنه ی پا چرخید و به سمِت اتاقش رفت

 
اقای دکتر )پدرشهریار( هم آن روز به خواسِت شهریار به عمارت امده بود تا در 

 ر داشته باشدمراسم حضو
 

دکتر اصرار کرده بود تا بچه ها به تهران بروند و مراسم را در عمارِت اعیونِی 
او برگذار کنند ، اما بانو نپذیرفته بود و خواستاِر برگذاری مراسم در عمارِت 

 خودش شد.
انستند که بانو سالهاست با همسرش متارکه کرده و به قوِل عامیانه د البته همه می

 دِن او را ندارد که حاال بخواد به خانه اش برود.، چشِم دی
رود ، به ناچار دکتر را به  شهریار که می دانست مادرش به عمارِت پدرش نمی

ز اعمارِت بانو فراخواند و جالب بود که اقای دکتر ، به راحتی پذیرفت و اکنون 
 صبح در عمارِت بانو حضور داشت

 
در سالِن  هریار به عمارت امده بودند ودقایقی بود که پدِر مریم به همراِه ش

مارت که چند صد متری مساحِت ان بود و گنجایِش بیش عپذیرایِی بسیار بزرِگ 
 میهمان را داشت نشسته بودند. 799از 
 

به استقباِل پدرش رفته بود و بعد از چند ماه دوری در اغوِش   مریم در باغ
 ُپرمهِر پدر دلتنگی اش را رفع کرده بود

 
 ه عملب مریم استقبالی مودبانه  و دکتر به سرسرای عمارت امده و از پدرِ  بانو

 اورده بودند
 

 نفره در صدِر سالن نشسته بودند. 0  پدِر مریم در کناِر دکتر روی یک مبلِ 
سمانه نیز   سمِت راسِت انها و  مریم بانو و شهریار هر کدام روِی مبِل تکی در

 بودند.در کناِر مریم سمتی دیگر نشسته 
 

 خدمتکاران بالباس های فرِم سفید مشکی ، در حاِل پذیرایی بودند .
 

دکتر در حالی که کت و شلواِر خاکستری اش را با پاپیوِن مشکی ِست کرده بود، 
توتوِن موجود در پیپش را اتش زد و مشغول کام گرفتن از ان شد   طبِق معمول
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 . و در همین حال با پدِر مریم نیز گفتمان میکرد
یان تنها کسانی که بانو نیز در بحثشان شرکت میکرد و دراین م  هر ازگاهی ،

 ردند مریم و سمانه بودند.ک اصال صحبت نمی
 

مریم از رفتاِر پدرش با شهریار به این نتیجه رسیده بود که شهریار مورِد پسنِد 
 او واقع شده .

 
ک خصیصه ی بدی پدِر مریم ، مردی بسیار خوش برخورد و مهربان بود اما ی

گفت و باچیزی مخالفت میکرد ، دیگر محال بود  که داشت این بود که اگر نه می
نظرش را عوض کند و بدتر از همه اینکه دلیِل مخالفتش را هم اصال بروز 

 نمیداد
 

همسرس   ساعتی از آمدِن پدِر مریم گذشته بود که شهاب نیز به همراهِ 
مریم آمد و مردانه با او دست داد و خوش وارد شدند ..شهاب نزد پدِر   فرشته

 آمد گفت 
 
ز ا  دیگر به شهریار کرد و  پدِر مریم نگاهی متعجب به شهاب و سپس نگاهی 

شباهِت مثال نزدنی آن دو برادِر دوقلو ابراِز شگرفتی کرد ، که همگی را به 
 خنده وا داشت 

 
ِی مبلی دونفره شهاب و فرشته پس از احوال پرسی های َمرسوم ، رفتند و رو

 کناِر یکدیگر نشستند.
 

 مریم برای اولین بار فرشته را در یک میهمانی ، با لباسهای پوشیده دید
 

او کت و دامِن ضخیم ِمشکی رنگی که دامِن ان تا زیر زانویش بود پوشیده و 
ساپورتی زخیم زیِر دامن به پا کرده بود و از همه عجیب تر اینکه ، شالی نیز 

 نداخته بود.روِی سرش ا
 گذاشت و درحالی که همیشه بالفاصله تا وارِد خانه ای میشد ، شالش را کنار می

 معموال لباسهای بدن نما به تن میکرد
 
 

و ساکت نشسته   بزرگترها از هر دری صحبت میکردند و جوانان بی حوصله
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 بودند و اجازه ی خروج از سالن هم نداشتند ، زیرا در خانداِن بانو برخاستنِ 
 جوانان و ترِک میهمانی قبل از بزرگترها بی ادبی محسوب میشد.

 
شب بود که سیمین ، َسرخدمتکاِر عمارت ، به سالن امد و اعالم نمود  0ساعت 

 که شام حاظر است .
 

رفتن به سالِن   دقایقی بعد بزرگترها از جا برخاستند و سالن را به قصدِ 
ان در نظر گرفته شده بود ، ترک اختصاصِی دیگر که برای غذا خورِی میهمان

 کردند
 

 مریم کنار پدرش ، پشت میز نشست و مشغوِل کشیدِن غذا شد
 

روِی میز انواع و اقسام غذاهای ایرانی و خارجی دیده میشد ..از بّره ی بریانی 
که کامل و تکه تکه نشده در سینیه پایه داِر بسیار بزرگ ، در میاِن میز 

 ین مدل پلو و خورشت و سوپ های مختلفخودنمایی میکرد ، تا چند
 چیده شده بود  در سمِت دیگِر میز انواِع ِدِسر و نوشیدنی های رنگارنگ

 
.**** 

 اخرهای شب بود که پدِر مریم برخاست و قصِد رفتن کرد.
 

دکتر از او خواست تا شب را نیز در عمارت بماند ..اما پدِر مریم مخالفت کرد و 
 باجناقش برود و انها منتظرش هستند  زلِ گفت که قصد دارد به من

 
شهریار و سمانه نیز به طابعیت از پدرشان ، شروع به اصرار کردند تا او را 

انست مرِغ د و نپذیرفت و همان طور که مریم میراضی به ماندن کنند..اما ا
 پدرش یک پا داشت و وقتی میگفت نه ، یعنی نه ..! 

 
ا خود ببرد ، اما اینبار مسئله برای سمانه و پدر تصمیم داشت تا مریم را نیز ب

شهریار شوخی بردار نبود و با جدیِت تمام از رفتِن مریم ممانعت کردند و پدر 
هم گویی که رضایت را در چشماِن مریم خوانده بود ، به ناچار پذیرفت و به 

 تنهایی قصِد رفتن کرد.
 

اگر اجازه بدید بنده شما  شهریار پیش قدم شد و مودبانه رو به پدِر مریم گفت :
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 رو تا مقصِد مورِد نظرتون همراهی میکنم
 

دقایقی بعد پس از خداحافظی و تعارف های معمول ، پدِر مریم در اتومبیِل 
 شهریار نشست و از باغ خارج شدند

 
لحظه ی رفتن ، پدر در گوِش مریم گفته بود که مواظِب خودش باشد و ماننِد 

شود ن م نیز به پدر اطمینان داده بود که عملی مرتکب.مریهمیشه روسفیدش کند.
و همچنین  به مریم گفته بود که از طریق یکی از ود.شکه باعِث سرافکندگِی پدر 

اشنایان که در وزارت اطالعات پست خیلی مهمی دارد در مورد خانواده ی 
در شهریار تحقیقات موثق به عمل اورده و اگر اجازه داده تا مریم در این مدت 

این عمارت باشد به خاطر اطمینان از خوش نامی این خانواده بوده و از این به 
بعد هم قرار نیست بی گدار به اب بزند و دخترش را بدون تحقیقات به خانه بخت 

بفرستد و تحقیقاتش همچنان ادامه خواهد داشت ..وقتی متوجه شد که علت امدن 
ر تهران دارد در واقع همین تحقیقات پدرش به ایران و کار اداری که گفته بود د

برای ازدواج او بوده  چقدر از اینکه پدرش مانند همیشه پشت و حامی اش بوده 
 کرده بودو هست احساس غرور مضاعف 

 
 

برای ازدواج این دو   شِب قبل ،دکتر و بانو بعد از اینکه رضایِت پدِر مریم
 عاشق پیشه را جلب کردند، 

ِق رسوم خانداِن بانو ،یک میهمانی معارفه ، براِی معرفِی طب  قرار بر این شد تا
و نامزدی را برای  فامیل ، با عنواِن عروِس آینده شان برگذار کنند  مریم به

زمانی بگذارند که خانواده ی مریم با خیال راحت کارهای باقی مانده برای نقل 
 مکان و مهاجرتشان از بحرین به ایران را انجام دادند.

ریار پیش دستی کرده بود و خاستاِر برگذارِی مراسم در همان هفته شده اما شه
بود و اعالم کرده بود که شخصا با هواپیمای اختصاصی به دنباِل مادِر مریم 

و او را به ایران خواهد اورد تا مراسم نامزدی و معارفه را یکی خواهد رفت 
 کنند.
 

تگی دخترش قرار گرفته بود در جریاِن این خاستگاری و دلبسقبال مادر مریم 
خواهر و برادِر مریم باید برای امتحانات   ..اما از انجا که فصِل امتحانات بود و

.در امتحانات بچه ها را بهانه کرد و از آمدن َسرباز زد. ،شدند ، مادر اماده می
واقع مادر هم گویی که به خاطر تحقیقات محکمی که همسرش از وزارت 
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خیالش اسوده بود و اندکی ار حساسیت های دست و پا  اطالعات انجام داده
 گیرش فاصله گرفته بود.

اما مریم خودش میدانست که مادرش از این ازدواج راضی نیست و از همسرش 
 به خاطِر رضایت به ازدواِج زودرِس دخترش دلگیر و عصبانی ست

 
د و دانست که مادرش همیشه خاستگاراِن او را بی چون و چرا رد میکر می 

آرزو داشت تا دخترش تحصیل کند ، انگاه با چشمانی باز و عقِل کامل ازدواج 
 کند
 
، من  گفت : مریم مامان نصیحت های مادرش در گوشش زنگ میزد که می 

خواست درس  ، درحالی که دلم می شوهر کردمسالگی  ۲۱درس نخوندم و تو 
 .بخونم 

..دکتر بشی ..دستت تو جیِب حاال دلم میخواد که تو به جاِی من درس بخونی 
 خودت باشه تا مورِد احتراِم شوهرت باشی.
حتی اگه خوام محتاِج شوهر باشی. زِن باسواد همیشه تو جامعه سربلنده ...نمی

 شوهرت پسر پیغمبر باشه ..
مریم نیز درعالِم بچگی به مادرش قول داده بود تا درس بخواند و فکِر ازدواِج 

ون کند ..اما چه شده بود که مریم با دیدِن شهریار ، قول زود هنگام را از سر بیر
 !و قرارش را فراموش کرده بود و یک دل نه صد دل عاشِق او شده بود..

 
در دل باخودش ، گفت : هرکِس دیگه ای هم با   برای اینکه خودش را َتبرئه کند 

 این ِجنِتل َمِن خوش قد و قامت رو به رو شود،قطعاً عاشقش میشد
 

 دختری با دیدنش دل و دینش را می ریار انچنان همه چیز تمام بود که هرشه
 اخت ..این حقیقتی بود که در این مدت به مریم ثابت شده بود.ب
 
رفتند ،شهریار چشِم تماِم دختران را به سمِت خودش مجذوب  وقتی بیرون می 

کرد و  کرد...در حالی که هیچ کاِر خاص یا شیطنتی براِی خودنمایی نمی می
 رد.ک امال سر سنگین و مردانه رفتار میک

مطمئن بود اگر مادرش شهریار را ببیند ، حتما نظرش عوض خواهد شد و به 
 داشتِن دامادی به این کماالت ،افتخار خواهد کرد.
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بنابراین فکرش را با شهریار در میان گذاشت و از او خواست تا میهمانی را 
اند به بحرین برود و با مادرش صحبت کند و از قدری عقب تر بیاندازد تا او بتو

 دلش دربیاورد..
مریم به شهریار گفت که تا زمانی که مادرش قلبا رضایت ندهد ، با او ازدواج 

 نخواهد کرد..
 

شهریار نیز برخالِف حدِس مریم ، از این مسئله استقبال کرد و موافقتش را 
 اعالم نمود..

 
و شهریار ؛ با هواپیماِی اختصاصی عازِم  دو روز بعد ، مریم به همراه پدر

 بحرین شدند..
 
د وراننده ای که شهریار سپرده بپس از نشستِن پروازشان در فرودگاِه بحرین .. 

فرودگاه با خودرویی لوکس به استقبالشان امد و همگی برایش هماهنگ کنند ، در 
 از گل هایبه سمِت منزِل پدِر مریم حرکت کردند ..شهریار سِر راه  سبدی 

بود را که از قبل تلفنی به راننده  عدد شاخه گِل رز ۲۱۲ حاویه  ی کهطبیع
..سبد ان چنان بزرگ بود که سپرده بود تا سفارش دهد را از گل فروشی گرفت 

ا پشِت سِر انه وانت بار ،با در اتومبیل جای نگرفت و صاحِب گل فروشی آن را 
 فرستاد..

 
واقعا سوپرایز شده بود و انچه را می دید باور نمی  ، پشِت در مادر با دیدِن مریم

 کرد..
ماه  ۴بالخره پس از چند دقیقه به خود آمده و پس از انکه دخترش را پس از 

دوری در آغوش فشرده بود، انها را به داخل دعوت نمود و به نحِو احسنت 
 پذیرایی کرد..

 
 و پالتویی نسکافه ای مشکی ،شلوار مشکیدر حالیکه ژاکِت یقه اسکِی  شهریار

سبِد بزرِگ  به تن داشت و کفش های واکس خورده اش از تمیزی برق میزد ..
..دستکش های چرمش را از دستش بیرون جلوِی پای مادِر مریم گذاشتهرا گل 

اندکی مقابِل با نهایِت ادب و احترام که برازنده ی شوکتش بود، آورد و سپس 
مادر از تعجب دهانش باز مانده  پرسی شد..سر خم  کرد و مشغول احوال مادر 

 و نمی دانست که چه عکس العملی باید داشته باشد ..
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نه و ادبیاِت شاَمن شهریار، رفتاِر آقا انچه را می دید باور نمی کرد ..قد و قامتِ 
 ،ساخته بود ..مودبانه اش  ،واقعا از او انسانی فوق العاده گفتاری ِ 

 
انست با مادرش صحبت کرد...همه چیز را از ابتدا مریم تا می توساعتی بعد ،

 برایش شرح داد و ابراِز شرمندگی کرد..
سعِت دریاِی مادر به شدت غمگین شد ، اما از انجایی که مادر بود و قلبش به وُ 

غِض مریم هنگامی که از شهریار سخن می گفت ، او را با دیدِن بُ بی کران ، 
وی سعادت و خوشبختی کرد و به سالن مادرانه در آغوش گرفت و برایش آرز

..شهریار که مودبانه روی برگشت و مقابِل شهریار ، رضایتش را اعالم کرد 
مبل نشسته و پا روی پا انداخته بود و با پدِر مریم گفتگو میکرد ، نگاهی به مادِر 

 از امانتی بهتون قول میدمگفت :  بعد از کمی مکس مریم انداخت..لبخندی زد و 
 م ..خیالتون راحت باشه خانوِم عارضیه نحِو احسنت مراقبت کنتون ب

 ..ارم ..بهتون قول میدم نه..دخترتونو روی چشمم می ذش اَممریم جا 
 ست .. که از انتخاِب مریم راضیاز رفتاره مادر، مشخص بود 

 ۲۲که مریم به کسی عالقه مند شده که وقتی تلفنی شنیده ه اعتراف کرد که البت
می کرده که نبزرگتر است ، حسابی از ترس قالب ُتهی کرده و گمان  سال از او
 و جذاب باشد.اینچنین همه چیز تمام شهریار 

 
سال  ۲۲دِر گوِش مریم گفت : وقتی گفتی پسره  مادر انقدر تعجب کرده بود که

حالش رگ تره ، فکر کردم از این پول دارای بد ریخت و زشته که ادم ازت بز
جسمه ی تراشیده شده شاهلل هزار ماشاهلل انگار مُ کنه ..ولی مابد میشه نگاشون 

 .انگار شاِخ شمشاد..هزار ماشاهلل..می مونه 
تا  آن روز تا اخره شب مریم و شهریار، در کنار پدر و مادر گفتند و خندیدند

 ، آنچنان در دلِ  اش  سر سنگین و آقا منشانه با آن رفتاره اینکه بالخره شهریار
مام ناراحتی اش را از یاد برای خودش جا باز کرد ، که مادر ته مریم پدر و مادر

 ُبرد و به گونه ای با شهریار رفتار می کرد که گویی پسر خودش است.
 

ر از جا برخاست و قصِد رفتن کرد و گفت که از قبل یک اتاق اخر شب شهریا
که انها در هتل رزرو کرده و نمی خواهد که شب مزاحِم انها شود ، به خصوص 

د هشان مانده و نمی خواوری برایهرچه داشته اند را فروخته و فقط اثباِب ضر
 که انها موذب شوند..

های شهریار و مصمم بودنش برای رفتن به هتل ، َسِد  تاما مادر برخالف مخالف
در اتاِق خودشان و روِی تخِت دونفره شان بخوابد  راِه او شده و گفته بود که
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حریِف مادر نمی شود، به ناچار پذیرفت ،اما به شرط اینکه یک  ..شهریار که دید
ک یدست رختخواب برایش بیاورند تا همان جا بخوابد و حاظر نیست تختخواِب 

 زن و شوهر را اشغال کند..
ا رنو که شاید یک بار بیشتر استفاده نشده بود  در نهایت مادر ،یک تشک پنبه ایِ 
لحاِف سفیِد زیبایش که یادگاره شِب عروسی در سالن برای شهریار پهن کرد و 

اش بوده و تا به حال ماننِد یک شئ  با ارزش و قیمتی آن را در چمدانی بزرگ 
 از چمدان بیرون آورد و روی تشک گذاشت ..نگه می داشت را 

سال از عمِر آن لحاِف سفیِد خوش دوخت می گذشت ،اما به دلیل  ۲۸با اینکه 
نایلون و سپس در ِح زفافش ،آن را جمع کرده و در اینکه مادرش از همان صب

 که ساعتی ن نو و زیبا باقی مانده بود و گوییچمدان نگهداری کرده بود ، همچنا
 بیش از دوخِت آن نگذشته ..

 
نیمه های شب از تشنگی از جا برخاست و راِه آشپزخانه را در پیش گرفت ..  

یادش به شهریاری افتاد که هم لیوانی آب خورد و به سمِت اتاقش می رفت که 
 اکنون ،در سالن خوابیده بود..

بیده بود ، کج کرد و ش را به سمِت جایی که شهریار خواارام و پاورچین ، راه
 رش نشست ..ارام باالی س

شهریاردر حالیکه به پشت خوابیده بود ، ساعِد دستش را روِی پیشانی اش گذاشته 
 و  ارام به خواب رفته بود.

در تاریکی و در میاِن نوِر مهتاب که از پنجره می تابید ، صورِت او را اندکی 
 ..رصد کرد 

 هنوز هم باورش نمی شد که این جنتل َمن ، قرار است همسِر او شود..
 ابا ان رام از جا برخاست و به اتاِق مشترکشلحاف را بیشتر روِی او کشید و ا

 ..بازگشت
 
 

را راضی کنند تا به ایران برود و در جشِن  مریم و شهریار هرچه کردند تا مادر
 معارفه شرکت کند ، او نپذیرفت ..

)آنا و امیر حسین (  ها البته حق هم داشت ، فصِل امتحاناِت میان ترم بود و بچه
در نهایت مادرش با رضایت قلبی گفت که آنها بروند و جشنشان را برگذار بود...
 کنند ..
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برای خانواده ی شهریار مهم است و  انی است ومادر گفته بود که این یک میهم
فقط برای معرفِی مریم  دارد..حق با او بود، این میهمانیبرای انها زیاد اهمیتی ن

 به خانواده ی شهریار بود..
نه نامزدی بود و نه عقد و عروسی که حضوِر مادِر عروس در آن الزامی 

 باشد...
 

را فراهم  شت تا مقدماِت میهمانیی به ایران بازگدر نهایت شهریار به تنهای
و یک روز قبل از میهمانی ، به  تا اخر هفته مریم نیز قرار بر این شد..کند

 همراه پدرش به ایران برود..
... 

 همه چیز براِی میهمانی آماده بود ...پدِر مریم از عصر ، در حالی که کت و
به تن کرده بود مالیم به رنگ ابی رنگی را به همراِه پیراهنی  سورمه ایشلواِر 

 ، به عمارت اماده بود
 

از ظهر زیِر دسِت ارایش گری که به سفارِش بانو به عمارت امده بود ، نشسته و 
 او مشغوِل ارایش و پیرایِش او بود

 
موهایش را پیچید و ارایشی کامل بر صورتش نشاند..ناخن های دستش را 

در نهایت به او کمک کرد تا مانیکور کرد و در اخر الکی قرمز روِی ان زد..
 لباس عروِس زیبایش را به تن کند.

 
 خاِمه ایه رنگِ لباِس عروسی ب

 حس میکرد میاِن ان ُگم شده . ِن لباس به قدری زیاد بود کهُپِف پایی
شده بود...باالی لباس دکلته بود..اما دوخته گین ومهره های زیبا نسرتا سِر لباس 

می لختِی باالتنه اش را  داشت که مان رنگبه ه با حاشیه دوزی خز  نلیش
بلندی شنلش تا روی زمین ادامه داشت و حس ملکه ی برفی را به دست پوشاند.
 داده بود

 
ساعت میاِن  24از پدرش خواسته بود تا موقتا صیغه ی محرمیت را برای مدِت  

 او و شهریار بخواند تا برای عکس گرفتن با آن لباِس دکلته راحت باشد.
 
 ۱۴ر نیز با دیدِن لباِس مریم پذیرفته بود و محرمیت را میاِن ان دو برای پد

سال خواند و  5اما با اعتراض شهریار صیغه را برای ساعت برقرار کرده بود.
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 اکنون ان دو به هم محرم و حالل هم بودند.
 

شهریار ضربه ای به در زد و از ارایشگر خواست تا قبل از همه ارایِش مریم را 
 د.ببین
 

شهریار وارد شد و نگاهی به سر تا پاِی مریم انداخت ، اخمی کرد و رو به 
 ارایشگر گفت : این چه مدِل ارایشه ؟ 

مگه من به شما تاکید نکردم که ارایشش َمحو و ساده باشه ..سپس نزدیک تر امد 
و اشاره ای به سایه ی رنگارنگِ پشِت چشِم مریم کرد و رو به ارایشگر گفت : 

 شما صورِت خانوِم منو با تابلوِی نقاشی اشتباه گرفتید خانوم...!گویا 
 

در نهایت با جدیت گفت : ارایِش ُپشِت چشمشو کامل پاک کن ..رِژ لبشو هم کم 
اصال ببریدش تو ..کن  کال پاکرنگ کن...اون رِژ روِی گونه هاشو هم 

 روشویی کل صورتشو بشورید
 
همچین دست به قلم شدید نه ش رو داره ، ین دختر خودش زیبایِی طبیعِی کودکاا

ساله طرفید و مجبورید با رنگ و لعاب کاری کنید  ۱۰که گویی با یک پیرزِن 
 که به چشم بیاد ..

معصومیِت چهره شو   این بچه صورتش مثِل گل می مونه ، هیف نیست اینجوری
 ؟ نکردیبا این اشغاال مخفی 

 
شده دوست ندارم   ن موِی ِشنیونضمنا تا دیر نشده موهاشو هم باز کن ..م

...سپس دستی به موهاِی مریم کشید و گفت : ِهیِف این موهای بلند نیست که بسته 
فقط اگه دارید ، ِتلی ،گل بازش کن بزار آزاد باشه....باشه .؟! بازش کن خانوم 

 تره ...ندارید که مهم نیست ، ساده زیبا سری چیزی ، بزارید رو موهاش ،اگرم
 

ر که نامش میترا بود ، رو به شهریار گفت : زیاد دارید سخت می گیرید ارایشگ
اقای دکتر..خانومتون که قرار نیست ِشنلشو برداره که کسی اونو ببینه ..اینا هم 

 فقط واسه عکسایی هست که قراِر یادگاری براتون بمونه.
 

عتراضی بی حرف مقابِل شهریار ایستاده بود و امظلوم و ماننِد یک طفل ،مریم 
 او از ارایشش نکرد. تند در برابِر انتقادهای
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همین حاال اصالحاتی که گفتم رو انجام بده ه میترا گفت : شهریار با قاطعیت روب
 یست..خانوِم من تابلوِی هنرنمایِی شما ن

 
 انگاه روِی پاشنه ی پا چرخید و با قدم هایی محکم از اتاق خارج شد

 رو به مریم گفت :شهریار ، میترا بعد از رفتِن 
خدا به دادت برسه با این شوهر..چقده سخت گیره ، پدرتو درمیاره واه واه ...

 یه بند ایراد گرفت و آخرشم رفت و نذاشت حرف بزنیم..…ها
 

حواست باشه از االن میختو محکم بکوب که فردا پس فردا بهت زور نگه ..واسه 
دتر ُپر رو میشه چی ساکت موندی و چیزی نگفتی عزیزم ؟ اینجوری ب

از من به سال از دکتر کوچیکتری ...  ۲۱-۲۲خانوم شنیدم که  ازفرشتههاااا...
جلوش جذبه نگیری ، ُمدام ازت سواری می گیره ..مخصوصا ..اگه  تو نصیحت

اینکه خیلی هم ازش کوچیک تری ، اینجوری بدتر هوا برش میداره که 
 تا..و از این چرت و پرته صاحب اختیاربزرگترته و 

 
: اتفاقا من با   در مقابِل فضولی و دخالت های بی جاِی او گفت  مریم باجدیت

ایشون هم عقیده ام و آرایِش تند دوست ندارم ..لطفا همون طور که ایشون گفتن 
این ارایش برای سِن من خیلی سنگینه ...یه چیزی ...ارایشم رو سبک کنید

 م زنونه بشه...خوام قیافه  میخوام که به سنم بخوره ..نمی
 

 ردمک میقبول نین مدلی ارایشم کنید خودم دونستم که قراِر ا از اول هم اگه می
 ..اما خب شما اجازه ندادید خودمو تا انتهاِی کارتون تو اینه ببینم

 
ایشی گفت ، پشت چشمی نازک کرد و گفت : هرجور   میترا با ان ارایِش تندش،

 راحتی 
 
ا بابِت همین کارش قرار است چندین برابِر هزینه دانست که میتر به خوبی می 

کار در ارایشگاه را از شهریار بگیرد به همین دلیل ناراحتی اش را پنهان   ی
 کرد و به کارش ادامه داد

 
نگاهی در اینه به خودش انداخت تا نتیجه ی نهایِی کاِر میترا ،  یم ساعت بعد،ن

از ان سایه ی رنگارنگ و گونه ی  را ببیند...حاال بهتر شده بود ..دیگر خبری
کبود نبود..حاال ارایشی ملیح داشت که اصال به چشم نمی آمد اما چهره اش را 
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 ملوس کرده بود.
 

شنیوِن موهایش را نیز که بیش از یک ساعت برای ان وقت گذاشته بود را ، با 
 باز کرد   بی میلی

بلندش که بلندای ان از موهاِی   انگاه اتو مو را برداشت و پس از صاف کردنِ 
ن هم رد کرده بود ، به صورِت لَخِت شالقی روِی شانه اش ریخت و یک *سَ با

تاِج زیبا و بسیار ظریف را که شبیِه یک حلقه بود که دور تا دوِر ان را گل های 
بسیار کوچکِ رز وصل کرده بودند را روِی سر مریم گذاشت.حلقه ی گل ها از 

و در واقع یک تاج گل  دور سرش پیچ خورده بود رد شده و روِی پیشانی اش
 بود..
 

میترا لبخندی زد و گفت : خب راستشو بخوای اولش ناراحت شدم ..واقعا برام 
سخت بود ، چون واسه ارایش و شنیونت کلی زمان گذاشتم و خیلی زور داشت 

..خیلی  شدی زیباترخیلی نم این مدلی بی بخوام خرابش کنم ..اما حاال می که
 وشگل شدی خ
 

 مریم لبخندی تشکر امیز زد و گفت : جواهراتمو هم کمک میکنید بپوشم
 

میترا فورا به سمِت تخت خواب رفت و جعبه ی مخمِل قرمز رنگِ جواهرات را 
برداشت و مقابل مریم ان را باز کرد...یک ِست جواهِر سفید رنگِ فوق العاده 

 ظریف و شکیل 
 

مای   د ، با صدای بلند گفت : اوووهمیترا چشمش که به جواهرات خور
گاد..عجب سرویِس خوشگلیه ...انگاه چشمکی به مریم زد و گفت : خوشبحالت 

 دونی این چقدر قیمت داره ؟  دختر ..می
 با فروشش قشنگ میشه یه ماشیِن مدل باال خرید و سوار شد.

 
 پولدار معلومه تو هم برخالِف ساکتیت ، همچین ساده هم نیستی ..خوب این قومِ 

 رو تیغ زدیا ..انگاه با چشم اشاره ای به جواهرات کرد
 

مریم با ناراحتی گفت : نه خیر میترا جون..من اصال این جواهرات رو ندیده 
بودم ..شهریار خودش اینا رو برام گرفته و گذاشته اینجا..منم مثِل شما تازه 

رو به خاطر دیدمشون ..ضمنا اصال هم مادیات برام مهم نیست ..من شهریا
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ویژگی های اخالقِی فوق العاده ای که داره دوست دارم نه به خاطر پول و 
 ثروتش

 
میترا پشت چشمی نازک کرد و گفت : بعله ..درست میگی عزیزم ..دکتر واقعا 

 جواِن برازنده ای هستن 
 

از  که به شکِل یک اشکِ بسیار کوچک بود را مریم گوشواره های کوچکش را
به گوشش اویخت ..دست بند و انگشتِر ِست ان را نیز به دست میترا گرفت و 

 کرد و رو به میترا گفت : میشه لطف کنید گردنبند رو برام ببندید ؟ 
 

 میترا سری تکان داد و گفت : اره عزیزم 
 

دختِر جوان بودند ، یکی شنل را روِی سِر مریم انداخت و  2دستیاراِن میترا که 

مریم زانو زد و کفش های سفید رنگِ پاشنه دار را به پای ان یکی نیز مقابِل پاِی 
 او کرد

میترا چین های لباِس مریم را مرتب کرد و گفت : شبیِه شاهزاده هاِی سریاالِی 
 خارجی شدی ..سپس از گفته ی خودش خنده ای کرد

 
در همین لحظه ، سمانه در را باز کرد و در حالی که لباِس شبی زیبا به تن 

و رو به مریم ایستاد و گفت : واااو عجب جیگری شدی   اتاق شد داشت، واردِ 
 زن دادش جونم.

انگاه دستش را با عشوه در هوا چرخواند و با شیطنت گفت : خدابه داِد داداشم 
 برسه ..چجوری قرار تا شب عروسیتون تحمل کنه ..بمیرم براش الهی 

 
کرد و با خجالت گفت : مریم جعبه ی خالِی جواهرات را به سمِت سمانه پرتاب 

 ای بی حیا ..خجالت بکش
 

فت با شیطنتی مضاِعف می رتخت لی که به سمِت سمانه جاخالی داد و در حا
نه الاقل یه چهار تو حرمین و میساعتی به هم مَ 24گفت : حاال خدارو شکر یه 

 و موقتاً تا شِب عروسی شارژ بشه.خشک و خالی ازت بگیره  بِ *و لچ *اتا م
 

ن بار از جا برخاست و با ان لباِس سنگین و پف دار که دنباله اش تا یک مریم ای
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به دنباِل او دوید و گفت : اگه راس   متر پشِت سرش روِی زمین کشیده میشد
 ای بی تربیِت بی حیه تا بهت نشون بدم ..دختر  میگی وایسا

 
نیز ، همراه با پیراهِن مشکی  ذغالی رنگریار در حالی که کت و شلواری شه

 به تن داشت ، پاپیونی زیبا به رنگِ مشکی زده بود .
بر روِی لبه ی راسِت ُکت تا روِی شکم َخِز مشکی رنگ کار شده بود و وسِط 

نصب  و به رنگِ طالییعیار 24پاپیونش شمایِل یک عقاب از جنِس طالِی 

و یک زنجیر به همان رنگ و شکل به ان اویز بود که یک سِر ان به   شده
بر روِی   وصل بود و یک سِر دیگِر آن به صورِت ِحالل روی لبه ی کتعقاب 

 قسمِت َخز ،وصل شده بود
 

 کفش های چرِم مشکی اش برق میزد.
کت و شلوار کامال برازنده ی تنش دوخته شده بود و َخِز کارشده روِی لبه ی کت 

 ده بود وماننآن به شوکِت شهریار افزود  به همراِه آن پاپیون و عقاِب طالِی میانِ 
 سید.ر شاهزاده های انگلیسی به نظر می

 
مریم باورش نمیشد که این مرِد تمام عیاِر خوش قدوقامت اکنون محرِم اوست و 

 کشد  عنوان شوهِر او را یدک می هم اکنون
 

 اب دهانش را قورت داد و باخودش گفت : انگار دارم خواب میبینم
 

بود و با اُُبهت به او نزدیک میشد ..به شهریار دست در جیِب شلوارش فرو کرده 
او که رسید لبخندی مردانه زد و دسِت راسِت مریم را گرفت ، بوسه ای آرام بر 

 کوچولو.. پرنسسو زد و گفت : چقدر زیبا شدی پشِت دسِت ا
 

شهریار یک دستش را دوِر   مریم لبخندی َشرم گون زد و سرش را پایین انداخت
را روِی صورِت او گذاشت و بوسه ای ُپرِمهر بر  پیچید و یک دستش اوکمرِ 

پیشانِی او زد و ارام دِر گوشش گفت : فقط امیدوارم بتونم خودمو کنترل کنم و 
 طبِق قولی که بهت دادم ، کار دستت ندم 

 
 ی که اکنون بهمریم از خجالت لََبش را َگزید و صورتش را میاِن سینه ی شهریار

 پنهان کرد. او َمحرم بود،
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شهریار از این حرکِت مریم انگار که ذوق کرده باشد خندید و گفت خجالت 
 کشیدنتم زیباست و دلنشین

 
سمانه بازهم ماننِد نخود ، میاِن ان دو پرید و گفت : اَه اَه حالمو بهم زدین شما 

 دوتا ..بیاین بریم دیگه ...دیر شده
 

ُغر   غش در امد وشهریار لُِپ خواهرش را گرفت و به گونه ای پیچاند که جی
 ُغر کنان ، پا به فرار گذاشت

 
 شهریار کناِر مریم ایستاد ، دستش را باال اورد و بازویش را به سمت او گرفت 

 
گفت : حاال این همه مریم دستش را باال برد و بازوِی شهریار را گرفت و

تجمالت الزم بود این یه جشن خانوادگیه چه نیازی به لباس عروس و کت و 
  ر دامادیه؟!شلوا

می رفت از پله هاِی مارپیِچ عمارت پایین او دوشادوِش شهریاردر حالی که 
گفت:خب عروسی ما قراره در پاریس برگذار بشه  به همین خاطر هم گفتم یه 

میهمانی سنگین و مرتب هم اینجا برگذار کنیم واسه فامیل هایی که ساکن ایران 
 هستن ..

 
گی شروع به دست زدن کردند ..مریم و شهریار هم  میهمانان با دیدِن ان دو

میاِن دست و شوِت حاضرین پایین امدند و از همان جلوِی پله ها یکی یکی به 
 میهمانان خوش آمد گفتند

 
، درحالیکه آمدهکه از شرکِت خدماتی  ِن دیگرز ۹راِه مارت به همعخدمتکاراِن 

 انان پذیراییلباِس فُرم پوشیده بودند به کمکِ خدمتکاران از میهم
 کردند. می 
 

عدد میِز بیضی شکل گذاشته  59متری ، تقریبا  499  در گوشه گوشه ی سالنِ 

شده بود که با پارچه های ساتِن براِق سفید و قرمز پوشیده شده بود و روِی ان 
انواِع میوه ، شیرینی و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی ، براِی پذیرایی از 

 بود.  میهمانان ُمَحّیا
 

میهمانان دسته دسته کنار میزهای پذیرایی ایستاده بودند ..اما خبری از صندلی 
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نبود ، جوانان سِر پاایستاده بودند و ُمسن ها روِی مبل های سلطنتِی طالیی رنگ 
 نشسته بودند.

 
دند تا اگر کسی مایل بود سلطنتی را دور سالن چیده بو تعدادی ُمبل و صندلی 

 بنشیند..
 

 یمدش که روِی زمین کشیده میشد ، اننِد ستاره در ان لباِس شِب بلنسمانه م
 گفت. درخشید و به میهمانان خوشامد می

 
ارکسِتر در میکروفون اعالم کرد : بانوان و اقایاِن گرامی ..امشب در جمع شما 

که جا داره از ایشون حضور دارن ،  نیسِت به نامیک هنرمنِد برجسته ..یک پیا
به افتخاِر زوِج جواِن   با انگشتاِن جادویشون ،قطعه ای زیبا  دعوت کنیم تا

 امشبمون که میهمانی امشب به افتخارشون هست ، اجرا کنن.
 

 ،  لوریس هویان ز کرد و گفت : اقایانگاه دستش را به سمِت گوشه ی سالن درا
د نلطفا این افتخارو نسیِب جمع ما کنید و ما رو از شنیدِن صدای سازتون بهره م

 کنید.
ر میان َکف لوریس هویان دبه َکف زدن کردند و  میهمان همگی یک صدا شروع

و شوِت جوانان به کناِر سالن ، جایی که یک پیانوی بزرِگ سیاه رنگ قرار 
داشت ، رفت پشِت پیانو نشست و در میکروفوِن تعبیه شده روِی پیانو باصدایی 

قای دکتر آدریان کاسیان پالف و دلنشین گفت : این قطعه رو تقدیم میکنم به ا
 بانوِی اینده ی ایشون ، دوشیزه مریِم کاسیان پالف..

 
، فامیِل شهریار را به او نسبت داده است ذوق کرد  آن َمردمریم در دل از اینکه 

 و شهریار دستش را حائِل شانه ی او کرد و لبخندی عاشقانه نثارش کرد.
 

اِن جادویی اش آغاز کرد ..لوسترهای سالن واختن را با انگشت"لوریس هویان "  ن
 خاموش شد و رقِص نورها فضاِی تاریکِ سالن را مزّین کرد

 
 ، لوریس هویان همراه با نواختِن پیانوِی  یک جواِن دیگر کناِر پیانو ایستاد و 

 شروع به نواختِن ویولون کرد.
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 ی دکترایِ لوریس هویان یک ارمنی تبار بود که سالها مقیِم ایران بود ..و
رهبراِن اپرا و داشت و یکی از معروف ترین رهبرِی ارکست سمفونیک و اپرا 

  بود.  ایران در موسیقِی کالسیک صدا سازی واستاده 
  

اهنگ رمانتیک بود و جوانان زوج زوج وسط امدند و شروع به رقِص تانگو 
 کردند.

 وشهریار را به رقص دعوت کرد.  ارکستر در میکروفون ، مریم
رضایت یا عدِم رضایت را از چشماِن او   شهریار نگاهی به مریم انداخت تا

بخواند ، انگاه دستی به نشاِن نه گفتن ، براِی ارکستر بلند کرد و درخواسِت او را 
 رد کرد.

و جواِن همراهش ، ارکستر میکروفون به ویان  هلوریس پس از پایاِن هنرنمایِی 
الف تصمیم دارد تا چند کلمه ای با ُحضار دست اعالم کرد که دکتر کاسیان پِ 

 صحبت کند.
 

دکتر میاِن تشویِق میهمانان ، از ِسنی که برای گروِه موسیقی تعبیه شده بود ، باال 
امد و میکروفون بدست گفت : بانوان و اقایاِن محترم ..جا داره تا از یک یکِ 

 ری کنمشما عزیزان بابِت حضوِر گرمتون در میهمانِی امشب سپاسگذا
 

همون طور که اطالع دارید، میهمانِی امشب به قصِد معرفِی عضِو تازه وارِد 
 هستو ارباب زاده ها  خانواده ی کاسیان پالف 

 
 انگاه دستش را به سمِت مریم و شهریار بلند کرد و انها را به ِسن فراخواند.

و کنار دکتر میهمانان باالی ِسن رفتند   ان دو دوشادوِش هم ، در میاِن تشویقِ 
 ایستادند

 
دکتر دستش را حائِل شانه های مریم کرد و روبه میهمانان گفت : ایشون دوشیزه 

 ،عروس بنده و همسِر اینده ی پسرم آدریان هستن. عارضی مریم
من از امشب این دوشیزه ی باوقار رو ، رسما یک کاسیان پالف اعالم میکنم و 

 ریک میگم، ورودش رو به خانداِن کاسیان پالف تب
 

 میهمانان همگی َکف زدند و جوانان ، سوت زنان ، مجلس را گرم کردند
را اش و درکماِل تعجِب او گونه  دسِت مریم را گرفت  انو نیز باال امدبانگاه 

بوسید ، انگشتِر نفیسی را از انگشِت خودش بیرون آورد، ان را در انگشِت مریم 
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کتر ، شِب ازدواجم دستم کرد و ازم کرد و گفت : این انگشترو مادِر اقاِی د
 خواست تا در اینده اینو به عروسم بدم 

و گفت این انگشتر، یک جواهِر عتیقه ست و عالوه   انگاه لبخندی زد
یادبوِد خانداِن کاسیان پالف   ارزِش مادی بسیار زیادی داره ، به عنوانِ   براینکه

 هداری از این یادبود باشیهاست ..امیدوارم امانت داِر شایسته ای برای ِ نگ
 

بانو اطمیناِن خاطر داد که از آن بانهایِت   مریم لبخندی زد، تشکر کرد و به ،
 دقت نگهداری خواهد کرد تا در اینده ، او نیز انگشتر را به عروسش منتقل کند

 
بانو رو به میهمانان کرد و گفت : همون طور که همگی اطالع دارید ، رسم بر 

به عروِس بزرگتر داده بشه..اما چون پسراِن من دوقلو   دبود،این هست که یا
دقیقه زودتر از شهاب به دنیا اومده ، پس  09از اونجایی که شهریار   هستن ،

باوجوِد اینکه   من هم اونو بزرگتر از شهاب درنظر گرفتم و همسِر آینَدش رو
و  گیرم می سناً از همسِر شهاب کوچک تره ، به عنواِن عروِس بزرگم درنظر

 یادبود رو به اون می سپارم..
 

مریم بالفاصله به جایی که فرشته ایستاده بود نگاه کرد...نگاِه َخصمانه ی فرشته 
 را که روِی خودش دید ، ناگاه ِدلش ُهری ریخت و لرز بر اندامش افتاد.

 
 از آن لحظه به بعد دیگر فرشته را در جشن ندید.

 اماده  ای طویِل شام را به صورِت ِسلف سرویسدقایقی بود که خدمتکاران میزه
کرده بودند و میهمانان هر یک بشقاب به دست ، به سمِت میز و صندلی هایی که 

 در سالِن طبقه دوم برای شام چیده بودند رفتند مشغوِل خوردن شدند.
 

 سیمین به کمکِ مریم و شهریار امد و گفت : اجازه بدید کمکتون کنم خانوم
 

ی متعجب به سیمین کرد که تا دیروز او را مریم صدا میکرد و حاال ، مریم نگاه
 خانوم..!

 
مریم لبخندی زد و گفت : من زیاد میل ندارم ..فقط یه تیکه استیک برام بزارید 

 لطفا
 

شهریار پیش دستی کرد و به سیمین گفت : ممنون سیمین خانم ..خودم غذا 
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 برسیدمیکشم ..متشکرم ..شما میتونید به کارتون 
 

 سیمین مودبانه کمی باالتنه اش را به نشاِن احترام َخم کرد و از انها دور شد
 

دقایقی بعد ، مریم و شهریار بشقاب به دست ، روِی مبِل دونفره ی گوشه ی 
 سالن نشستند و مشغوِل خوردِن شامشان شدند.

 
 شهریار چنگالش را در تکه ای استیک فرو کرد و در دهاِن مریم گذاشت

شهریار ارام دِر گوِش مریم گفت : چی شده عزیزم چرا گرفته ای   ظه ی بعدلح
 ؟ چیزی شده ؟ 

 
مریم نگاِه َغم زده اش را به شهریار دوخت و با ُبغضی که از سِر شب بیِخ 

گلویش گیر کرده بود ، گفت : فرشته از من ناراحته ...از لحظه ای که مادرت 
ه از سالن بیرون رفت و تا االن دیگه تو جمع انگشتِر یادبود رو به من داد ، فرشت

 ندیدمش
 

 شهریار نگاهی به اطراف کرد و گفت : خب چرا تو ناراحتی ؟
 

مریم : من فرشته رو دوست دارم ..ما باهم دوستیم ..دلم نمیخواد بینمون دشمنی 
 باشه ، خصوصا حاال که قراِر جارِی هم باشیم

 
یم را با انگشِت شصتش نوازش کرد و شهریار لبخندی ُپر مهر زد، گونه ی مر

گفت : خودتو ناراحت نکن، عروسکِ زیبای من ، بعدا خودم باهاش صحبت و 
 رفِع سوِء تفاهم میکنم...تو فقط اخم نکن .

  

اخِر شب بود و مریم حسابی َسردرد داشت ، به گونه ای که دیگر تحملش سر 
 از سردرد امده بود و رو به شهریار با حالتی نزار گفت : دارم

 میرم شهریار...حالم خیلی بده می 
 

شهربار فورا با نگرانی رو به مریم گفت : پاشو بریم بیرون ، اکسیژِن تازه بهت 
 برسه بهتر میشی.

 
 انگاه دسِت او را گرفت ، از میاِن جمع رد شدند و به باغ رفتند
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شهریار ، محوطه ی مقابِل عمارت را دور زدند و به سمت خلوتگاهشان رفتند...

 مریم را روِی تاب نشاند و خود نیز کنارش نشست 
 

گوشی اش را بیرون اورد و شماره ای گرفت : چند ثانیه بعد شروع به صحبت 
کرد : الو سیمین خانم ...من پشِت عمارت داخِل باغ هستم ، لطفا یه مسکن از 

 جعبه داروها برام بیار...سریع لطفا
 

کوچک نزِد انها امد ، سینی را به سمِت شهریار  دقایقی بعد سیمین با یک سینیِ 
 گرفت و گفت : بفرمایید اقا 

 
شهریار َورِق قرص را برداشت ، یک عدد از ان را جدا کرد و در دهاِن مریم 

 گذاشت ، انگاه لیوان را نیز روِی لب مریم گذاشت و گفت : بخور عزیزم
 

 مریم قُلُپی از اب را نوشید و تشکری کرد
 ز پس از اجراِی ماموریتش از انها دور شد و به عمارت بازگشت سیمین نی

 
شهریار اندکی ِدرنگ کرد و انگاه دستش را پیش برد و کالِه ِشنل را از سِر مریم 

کردم  را در دست گرفت و گفت : فکر نمیاو ت ، َطره ای از موهای بلنِد برداش
 موهات تا این حد بلند باشه.

 ریم ..هرگز...هرگز قیچی به موهات نزن م
 

 سپس دستش را پیش برد و بوسه ای بر طره ی موِی مریم که در دستش بود زد 
 

 سالگی دست بهش نزدم.. 6-5مریم گفت : از 
سپس دستش را روِی بازوهای خود کشید و گفت خیلی سرده ، کاش یه چیزی تنم 

 کرده بودم.دارم یخ میزنم.
 

انه های او انداخت ، دستش را کتش را دراورد و روِی ش  شهریار بالفاصله
حائِل تِن او کرد ، او را در اغوش گرفت و دستش را روِی بازوهای او کشید تا 

 کمی گرم شود
 

 شهریار کمی ِمن و ِمن کرد و گفت : مریم ؟ 
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 مریم : هوم ؟
 

ساعت  24ز پدرت خواستی که محرمیت رو فقط براِی اولش اشهریار : چرا 

نخواستی تا روِز عقد و ازدواجمون به هم محرم باشیم بینمون برقرار کنه ؟ چرا 
؟ اینجوری محدودیت ها از بینمون برداشته میشه و احساِس راحتِی بیشتری در 

 کناِر من میکنی
 

مریم : اتفاقا برای همین نخواستم که فعال به هم محرم نباشیم ..چون نمیخوام فعال 
بول نکردی و منم مجبور شدم اماخب تو ق..محدودیت ها از بینمون برداشته بشه

 بخونه..قبول کنم که محرمیت رو برا چند سال 
 

 شهریار : چرا ؟ 
 هم محرم بشیم ، اذیت می تو این مدت به ..اگهمی شدمریم : اینجوری بهتر

منو تو به هم   شیم..اگه من اینجا پیشت نبودم بهتر بود ولی خب تازمانی که
 مونیم عالقه مندیم ، عیِن پنبه و اتیش می 

خواد تا زمانی که رسماً زندگیمون رو زیِر یه سقف در کناِر هم شروع  دلم نمی
 نکردیم ، اتفاقی بینمون بیفته

 
 شهریار : تو به من اعتماد نداری ؟ 

 
مریم : چرا دارم ، بیشتر از چشمام بهت اعتماد دارم ، واتفاقا به خاطِر خودته که 

گاه سرش را به زیر انداخت و گفت : تو خوام زیاد به هم نزدیک بشیم ، ان نمی
 واد اذیت بشیخ یزه برات خیلی سخته . دلم نمی*غر َمردی و کنترلِ 

 
شهریار لبخندی به روِی مریم پاشید و گفت : حق باتِو...واقعا برام سخته که 

 ببینمت و کنارم باشی ، اما اجازه نداشته باشم لمست کنم 
ینده بالخره باهم ازدواج میکنیم ، پس نیازی تو راست میگی ، اما منو تو که در ا

 به این حساسیت نیست 
 

یه چیِز عادیه ..اما تو خانواده و فرهنگ   مریم گفت : برای خانواده ی شما اره
ین اول  کره و دست نخورده باقی بمونه و درواقع*ما دختر تا شِب عروسی باید با

..این برای ما یه جربه کنه ش رو بعد از ازدواجش ت*ی*س*ن*رابطه ی ج
 هقانون
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شهریار ابرویش را باال انداخت و گفت : من مخالِف رابطه های جنسی بین دو 

هستم ا و فرانسوی تباراینکه متولد و بزرگ شده ی اروپ غریبه ام و با وجودِ 
ی باید ، فقط بین زن و شوهر باشه و نه بیش *س*ن*،بازم معتقدم که رابطه ی ج

 از این.
 

دونفر قصِد ازدواج داشته باشن و رسماً نامزد کنن و مطمئن باشن  اما خب اینکه
که نامزدیشون به ازدواج ختم میشه ، ازنظِر من ایرادی نداره که رابطه ی 

 بینشون برقرار بشه  ی*س*ن*ج
 

گیرن و یا بانامزدشون به هم میزنن،  مریم گفت : همه ی اونایی که طالق می
 مونه و رابطشون جاودانه می کردن که ازدواج روِز اول فکر می

شهریار حالتی متفکرانه به صورتش داد و گفت : یعنی میخوای بگی که رابطه 
 ی منو تو به ازدواِج جاودانه ختم نمیشه .؟

 
مریم سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت : نه ..ولی خب احتیاط شرِط 

حرف تو حرف  من به خاطر اینکه روی…عقِل ..هیچ کس از آینده خبر نداره
م منو تو تا چند سال به ه مدِت محرمیت بیشتر بشه..پس فعالنزنم قبول کردم که 

محرمیم و شرعا زن و شوهر محسوب میشیم ، اما باید بهم قول بدی به رسم و 
 چیزه اضافه از من نخوای.. رسوماته خانواده م احترام بزاری و

 
یم باالبرد و گفت : حق با شهریار سری تکان داد، دو دستش را به نشاِن تسل

خته با اینکه برام خیلی سشماست دوشیزه مریِم کاسیان پالف ..بنده تسلیم هستم ..
 این را گفت و خنده ای سر داد می کنم.. امیالم رو خفهفعال ولی به خاطره تو 

 
مریم نیز به کاِر او لبخندی زد و گفت : افرین ..این شد یه چیزی اقای کاسیان 

 پالف
 وش که*ر دستش را براِی در اغوش گرفتِن مریم باز کرد و گفت : در اغشهریا

 االن مثال زن و شوهریم..!!میتونم بگیرمت دیگه ؟ اره ؟ 
 

 مریم لبخندی َشرم گون زد و گفت : اگه قول میدی ُپرتوقع نشی، اره 
ن ..چطور من ایشهریار با خنده او را بغل گرفت و گفت : خیلی بی انصافی تو 

 مدت براِی یکی شدنم با تو صبر کنم ...!؟همه 
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روبه روِی پدرش ایستاد و با او صمیمانه خداحافظی کرد ..پدرش نیز به شهریار 

سپارد تا زمانی که به  گفته بود که دخترش را موقتاً به عنواِن امانت به او می
 ایران برگردند

 
م احت باشه ، مریو گفته بود : خیالتون ر  شهریار دستش را روِی چشمش گذاشته

 قلِب منه ، مثِل جونم ازش مراقبت میکنم تا شما برگردید..بهتون قول میدم
 
و از مقابِل چشِم آن  بلیطش را تحویل دادپدر دستی برای انها تکان داد و رفت. 

 ها دور شد.
 

 مریم نتوانست ُبغضش را کنترل کند و هق هق کنان پشِت سِر پدر گریه کرد
او را ارام کرد و گفت : گریه نداره که عزیِز دلم ، چشم به  شهریار با مهربانی

 هم بزنی ، خانواده ت هم برگشتن 
شهریار در طوِل مسیر سعی داشت تا با صبحت ، مریم را از گریه کردن 

 منصرف کند
 

***** 
 از امدِن پدِر مریم به ایران و جشِن معارفه ی مریم ، گذشته بودروز  ۱۰

ی در حاِل سپری شدن بودند و همه چیز امن و امان بود روزها و شب ها به خوب
 تا اینکه تلفنی به سمانه شد و او را پریشان کرد

 
 سمانه تند تند در حاِل لباس پوشیدن بود

 
 مریم کنارش ایستاد و گفت : چی شده سمانه ؟ اتفاقی افتاده ؟ 

شهاب  م نیسسمانه با چهره ای ترسیده و پریشان گفت : فرشته بیمارستانه ..معلو
 چه بالیی سرش اورده

 
 

 مریم گفت : داری میری بیمارستان ؟ 
 سمانه سری تکان داد و گفت : اره 

 مریم : صبر کن منم بیام 
 سمانه گفت : پس زود حاظر شو ، شهریار پایین منتظره
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با عجله از پله ها سرازیر شدند و به سمت شهریار   دقایقی بعد، مریم و سمانه
 رفتند
 

مشکی رنگ خریداری کرده بود تا   bmwبه تازگی یک خودروِی  شهریار

زمانی که همراهانش بیش از یک نفر باشند ، از آن استفاده کند و ان خودروِی 
 اسپرت دونفره را برای خودش و مریم بگذارد

 
 سمانه عقب نشست و مریم درِب جلو را باز کرد و در کناِر شهریار نشست

 
و اتومبیل با سرعت از جا کنده شد ، از باغ   گذاشت شهریار پایش را روِی گاز

 خارج و به سمِت بیمارستان حرکت کرد
 

 تِ شهریار عصبی و گرفته ، درحالیکه ابروهایش را در هم کشیده بود ، با جدی
 دیدنِ با اما  ندباری ، خواست تا از او سوالی بپرسد ،چتمام ، رانندگی میکرد .

انست که شهریار ، د یح داده بود ، زیرا میکوت را ترجچهره ی اخموِی او س
ِهین عصبانیت ، دیگر آن شهریاِر مهربان و آرام نبود و ممکن بود چیزی بگوید 

 که او آزرده خاطر شود
 

شهریار مقابِل درِب بیمارستان توقف کرد ، سرش را از شیشه بیرون 
 د اقای دکترآورد..نگهبان به محِض دیدن او ، راه را باز کرد و گفت : بفرمایی

 
شهریار باسرعت وارِد محوطه ی بیمارستان شد ، اتومبیلش را همان جا پاییِن پله 

و مریم و   ها پارک کرد و با قدم های سریع ، از پله هاِی ورودی باال رفت
 سمانه نیز به دنباِل او

 
شهریار سرش را پایین انداخت و بی حرف ، وارِد بخش شد که پرستاری دوان 

 لیکهدوان درحا
 گفت : کجا اقا سرتو انداختی پایین داری میری؟  می 

 ورود ممنوعه ..االن وقِت مالقات نیست ..شما
 تونی بری داخل نمی 
 

کرد که ناگهان  پرستار همچنان دنباِل شهریار می دوید و تندتند صحبت می
شهریار ترمز کرد ، روِی پاشنه ی پا به سمِت پرستار برگشت و گفت :خفه 
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 خودم َخَفت کنم ؟..برو دنباِل کارت. میشی یا
 

پرستار بادیدِن چهره ی شهریار ، دستش را روِی دهانش گرفت و گفت : ِا وا 
 ببخشید اقای دکتر ..من نشناختمتون..شرمنده ام 

 
بی توجه به او دوباره به راهش ادامه   شهریار چشم غره ای به پرستار رفت و

و کمی بعد درِب یکی از اتاق ها را باز  بیمارستان شد VIP  داد و وارِد بخشِ 

 کرد و وارد شد.
 

 سمانه و مریم نیز به دنباِل او وارد شدند.
 

روِی تخت ، دختری اشنا خوابیده بود ، درحالیکه ، تماِم صورت و گردنش کبود 
 خورد بود ، لبانش زخم و بخیه ای گوشه ی لبش به چشم می

 
تشخیص داد که اثار ضرب و  مریم نزدیک تر که رفت چهره ی فرشته را

 ، چیزی از زیباییش باقی نگذاشته بود  َشتم
 

حتما شهریار و سمانه   ارام عقب ِگرد کرد و از اتاق خارج شد ، باخودش گفت
 با فرشته حرفی چیزی دارن که شاید نخوان من بشنوم 

 
بیرون اتاق در راهرو ، روِی صندلِی آبی رنگ نشست و با خودش فکر کرد : 

 ی چی شده که شهاب اینجوری کتکش زده ؟ یعن
 

بعد دهان َکجیی برای خودش کرد ، جواب ِ خودش را داد و گفت : حاال نه اینکه 
وقتی شهاب خودمو به باِد کتک گرفت ، چیزی شده بود یا اینکه من کاری کرده 

 بودم ..!
 البد فرشته رو هم همینجوری محِض ِاراده گرفته زده ..

 بیچاره فرشته ...
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ساعتی میشد که شهریار و سمانه داخل اتاِق فرشته بودند و مریم همچنان روِی 
ِی داخِل راهرو نشسته بود..نگران فرشته بود..اما از روبه رو آبهای  صندلی

 شدن با او تردید داشت
 

نمی دانست با روبه رو شدنشان باهم ، فرشته چه عکس العملی نشان خواهد 
 معارفه ، دیگر فرشته را ندیده بود داد...از همان شِب جشنِ 

 
 چند بار با او تماس گرفته بود ، اما فرشته َرِد تماس داده بود

 
 گیره ؟  مریم باخود گفت : من چه کاِر بدی کردم که فرشته ازمن فاصله می

 تقصیِر من چیه که بانو انگشتر رو به من داد؟
 

دو تا  این ؟مسخریه  کرد : اخه این چه رسمِ  مریم زیِر لب با کالفگی غرغر
دقیقه زودتر به دنیا اومده که دلیل  ۲۰برادر دوقلو هستن ، دیگه اینکه شهریار 

 برادِر بزرگتر محسوب بشه ...!نمیشه 
سالی  ۲۰همچین میگه عروس بزرگتر که هر کی نفهمه فکر می کنه شهریار یه 

 نسبت دادن..!از شهاب بزرگتره که به من لقِب عروس بزرگ 
 گفت اینها را در دل به خودش گفت ، البته باید به فرشته هم میهمه ی 

باصدای برخورِد پا بر زمین ، چشمش را باز کرد و یک مرد و یک زِن 
در حاِل نزدیک شدن به خود دید   را در لباس های فُرِم نیروِی انتظامی  چادری

 ، 
 ، داخل شدند انها پشِت دِر اتاِق فرشته ایستادند ، و پس از کسِب اذِن ورود

 
 مریم نیز برخاست ، جلو رفت و در چهارچوِب در ایستاد 

 
 مامورها برای تحقیق امده بودند.

اطالع داده   گویا بیمارستان ،وضعیِت فرشته را، یک مورِد تجاوزی به پلیس
بودند و اکنون انها امده بودند تا اگر فرشته از کسی که این بال را به سرش اورده 

 باشد ، شکایت نامه ای تنظیم کنندشکایتی داشته 
 

 افسران روبه شهریار و سمانه گفتند ، اقا و خانم چه نسبتی با مصدوم دارن ؟
 

لواِر ُسرمه اِی ش به همراهِ  را و ژاکتی شیری رنگ التوِی ُسرمه ایپشهریار



romantops

 
211 

 

 که دو دستش را در جیب های با جدیِت تمام ، درحالیو  پوشیده بود خیلی تیره
و کرده بود ، بی حرکت مانند مجسمه سر جایش ایستاده و با صدایی فر پالتویش
باچشم اشاره ای به فرشته کرد و انگاه رو به مامور گفت : همسِر   جدی ،

 برادرم هستن
کنم نیازی به حضوِر شما در اینجا باشه ..این خانم  سپس ادامه داد : گمان نمی

اهد بود تا به کالنتری اگر شکایتی از شخصی داشته باشه ، حتما قادر خو
 مراجعه کنه 

 
 

د ممنون که تشریف اوردیدر همین ِهین فرشته نیز در تکمیِل کالِم شهریار گفت : 
، من از کسی شکایت ندارم ..اتفاقیه که بین من و همسرم افتاده و خودمون  جناب

 هم حلش میکنیم
 

 به من گزارشولی چیِز دیگه ای   افسر با تعجب گفت : بین شما و همسرتون ؟!
اوز همراه با ضرب *دادن ، یکی از پرسنل این بیمارستان ، به من یک مورد تج

 و َشتم گزارش کردند
 

شهریار : اشتباه شده ..کسی که این گزارش رو به شما داده حتما دچاِر سوء 
 اوزی در کار نیست *تفاهم شده ..تج

 
: اینهارو هم که  شهریار اشاره ای به صورِت فرشته کرد و روبه مامور گفت

و به پرسنل بیمارستان  هِ مشاهده می کنید ، اثاِر درگیری بین یک زن و شوهر
 هیچ ارتباطی نداره

 
تونه از همینجا درخواست کنه تا پزشکِی  این خانم اگر شکایتی داشته باشه ، می

 قانونی برای معاینه های الزم به اینجا بیاد
 

ازی های شهریار کالفه و عصبی شده مامور که کامال مشخص بود از زبان در
..جلو رفت روبه روِی شهریار ایستاد و گفت : شما چه اصراری داری که همه 

 ارین خودش از خودش دفاع کنه ؟ ذی چیزو عادی جلوه بدی ؟ چرا نم
 

شهریار با همان ِژست و صدا ، گفت : دارم سعی میکنم تا حقیقت رو بیان کنم و 
ی که گزارِش اشتباه به شما داده برخورِد جدی خواهم همچنین ، حتما با اون کس
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کرد..انگاه دستش را از جیبش بیرون اورد ، اشاره ای به در و دیواِر اتاق کرد 
 و گفت : اینجا بی صاحب نیست که به پرسنلش اجازه ی ایجاِد تنش بدن

 
مامور نگاهِی به ورقه ی در دستش انداخت و گفت : این مورد کامال 

 باید بررسی بشهو  مشکوکه
د و گفت : اگر شما وقِت ازادتون به حدی انشهریار چشمانش را در حدقه چرخ

هست که از سِر بیکاری و َتفّنن به پرونده هاِی ُتهی چنگ میزنید ..خب میِل 
 خودتوِن ، بررسی کنید.

 
اگر اتفاقی هم افتاده باشه که افتاده ، بین این خانم و همسِر قانونی و شرعیش 

 و مسئله کامال شخصیه ..بنابراین نیازی به دخالت و پادرمیانِی کسی نیستبوده 
 شهریار این را گفت و در نهایت پوزخندی زد

 
من از شوهرم هیچ شکایتی ندارم .. درسته ، اون منو کتک   فرشته نیز گفت :

 زده ولی خب خودم مقصر بودم و شکایتی ندارم ازش 
 

 یدشاندراخر مامورها وقتی دیدن چیزی عا
 شود ، عقب گرد کردند و از اتاق خارج شدند نمی 
 
پیش رفت و کناِر تخِت فرشته   وارِد اتاق شد ،در را پشِت سرش بست، 

ایستاد..از صحبت های شهریار و فرشته با مامورها ، دست و پا شکسته یک 
 چیزهایی عایدش شده بود

 
چرِم گوشه ی اتاق  شهریار نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و رفت روِی مبلِ 

 ت ..شهریار کالفه بود ..مریم مینشست ، پاروِی پا انداخت و چشمانش را بس
نشیند و باچشماِن  نست که شهریار وقتی عصبی و کالفه است گوشه ای میدا

 بسته سعی 
 ند تا ارامِش ازدست رفته اش را بدست اوردک می
 

ته ؟ ن ببینم چی شده فرشسمانه نیز کالفه کناِر فرشته نشست و گفت : حرف بز
 موضوع چیه ؟ چرا نصفه نیمه حرف میزنی ؟
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فرشته بغضش ترکید و گفت : باور کن راس میگم ..تو مهمونی شهاب خودش 
 ت کرد ، بعدش بهم حمله کرد و این بال رو به سرم اورد*س*م
 

سمانه که مشخص بود باور نکرده ، گفت : فرشته یه چیزی بگو که با حقیقت 
 اونایی که شهاب رو ته باشه ..هم من هم تو و هم داشهمخونی 

روب نمیزنه چون زخم معده *ونیم که شهاب هرگز لب به مشد شناسیم ، می می 
 داره 
 

فرشته گفت : من از کجا بدونم ..خب مهمونی بود دیگه ، ادم وسوسه میشه که 
 بخوره

 
 نم فرشته ..باور ک باور نمی  سمانه ادامه داد: 

در ضعیف نیست که بخواد به کسی ناسم ..اون انقش ن برادرمو مینم چوک نمی
 اوز کنه ؟*..بعدشم تو زنش هستی ..مگه میشه ادم به زِن خودش تجوز کنه*اتج

نیازی به  خب شما که زن و شوهرید و آزادید با هم رابطه داشته باشید ،دیگه چه
 .؟؟!!متوسل شدِن به زور بوده

 نهان میکنی حقیقت رو از ما پ  ..تو داری 
 

 حرفمو باورفرشته با گریه گفت : بابا چرا شما 
 نین ، تمام حقیقت همینایی بود که براتون تعریف کردمک نمی 

ت کرده بودن *س*منو شهاب رفتیم مهمونی ، تولِد دوستم بود، همه اونجا م
..همه جور مواد مخدری هم اونجا داشتن...من رفتم تو اتاِق دوستم تا ارایشمو 

 د کنم که شهاب یه هو سر رسید و به زور بهم دست درازی کردتجدی
 

ناگهان شهریار ماننِد حیوانی درنده که اماده ی دریدِن شکارش است ، از جاکنده 
شد، به سمِت فرشته خیز برداشت ، ُمِچ دسِت او را محکم در دست گرفت و 

ق احم باصدایی فوق العاده عصبی گفت : َچرند نگو دختر..تو فکر کردی با
 طرفی ؟ 

 
شناسی ، من از ابتدای تولدم کنارش زندگی  اگر تو چند ساله که ویلیان رو می

اوز *شناسم ...برادر من به کسی تج کردم و اونو بهتر از هرکسی در این دنیا می
 کنه  نمی

.درسته که خشن و دیکتاتوِر ، اما متجاوز نیست و به عفِت کسی دست درازی 
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 تو زنشی ،اخه چه نیازی داره که بخواد حمله کنه؟؟..نمیکنه..اینو مطمئنم
 

انگاه با عصبانیت انگشِت اشاره اش را جلوِی صورت فرشته گرفت و تهدیدکنان 
زنمت که تا  گفت : به نفعته که حقیقت رو به من بگی ، وگرنه انچنان می

 تونی ازجات بلندشی ..شیرفهم شد؟اخرعمرت ، ن
 

د برسِر فرشته ی نگون بخت کوبید ، که فرشته شهریار جمله ی اخر را با فریا
خواست  خودش را جمع کرد، دسِت مریم را گرفت و انگار که به این شکل می

 از شِر عصبانیِت شهریار در امان باشد
 

 شهریار مِچ فرشته را که در دستش بود پیچ داد و گفت : حرف بزن بهت میگم
 

: اااخ دستم ..ولم کن .دستمو فرشته از درِد دستش جیغ کشید و ُپر درد گفت 
 شکوندی

 
سمانه از جابرخاست ..تخت را دور زد و کناِر شهریار ایستاد و روبه او گفت : 

 ولش کن داداش ..االن دستشو میشکنیاا..ولش کن
 

شهریار نگاهی ُپرخشم حواله ی خواهرش کرد و گفت : برو اونور ..تو دخالت 
دختره ی دروغگو مشخص کنم تا دفعه دیگه نکن َدنیال.. من باید تکلیفمو با این 

همه ی بیمارستان خبر دار ..هوِس خدشه دار کردِن ابروِی برادرمو نکنه

 شدن..آبرو برامون نزاشته.
 

ار ، تقال میکرد و فرشته هم چنان برای خالص کردِن دستش از پنجه های شهری
 بی صدا اشک 

 کند رهایشت و از شهریار خواهش میکرد که یخر می
 
رشته در اخر وقتی دید التماس بی فایده است ، َحربه اش را عوض کرد و بی ف

فکر رو به شهریار گفت : ولم کن وحشِی زورگو..همتون عین همید..زورگو و 
 بی رحم.وحشی 

 
چه شد که ناگهان  فرشته بیرون امد ، مریم نفهمید کلمه ی اخر که از دهانِ 

 بر دهاِن فرشته کوبید شهریار دستش را باال برد و باتماِم قدرت
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صورِت فرشته با سرعت به یک طرف خم شد و به دقیقه نکشیده ، َفک و بالشِت 

 سفیِد زیِر سرش از خوِن دهانش قرمز شد
 

فرشته جیغی دردناک کشید و ماننِد جنین در خودش مچاله شد ، دستش را جلوِی 
 دهانش گرفت و بناِی گریه سر داد.

 
اد مقابلش ایستاشت ، خیز بر د شهریاره شد و به سمِت له از جا کندمریم بالفاص

 و سعی کرد مانعی باشد بیِن شهریار و فرشته ..
ند، اما جرات بتوَپد و از فرشته دفاع ک اوخواست زبان باز کند و به  دلش می

 عصبانی چیزی بگوید شهریاره نداشت که به
 

مِر او حلقه کرد و دستانش را دوِر ک شهریار،براِی مهاِر عصبانیِت در عوض 
..ولش کن گناه داره ..حاال ترو خدا آروم باش شهریاری مظلوم گفت :باصدای

خودش حرف میزنه ..تورو خدا خوِن خودتو کثیف نکن..ولش کن ..ببین چه 
 دیگه ولش کنتو بالیی سرش اومده..این بیچاره به اندازه کافی کتک خورده.. 

 
شده از عصبانیت سرش را پایبن  شهریار نفس نفس زنان با چهره ای ُسرخ

ه ببیند ، انگاه گفت : مگبود وشش فرو رفته *را که در اغ مریمگرفت تا صورِت 
نمی ببینی این دختره چی میگه ، انقدر بهش احترام گذاشتم که برمیگرده بهم 

 میگه وحشی
 

 مریم که بینشت تا مجددا او را بزند اما سپس دوباره به سمِت فرشته خیز بردا
و گریه کنان گفت : به خاطر من ولش ع شد مان ریار و تخت گیر کرده بود،شه

 تو که میدونی من از جر و دعوا کن ..
 ولش کن ترو خدا....رسمت می
 

شهریار چشمانش را بست و پلک هایش را محکم روِی هم ِفُشرد و گفت : باشه 
ه حقیقتو به من بگکاری باهاش ندارم ..ولی باید حرف بزنه ..باید همین االن تماِم 

 ،وگرنه جنازه شو از این َدر می فرستم بیرون
 

خوایم بزنیم ..حرف بزن دیگه ..از  ت که نمیسمانه رو به فرشته گفت : بابا دارِ 
 ؟ حرف بزن فرشته ..ما بهت کمک میرسی که حقیقتو پنهان میکنی ت چی می
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 نیم .باور کنک
 
اتاق را باز کرد و گفت  هدرِ  در همین حین پرستاِر خصوصِی فرشته شتاب زده 

 :کی جیغ زد ؟ 
 

به سمِت پرستار خیز برداشت ، او را به بیرون   شهریار با همان اعصاِب خراب
 ُهل داد و گفت : کی بهت اجازه داد وارد بشی ؟ هااا؟ 

بلد ..بیمارستان ننداختمت بیرون ..دختره ی بی تربیت  برو دنباِل کارت تا از 

هست..حق نداری بدوِن  VIPد وارد بشه ..مثال اینجا اتاِق نیست یه در بزنه بع

 اجازه وارد بشی..
 

 شهریار این را گفت و در را پشِت سرش محکم بست و به سمِت فرشته باز گشت
ثانیه بهت فرصت میدم تا از ابتدا تا  09کنارش لبه ی تخت نشست و گفت : فقط 

مطمئن باش   میکنم که انتهاِی حقیقتو بهم بگی ، در غیر این صورت کاری
 پشیمون خواهی شد

ثانیه ت از همین حاال  09انگاه نگاهی به ساعِت مچی اش انداخت و گفت : 

 شروع شد
 

هنوز از   هنوز چند ثانیه ای نگذشته بود که فرشته با صدایی ترسیده در حالی که
 گفت : باشه باشه میگم .. تو فقط اروم باش شهریار  دهانش خون جاری بود ،

 
شهریار باهمان ابروهای َدرهم کشیده و اخِم عمیِق روِی پیشانی اش که او را 

سری تکان داد و گفت :   کامال شبیِه شهاب کرده بود..بادندان هاِی قفل شده
خوبه..حاال حرف بزن ببینم داستان چیه و چرا سعی داری دروغ بگی و ماجرا 

 رو به یک شکِل دیگه جلوه بدی ؟ 
ه از گریه منقطع شده بود شروع به صحبت کرد : شهاب بهم فرشته باصدایی ک

گفت دوستم نداره ..گفت میخواد طالقم بده و اگرم باهام ازدواج کرده به خاطِر 
 سهاِم بیمارستاِن امریکاست

سهام رو بهش نمیده و شرط گذاشته که حتما باید   گفت اگه ازدواج نکنه، پدرتون
 کنه زن بگیره تا اون سهام رو به نامش 

 منم چون دوسش داشتم غرورمو زیر پا گذاشتم و ازش خاستگاری کردم 
اونم از اول بهم گفت که فقط برا یه مدت نگهم میداره و بعد از اینکه سهام به 

بدوِن اینکه بهم دست بزنه طالقم میده و بعدشم اسمشو از شناسنانه م   نامش شد ،
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 پاک میکنه 
تو این مدت که زنش هستم ، با َحربه های زنونه   منم قبول کردم .. با خودم گفتم

 ، اونو به سمِت خودم میکشم و کاری میکنم که بهم عالقه مند بشه
و ادم حساب اما بی فایده بود..به هر دری زدم که مجذوبم بشه ، نشد...اصال من

 ونه م می نمیکنه ..عیِن سنگ
که شده باهام بیاد  منم باهزار التماس و خواهش راضیش کردم که براِی یه بارم

بریم مهمونِی دوستم ..برای اینکه راضیش کنم از دوماِه قبل شروع کردم به 
 صحبت کردن باهاش تا بالخره راضی شد، باهم رفتیم مهمونی 

تو مهمونی گفت قهوه میخوام ..هرچی بهش تعارف کردم که از نوشیدنی های  

 ازه س ش نمی روب به معده*نکرد ، گفت مش روِی میز بخوره ، قبول
 

روان گردان ریختم داخلش و براش بردم  پاشدم براش قهوه درست کردم ، منم
..قهوه شو که خورد ، نیم ساعت بعد دیدم کم کم داره رفتارهایی از خودش بروز 

 میده که ازش بعیده ، کال یه ادم دیگه شده بود 
ا تو اتاق ، اونجمنم که منتظِر یه همچین لحظه ای بودم ، ..دستشو گرفتم بردمش 

تا بالخره موفق شدم ، شهاب به   ک کردنش هر کاری کردم*ی*ر*ح*براِی ت
سمتم کشیده شد و خب باهم رابطه برقرار کردیم ، اما از اونجایی که حالش بد 

و گردنمو با بود و بیش از حد خشونت تو رفتارش داشت ، اینجوری صورت 
 و کلی هم کتکم زد. دندون تیکه تیکه کرد

از هوش رفتم ...وقتی چشم باز کردم ، بیمارستان بودم ،  قدر درد کشیدم کهان
حتما بچه های اونجا وقتی متوجه ما شدن ، به خاطر شرایط من و زخمی شدنم 

کرده و به مسئولیِن بیمارستان  دست درازیکردن که شهاب به زور به من  فکر
 گفتن ..وگرنه من چیزی نگفتم 

 
سوزونن ، بهشون گفتم  دم دیدم پرستارا دارن برام دل میاز اولم که به هوش اوم

 کرده  در کار نبوده و شوهرم اینکارواوزی *که تج
انگاه نگاِه خیس از گریه اش را به شهریار دوخت و گفت : به خدا همه ی 

 داستان همین بود که براتون گفتم 
 

به او زل زده  شهریار که تماِم مدت کناِر فرشته روِی تخت نشسته بود و با اخم
بود ، پس از پایاِن صحبت های او ، نفِس عمیقی کشید ، بی حرف بلند شد و 

رفت پشت پنجره ایستاد و به محوطه ی بیرون خیره شد ، اما مشخص بود در 
فکر است و چشمانش چیزی را نمی بیند و فقط به ظاهر در حاِل نگاه کردن 
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 است 
 

مانه برخاست ، از اتاق بیرون رفت و فرشته همچنان مظلومانه گریه میکرد ، س
چند دقیقه بعد با چند عدد گاز و یک بسته پنبه ی بهداشتی بازگشت ، کناِر فرشته 

نشست و مشغوِل پاک کردن خون از روِی دهان او شد که تا روِی چانه و 
 گردنش سرازیر شده بود

 
دن بود که بالشِت خونی را از زیِر سِر او برداشت و از اتاق در حاِل خارج ش

مریم رو به او گفت : خب بگو خدمه بیان تمیزش کنن و براش بالشِت تمیز بیارن 
 دیگه
 

ا چیزی ندونن بهتره ..کافیه یه چیزی ببینن ت  سمانه ارام گفت : پرسنل بیمارستان
 بکننش تو بوق و َکرنا

 این را گفت و از اتاق بیرون رفت 
 

ست کشید و امد باالی سِر فرشته شهریار بالخره از تماشاِی مناظر بیرون د
یه رو تو این قض  خواستی ویلیان ایستاد و باصدایی دورگه گفت : برای چی می

 مقصر جلوه بدی ؟ 
 فکر نکردی که اگه خبرش پخش بشه ، ابرویی برای اون باقی نمی مونه ؟ 
 مگه نمیگی دوستش داری؟ این چه عشقیه که حاظری ، شوهرتو بدنام کنی؟

 بچه گانه بود فرشته ..خیلی.خیلی کارت 
 فرشته خجالت زده سرش را زیر انداخت و چیزی نگفت

 شهریار گفت : خانواده ت هم در جریان هستن ؟ 
 

 فرشته سری به نشاِن نه گفتن تکان داد و گفت : من هنوز چیزی بهشون نگفتم 
 

 فرشته ارام و با احتیاط پرسید: شهاب کجاست؟ 
 

رفت و گفت : به خاطر اون اشغالی که به خوردش  شهریار چشم ُغره ای به او
 دادی هنوز َمنگ و بی حواسه ..اثراِت مواد هنوز از بدنش بیرون نرفته 

 
استم خو دونستم اینجوری میشه ..من فقط می فرشته لبش را گزید و گفت : نمی

 ازش بچه دار بشم تا به خاطر بچه هم که شده منو طالق نده
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تو یه دختر تحصیل کرده باشی فت : باورم نمیشه که شهریار پوزخندی زد و گ

 ..از تو بعیده این اعماِل بچگانه..!.
 

 شهریار نگاهی به مریم انداخت و گفت بیا بریم
 

 مریم : میشه من اینجا پیِش فرشته بمونم ؟ 
 شهریار محکم پاسخ داد : نه نمیشه

 
 انگاه در حالی که به سمِت در میرفت ، گفت : بیا بریم 

 
چشمه هایی از عصبانیِت شهریار را دیده بود ، دیگر جراِت مخالفت با   ریم کهم

 او را نداشت و سر به زیر دستوِر او را اطاعت کرد و از اتاق خارج شد.
 

در راهرو شهریار رو به سمانه ، چیزهایی به زباِن فرانسه گفت و سمانه سر 
 تکان داد و نزِد فرشته رفت 

 
کت میکرد ، گفت : سمانه دم عقب تر از شهریار حرمریم در حالی که یک ق

 ونه ؟ م اینجا می
 

شهریار نگاهی به مریم کرد و گفت : اره ..بهتره اینجا باشه که اگه خانواده ی 
 فرشته اومدن ، به من اطالع بده 

 مریم : االن شهاب کجاست ؟ 
 

 شهریار : تو یکی از اتاقای همین بخشه.
 

ستاره بود تا  5شتر شبیِه سوییت هاِی لوکِس هتلی که بی  VIPشهاب در اتاقی 

 بیمارستان ، در حالی که سرمی به دستش بود ،روِی تخت دراز کشیده بود.
 

شهریار بر بالیِن برادرش رفت ، کنار او روی تخت نشست و ارام برادرش را 
 صدا کرد.

 
 شهاب چشمانش را باز کرد و دستش را روِی پیشانی اش گذاشت و از صورتِ  
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 مچاله شده اش مشخص بود که سر درد داشت 
 

شهریار به زبان خودشان شروع به صحبت با برادرش کرد و شهاب نیز 
 فت گ ی به همان زبان در پاسخ به او میچیزهای

مریم که چیزی از صحبت های انها نمی فهمید ، بی صدا رفت و روِی مبِل کناِر 
 اتاق نشست 

 
ِل گفتگو بودند که ضربه ای به در وارد شد ، نیم ساعتی بود که دوبرادر مشغو

 شهریار با صدایی نسبتاً بلند گفت : بفرمایید.
 

در باز شد و مردی ُمسن با روپوش سفید ، که مشخص بود پزشک است وارد 
 شد 
 

مردانه بااو دست داد و   شهریار از جا برخاست ..دکتر به سمِت شهریار رفت ،
 .گفت : مشتاِق دیدار اقای دکتر.

 انگاه رو به شهاب گفت : شما حالتون بهتره ؟ 
 

 حالت تهوه داره  دکتر.. داره شهریار به جاِی برادرش پاسخ داد: هنوز سردرد
 

دکتر سری تکان داد و گفت : طبق ازمایشاتی که ازشون به عمل اومده ، موادی 
دارید، اطالع  خودتون هم که بهشون دادن ، اکستازی بوده ..همون طور که

شعور ، آگاهی اون که به دنبال مصرف  هستاسی مخدر جدیدیاک
پائین و ه ، آستانه تحریک پذیری روانی رو روان فرد مختل شد

 مستعد  و و فرد ر رهگذابر قدرت سنجش واقعیت اثرمی و یارهم
ه و باعث میشه دست به کارهایی بزنه که در کنجنون می

 تل.مثل خودکشی یا قحالت عادی هرگز مرتکب نمیشه 
 

ساعت اینده ،ِ سموِم  24اما خب باتوجه به داروهایی که بهشون تزریق شده ، تا 

و جای نگرانی نیست..همینکه اثرات توّهم ..موجود در خونشون دفع میشه

 هزیان درایشون از بین رفته، دیگه جای نگرانی نیست..
د رو داشته باشه و در کنیم تا خواِب ارامی فعال ارام بخش بهشون تزریق می

 ن.کمتر حس کن
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انگاه رو به پرستاری که همراِه او امده بود ، کرد و گفت : چیزی که گفتم رو 
 تزریق کن براشون

 
پرستار پیش رفت و امپولی در سرِم شهاب تزریق کرد ..و دقایقی بعد دکتر به 

 همراِه پرستار از اتاق خارج شدند
 

روِی مبل در حاِل ُچرت  مریم که حسابی از بیکاری خسته شده بود، همان جا
زدن بود که شهریار کنارش نشست ، دستی به سِر او کشید و گفت : خوابت 

 میاد؟
 

 مریم با چشماِن ُخمار سری تکان داد و خمیازه ای کشید.
شهریار با صدای دورگه و ارام گفت : پاشو عزیزم ..پاشو ببرمت خونه 

 استراحت کن ..دیر وقته 
 
 

ییِن پله های عمارت خاموش کرد و رو به مریم گفت : تو شهریار اتومبیلش را پا
 برو داخل عزیزم ..من باید برگردم بیمارستان

 
 مریم مطیعانه سری تکان داد و گفت :باشه ..شب بخیر

 
سه ای بر پیشانِی او زد و گفت : شب *شهریار خودش را به سمِت مریم کشید، بو

 بخیر عزیزم ، مواظب خودت باش
 

 ده شدن ، چشمی گفت ، دِر اتومبیل را بست و از پله ها باال رفتمریم هیِن پیا
 

 شهریار استارت زد، پایش را روِی گاز گذاشت و با سرعت از باغ خارج شد
 

 گذشته و همه در خواب بودند 22عمارت سوت و کور بود ..ساعت از 
 
اعث ب بانو یک هفته ای بود که براِی انجاِم کاری به نیویورک رفته بود و همین 

شده بود تا خدمتکاران ، ارامش بیشتری داشته باشند و از ان حالِت اماده باش 
 بیرون بیایند و نفسی راحت بکشند
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مریم لباس هایش را با یک دست بلوز شلواِر صورتِی عروسکی عوض کرد 
 ..موهایش را از بنِد ِکِش مو خالص کرد و زیِر لحاف خزید

 رفت. هار بود، هوا کم کم رو به گرمی میزمستان پایان یافته و اواسِط ب 
 

یک ساعِت اول را در رختخواب از این پهلو به ان پهلو شد و به فرشته فکر 
کرد...به اتفاقاتی که افتاده و از همه مهمتر رفتاِر خشونت امیِز شهریار با فرشته 

 و ُمشتی که در دهاِن او کوبیده بود
 

خندان و خوش رو ببیند و این رفتاِر او عادت کرده بود که شهریار را همیشه 
 خشونت امیز برای مریم غریبه بود

 
دلش لرزید ، احساِس ترس کرد و با خود گفت : از این به بعد باید شیش ُدنگِ 
حواسمو جمع کنم که آتو دستش ندم ، وگرنه بعید نیست که همین رفتارو هم با 

 من بکنه
 

کردم شهریار با شهاب فرق داره  انگاه اهی کشید و گفت : منو باش که فکر می
 روِی کسی بلند بشه ..اما انگار اشتباه مثِل اون نیست که دستش و 
 ردم و این دو تا برادر در عصبانیت مثل هم رفتار میکنن.ک می 
 

این زنگِ خطری بود برای مریم که از این پس مراقِب رفتارش باشد تا موجِب 
 وش جان نکندخشِم شهریار نشود و کتکی از دسِت او ن

 
***** 

سمانه و مریم ، درحالی که زیِر بغِل فرشته را گرفته بودند، او را روِی تخت 
 خواباندند

 
باید تا خشک شدِن بخیه هایش استراحت  فرشته ن ،طبِق گفته ی پزشکِ زنا

 مطلق باشد
 

 را به عمارت اورده بودند تا دوره ی نقاحتش را انجا سپری کند اوانها 
 

فرشته اماده کرده بود بیرون امد و در را پشت سرش ه سیمین برای از اتاقی ک
 بست
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چند ضربه به دِر اتاِق شهریار زد و پس از کسب اجازه داخل رفت ..شهریار با 
چهره ای بسیار پریشان و گرفته با کفش و لباس های بیرون ،روِی تختش افتاده 

 بود
 

ت و ارام گفت : چی شده مریم نزدیک رفت و کناِر شهریار ، لبه ی تخت نشس
 شهریار؟ چرا این شکلی شدی؟

 
شهریار تکانی به خودش داد ، سرش را پیش برد و روِی زانوهای مریم گذاشت 

و گفت : چیزی نیست ..هیچی نگو ..فقط همینجا باش ، به ارامشی که از 
 حضورت میگیرم ، احتیاج دارم 

 
رو کرد و دسِت دیگرش شهریار ف یک دستش را میاِن موهایِ  در سکوت  مریم

گفت : چشم ..حرف  و  را نوازش گونه به ته ریِش صورت و گردِن او کشید
 اروم باش وزنم ..ت نمی
 

شهریار دسِت مریم را که در حاِل نوازِش صورِت او بود ، در دست گرفت ، به 
و سه ای بر آن زد و گفت : چقدر خوبه که هستی و *لبانش نزدیک کرد و بو

 برعکِس بقیه دخترا اهِل ُغرُغر کردن نیستی چقدر خوبه که
 

شهریار به پهلو خوابید و پاهایش را در شکمش جمع کرد ، َسرش را بیشتر روِی 
 زانوهای مریم کشید و چشمانش را بست

 
 عاشقانه شروع به نوازِش موهاِی شهریار کرد..

واب از نفس های منظِم شهریار متوجه شد که او به خ ..دقیقه بعد 29حدودا 

 رفته
ساله شده بود..و باچهره ای  2چهره ی شهریار در خواب ماننِد پسربچه های 

 معصوم سر بر زانوی مریم به خواب رفته بود ..ارام و ارام 
 
سه ای بر موهاِی شهریار زد و خود *دست از نوازش او برداشت ، خم شد و بو 

ِج تخت، چشمانش را نیز براِی انکه او را بیدار نکند ،بی حرکت با تکیه به تا
 بست و چند لحظه بعد او نیز به خواب رفت
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فریادهاِی گوش خراِش شهاب از خواب پرید ، و از تکاِن او شهریار نیز با با 

 تکانی چشمانش را باز کرد ، و نگاهی گیج به اطرافش انداخت
 

 مریم با صدای خوابالود گفت : صداِی شهابِ 
 

، به سمت در رفت ، در را باز کرد و با قدم های  شهریار فورا از تخت بلند شد
 رفت محکم به سمِت اتاِق شهاب رفت و مریم نیز به دنبالش دوان دوان می

 
شهاب با چهره ای سرخ شده از عصبانیت از اتاقش خارج شد و بی توجه به بقیه 

 به سمِت اتاقی که به فرشته اختصاص یافته بود رفت و در را با لگد باز کرد
 
هریار بالفاصله پشت سرش پا تند کرد و به دنبالش وارد شد..شهاب مانند ش 

ببری گرسنه به سمِت فرشته حمله کرد که روِی تخت دراز کشیده بود و بی خبر 
 از همه جا به انها نگاه میکرد

و او را به سمت خودش کشید و مشتش انداخت  شهاب پنجه در موهای بلنِد فرشته
رد، فرشته جیغ کشان سعی داشت خودش را از چنگاِل را حواله ی صورِت او ک

 شوهِر عصبانی اش رها کند.
 

ِل ل کرد و با نهایِت تواِن مردانه اش ،هیک*شهریار ، شهاب را از پشت بغ
لند کرد و او را کشان کشان از ی نگون بخت بدرشِت شهاب را از روِی فرشته 

 فرشته دور کرد.
 

از شهریار جدا کند و بلند بلند فرشته را  شهاب دست و پا میزد تا ، خودش را
 تهدید میکرد: دختره ی سبک مغز، هیچی بهت نگفتم ُدم دراوردی برام ؟

 ارمذنَمرد نیستم اگر داِغ زندگی کردن باخودمو به دلت  
وز جلوه میدی؟ انقدر شجاع شدی که *جا*با آبروِی من بازی میکنی ؟ منو مت 

وز به *جا*مام بیمارستان امروز به چشِم یه متت مواد مخدر به خورِد من میدی ؟
 من نگاه می کردن..
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اخه چی باخودت فکر کردی؟ فکر کردی چه چیِز جالبی داری که بخوای با  

 اون منو مجذوِب خودت کنی؟
ه پات نمی رس فکر کردی چون زیبایِی افسانه ای داری و هیچ کس در زیبایی به

 ، دیگه خیلی خاصی؟
مثل من ، به اندازه ی اَرَزنی ارزش نداری..امثال تو فقط به تو برای مردایی  

..خوشگلیت فقط  واسه سرویس دادن های خورین درِد رختخواِب ما مردا می
 به کار میاد..شبانه 

 
  از ترسِ   م کرد کهسپس اشاره ای به مری

ُغّرش های شهاب ، گوشه ی دیوار ِکز کرده بود و جراِت تکان خوردن نداشت و 
 این دخترو ببین  گفت :

کرده که هم مورِد افتخاِر نصِف تو سن داره ، ببین چجوری عاقالنه رفتار 
سال سن به  27قرار گرفته و هم مادرم با کماِل افتخار در جمع اونو با وهرشش

عنواِن عروِس بزرگش معرفی کرد و تویی که مثال دختِر یه خانداِن متموِل 
تی الیق ندونست که یه انگشتِر یادبود رو سال ِسن ، ح 25اشرافی هستی رو با 

 بهت بسپره 
دونن که تو مایه ی  خوری...چون همه می دونست به هیچ دردی نمی چون می

 آبروریزی این خاندان هستی 
 

شهاب نیستم اگر همین فردا ُمهِر طالقو تو شناسنانه ت نکوبم ..تو لیاقِت همسری 
ید خدمتکاِر این عمارت باشی نه کسی رو نداری، تو با اون مغِز ُنخودیت با

 خانوم .
 

ت که برادرم با افتخار اونو به ه سسال 27شتر برازنده ی این دخترِک خانمی بی

عنواِن همسرش به مردم اعالم میکنه ..نه تویی که منو سرافکنده کردی و به 
 خاطرت خجالت میکشم سرمو تو جمع باال بگیرم

 و اینم که از رفتارت یابونیهزناِی خَرخت و لباست که مثِل  اون از
 

ناگهان انگاه صورتش را مچاله کرد ودرحالی که دست روِی قلبش گذاشت ، 
 میاِن بازوهای شهریار ، خم شد و روِی زمین افتاد

 
شهریار بالفاصله روِی زمین زانو زد و سِر برادرش را بلند کرد و روی زانوِی 
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 و را صدا کردخود گذاشت ..چند کشیده به صورِت شهاب زد و ا
bro!..my bro! 

 داداش..برادر ( = brou)ترجمه 
 

 اما شهاب چشمانش را بسته و بی حرکت افتاده بود
 

 نبضش را گرفت....الفاصله سِر شهاب را زمین گذاشتشهریار ب
 

 ناگهان شهاب لرزه به تنش افتاد و شروع به باال اوردِن َکف کرد
 

بر کن َدنیال ..زود باش : اورژانسو خبا صدای بلند رو به سمانه گفت  شهریار
 ست. سکته

 
سمانه با این حرِف برادرش با سرعِت نور از جا کنده شد و تلفن اتاق را 

 برداشت و اورژانس را فراخواند و بر بالیِن برادر برگشت
 

کیِف  بافوراً از جا برخاست و با سرعت به اتاقش رفت و چند ثانیه بعد ، شهریار
شت وبا عجله روی زمین زانو زد..کیف را باز کرد و ویزیِت بزرگی برگ

را در دارو را فو..وها برداشت میاِن ردیِف دار ُسرنگ وشیشه ای دارو از

ُسرنگ کشید و آن را در رِگ او تزریق کرد و پس از ان با سرعت ، یک ِسرم 
ت دکمه های در نهایو  ان کردبه او وصل کرد و چند دارو را با ُسرنگ وارِد 

 و قفِل کمربندش را نیز باز کرد.. هِن او را گشودپیرا
 گفت :ند و تواِن حرکت نداشت ندبه زمین چسبیده بود رو به مریم و سمانه که

 پنجره ها رو باز کنید هوا بیاد داخل..
 )داداش(  bro..broرش خم شد و ارام گفت : انگاه روِی تِن براد

 
 شهاب کرد ه ی سینه ی ع به ماساِژ قفس، شرو یخاص شهریار به شیوه ی

 
دقیقه بعد، ماشیِن اورژانس آژیر کشان وارِد باغ شد و دقایقی بعد  29حدودا 

ماموران با برانکاردی در دست ، به راهنمایِی مهتاب و افرین ، باال امده و وارِد 
 اتاق شدند

 
ماموران انگار با دیدِن کیِف ویزیِت پزشکی کنار شهریار ، کمی خیالشان راحت 
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بود که یک پزشک از قبل کنترل های الزم را انجام داده ..رو به شهریار  شده
 گفتند : چی شده ؟ 

 
.انگاه رو به انها گفت : عجله کنید باید زودتر به بیمارستان ..شهریار : سکته

 منتقل بشه ...هرانچه الزم بود رو انجام دادم
 
بلند کردند ، روِی مامور به همراِه شهریار ، تِن سنگیِن شهاب را از زمین 2

 برانکارد گذاشتند و از اتاق بیرون بردند
 

سمانه که با وروِد ماموراِن اورژانس ..فورا به اتاقش رفته بود..حاال در حالی که 
راحتیش را عوض نکرده ، شالی سرش  رِ مانتویی را وارونه تن کرده بود و شلوا

 کرد و به دنباِل انها از پله ها پایین رفت
 

مراِه خدمتکاراِن عمارت کنار امبوالنس ایستاده بودند ...شهریار پشت مریم به ه
ماشین کناِر شهاب نشست، سویچی از جیبش بیرون اورد وان رابه سمت 

 خواهرش گرفت و گفت : َدنی تو ماشیِن منو بردار دنبالمون بیا
 

عت از باغ خارج سر تومبیل حرکت کرد و آژیر کشان بامامور در را بست و ا
 شد
 

شهریار نشست و با سرعت ماشین از جا کنده  اتومبیلِ چند دقیقه بعد سمانه پشِت 
 شد و پشِت سِر امبوالنس حرکت کرد

 
هضِم اتفاقاتی که افتاده بود برایش به این راحتی ها نبود ، در حالیکه تماِم تنش 

 می لرزید ، با تکیه بر افرین و مهتاب داخل رفت
 وارِد اتاِق فرشته شد

 وِی تخت افتاده بود و از درد به خودش فرشته ر
 ن بودپر از خو پیراهِن سفیدش ایش ، به عالوه یمی پیچید، ملحفه ی سفیِد زیِر پ

 شکاِف گوشه ی لبش دوباره با ضربه ی شهاب پاره شده بود و در حاِل خون
 ریزی بود

مریم کنارش نشست و با نگرانی گفت : فرشته ..عزیزم ..دوباره خونریزی 
 کردی
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االن زنگ میزنم اورژانس..حتما بخیه هات باز شدن که این همه خونریزی  
 داری

 
به سمِت تلفن تا اورژانس راخبر کند که همان لحظه سمانه   مریم خیز برداشت

تماس گرفت وگفت : مریم مراقِب فرشته باش ..زنگ زدم ابجی ویکتوریا ،تو 
 راهه ..االناست که برسه 

 
زنگ بزنم به اورژانس ..خیلی خونریزی داره ..چیکار  واستم االنخ مریم : می

 کنم
 

 سمانه : صبر کن االن ابجی ویکی میرسه
 خداحافظ  باشه  مریم :

 
مریم کناِر فرشته نشست ، دست او را گرفت و گفت : یه کم تحمل کن عزیزم 

 ..االن ویکتوریا خانوم میرسه ..به خاطر تو داره میاد
 

 تر کاسیان بود و فوق تخصص زنان و زایمان داشتویکتوریا فرزنِد ارشِد دک
 

حدودا نیم ساعت بعد ، ویکتوریا در حالی که یک کیف ویزیِت ِ بزرگ در دست 
 داشت ، وارِد اتاق شد ..نگاهی به مریم کرد و گفت : چی شده ؟ 

 
 سالم داد و گفت : خونریزی داره  شایستاد و مودبانه به خواهرشوهرمریم 

 
م یبست ، پیش امد و کناِر فرشته لبه ی تخت نشست و رو به مر ویکتوریا در را

 لباسشو بزن باال..گفت : کمک کن 
 

به  چشمشتا  کرد و کنار ایستاد آنچه ویکتوریا گفته بود را اجرا ، مریم سریع 
اجازه  شرعاً  ..هرچند که فرشته هم جنِس خودش بود، اما ویمگاِه او نیفتد*شر

 ..انکه پزشک باشد و یا مجبور شود مگر نداشت به او زل بزند
 
 ویکتوریا با دقت محِل خونریزی را معاینه کرد و گفت : بخیه ها باز شدن  

 مگه بهت نگفتم استراحت کن ؟ ر؟چیکار کردی تو دخت
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 کرد فرشته چیزی نگفت و مظلومانه گریه می
 ویکتوریا رو به فرشته گفت : االن بهت مسکن میزنم ..تحمل کن

 
زریق کرد ..سپس مورِد نظر تمایعی کرد و در قسمِت  نگی را پر ازانگاه سر

 سرمی به او زد و مشغول اماده کردِن نخ های مخصوِص بخیه شد
 

هنگامی که مطمئن شد محِل مورِد نظر بی حس شده .ابتدا محل را شستشو داد و 
با چیزی شبیه موچین و قیچی ، بخیه های باز شده را از پوسِت فرشته بیرون 

و در نهایت خون های اضافی را با چند   اورد و بخیه های تازه به پارگی ها زد
 عدد گاِز استریل و اب مقطر شستشو داد

 
در انتها رو به مریم گفت : بگو یکی از خدمتکارا ملحفه های تمیز بیارن و اینا 

 رو جمع کنن
 

 مریم سری تکان داد و گفت : چشم 
 توریا را انجام دهد.خواسته ی ویکسپس باسرعت رفت تا 

 
 ساعتی بود که ارام بخش اثر کرده بود و فرشته ارام خوابیده بود

شده بود،  و کبود مریم کناِر او نشست ، دسِت ظریِف او را که حاال خون ُمرده
 در دست گرفت و برای مظلومیِت او اشک ریخت

 
تی او خودش عاشق بود..طعم عشق را چشیده بود ، فرشته را درک میکرد..ح

فکر اینکه روزی شهریار او را کتک بزند و در جمع فریاد زنان بگوید او را 
 خواهد ، دیوانه اش میکرد نمی
 

هری رو تحمل با خود گفت : چه صبری داری تو بیچاره که اینهمه توهین و بی مِ 
 میکنی

 
 اما فرشته ارام به خواب رفته بود و صداِی مریم را نمی شنید

 
که به اوضاِع فرشته رسیدگی کرده بود ، فورا عازِم رفتن شد ویکتوریا بعد از این

 گشت .گویا وقِت زایماِن یکی از بیمارانش بود و باید به بیمارستان برمی
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 همچنان ، قطره قطره وارِد رگ های فرشته میشد  نگاهی به مایِع سرم کرد که
 

 خسته بود ، واقعا خسته بود از اتفاقاتی که امروز شاهدشان بود
 

اما چقدر خوب بود که در این خاندان به اندازه ی کافی پزشک و متخصص 
 داشتند تا در هنگام ضرورت مانند امروز به داد خودشان برسند.

شهریار جاِن شهاب را نجات داده بود و ویکتوریا به موقع به داِد فرشته رسیده 
 بود 

شهریار  از ان سو در سفرشمالشان نیز شهاب توسِط گرگ ها مصدوم شده و
زخمش را بخیه زده ، به او رسیدگی کرده تا زمانی که بخیه ها را نیز خود 

برایش کشیده بود و درعوض شهریار زمانی که به خاطِر مریم به جنگل زده بود 
 روز بیهوش بود ، شهاب از او پرستاری کرده و تِب و تشنجش را کنترل  ۱و 
 

***** 
 ..خوبم ..تو چطوری ؟  زمم عزیت : سالباصدای خسته که به زور شنیده میشد گف

 
 مریم گفت : شهاب چطوره ؟ چی شده بود؟ 

 
 .. حاِل خوبی نداره ..فرشته چطوره ؟   شهریار اهی کشید و گفت : سکته قلبی

 
 مریم : فرشته هم فعال خوبه ..داره استراحت میکنه ..میشه منم بیام بیمارستان ؟ 

 
 تو بمون عمارت ..من خودم شب میامشهریار : نه عزیزم احتیاج نیست ..

 
 ردیم ..میخوام بیام پیِش تو .گ مریم : خب میام و شب باهم برمی

 بگو احمداقا با یکی از ماشینا بیارتت شهریار :
 

 مریم : با اژانس میام 
سیمین خانم بگو تا شب که شهریار: میگم که ، بگو احمداقا بیارتت..ضمنا به 

 اره ذته ُجم نخوره و تنهاش نکناِر فرشردیم از گ مابرمی
 

 مریم : چشم ...بهش میگم 
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 شهریار : بسیار خب پس وقتی حرکت کردی باهام تماس بگیر
 مریم مطیعانه گفت : چشم 

تلفن را قطع کرد و از جکوزی بیرون آمد ..دوشی گرفت و حوله پیچ به سمِت 
 اتاق رفت..

د و احمد اقا هم تازمانی خدمتکاران همگی زن بودنخوبی آن عمارت این بود که 
 که مریم یا سمانه در خانه بودند ، اجازه نداشت وارِد عمارت شود..

موجود در طبقه ی هم کِف عمارت ،  بنابراین برای استفاده از استخر و جکوزیِ 
و اکثِر اوقات که شهاب و شهریار نبودند ، همراه با سمانه همان مشکلی نداشت 

ردند و مسیِر اتاق تا استخر که در طبقه ی هم کف جا در اتاق مایو به تن می ک
 بود را با خیال راحت با مایو طی می کردند..

 
**** 

روِی صندلِی عقِب بی ام و سفید رنگی که احمد اقا از پارکینگ عمارت اورده 
 بود نشست و اتومبیل حرکت کرد.

پارکینگ ،  تا به حال این اتومبیل را ندیده بود..درواقع ساکنیِن ان عمارت در 
کلکسیونی از برترین اتومبیل های لوکِس را داشتند که هر بار سوار بر یکی از 

 مریم را غافلگیر می کردند.کس ،این خودروهاِی لو
 

همان گونه که شهریار خواسته بود، به محِض حرکِت اتومبیل ، باشهریار تماس 
 گرفت و حرکتش را به او گزارش داد

 
ف کرد و رو به نگهبان ومبیل را جلوِی بیمارستان متوقدقایقی بعد احمداقا ، ات

 دکتر)...( هستن  همسرِ گفت : 
 نگهبان سری تکان داد و گفت : بله .هماهنگ شده ..بفرمایید 

انگاه ورودی را ازاد کرد و اتومبیل داخل شد و جلوِی پله های بیمارستان توقف 
 کرد
 

تماس گرفت و گفت : کجا باید  مریم پیاده شد، به سمِت ورودی رفت ، با شهریار
 بیام ؟ 

 
 شهریار : صبر کن االن خودم میام پایین 

 مریم : باشه 
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دقایقی بعد شهریار در حالی که چشمانش را به زور، باز نگه داشته بود به سمِت 
مریم امد ، بی هیچ خجالت و بی اهمیت به اطرافیاِن موجود در سالن ، مریم را 

را به سینه ی خود چسباند و گفت : دلم برات تنگ  وش گرفت و سِر او*در اغ
 شده بود..خوب شد که اومدی

 
مریم لبخندی شرم گون زد و بالفاصله از شهریار جدا شد و گفت : زشته بابا 

 ..تو جمع جاِی اینکارا نیست
 

..مگه شهریار بی خیال شانه ای باال انداخت و گفت : به کسی ربطی نداره .
را میاِن دسِت بزرگ و مردانه  او.انگاه دسِت باشه ؟  که زشت دوست دخترمی 

 اش گرفت و گفت : بریم باال
 

میاِن تعداد زیادی از دستگاه و سیم   ازپشِت شیشه چشم به شهاب دوخت که
 خوابیده بود و چیزی شبیه لوله در دهانش بود

 
 مریم رو به شهریار که پشِت سرش ایستاده بود ، گفت : حالش خوب میشه ؟ 

 
شهریار چشمانش را بست وباصدایی بسیار خسته گفت : پدرم یه جراِح فوق 

 تخصص قلب رو براش ازامریکا دعوت کرده تا براِی معالجه ش به اینجا بیاد
مریم : خب چرا به جای اینکه پزشک دعوت کنید ،  شهابو نمی برین اونور؟ 

 هواپیما که دارین !
 

ِد نیاز برای این عمل ، در همین تجهیزاِت مورفرقی نمیکنه ...شهریار : 
 نش بدیم ..وبیمارستان موجود هست ، نیازی نیست تک

 
که  هِ روز 2به سمِت شهریار برگشت و گفت :بیا بریم خونه استراحت کن 

 اینجایی 
شهاب که تنها نیست ، این همه دکتر و پرستار اینجا هستن که هواشو دارن 

و گفت : یه نگاه به خودت انداختی  ..انگاه دستش را روی صورِت شهریار کشید
 ؟ رنگ به رو نداری ..بیا بریم خونه بخواب ، فردا صبح برگرد اینجا

 
شهریار سری تکان داد و گفت : باشه بریم ، باید َدنی رو هم باخودمون ببریم 

 ..بس که گریه کرد، گفتم بهش ارام بخش بزنن بخوابه
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به عمارت ، چندین مرتبه نزدیک  شهریار انقدر خسته بود که در راِه بازگشت

 بود تصادف کنند
 

مریم شروع کرد به صحبت کردن با شهریار تا اورا سرگرم کند و ِهیِن رانندگی 
 خوابش نَبرد

و به ا زیِر بازوِی شهریار را گرفت تا مثال در راه رفتن به عمارت که رسیدند 
 انست که کارش هیچ کمکی د کمک کند ، اما خودش هم می

 کیلو وزن کند 292واند به شهریار با ت نمی
 

دِر اتاق را برایش باز کرد ، شهریار بالفاصله باهمان کفش هاِی پایش ، خودش 
را روِی تخت پرت کرد و در حالی که پایش از تخت آویزان بود چشمانش را 

 بست
 

مریم ، کفش های شهریار را برایش در آورد و جورابش را نیز از پایش بیرون 
 کشید
 کمربندش را نیز برایش باز کرد تا راحت بخوابد  اه روِی او َخم شدانگ

روِی تخت کشید و بعد آن یکی پایش   سپس با تماِم توانش یک پاِی او را گرفت
 نیزبلند کرد و روی تخت گذاشت.را 
 

ملحفه را رویش کشید و بالشت را زیِر سرش تنظیم کرد ، شهریار با همان 
زیر لب گفت : نرو  سختی شنیده میشد ،  ف که بهچشماِن بسته و صداِی ضعی

 خواب..همینجا ب
 
لبه ی تخت نشست و به صورِت َمرِد محبوبش ُزل زد ، موهای خوش حالتش  

 پریشان روِی پیشانی اش پخش شده بود.
 گرفت  ا پیش برد و دسِت مریم را در دستشهریار دستش ر

 او بح بر بالینِ ا سپیده ی صبه دقیقه نکشیده ، شهریار به خواب رفت و مریم ت
 را نوازش کرد. شنشست و موهایِ 

د ربَ  ت می*ذ*ل بسیار شهریار از نوازش موهایش به تازگی کشف کرده بود که
 و این کار قبل از خواب باعث میشد تا خواِب ارامی داشته باشد

 
به شهریار َمدیون بود، به مهربانی اش ، به حمایت های همیشگی اش که  او
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 کرد. ز او دریغ نمیهرگز ا
 

زمانی که او بیمار بود، شهریار تا صبح بربالینش نشسته بود و از او پرستاری 
 توانست انجام دهد؟ میکرد..براِی جبراِن محبت هایش چه می

 
 انقدر فکر کرد تا خود نیز کم کم چشمانش گرم شد و در کناِر یار به خواب رفت 

 
*** 

خِت بزرِگ شهریار بود و ملحفه ای هم زمانی که چشمانش را گشود، روِی ت
رویش را پوشانده بود، در حالی که شِب قبل، لبه ی تخت خوابش ُبرده بود و 

 خبری از بالشت و روانداز نبود
 

درجایش نشست و نگاهی به اطراف انداخت اما خبری از شهریار 
ت بود..چه چیزی باعث شده بود که این همه وقت، اینچنین راح 0  نبود..ساعت

 بخوابد و متوجه گذر زمان نشود؟
 

نگاهی به مانتو وشلواِر تنش کرد که دیشب حتی فرصت نشده بود ، عوضشان 
 کند
 

از جابرخاست ، به اتاِق سمانه رفت و دوش گرفت ، لباسی مناسب به تن کرد ، 
 نماِز ظهرش را خواند و از اتاق بیرون رفت

 
شد، فرشته تکیه به تاِج تختش داده و ضربه ای به دِر اتاِق فرشته زد و بعد وارد 

 به دیواِر روبه رویش ُزل زده بود
 دختری جوان لبه ی تخت نشسته و مشغوِل کشیدِن ُپمادی به صورِت فرشته بود

 
 مریم : سالم ..حالت چطوره فرشته ؟ بهتری؟ 

 
فرشته نگاهی خشمگین وُپرنفرت حواله ی مریم کرد و گفت : به تو چه ؟ 

 حاِل من به تو ربطی نداره بیرون ..  برو
 

 مریم از تعجب چشمانش ِگرد شد و گفت : چی شده ؟ اتفاقی افتاده؟ 
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 فرشته فریاد زد: از اتاِق من برو بیرون.
 

مریم ُبغض گلویش را گرفت ،باعجله و بی حرف از اتاق بیرون رفت و در را 
 پشِت سرش بست ..

 یعنی چه؟
 این چه طرِز برخورد بود؟ 

 کرده بود ؟ مگر او چه 
پله ها را طی کرد و با چهره ای اندوهگین به سمِت اشپزخانه رفت ..افرین و  

 مهتاب مشغوِل مرتب کردِن آشپزخانه بودند
 سالمی کرد ..انها باشنیدِن صدایش ، سالمش را مودبانه پاسخ دادند

 
 افرین گفت : عافیت باشه خانوم .به چیزی احتیاج دارید؟ 

 یار کی رفت ؟مریم : ممنون ..شهر
 افرین : آقا صبِح زود رفتن

 
 مریم : این دختِر که پیِش فرشته ست کیه؟

 
افرین :پرستاِر .. سمانه خانم اونو از بیمارستان فرستادن تا تو این مدت مراقِب 

 فرشته خانم باشه
 

 سری تکان داد و گفت : یه چیزی بدین من بخورم ..خیلی گرسنه ام
 

 کنیم بفرمایید ما براتون اماده می افرین : چشم خانوم ..شما
 مریم : میرم تو باغ ، اگه زحمتی نیست برام بیارید اونجا

 افرین : چشم خانوم
 

مریم لبخندی به افرین زد و از اشپزخانه خارج شد و به سمِت االچیِق پشِت باغ 
 رفت
 

 چقدر فضاِی ان باِغ زیبا ، بدوِن حضوِر شهریار و سمانه گرفته بود
 

دانست و  رشته حالش را خراب کرده بود..او فرشته را دوست خود میرفتار ف
 دوست داشت تا رابطه ی خوبی میانشان برقرار باشد.
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در اینده   خواست دند ، دلش نمیدا و شهریار جانشان را برای هم می شهاب
 دهمسراِن انها اختالفی باش  میانِ 
 

برداشت و شماره ی  زیِر االچیق نشست و زانویش را بغل َزد ..مبایلش را
شهریار را گرفت، بعد از اینکه حاِل شهاب را پرسید، گفت : شهریار ،اینجا 

 دلگیِر وقتی شماها نیستین.
 منم میخوام بیام بیمارستان پیشتون .

 
 

شهریار و سمانه همچنان در   یک هفته از ماجراِی سکته ی شهاب گذشته بود ،
گاهی به عمارت می آمدند، استحمام بیمارستان اطراق کرده بودند و فقط هراز

 گشتند. کردند و برمی می
 

مریم بانو و دکتر کاسیان ، یک روز بعد از ان ماجرا ، به محِض اینکه از قضیه 
بود  ccu مطلع شده بودند، فورا خودشان را رسانده بودند و با اینکه شهاب در 

هیچ کس هم و کاری از کسی برنمی آمد، همگی در بیمارستان تجمع کرده و 
 حاظر نبود به منزل بازگردد

دکتر کاسیان ، یک پروفسوِر معروِف قلب را از امریکا دعوت کرده بود تا براِی 
 ویزیِت شهاب به ایران بیاید

 
پروفسور آمده بود و بعد از معاینه و چک کردِن وضعیِت شهاب ، بسته شدن چند 

همان بیمارستان عمل  عدد از رگ های قلِب او را تشخیص داده و شهاب را در
 کرده بود و اکنون ، همگی در انتظاِر نتیجه نشسته بودند.

 
وانست به ت بخیه هایش خشک شده بود و حاال میفرشته حالش بهتر شده و 

ته با پرستاِر فرش  راحتی راه برود و دیگر نیازی به پرستار نداشت ، شهریار هم
 تسویه حساب کرد و او از عمارت رفت.

 
دین مرتبه به بیمارستان آمده و انقدر بی تابی کرده بود که به ناچار به فرشته چن

شود و شهاب را ازنزدیک  ccuاو اجازه داده شد تا چند دقیقه ای ، وارد 

 ببیند...
 

شته انست که فرد ه روز بد و بدتر میشد و مریم نمیروز ب  رفتاِر فرشته با مریم
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 راند. به کدامین گناه اینچنین او را از خود می
کرد که فرشته ی مهربان و خوش رو بتواند اینچنین  حتی فکرش را هم نمی

هیچ بدی در حق فرشته نکرده   نسبت به او کم لطفی کند ، به او که مطمئن بود
 است
 

دست از انتظار در   مریم موفق شد بالخره شهریار و سمانه را راضی کند تا
 بیمارستان بردارند و به عمارت برگردند

 میدادند.  آنها اطالع  خره اگر شهاب به هوش می آمد ، بقیه حتما بهبال
 

************************************** 
 

سمانه جیغ جیغ کنان خودش را در اغوِش مریم انداخت و گفت : واااای َمرَمری 
جون ، بالخره خدا صدامونو شنید ، خدایا شکرت ..خدایا دمت گرم 

 و بهم برگردوندیکه داداشم  ..چاااکرتم
 

به خاطِر   ُپرهیجان  مریم خنده کنان به تماشاِی سرخوشِی سمانه ایستاد که
 سالمتِی برادرش ،مشغوِل سپاسگذاری از پروردگارش بود

 
مریم لبخندی از ُعمِق جان ، از شادمانِی بهترین دوست و همراهش زد، بوسه ای 

ی خوشحالم که به هوش بر گونه ی او کاشت و گفت : خداروشکر عزیزم ..خیل
 اومده 

 بهت تبریک میگم..ان شاهلل همیشه همینجوری لبت خندون باشه 
 تو این مدت از افسردگِی تو منم افسرده شدم َدنی خوشگله.

 
 سمانه خنده ای شیرین کرد و گفت : مرسی زن داداش جونم.

 
بالخره پس از دوهفته ، شهاب چشمانش را گشوده بود و پزشکان پس از 

 صادر کردند.  یناِت الزم ،اجازه ی وروِد او را به بخشمعا
 .اولین کسانی که خبِر به هوش آمدِن شهاب را شنیدند، سمانه و مریم بودند

 
سمانه ، مبایلش را برداشت و اول با شهریار و بعد به پدر و مادرش تماس 

 گرفت و این خبِر مسّرت بخش را به انان نیز داد
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شهاب شدند و بی سرو صدا ، به گونه ای  VIPارِد اتاِق مریم و سمانه ، ارام و

 که مزاحمتی برای او ایجاد نشود ، فقط به تماشای او ایستادند 
در سکوت ،   سمانه دسِت مریم را رها کرد و ارام ، لبه ی تخت نشست ، اندکی

ماِت چهره ی برادر شد و سپس ارام ارام اشک از گوشه ی چشمانش جاری شد 
گریه لبخندی به پهناِی صورت ، بر لبانش نشست ، دست او را در  و در میانِ 

سه ای از ُعمِق جان بر پشِت دسِت او زد که در همان لحظه *دست گرفت و بو
شهاب چشمانش را باز کرد، چند دقیقه ای مات و مبهوت به صورِت خواهرش 

بیرون  نگاه کرد و زمانی که موقعیت را انالیز کرد ، دستش را از دسِت سمانه
اورد و به سمِت صورِت او باال برد ، سمانه خودش پیش قدم شد و سرش را َخم 

 کرد تا شهاب ، بیش از این به خودش فشار وارد نکند
سمانه که سرش را روِی صورِت شهاب َخم کرد، شهاب دستش را ُپشِت سِر او 

ِت از این حرک سمانه که گذاشت و صورِت خواهر را به سینه ی خود چسباند،
برادر ذوق زده شده بود، با اشتیاقی افزون تر ، َسر و صورتش را به سینه ی 
شهاب مالید ، یک دستش را روی صورِت او گذاشت و با صدایی بلند ، بنای 

 گریه سر داد
مریم همچنان یک گوشه ایستاده بود و حرکاِت این خواهر و برادر را که 

 سرتاسر عشق بود، تماشا میکرد
 

 رفت ان خاِص خودشان سر بر سینه ی برادر ، قربان صدقه اش میسمانه به زب
 کشید  نوازش گونه روِی سِر خواهرمی  و شهاب نیز ، انگشتانش را

 
مریم بی صدا رفت و روِی کاناپه ی چرِم گوشه ی اتاق نشست تا مزاحِم 

 قه ی مقدِس میاِن این خواهر و برادر نشود *اش*مع
 

راِه پدر و مادرش با شوقی َوصف نشدنی بربالیِن ساعتی بعد شهریار نیز به هم
 شهاب حاظر شدند، 

 
سه ای برادرانه *شهریار به محِض ورودش به اتاق ، کناِر شهاب نشست و بو

 برپیشانِی برادرش زد و دو برادِر دوقلو، اندکی در سکوت فقط به هم نگاه کردند 
 

ان قاصر بود..الحق نگاهی که پشت ان حرف های زیادی بود که زبان از بیانش
 که این دو برادر عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند
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 بانو از شدِت شوق ، اشک میریخت و پسرش را نوازش میکرد.
دکتر کاسیان گوشه ی اتاق ایستاده بود و با پروفسوِر معالِج شهاب به زبان 

ِی اکرد و گویا پروفسور را براِی جمعه ی اینده بر انگلیسِی غلیظی گفتمان می
 صرِف شام به عمارت دعوت کرده بود.

 
فرشته که هنوز اثار کبودی در صورتش نمایان بود، کناری ایستاده بود و اشکِ 

 ریخت شوق می
 

کرده بود ، تا زمانی که  عبا شهاب را ممنو  ه روشدِن فرشتهروب  شهریار فعال
 بود و َتنِش وضعیتش نرمال شود ..زیرا شهاب به تازگی عمِل باِز قلب انجام داده

 برایش َسم بود.  وعصبانیت
 

**** 
 از مرخص شدِن شهاب از بیمارستان گذشت روز ۲۵
 
همه چیز عادی بود ، در این مدت اتفاِق خاصی نیفتاده بود جزاینکه شهاب  

 درخواست طالق داده و امروز وقِت دادگاه شان بود
کاِر َمنحوس بازدارند،  هرچه بزرگترها پا درمیانی کردند تا انها را از انجام این

 شهاب زیِر بار نرفت و کالمش یکی بود.
 

مقابِل پاِی شهاب زانو میزد و گریه کنان ، ابراِز پشیمانی   فرشته روزها می آمد
 کرد. و طلب بخشش می

 نمی شنید. ولی شهاب گویی که َسنگ بود و گوشش چیزی
رست یی از فرشته دُ اما در این میان گویی که برنامه ریزی های شهاب برای جدا

از آب درنیامد و َبخت با فرشته یار بود، زیرا قاضی قبل از انکه حکِم طالق را 
اعالم کرده بود که فرشته باردار   صادر کند، با دیدِن برگه ی آزمایِش فرشته ،

 است و تا زماِن زایمان باید بر ِضمه ی شوهرش باشد،
توانند مجددا برای  ل باشند میر صورتی که مایبچه د بعد از به دنیا آمدنِ  

 طالق مراجعه کنند.
 

چیزی بود که خودش از این برای فرشته یک امتیاز بزرگ بود و دقیقا همان 
 واست.خ اول می
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 وانباِر باروت ُمنفجرشد یه ماننِد اما در سویی دیگر ، شهاب با فهمیدِن این قض
 ودهرچه اطرافیان سعی در ارام کردِن او داشتند بی فایده ب

 
 

تماِم خانواده نگراِن حاِل شهاب بودند ، هرچه باشد او به تازگی یک سکته را َرد 
 کرده بود و عمِل قلب انجام داده و این َتنش و عصبانیت برایش ُحکِم َسم داشت

 
 دانست شهاب با جدیِت تمام خواستاِر سقِط جنین شده بود و فرشته نیز که می

ر قرار ترجیح داده و شهاب ، َدربه َدر به حریِف شهاب نخواهد شد، فرار را ب
 گشت  دنباِل او می

شهاب برای فرشته پیغام گذاشته بود که حتی اگر بچه را به دنیا بیاورد ، باز هم 
 طالقش خواهد داد و بچه را از او خواهد گرفت.

  
**** 

سه ماه گذشت و شهاب همچنان به دنباِل فرشته بود..هیچ کس از جاِی فرشته 
 نداشت  اطالع

توانست به راحتی  به هر حال او نیز زنی ثروتمند بود که به کمکِ پولش ، می
 در هرجاِی این دنیا که بخواهد مخفی شود.

 
ماه ، فرشته به عمارت  4سّرانه به دنباِل او بود تا اینکه بعد از اما شهاب هنوز مُ 

ماهه باردار  4باز گشت ، اما جالب اینجا بود که او هیچ شباهتی به زنی که ِ 

 باشد نداشت 
 فرشته سر به زیر و گریه کنان گفت که اتفاقی برایش افتاده و جنین سقط شده

 
شهاب با چشماِن ریز شده و نگاهی موشکافانه چهره ی فرشته را زیِر نظر 

 گرفته بود.. البته هر کسی هم با دیدِن شکِم کامال صاِف فرشته که حتی یک بندِ 
همید که این زن باردار نیست.اما هیچ کس ف بود ، می انگشت هم باال نیامده

 اطالع نداشت که این داستان سِر درازی دارد و به همین جا ختم نخواهد شد.
 

شهاب سیلِی محکمی نثاِر صورِت فرشته کرده بود و او را کشان کشان به دادگاه 
 برده و بالخره موفق شده بود تا مهِر طالق را بر شناسنامه ی او بزند.

 
زار سکه ی تمام ، بود را نقداً به او پرداخت ه 2که شهاب مهریه ی فرشته را 
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نبود ، قولی که شهاب مبنی بر  ره *باکا به دلیِل اینکه فرشته دیگر کرد، ام
اینکه بعد از طالق اسمش را از شناسنامه ی او حذف خواهد کرد، دیگر عملی 

 ،  نبود
اعتراِف خودش ، شهاب در حالِت  و فرشته هم اعتراضی نداشت ، زیرا طبقِ  

ارِت او را برداشته و شکایتی هم *غیر عادی و به خواسِت خوِد فرشته بک
 متوجِه شهاب نبود

 
شهاب بعد از طالِق فرشته ، به امریکا برگشته بود تا مدیریِت جدیِد بیمارستان را 

 اغاز کند 
کرده بود، این یعنی  شاز سهاِم ان را به نام  ِد زیادیبیمارستانی که پدرش درص

 دقیقا همان چیزی که شهاب به دنبالش بود.
 

 فرشته نیز براِی همیشه به استرالیا رفت 
 

**** 
سمانه فین فین کنان ، آب دماغش را باال کشید و گفت : کاش میشد هر چه  

 زودتر عقد و عروسی رو برگذار کنید تا دیگه از ما دور نشی
 

دونم شهریار هم اگه بشنوه ، حالش گرفته  میمن طاقت دورِی تو رو ندارم ..
 میشه ..اونم مثل من طاقِت دورِی تو رو نداره

 
مریم خودش هنوز نرفته، ُبغض گلویش را گرفته بود و جرات نداشت زبان باز 

ا وانست از آنهت کنترِل اشکش را ندارد..چگونه می دانست که توانِ  کند، زیرا می
 دور شود؟ 

گشتند و مریم کم کم باید برای رفتن  یگر به ایران باز میماِه د 2خانواده اش 

 ُمحیا می شد ..اما چگونه قرار بود از شهریار دل بکند؟
  

*****  
 

شهریار ، ارام کنارش جای گرفت و گفت : چی شده عزیزم ؟ این وقت شب 
 کردم خوابیده باشی...! اینجا چیکار میکنی ؟ فکر می

 
 مریم :خودت چرا نخوابیدی؟
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 اومدم داخل ِتراس سیگار بکشم که در کماِل تعجب دیدم اینجایی.شهریار : 

 
مریم : سرش را پایین انداخت و در حالی که روِی تاب نشسته بود ، پاهایش را 
روِی زمیِن خاکِی باغ کشید و گفت : مامانمینا دارن میان... دیگه کم کم باید از 

 و و سمانه چجوری زندگی کنم ؟ اینجا برم ..دلم براتون تنگ میشه ..بدون ت
 

شهریار باشنیدِن حرِف مریم لبخندی زد ، خودش را کناِر او کشید و فاصله ی 
 بینشان را به صفر رساند،

 
را درآغوش گرفت و با شیطنت گفت : پس فندق او آنگاه دستش را پیش برد ،  

ای کلک، کوچولوِی من پیشاپیش از دورِی من دلگیر بوده و من اطالع نداشتم ..
 دادی ؟! منو انقدر دوست داشتی و بروز نمی

 
 سه ای بر فرِق سِر مریم زد*انگاه به حرِف خودش خندید و بو

 
با دهاِن  از این کاِر شهریار ُبغضش ترکید و مانند بچه ها  مریم بدتر،

کرد..شهریار او را از خود جدا کرد و چند ثانیه با تعجب به  شروع به گریه  باز
شد چنین حرکِت بچگانه ای از مریم سر زده  ، گویی که باورش نمی او نگریست

 باشد
 

وقتی متوجه شد که ُدُرست دیده و مریم با او شوخی ندارد.صورِت او را میاِن دو 
دستش گرفت و گفت : مریِم عزیزم ..گریه واسه چی ؟ با اومدِن خانوادت 

 برعکس جدایِی بین منو تو به پایان میرسه
 
ه م به منزِل شما میایم و رسومات رو به جا میاریم ..بعدشم خیلی منو خانواد 

 سریع عقد میکنیم
 

مریم که همچنان مشغوِل گریه بود ، گفت : خب همون دیگه ..ما که به این 
د تا ی عقد کنیم ، بازم بایتونیم عروسی کنیم که کناِر هم باشیم ..وقت زودی ها نمی

 سال از هم جدا زندگی کنیم ۴-۲
 

یار آهی کشید و گفت : منم واسه همینه که میگم عقد و عروسی رو باهم شهر
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برگذار کنیم و بعدش باهم به لندن برگردیم ، اونجا ادامه تحصیل بده ..حاال فوقش 
 ندونستِن زبان ،یک سال دیگه هم عقب میفتی   به خاطر

 م لندنخوام بر مریم مانند بچه ها سری باال انداخت و گفت : نمیخوام ..من نمی
 

 شهریار آهی از سِر کالفگی کشید و گفت : به من بگو چیکار کنم ؟ 
 من نمیتونم در ایران ادامه تحصیل بدم مریم 

 
دانشجوهای ایرانی برای گرفتن تخصص به دانشگاه های اروپا میرن و اونوقت 

 ایران نزول کنم؟  کسفورد به دانشگاه هایمن از دانشگاِه آ
 
ین دانشگاِه های دنیاست که محِل تحصیِل دانشمنداِن به آکسفورد یکی از برتر 

دانشگاه  نام و معروف بوده ..بسیاری از ُنخبه های جهان آرزوِی تحصیل در این
رن..چطور از من توقع داری تا از اونجا چشم ب رو با خودشون به گور می

 پوشی کنم ؟ 
 

 د میتو نیستم ..نامز مریم آب بینی اش را باال کشید و گفت : من مخالِف پیشرفتِ 
 ت برس ، تخصصتو که گرفتی بیا ایرانمونیم ، تو برو به درسِ 

 
  ونمت شهریار پوفی کشید و گفت : ای بابا ...انگاه با کالفگی گفت : مریم من نمی

 ایران زندگی کنم .
.من نمیتونم خودمو با شرایِط اینجا وفق بدم ..من تماِم عمرمو اونور زندگی 

تولد شدم..اصل و نصبم به اونجا برمیگرده..من نه ایرانی هستم و کردم..اونجا م
در ایران کاری دارم..فقط هرازگاهی برای تعطیالت یه سری به اینجا میزنم.   نه

 محیِط اجتماعِی ایران برای من سنگیِن.
اما بهت قول میدم که اگه بامن به لندن بیای ،بعد از پایاِن تحصیالتم به پاریس 

، باور کن شیفته ی اونجا میشی ، زندگی در اونجا خیلی راحت تر گردیم  برمی
 از ایرانه ..بهت قول میدم

 
 مریم : چطور تو حاظر نیستی بیای ایران ، توقع داری من بیام اونجا ؟ 

 من نمیتونم از خانواده م برای همیشه دور بمونم 
 تو این مدت که پیِش شما بودم ، با وجوِد اینکه 

ریختم  هر شب به یادشون اشک می، ا به زودی میان ، باز هم دونستم اون می
تونم ..اگه منو  ..چه برسه به اینکه بخوام برای همیشه ازشون دور بشم ..من نمی
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 باید بیای ایران.  خوای می
 

شهریار نگاهی عصبی حواله ی مریم کرد و گفت : خوبه که همین حاال داشتی 
 ینمون بیفته گریه میکردیا.ب هِ از فاصله ای که در ایندِه قرار

شهریار از مریم جدا شد و به پشتِی تاب تکیه داد و به آسماِن شب خیره شد ، 
 مشخص بود که در حاِل فکر کردن است

 
کرد اما با این تفاوت که صدایش را َخفه کرده بود و بی  مریم همچنان گریه می

 صدا فقط اشک
 ریخت می 
 

ی حرکت به اسمان خیره بود ..تا اینکه مریم دقیقه بود که شهریار ب 09بیش از 

 صبرش َسر آمد و گفت : به چی فکر میکنی ؟
 

مم ..نه تحمِل دورِی تو رو دارم ونم ..سر درگُ د شهریار ارام و گرفته گفت : نمی
 و نه حاظرم از تحصیالتم در آکسفورد دست بر دارم

 
 مریم : هر تصمیمی بگیری ، من ناراحت نمیشم

 
ی از گوشه ی چشم به مریم انداخت و گفت : یعنی اگه من تو رو شهریار نگاه

 کنار بزارم ، بازم ناراحت نمیشی؟
 

ض آلود گفت : من بدوِن تو شاید غش را به زیر انداخت و با صدایی بُ مریم سر
 ونم بکنمت زندگی هم نمی  دیگه نمیرم ، اما

 
 شهریار : پس این چه شرطیه که گذاشتی؟ 

 ی به ذهنش رسیده باشد ، گفت : من یه پیشنهاد دارمانگاه گویی که چیز
 

 مریم چشماِن خیسش را به شهریار دوخت و گفت : چه پیشنهادی ؟ 
 

شهریار : هنوز یک ماه تا برگشتِن خوانواده ت به ایران مونده ..بیا همین فردا 
 اجمع کنیم و با هم به لندن بریم ، از این یک ماه استفاده کنیم و زندگی در اونج

 رو تجربه کن ، شاید خوشت اومد
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 مریم : بدوِن رضایِت پدرم چجوری از کشور خارج بشم؟

 
ین موضوع رو با اند و گفت : خب اچرخ  ر چشماِن آبی اش را در حدقهشهریا

  پدرت در میان
کنیم تا به محضربیاد و رضایت نامه ی  اریم و رضایتش رو جلب میذ می

تونیم اول بریم بحرین اونجا باهاشون  می..خروجت از کشور رو امضاء کنه

 صحبت کنیم و بعد از اونجا بریم لندن.
 

مریم پوفی کالفه کشید و گفت : هنوز خانواده منو نشناختی ..پدرم َسرش بره ، 
 همچین اجازه ای به من نمیده

 
 چرا نباید بپذیره؟شهریار اهی کشید و گفت :

ِر یه سقف زندگی می کنیم ..ضمن اون همین االنشم می دونه که منو تو داریم زی
اینکه منو تو به هم محرم هستیم و شرعا زن و شوهر محسوب هستیم..چرا باید 

  مخالفت کنه ؟
 

ارین دخترتونو با کنه ..تو میخوای بری بهشون بگی بذمریم : خیلی فرق می 
 خودم ببرم اون سِر دنیا..محاله قبول کنن...

اینه که می دونه خانواده ت هستن و منو تو  اینجا اگه قبول کردن بمونم ، واسه
 تنها نیستیم ..ولی اونجا تنها می شیم ..

 
 شهریار : حاال تو بیا بریم ..اگه قبول نکردن ..بی خبر می ریم 

 مریم : چجوری؟
 

می سپرم وکیلم اقدامات الزم برای ازدواج قانونی منو تو رو در فرانسه شهریار: 
پاسپورت خودم برات پاسپورت و اقامت دائم و  انجام بده و اونوقت  از روی

 شهروندی فرانسه رو برات بگیره..پاسپورت خودتت به درد نمی خوره ...
 

 مریم : مگه ویزا نباید داشته باشم؟ الکی که نیست.
 

.. کارت هستم ،با شناسنامه تبار و همراِه منی..من یک فرانسوی: تشهریار
راحت میتونم برات ویزا و اقامت  پاسپورِت فرانسه ، خیلی شهروندی و 
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ضمنا من می خوام که ازدواج رسمی مون رو همین هفته در فرانسه ثبت بگیرم.
کنیم تا برات کارت شهروندی فرانسه رو بگیرم ..با داشتن کارت شهروندی ..تو 

دیگه یک شهروند فرانسوی محسوب میشی و از تمام حقوق یک شهروند 
صورت تمایل هر کسی رو که مایل بودی تحت برخوردار میشی و می تونی در 

کفالت خودت به فرانسه دعوت کنی و براش اقامت دائم بگیری..درست مثل 
 خوده من..

 
واست از ایران برود و از طرِف دیگر خ از طرفی دلش نمیمریم دو دل بود ،  

خواست او را از آمال و  به خاطِر شهریار عذاب وجدان داشت..دلش نمی
ا کند..این انصاف نبود ..پس می توانست موقتا لجبازی را کنار آرزوهایش جد

بگذارد و پیشنهاِد شهریار را بپذیرد ، شاید دسِت سرنوشت چیِز دیگری برایشان 
 رقم بزند و او بی اطالع باشد..

 
 
 
 
 

 چیه چرا مثِل َمشنگا نشستی لبخنِد ژکوند میزنی؟
 

 سمانه لبخندی زیبا که به زیبایِی خدادادی اش
 می افزود ،به صورِت مریم زد و گفت : مرمری ؟ 

 مریم : جونم ؟
 

سمانه َدَمر روِی تخت افتاد ، دست زیِر چانه اش زد و گفت : احساس میکنم کم 
 کم دارم به امیر محمد عالقه مند میشم

 
سرت با اون احساساِت عقب افتاده  وندان َنما کرد و گفت : خاک تمریم خنده ای د
ِجنتل َمنه..عینهو جواهر می مونه ، اونوقت تو تازه حس میکنی  ت ..پسره یه پا

 که بهش عالقه مند شدی؟
 
تا کی میخوای آویزوِن   مریم این را گفت و انگاه ادامه داد: دختره ی ُخل و ِچل 

 برادرات باشی؟
تا   نهشی بابا شوهر کن برو دیگه ..باور کن مزه ی عشِق اون بیشتر به دلت می 
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 تونن دائم کناِر تو باشن ت ..اونا که نمیعشِق برادرا
 

خوای بگی من آویزونم ؟ میخوای بگی  سمانه لب َورچید و گفت : یعنی می
 داداشام از دسِت من عاجزن؟

 
مریم : نه اتفاقا خیلی هم دوستت دارن ..من تا حاال یه همچین عشقی بین خواهر 

ار که دخترشونی نه و برادر ندیدم ..مگه نمی بینی چقدر هواتو دارن ..انگ
 خواهر.

 
وام خ و راست تکان داد و گفت : ُنچ نمیسمانه مانند بچه ها سرش را به چپ  

کنه  ..من شوهر هم که بکنم ، باید پیِش برادرام زندگی کنم ..فرقی هم نمی
کدومشون ..چه شهریار باشه چه شهاب ..باید به نوبت پیششون باشم و گرنه می 

 میرم.
خوام ازدواج کنم ، چون هیچ مردی با  خاطِر همینه که نمی راستشو بخوای به

 این شرایط
 تونه کنار بیاد. نمی 
 

 مریم : اما امیر محمد قبول میکنه ..من مطمئنم
 

 سمانه نگاهی متفکر به مریم انداخت و گفت : واقعا؟ اینجوری فکر میکنی؟ 
 

ه یا قبول مریم : اوهوم ..باهاش صحبت کن ..شرایطت رو بهش بگو ..بالخر
 یانه   میکنه

 
سمانه چشمانش را بست ، دراز کشید و گفت : دکترتهرانی با پدرم صحبت کرده 

 استگاری ه اگه موافق باشم جمعه شب بیان خ..پدرم امروز بهم گفت ک
مریم لبخندی زد و گفت : گناه داره به خدا ..چند ساله به پات نشسته ..اذیتش نکن 

 دیگه
 

 م نظرم مثبتهسمانه : به بابا میگ
 

سید و گفت : خوشحالم سمانه *مریم َخم شد ، گونه ی سمانه را خواهرانه بو
..خوشبختِی تو خوشبختِی منه ..دلم میخواد این حرفمو همیشه از صمیم قلب باور 
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 داشته باشی
 

 سمانه لبخندی زیبا زد و گفت : میدونم زن داداش جووونم ..میدونم
 

وبه سمانه گفت : شهریار هنوز برنگشته ..دلم مریم کمی سکوت کرد و انگاه ر
 براش تنگ شده 

 
سمانه در جایش نیم خیز شد و گفت : بهش فرصت بده مریم ..این شرطیه که تو 

 براش گذاشتی.
باید این حقو بهش بدی که یه مدت با خودش تنها باشه و سبک سنگین کنه تا بعدا 

 پشیمون نشه و َسِرت منت بزاره
 

گفت : حاال نمیشد همینجا فکراشو بکنه ؟ حتما باید بزاره بره یه  مریم سر به زیر
 جا دیگه ؟ 

 
سمانه : شهریار همینجوریه .همیشه وقتی میخواد راجِب یه چیِز مهم تصمیم 

بگیره ، میزاره میره یه جای دور که اشنا اطرافش نباشه ، گوشیشو هم خاموش 
 میکنه

 
از االن باید به این رفتاراش عادت کنی که  سمانه اینها را گفت و آنگاه ادامه داد:

 بعدا به مشکل برَنخوری عزیزم 
 

مریم کناِر سمانه دراز کشید ،پاهایش را مانند جنین در شکمش جمع کرد و گفت 
 : میدونم ..تحمل میکنم 

 
شرایطش را با شهریار در میان   بعد از آن شب که مریم، شبانه در خلوتگاهشان

 ریم گفته بود که باید چند روزی باخودش خلوت کند گذاشت ، شهریار به م
 

مریم نیز پذیرفت تا بعد از برگشتِن شهریار، همراه با او برای یک ماه به لندن 
برود و شرایِط انجا را بسنجد تا اگرتوانست کنار بیاید ، برگردند و این بار براِی 

ه ایران بازگرداند و همیشه عازم انجا شوند ،اما اگر نپذیرفت،شهریار ، مریم را ب
خودش برای ادامه ی تحصیل به لندن برود و ازدواج را برای بعد از فارق 

 التحصیلی اش بگذارند.
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 مریم به همراِه سمانه از روِز قبل به تهران ، عمارِت دکتر رفتند  شِب جمعه بود

 
ته بقرار براین بود که مراسِم خواستگاری در عمارِت پدِر سمانه برگذار شود ..ال

ُدُرستش هم همین بود، زیرا دلیلی نداشت که خواستگاراِن سمانه به عمارِت بانو 
بیایند..هرچه باشد، سمانه دختِر َهووِی بانو بود و او ذاتاً حق داشت که از او 

 متنفر باشد.
 

 ایران بازگشت تا مادِر سمانه زمانی که از خاستگارِی دخترش باخبر شد،فورا به
 .شرکت کند در مراسم

 
ساله با قدی  45دید، او زنی بود  مریم براِی اولین بار بود که مادِر سمانه را می

متوسط،چهره ای زیبا..والبته بسیار شیک پوش ،باوجوِد اینکه سناً از بانو خیلی 
توان گفت که  و به جرات می کوچکتر بود، اماهیچ برتری نسبت به بانو نداشت

 ست..پله باالترا ۲۰۰  ساله اش ،  ۴۵سال سن از َهووِی 69 با وجوده بانو
 
 

سمانه براِی برادرانش پیغام گذاشت و از انها خواست تا شِب خاستگاری در 
 کنارش باشند.

 
شهاب دو روز بعد از اینکه سمانه به او اطالع داده بود ، به ایران برگشت و 
و اکنون در عمارِت اعیونِی پدرش ،در اتاقی که پدرش از خوشحالِی حضوِر ا

 برایش به بهترین شکل ممکن آماده کرد، مستقر شده بود
 مریم همچنان َغمزده به انتظاِر شهریار نشسته بود

 
دانست که او در حاِل حاظر کجاست ، مبایلش هم خاموش بود اما  سمانه نمی 

 برایش پیغام گذاشته بود، امید برآنکه مبایل را روشن کند و پیام راببیند
 
 
 

 ه و آماده در اتاقش نشسته بود و خاستگاران در راه بودند.سمانه لباس پوشید
 

به دلیِل نبوِد شهریار، هیچ تمایلی به شرکت در جمعشان نداشت ..اما سمانه باز 
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 هم موفق شده بود تا حرفش را بر کرسی بنشاند و مریم را راضی کند.
 

ه کم و از جنِس ساتِن ضخیپیراهنی مجلسی وشیکی به رنگِ کارُبنی ،   مریم
قوِص کمر و باریکِی کمرش را به خوبی قاب و  بلندای آن تا زیر زانو بود 

 به تن و جوراب شلوارِی زخیمی زیِر آن به پا کرد.گرفته بود ، 
 

روِی سرش انداخت و  به رنگِ مشکی با طرح هاِی کارُبنی  شالی از جنِس ساتن
 انه نشستپس از پوشیدِن کفشی مناسب با لباسش ، اماده در کناِر سم

 
 سمانه غمگین نشسته و از نیامدِن شهریار ، دلگیربود.

 
بدوِن   مریم نیز حالش دسِت کمی از سمانه نداشت و حضور در آن جمع ،

 حضوِر شهریار برایش سخت بود
 
 

بر روِی صندلی های   مریم و سمانه در بالکُِن بزرگ و زیباِی اتاِق سمانه
ارِد شدِن اتومبیلی را در باِغ بزرگ که صداِی و  حصیری شکل نشسته بودند

 شنیدند.
 

بلند شد و لبه ی بالکن رفت، مریم نیز برخاست ،کناِر او ایستاد و منتظر   سمانه
 شد تا اتومبیل مسیِر درِب باغ تا عمارت را طی کند

 
اتومبیل که مقابِل عمارت متوقف شد، امیر محمد به همراِه پدر و مادرش از آن 

ز پله ها باال رفتند ، از انجا به بعد مریم و سمانه دیدی به انها پیاده شدند.. و ا
 نداشتند

نیم ساعت بعد ،خدمتکاری با لباِس فُرم وارِد بالکن شد و رو به سمانه گفت : 
 خانوم ..اقای دکتر فرمودند، تشریف بیارید پایین ..مهمان ها منتظر شما هستن.

 
 مگفت : باشه..تو برو ..من االن میا  سمانه

 آنگاه رو به مریم گفت : بیا با هم بریم
 

مریم اینبار بسیار جدی و محکم ، خواسته ی او را رد کرد و گفت : زشته ..اونا 
 اومدن خاستگارِی تو ، نه من ..تو برو منم یه نیم ساعت دیگه بهتون 
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 می پیوندم
 

 سمانه گوشه ی لباِس زیباِی زرشکی اش که
یشد را در دست گرفت ، رفت و مقابِل آینه روِی زمین کشیده منباله ی آن د

ایستاد، چند تاِر مویی که از گوشه ی شالش بیرون آمده بود را داخل فرستاد و با 
 حجابی کامل ، اما زیبا که او را شبیه پرنسس ها کرده بود، از اتاق بیرون رفت

 
به مریم چند دقیقه ای در اتاق ماند و انگاه از سِر بیکاری ، بیرون رفت تا 

 اطراِف آن عمارت َسَرکی بکشد.
 

 اتاق خواب ها واقع در طبقه ی دوم و سوم بودند
که همگی با زیباترین و شکیل ترین   اتاق خواب داشت 26ان عمارت جمعا 

 سرویس های خواب ، تکمیل شده بود 
در هر اتاق خواب ، عالوه بر سرویِس خواب، سرویس مبلی ، متناسب با رنگ 

 اب، نیز چیده شده بود.و جنِس سرویس خو
 

سقِف بسیار بلنِد عمارت ، با لوسترهایی بسیار بلند و زیباکه چشِم بیننده را خیره 
 میکرد، مزّین شده بود

 
در گوشه گوشه ی سالن های طبقه دوم ، مجسمه های عظیم الُجسه ای گذاشته 

 شده بود که برازنده ی شکوِه آن عمارت بود
 

به طبقه سوم انداخت و شروع به باال رفتن از آنها کرد  نگاهی به پله هاِی ُمنَتهی
 تا، دیدی هم به ان طبقه بیندازد..هرچه باشد از بیکاری بهتر بود

 
 در کماِل تعجب ، ان طبقه هیچ شباهتی با طبقاِت اول و دوم نداشت

روبه رویش سالنی بسیار بزرگ بود با دکورِی کامال اسُپرت و امروزی ..دراین 
 ی از مبلماِن سلطنتی ، یا تابلو فرش های نفیِس دست بافت نبودطبقه ، خبر

 
ته تا فرش ها و بلکه هر چه به چشم میخورد اسُپرت بود..از مبلمان ها گرف

ا ت روِی دیوار که بیشتر شبیه خط خطیه بچه ها بود سبکِ  "کوبیسم "تابلوهاِی 
 .نقاشِی استاداِن نقاش..
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سرتا سر شیشه ای و خبری از دیوار و پرده ،  پایین تا سقفاز انتهاِی سالن ، 
 نبود.
 

پیانوِی مشکی رنگِ بزرگ گذاشته شده بود و   کناِر شیشه هاِی سرتاسری ..یک
 این طرِف سالن ، یک عدد میِز بزرِگ بیلیارد

 
 نزدیک رفت و کناِر پیانو ایستاد ، چند عدد قاِب عکس روِی پیانو به چشم می 

 خورد.
ساله بود را در دست  ۵یا  ۴دو پسربچه ی تقریبا   متعلق به اولین قاب را که 

 گرفت و مشغوِل تماشاِی ان شد.
 

ِغ َسر باال و لب های و همچنین دما  از چشماِن آبی پسر بچه ها و موهاِی لَخِتشان
کامال مشخص بود که شهاب و  و چهره ی کامال اروپایِی شان خوش حالت

 شهریار هستند
 
ُزل زد و گفت : چه بامزه بودن اینا ..خدا کنه در آینده بچه ی  با لبخند به انها 

 منم شبیِه باباش بشه ..خوشگل و جذاب.
 

از  وش گرفت ..*در حاِل ذوق کردن بود که دستانی ، از پشِت سر او را در آغ
 ترس تکانی خورد ، به عقب برگشت و مرِد اشناِی خودش را دید

 
 ترسیدم ..نزدیک بود قبلم  ویی شهریار؟دستش را روِی قلبش گذاشت و گفت :ت

 !از جا کنده بشه ..چرا بی خبر؟
 

 شهریار لبخندی زد و گفت : َطفره نرو خانوم خانوما..همه حرفاتو شنیدم 
انگاه چشمکی شیطنت آمیز زد و گفت : شما اراده کن ،بنده قول میدم یک ُجفت 

 ارم تو دامنت.ذینهو خودم بپسِر دوقلو ع
 

حرِف شهریار از خجالت احساس کرد که در مرِز آب شدن است مریم از این 
سر به زیر گفت : بی حیا ..فقط   ..با دو دست ، تماِم صورِت خود را پوشاند و

 بلدی حرفای خاک بر سری بزنی.
 

 شهریار با صداِی بلند قهقهه ای شادمان سر داد و گفت : مگه بد میگم ؟
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 .م شبیِه شهریار بشه  فتی خدا کنه بچهگ خودت االن داشتی می 
 خواد ..کافیه رو هیکِل من حساب کنی. خب عزیزم این که دعا کردن نمی

  

 
 
 

، به همین خاطر هم االن ه ِن ما کاسیان پالف ها همیشه غالبشهریار ادامه داد: ژ
 چندین نسله که بچه هامون شبیه به خودمون میشه 

مد ازدواج کرد ، من بهت قول مثال همین َدنی رو ببین ، فردا اگر با امیر مح
 میدم که بچه شون حتما شبیِه َدنی میشه ، چون َدنی کاسیان پالفه 

 
انگاه دسِت راستش را باال ُبرد ، ماننِد بدن سازان ،فیگوری گرفت ، بازوِی 
 َبرجسته اش را به ُرخ کشید و گفت : ژن هاِی ما هر ژنی رو مغلوب میکنه

 
کامل باال گرفت تا بتواند صورِت شهریار را ببیند  مریم از آن پایین ، گردنش را

، انگاه ُپشِت چشمی نازک کرد ، اشاره ای به هیکِل درشت اوکرد که مریم 
رد،و گفت : بعله ..دارم میبینم ..با این ک او َرد نمیگردن ازهم ازباوجوِد کفش،ب

 هیکل بایدم غالب باشید
 
واِت شهریار را محکم کرد و گفت : انگاه دستش را کامال باال ُبرد و ِگرِه کرا 

 بریم تا دیر نشده ..سمانه خیلی منتظرت بود.
 

شهریار خنده ای ُنُخدی کرد و گفت : آره ..بزن بریم که َدنی خوشگله حسابی از 
 دستم شاکیه

 
اشت ، گفت : د شهریار به سمِت پایین قدم بر می همان طور که ارام در کنارِ 

 چرا انقدر دیر کردی ؟ 
 ردم نمیایک میفکر 
 

شهریار : یه مشکلی پیش اومد که باعث شد با تاخیر به تهران برسم ..وگرنه اگر 
 ودمب بود، همون دیشب اینجا  های خودم بِه برنامه ریزی

 
 اخرین پله را طی کردند و پا به َسرَسراِی طبقه ی اوِل عمارت گذاشتند 
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طویل ، وارِد یک سالِن  سالن را َرد کردند ، پس از گذر از یک راهروی نسبتا
 دیگر شدند که کامال ُمبله و زیبا دیزاین شده بود

بزرگ از جنس شیشه که با فلزهای   لنگه ی 2یک دِر   انتهاِی ان سالن ، 

 طالیی ، شمایِل یک شیِر نر با یال های ُپرُپشت روِی آن نصب شده بود
 هر استارتفاِع در تا سقف ادامه داشت و گویی که درِب دروازه ی ش

 
خدمتکاری که کناِر در ایستاده بود، با دیدِن شهریار ، فورا، مقابِل در ایستاد و با 
فشاری ،دولنگه ی در را کامال باز کرد ، اول شهریار و در کناِر او مریم با نیم 

 سرش وارِد سالن شد  متر فاصله پشتِ 
 
ند ..تا قبل از به محِض ورودش به سالن ، از دیدِن آن همه شکوه دهانش باز ما 

کرد، زیباتر و باشکوه تر از عمارِت بانو ، درایران عمارتی وجود  آن فکر می
 ندارد.

اما اکنون نظرش عوض شده بود ..این سالن هیچ شباهتی به سالِن یک خانه 
 نداشت ..انجا قصری بود که بی شباهت به قصِر پادشاهان نبود، 

 واقعا باشکوه بود.
 

انجا منزِل دکتر کاسیان بود ..یکی از ثروتمندترین مرداِن البته عجیب هم نبود..
دنیا ، نه ایران.اما به عنواِن یک عمارِت ُگذری،واقعا بزرگ بود.زیرا دکتر 

گذاشته و این عمارت همیشه خالی بود و برای زمانی  دراصل ساکِن پاریس بود
 بود که دکتر برای انجام کاری گذرش به ایران می خورد .شده 
 

ان َمحِو تماشاِی عظمت و شکوِه سالِن پذیرایی بود که متوجه نشد، کی سالم آنچن
 کرد و کی در کناِر شهریار نشست

 
نفره که بی شباهت به تخِت سلطنِت پادشاهان  ۲دکتر ،در َصدِر سالن روِی مبلی 

 نبود، نشسته و طبق معمول مشغوِل پیپ کشیدن بود
انه ( با لباِس شبی زیبا،در حالی که در کنار او همسِر سومش ستاره )مادِر سم

 موهای نسبتا بلندش را روِی شانه هایش رها کرده بود، نشسته بود
در سمِت راسِت انها روِی مبلی دو نفره ، دکتر تهرانی و همسرش )پدر و مادِر 

 امیرمحمد( نشسته بودند
 
ج های شهاب و امیر محمد نیز در کناِر هم؛ هر کدام روِی مبلی تک نفره با تا 
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با دندان های بیرون زده ،   بلنِد طالیی که در قسمِت دسته های آن َسِر یک ببر
 ردندک بودند و ارام با یکدیگر صحبت می حکاکی شده بود..نشسته

 مروارید دوزی شده ی  اما از همه مهم تر سمانه ی عزیز بود که با ان لباسِ 
ا مودبانه کناِر هم روِی ، سر سنگین و با وقار در حالی که پاهایش ر  زیبایش

 زمین ُجفت کرده بود، نشسته و لبخندی َمحو بر زیبایی اش افزوده بود
  

همسِر دکتر تهرانی ، نگاهی به سمانه کرد و انگاه رو به دکتر کاسیان گفت : 
جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید ، امیر محمد و َدنیاّل جون هم چند کلمه ای باهم 

حتما صحبت هایی هست که برای اونها اهمیت داره و صحبت کنن..به هر حال 
 شاید ما اونا رو از قلم انداخته باشیم

 
دکتر کامی عمیق از پیپش گرفت و دوِد آن را با آرامش به بیرون فوت کرد و 

 روبه سمانه گفت : دنیاّل ، دخترم ، اگر مایلی میتونی با آقا زاده صحبت کنی
 

امیر محمد دوخت و آنگاه رو به پدرش گفت  سمانه نگاِه خجالت زده اش را به
 :چشم پدر

 
 گفت : با اجازه  رو به بقیه  سپس از جابرخاست و

 
 از سالن خارج شد و امیر محمد نیز با اندکی فاصله ، به دنباِل او رفت  سمانه

 
بعد از رفتِن سمانه و امیر محمد، دکتر تهرانی ، با اشاره ای به شهریار، رو به 

 گفت : به سالمتی ِکی قراِر ارباب زاده رو داماد کنید؟  دکتر کاسیان
 

رانی گفت : آدریان رو به دکتر ته  دکتر نگاهی به سمِت شهریار انداخت و
یگه تا اتماِم طرح واخِذ نظام پزشکیش باقی مونده و بعد از اون دیک ماه هنوز

 هم دوره ی تخصص رو درپیِش رو داره 
هنوز به سِن مناسب براِی ازدواج نرسیده، قرار  با توجه به اینکه ،عروسمون هم

بر این شده که ، تا پایاِن دوره ی دیپلِم خودش و از اون سمت هم پایاِن دوره ی 
 تخصِص آدریان ، همگی دست نگه داریم
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آن شب همه چیز به خوبی و خوشی گذشت و سمانه پس از پذیرفته شدِن 
بِق رسومات قرار بر این شد تا شروطش توسِط امیر محمد ، بله را داد و ط

خانواده ی دکتر تهرانی یک مراسِم معارفه ، برای ُمعرفِی سمانه به عنواِن 
 عروسشان به فامیل و آشنایانشان برگذار کنند

 
که دکتر کاسیان از این ازدواج راضی نیست ، اما با علم بر کامال مشخص بود 

 گر مخالفتی نکردعالقه ی متقابِل میاِن امیرمحمد و سمانه ، دی
 
 

 ساِل آینده و بعد از فارق التحصیلِی سمانه موکول شد  عقد و عروسی به
 

سمانه نشست، نگاهی ُپرافتخار به او   خانم تهرانی از جا برخاست و کنارِ 
انداخت، َخم شد و بوسه ای بر گونه ی عروسش زد و انگاه یک جعبه ی مخمِل 

 ُسرمه ای از کیف دستی اش بیرون اورد 
 

انگشتِر گران قیمتی به رنگِ جواهِر سفید ،را آرام در انگشِت ظریِف سمانه کرد 
 و گفت : مبارکت باشه عروِس خوشگلم

 
 سمانه سر به زیر و خجالت زده لبخندی َشرمگون زد و گفت : ممنونم 

 
 مریم نگاهی به امیرمحمد انداخت که از خوشحالی در پوست خود نمی ُگنجید

ندی به پهناِی صورتش سربه زیر ،اما مردانه و با اُُبهت نشسته امیر محمد با لبخ
بود..الحق که جوانی برازنده بود و لیاقِت همسرِی دختری به کماالِت سمانه را 

 داشت 
دکتر تهرانی نگاهی به شهاب و شهریار کرد و بانهایِت احترام ،گفت : ارباب 

 زاده ها صحبتی با داماِد اینده شون ندارن ؟ 
 

ار همچنان که روِی مبل نشسته و پاروِی پا انداخته بود، کامال جدی ، گفت شهری
: خیر اقای دکتر ..منو برادرم ، صحبت های الزم رو قبال با اقازاده در میان 

 گذاشتیم که باعث شده، امشب در خدمتتون باشیم
 
 
 و شهریار َسرش را پایین انداخته هامیر محمد انداخت که با این حرف نگاهی به 
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 لبخند از صورتش َمحو شد
 

گفت : معلوم نیست این دوتا غولَتشن چی به این بیچاره گفتن که باخودش مریم 
 یادآوریش ، َدَمغ شد  اینجوری با

مادِر سمانه اشاره ای به یکی از خدمتکاران که در طوِل میهمانی بی حرکت 
ی الزم را انجام پذیرایی ها  کناری ایستاده بود و با اشاره های مادِر سمانه ،

 میداد ،کرد و اشاره ای نیز به شیرینی های موجود روِی میز.
 

و رولت در آن چیده شده   خدمتکار فوراً ظرِف بزرگی که چندین مدل شیرینی ،
 بود را برداشت و شروع به گرداندِن آن میان حاظرین کرد

 
**** 

و انها را  سشوار را خاموش کرد، موهاِی بلندش را دو طرف شانه اش ریخت
 بافت
 

انگاه کناِر سمانه زیر لحاف َخزید ، رو به سمانه که از خستگی، به محِض 
ورودش به اتاق ، لباس هایش را از تن َکنده ، روِی زمین انداخته و همان طور 

 زیر، خوابیده بود ، گفت : به امیر محمد چی گفتی؟ *با لباس های
 

اصدایی خسته گفت : اگه خوابت سمانه غلطی زد ُپشتش را به مریم کرد و ب
یکی مونده به آخر ، اتاِق نمیاد، از اتاق که بری بیرون ، انتهاِی راهرو ، دِر 

 ، برو اوجا َسِر اونو بخور..من خوابم میاد..شب بخیر. رهشهریا
 
یاِن سمانه که ماننِد بلور می درخشید، کشید و گفت: خاک *ملحفه را روِی تِن ُعر 

 حمق ..پاشو الاقل یه ُتمبون ُبکن پات تو سرت بی شعوِر ا
 

سمانه باصدایی که مشخص بود به سختی کنترل شده تا جلوِی خنده اش را 
 کیف وابیدن خیلیخ  خت*شو ..لُ  *ختتو هم اگه میخوای لُ   د، گفت: خوبگیر

 داره..
انگاه رویش را به سمِت مریم کرد وباشیطنت ، افزود : البته اگر یه وقت، شبی 

،ناگهان َپرو پاَچتو باال َسِرت ی ، آقاتون دلش هواتو کرد و اومد نصِف شب
 دوقلو برامون زاییدی ، به من ربطی  و چند ماِه بعد،ترتیبتو داد ،همینجا دید
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 نگ و پاچه ی سمانه بوده ها.تِی لِ *خنداره ها..نیای بگی به خاطِر لُ 
 

ه کوبید، سمانه وانست ان را بر سر و روِی سمانت بالشت را برداشت و تا می
 َسرش کرد و گفت : چته وحشی ..مگه دروغ میگم   قهقهه زنان ، دستش را ِسَپرِ 

خب آدمی زاده دیگه ، پیش میاد..بعدشم ، مگه بده؟ دو تا بچه ی ملوسو مامانی 
 ،شکِل َعمه شون گیرت میاد که همه عاشقش میشن.

 
نیز از َسِر ِهرس  وانست سر به سِر مریم گذاشت و مریمت آن شب سمانه تا می

بالشت به دست ، سمانه را میزد و صداِی قهقهه هایشان کِل اتاق را برداشته 
 بود..

 
 
 
 
 

 
 
 

سر به زیر با صدایی ترسیده گفت : این کار غیِر قانونیه شهریار...ممکنه 
 مشکلی پیش بیاد

 
 شهریار با ارامِش خاطر گفت : نترس ..اتفاقی نمیفته 

 
 : امیدوارم  مریم اهی کشید و گفت

 
پدِر مریم  اکارو بکنید؟ خب ب سمانه رو به شهریار گفت : حاال مجبورید این

 ، شاید خودش میومد رضایت میدادکردینبیشتر صحبت می 
شهریار : نمیشه بابا ..دو روز تمام رو ُمخشون کار کردم ..فایده نداره ..اصال 

امه ی محضری از همه مدارک اماده ست ..فقط یه رضایت نرضایت نمیدن ..
پدر مریم نیاز داریم که اونم سپردم درستش کردن.. مشکلی پیش نماد..همه چیز 

 قانونیه..
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من از اولم گفتم ..: نه پدرم رضایت نمیده  در تکمیِل کالِم شهریار ادامه دادمریم 

 ولی شهریار گفت  بیا بریم راضیشون می کنیم...
ارن رو سینم ذهمن سرمو میُبرن میحاال هم از االن استرس گرفتم ..اگه بف

 ...شوخی که نیست ، دارم بی خبرشون از کشور خارج میشم
 

ه یکی دو هفتشهریار : اصال نیازی به ترس نیست ..ماخیلی عادی میریم لندن ، 
 ردیم ..همونطورکه رفتیم شمال.گ می مونیم و بعد برمی

 
وانست هم ت میروِی هم فُشرد و چیزی نگفت ..نمریم پلک هایش را محکم 

بگوید ، زیرا به شهریار قول داده بود که برود و زندگی در انجا را امتحان کند، 
 اگر نپسندید بازگردد

 
هفته ست  2باخودش گفت : جهنُم ضرر، فکر میکنم دارم میرم شمال..همش 

 دیگه ، چشم روهم بزارم تمام میشه
 

را خفه کند..با خود  مریم تالش میکرد با این بهانه ها وجداِن ناآراِم خود
 تونست باهامون بیاد. کاش سمانه امتحان نداشت و می  گفت

مریم و شهریار به بحرین رفتند و دو روز منزِل پدر ماندند و تمام تالششام را 
کردند ،اما پدر و مادر مریم به هیچ عنوان رضایت ندادند...البته مریم و شهریار 

یز را به صورِت غیر مستقیم گفتند تا اصال چیزی راجِب رفتن نگفتند و همه چ
 مزه ی دهاِن خانواده را بچشند..

انها هم اصال از امدِن مریم و شهریار تعجب نکرده بودند ، زیرا شهریار هر دو 
روز در بحرین و  ۱و پس از گذراندِن هفته ، مریم را نزِد خانواده اش می برد 

 کناره خانواده ، دوباره به ایران باز 
خانواده خیلی دلشان می خواست تا مریم را نگه دارند تا به ایران ..می گشتند

نرود و بماند تا زمانیکه همگی با هم برگردند ،اما بی فایده بود..مریم حتی یک 
دقیقه تحمِل دور ماندن از شهریار را نداشت و خانواده ، بی قرارِی او را کامال 

چندرکه جای نگرانی نبود درک می کردند ،اصراری بر ماندنش نمی کردند..هر
زِن شهریار بود و کناره هم بودنشان و مریم در حال حاظر ،شرعاً و ُعرفاً 

 مانعی نداشت..
 

همه چیز براِی سفر به لندن آماده بود، قرار براین بود تا مریم و شهریار براِی 
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 دو هفته با هواپیماِی اختصاصِی خانواده ی کاسیان عازِم لندن شوند 
 

دانست که اگر شهریار َتنش می  ابِت شهریار خیالش آسوده بود،میمریم از ب
و در همان عمارت هم فرصت هاِی بسیاری براِی دست   خارید ، در ایران

 بیرون آمده است.  درازی به او داشته ولی سربلند از آزموِن َشرف و خود داری
 
اصال جاِی گفت : ش گوشِ  آرام درِ  و خواهرانه در آغوش گرفتمریم را سمانه  

نگرانی و ترس نیست عزیزم ..خیالت از بابِت شهریار تخِت تخت باشه ..مطمئن 
..هر چی باشه شما  باش که مثِل چشماش ازت محافظت میکنه ..بهت قول میدم

  دوتا االن زن و شوهره شرعی هستین..
 

 لبخندِی به روِی سمانه زد و گفت : میدونم
 م ثابت شده، نیازی به تایبِد کسی نیستسمانه ..میدونم ..پاکِی شهریار به 
 
از سمانه و امیرمحمد که به بدرقه شان آمده بودند، خداحافظی کرده و از سالن  

 بیرون رفتند، تا براِی سوار شدن به هواپیما وارِد بانِد فرودگاه شوند .
 مقابلشان هواپیمایی کوچک وجود داشت.

 
تر بود، اما این هواپیما با تماِم ن از هواپیماهاِی مسافر بری کوچک آُجسه ی 

کوچکی اش ، فول امکانات بود..از اتاق خواب گرفته تا تلوزیون ، مبلمان و میِز 
 غذاخوری .

 
شهریار شلواری جین به رنگ مشکی و تیشرتی سفید به تن داشت و یک ژاکِت 

بهارانه ی مشکِی استین بلنِد جلو باز، روِی تیشرت به تن کرده بود و عینکی 
 فتابی و شیک روِی چشمانش بود .آ

کالِج مشکی اش را با شلوارش ست کرده بود،درحالیکه نگاهی به خلبان کرد که 
از دور در حاِل نزدیک شدن به او بود ، استین های ژاکتش را باال زد ، ساعِت 

برجسته ی ُمچش حسابی و رگ های  مردانه یِل زیبایش ،بر روِی دستاناست
 اهرش را مردانه تر جلوه میداد.رد و ظک خودنمایی می

 
سبکِ پوشِش شهریار را بسیار می پسندید..او همیشه ساده پوش بود ، ساده اما 

شیک و تاثیر گذار، ازهمه مهم تر اینکه ، مانند پسراِن امروزی دست به 
ه کرد، بلک زد و هرگز ریش هایش را با تیغ اصالح نمی ابروهاِی ُپرپشتش نمی
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 تداشزیبا که برازنده ی مردانگی اش بود ، به صورت  ه وکوتا همیشه ته ریشی
ازهمه مهم تر برای مریم این بود که در تیپ زدن های شهریار، خبری از 

دستبند های عجق وجق ، گردنبند و زنجیر هم نبود..دقیقا همانی بود که یک مرد 
 ..چی بود و بسعت مُ تنها زیور آالتش ،همان سا و باید باشد

ها رنگِ شاِد ند دختران، لباس های رنگارنگ به تن نمیکرد و تناو هرگز مان
 ..یک ظاهِر شیک اما کامال مردانه و َسرسنگین لباسش سفید بود 

 
خلبان مقابِل شهریار ایستاد و مودبانه گفت : روز بخیر اقای دکتر..امیدوارم سفِر 

 خوبی در پیِش رو داشته باشید.
 

 .تانپاد و گفت : سپاسگذارم کَ ست دشهریار ، مردانه با او د
 

 خلبان نگاهی به مریم کرد و کمی به باالتنه اش قوس داد و گفت : خوشبختم بانو
 مریم : همچنین

 
خلبان دستش را به سمِت هواپیما گرفت و رو به شهریار و مریم گفت : بفرمایید 

 لطفا ..وقته رفتنه
 

ش به سمِت پله های او را جلوتر از خود  و  شهریار دسِت مریم را گرفت
هواپیما فرستاد ، مریم از پله ها باال رفت و شهریار نیز پشِت سرس ..ودر اخر 

 نیز خلبان و دو نفِر دیگر که یکی مهمان دار بود و ان یکی کمک خلبان
 
روِی مبل های شکالتِی داخِل هواپیما نشست و نگاهی به اطراف کرد..انجا  

 اشت و شبیِه یک سوییِت شیک و ُنقلی بود.اصال شباهتی به اتاِق هواپیما ند
 

به بدنه ی هواپیما روِی یک تخته ی شکالتی رنگ  LCDروبه رویش یک 

نصب شده بود و جالب آن بود که روِی زمین هم یک قالیچه ی کوچکِ ِکرم 
 که بارنگِ شکالتِی مبل ها ، هارمونِی زیبایی ایجاد کرده بود.  رنگ پهن شده

نشست و گفت : اگر خواستی استراحت کنی، اون اخر یه اتاق شهریار کناِر مریم 
خواِب کوچولو تعبیه شده ، میتونی از اونجا استفاده کنی ..سرویِس بهداشتی هم 

  همونجاست.
 ساعتی بود که هواپیما بر فراِز ابرها در حرکت بود.  3

 سیم؟ر مریم روبه شهریار گفت : کی می
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 2اش انداخت و گفت : چیزی نمونده ..تقریبا شهریار نگاهی به ساعِت ُمچی 

 دقیقه دیگه مونده 49ساعت و 
 

خوایم بریم ،  چقدر دوره ..حاال خوبه با اتوبوس نمی مریم با کالفگی گفت :
 رسیدیم سال دیگه می 0وگرنه 

 
 شهریار خنده ای کرد و گفت :اگه خسته شدی، پاشو برو دراز بکش

 
 خوام ،گشنمه مریم : نمی

 
عصرانه اماده  ا کرد و گفت : لطفا برای خانومدص  میهمان دار ، را شهریار

 کنید.
 

گفت : بیا با و  فت و آن را روشن کردزیون گرتلو  ، ریموت را به سمتِ انگاه 
 هم یه فیلم ببینیم تا سرگرم بشیم

 را در دستگاه گذاشت و آمد نشست سِر جایش dvdاز جا برخاست ، یک 
یک میِز ُمحّرک را روی زمین ُهل مهمان دار در حالیکه   فاصلهدر همین 

 میداد، به سمِت انها امد
َخم شد و یک اهُرم را شروع به چرخاندن کرد ، پاییه ی میز ارام ارام کوتاه شد 

 و به َحدی رسید که به صورِت موازی با زانو قرار گرفت.
ِی روِی میز بیشتر اشتهایش و با دیدِن غذاهاِی رنگ  خود گرسنه بود  مریم که

 تحریک شده بود ، دستش را پیش ُبرد و شروع به خوردن کرد.
 
انقدر محِو فیلِم طنزی که شهریار برایش پخش کرده بود شد که متوجه نشد کی  

 به زبان انگلیسیزمان سپری شد و خلبان در میکروفوِن تعبیه شده در ِهدِسَتش 
هِر لندن هستند و تا چند دقیقه ی دیگر هواپیما اعالم کرد که هم اکنون بر فراِز ش

 فرود خواهد آمد
 

از پنجره به شهر نگریست که از ان باال چیزی از ان ُجز آن ُبرج های قول پیکر 
 مشخص نبود.

 
 چندی بعد هواپیما ، آرام بر بانِد فرودگاِه 
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 فرود آمد "دن(هیثرو لن)
 

 گفت : بریم عزیزمشهریار برخاست ..دستش را به سمِت مریم گرفت و 
 

 دستش را در دسِت شهریار گذاشت و پشِت سِر او از پله ها پایین آمد.
 

نگاهی به اطراف کرد، چندین هواپیمای دیگر که هم سایِز هواپیماِی آنها بود نیز 
 خورد. به چشم می

 
 روبه شهریار گفت : اینا هم جِت شخصیه؟

 
مسافربرِی عمومیه ..اونا که  شهریار سری تکان داد و گفت : آره ..اون بزرگا
 کوچیکتره ، همگی اختصاصیه و ُمتعلق به مردمه

 
نگاهی به کفش های سفید_قرمِز آدیداسش انداخت که با پیراهنش ِست شده بود و 
پس از آنکه از مرتب بودِن ظاهرش مطمئن شد، دست در دسِت شهریار، به راه 

 افتاد
ردند و پس از ان وارِد ک که در انجا پاسپورت ها را چک می شدند وارِد اتاقی
 ندبه سمِت خروجی رفت وسالن شدند 

 اه بود، متوقفچندی بعد ، اسانسور در طبقه ی زیر زمین که پارکینگِ فرودگ
 شد
 

حرکت کرد ، سوییچی از جیبش بیرون اورد، به  ۱۴شهریار ، به سمِت جایگاِه 
سمِت یک اتومبیِل لوکِس مشکی گرفت،قفلش بازشد و رو به مریم گفت : سوار 

 شو عزیزم
 

گفت : ماشینه  به شوخی مریم نگاهی به خودروِی لوکِس روبه رویش انداخت و
 میخوای بدزدیش؟!کیه ؟ 

 
در صندوق بود، َگردنش را به مریم  گذاشتِن چمدانِ  حالی که مشغولِ شهریار در 

،   رج میشمگفت : ماشینه خودمه ..وقتی از کشور خا باخنده سمِت مریم کشید و
 ارمش که واسه برگشتنم ، مجبور نشم با تاکسی برم.ذهمینجا تو فرودگاه می
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 مریم : خب اینجوری هم که باید کلی پول بابِت پارکینگ بدی.
 ..شهریار : مهم نیست

کناِر شهریار نشست ، در را بست ، نگاهی به ُپشِت سرش انداخت و با دهانی  
َکج ، گفت : اه اه انقدر بدم میاد از این ماشیناِی دونفره ..خب شاید آدم چند نفر 

 همراش باشن ..اونوقت بقیه باید برن صندوق عقب بشینن؟!
 

، اتومبیل را روشن شهریار با گذاشتِن اثِر انگشتش روِی یک صفحه ی کوچک
و در حالی که ماشین را از   کامل باز شد  سقف  کرد وسپس ،بافشردِن تکمه ای

جایگاه به بیرون هدایت میکرد، گفت : خب انتخاِب ماشین به سلیقه ی شخصی 
گرده ..هر کسی ،یک سبک از اتومبیل رو می پسنده ..منم این سبکِ  برمی

 اسپرت و دوبل رو می پسندم.
، کسی ره وگفت : تازه اینجوری خیلی بهت ی شیطنت آمیز زدسپس چشمک

 مزاحممون نمیشه
 

 مریم ُمشتی بر بازوِی برجسته و عضالنِی شهریار کوبید و گفت : دیوونه
 

لندن در حاِل رانندگی بود و مریم ِِ  عد، شهریار در خیابان های شلوغِ دقایقی ب
 محِو تماشاِی خیابان هایی که برایش تازگی داشت 

 
هیچ چیِز انجا به ایران شباهت نداشت ..خبری از خانه های کلنگی و قدیمی و یا 

 اتومبیل های فرسوده نبود
 

 ساختمان ها ، همه ُمرتفع و اتومبیل ها همگی لوکس
جالب این بود که ، باوجوِد زیادِی اتومبیل ها وترافیکِ شهر،همه ی اتومبیل ها 

 و سرعِت مشخص در حرکت بودند در صف هایی منظم پشِت سِر هم با فاصله
 نه کسی سبقت میگرفت و نه کسی بوِق بی جا میزد.

 
تقریبا یک ساعت و نیِم بعد،شهریار مقابِل درِب ُبرجی بسیار بلند توقف کرد 

و شهریار اتومبیل را به  ستی بلند کرد ، ورودی را ازاد..نگهبان با دیدِن او د
 داخِل پارکینگ هدایت کرد

 
 را برداشت و رو به مریم گفت : بریم شهریار چمدان
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 شهریار جلو میرفت و مریم که جایی را بلد نبود ، پشت سرش
 

 از اسانسور پیاده شدند 28سوار براسانسور شدند و چند دقیقه بعد، در طبقه ی 
 

مقابلشان راهرویی بسیار زیبا که سرتاسِر آن با سنگ های رومِی زیبا پوشانده 
کار شده در دیوار گل که هم رنگ و جنِس سنگ های  شد و گلدان های بزرگِ 

 ورد.خ بود، به چشم می
    سقِف راهرو با هالوژن های چشمک زِن رنگی مزّین شده و اطراِف انها با

ام دی اف های گردویی رنگ احاطه شده بود و لوستری موزیکال درست در 
 ش بود.میان ان میچرخید و موزیکی بی کالم و بسیار مالیم در حاِل پخ

 
و در   شهریار به سمِت واحدی رفت ، رمزی را وارِد صفحه ی امنیتِی در کرد،

 با صداِی تیکی باز شد
 
قبل از اینکه وارِد واحِد شهریار شود، باخود گفت : چه عجب بالخره یکی از  

این خانواده اپارتمان نشین از اب در اومد ..اما به محِض وارد شدنش به داخل 
 د و حرفش را پس گرفت ، انجا هیچ شباهتی به اپارتمان نداشت َفکش افتا

رو به رویش با آن پله های پیچ در پیچ ، ان پنجره های ه سالِن بسیار بزرگ
سرتاسری و دکوراسیوِن شکیل ، هیچ شباهتی با مفهومی که در ذهِن مریم از 

 حک شده بود، نداشت.  اپارتمان
 معماری انجا بسیار جالب بود.

چند پله ی چوبی میخورد ، پایین میرفت و انجا یک    در گوشه ای از سالنمثال
سرویِس مبل به رنگِ گوجه ای، چیده شده بود که جان میداد برای خلوت های 

 دونفره 
 

پله ی شیشه ای به باال میخورد و یک سالِن ِگرد شکِل  5در گوشه ای دیگر 

 ی دکور شده بودبزرگ منتهی میشد که با مبلمان و قاب های مجلس
 

متر بود ..این یعنی مساحِت الزم برای   299مساحِت سالن به تنهایی، تقریبا 

متر را به تنهایی به  299بناِی یک خانه ی کامل در ایران ، اما این اپارتمان 

 سالن اختصاص داده بود ..و چیزی از عمارت های ویالیی کم نداشت 
 

رودش با دهاِن باز از تعجب َمحِو انجا شهریار، دسِت مریم را که از لحظه ی و
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بود ، را گرفت و گفت : بیا بریم باال یه اتاق واسه خودت انتخاب کن ..بعدا 
 میتونی سِر فرصت، اینجا رو خوب دید بزنی 

 
لبش را به دندان گرفت و خجالت زده به دنباِل شهریار، از پله های چوبِی وسِط  

 یگری شدند.سالن باال رفت و وارِد سالِن د
 

تا اتاق خواب داره ..انگاه دستش را  7شهریار به سمِت چپ رفت و گفت : اینجا 

به سمت یکی از درها گرفت و گفت : اون اتاِق منه ..بقیه ی اتاقا رو ببین ، 
 هرکدوم رو که دوست داشتی واسه خودت بردار

 
ی ه این بزرگخونه ی ب  مریم سری تکان داد و گفت :بترکین الهی..یه نفر ادم ،

 میخواد چی کار؟
 

 شهریار خنده ای کرد و گفت : ُغر نزن بچه
 

ماننِد بچه ها ذوق زده، لِی لِی کنان به سمِت اولین در رفت، ان را باز کرد و 
 مشغوِل بازرسِی ان شد

 انجا اتاق خوابی بود با سرویس خواب و وسایِل کامل.
 در را بست و به سمِت اتاِق بعدی رفت.

 
ه ترتیب همه ی اتاق ها را وارسی کرد، همه ی اتاق ها با سرویس های خواِب ب

 شیک و لوکس ُمبله شده بود.
در این میان یکی از اتاق ها حسابی ، دلش را ربود ..داخل رفت و نگاهی   اما

متر ، با پنجره های  09به اطراف انداخت .اتاقی بزرگ به مساحِت تقریبا

ق را کامال پوشش داده بود و ُپشِت ان فضای ازاِد سرتاسری ، که یک طرِف اتا
دیگری بود ..مریم به ان سمت رفت ، در را باز کرد و وارِد جایی شد که اسِم 

 بود "بالکن"ان در فرهنگِ لغت 
اما بالکن نبود بلکه باغچه ای بود بزرگ و زیبا که یک استخر در میاِن ان  

گل و گیاه بود..همگی گیاه های  خودنمایی میکرد ..اطراِف ان ُپر از چمن و
 طبیعی بود 

 
با تعجب رو به شهریار کرد که با فاصله پشِت سرش ایستاده بود و گفت :چه  

 اینجا خوشگله..چقدر بزرگه ..چجوری این درختا اینجا کاشته شده ؟ 
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 اب و رطوبت ،سقِف واحدهاِی پایین رو خراب نمیکنه ؟
 

 ... زیرش کامال خالیه شهریار دست در جیبش کرد و گفت : نه
در زیِر این قسمت هیچ بنایی وجود نداره ، این قسمت فقط شامِل طبقه اخر میشه 

 ..در واقع ، فقط پنت هوِس برج از این مزیت برخوردار شده 
 
نگاهی به گل های رنگارنگی که در حاشیه ی چمن ها خودنمایی میکرد ،  

 انداخت و گفت : این قسمت چند متره ؟.
 متر  ۲۵۰  هریار:ش
 

 مریم با تعجب گفت : چقدر زیاد..مگه کِل متراِژ این واحد چقدره؟
 متر ۹۰۰شهریار: 

 
مریم لب و لوچه اش را کج کرد و با حالتی خنده دار گفت : یا حضرت عباس 

 ...مثال اینجا اپارتمانه ؟؟؟!
 

 اینجا که چیزی از یه عمارت کم نداره ..یه باره 
گرفتی دیگه ، چه کاریه؟البته اینجا چیزی از ویال  ویال می باغ و  رفتی یه می

 کم نداره.
 

شهریار خنده ای به سردرگمی مریم زد و گفت : اینجا خونه باغ هاش فقط حاشیه 
 هی شهره ..این قسمِت شهر خبری از خونه باغ نیست ..هرچی هست ُبرجِ 

 
لباس هایش را در ُکُمد چید و از جا برخاست ..به سمِت حماِم داخِل اتاق رفت 

 ..دوشی گرفت و بیرون امد.
 

 شهریار گفته بود که اماده شود تا او را بیرون ببرد و شهر را نشانش دهد
 

 و باالی سرش جمع کرد.  موهایش را سشوار کشید
 ِر جیِن قرمزی از رگال انتخاب و به پا کرد.شلوا
 

ام تمکه قسمِت یقه و روِی سینه و استین های ان   پیراهنی سفید و یقه اسکی
 را نیز به تن کرد. گیپور بود
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پایین پیراهن یک ردیف چین با گیپور خورده بود و روِی یقه جلوِی گلویش یک 

 سیلوِر زرد رنگ کار شده بود 
 

وتاه بود، به خاطِر چیِن پاییِن آن، برجستگِی باسنش را پوشانده پیراهن باآنکه ک
بود.. پیراهنی دخترانه و بسیار بسیار شیک ،با سلیقه ی شهریار که از شمال 

 خریده بود.
 

در نهایت بعد از پا کردِن کفِش اسپرِت سفیدش، روسرِی کوچکِ خال خالی اش 
 وچک جلوِی ان زدرا که زمینه قرمز داشت ،به سر کرد و یک گرِه ک

 
 تیپش پوشیده بود، اما کامال دخترانه و اسپرت و مناسِب سنش.

 
کمی برِق لب صورتِی   شهریار او را از ارایش کردن َمنع کرده بود اما بااینحال

 کم رنگ به لب هاِی بی رنگش کشید و کمی هم ریمل به مژه های خوابیده اش
 

 ق خارج شددر نهایت کمی عطر به مچ دستش زد و از اتا
 

شهریار در سالن روِی مبلی چرم به رنگِ مشکی لَم داده و گوشی به دست در 
 حاِل صحبت بود.

 
 ارام به سمِت او قدم برداشت و با اشاره گفت: من حاظرم

 
شهریار سری به نشاِن فهمیدن تکان داد و بعد از اتماِم مکالمه اش از جابرخاست 

 خت، لبخندی زد و گفت : بریم ؟، نگاهی به سرتاپاِی مریم اندا
 مریم : اوهوم ..بریم 

 
 دانست و چند دقیقه بعد سوار بر ماشیِن اسپرِت شهریار که اسم و مدلش را نمی

فقط آرِم بنز را روی ان می شناخت و بیشتر شبیِه ماشین های کورسِی مسابقاتی 
 بود، شدند 

 
 بود انداخت. نگاهی به خیابانی که ُبرِج شهریار در ان واقع 

خورد..روبه  سرتاسِر ان خیابان ُبرج های غول پیکر و لوکس به چشم می
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 شهریار گفت : اینجا کجاِی شهرِه؟ 
 

شهریار: اینجا شماِل شهِر و یک منطقه ی اعیونی نشینه ..ساکنیِن این منطقه 
 همگی از افراِد متمول و به ناِم لندن هستن

 
 ی اینجا معموال چه قیمتی ان؟مریم : اسم این منطقه چیه؟خونه ها

 
 شهریار فرمان را تاب داد ..وارِد خیابانی دیگر شد و گفت : کدوم منطقه؟ 

 
 مریم : همین خیابونی که خونه ی تو داخلش هست دیگه ؟

 
  "نایتس بریج"شهریار : آهان .

ِمنهتن  "اینجا سومین خیابان گران قیمِت دنیاست ..یعنی بعد از خیابوِن پنجِم 

که در ُهنگ کنگ هست ، اینجا گران قیمت  "پیک"نییورک و خیاباِن  در"

 ترین در جهان هست
 
 
ه ب  پارک کرد و همراه با مریم ،  اتومبیلش را در پارکینگ حاشیه اِی خیابان 

 سمت رودخانه رفتند
 

مریم با شگرفتی گفت: چه جالب ، یه رودخونه، درست وسِط یه شهِر 
 بزرگ..انگاه روبه شهریار گفت : اسم این رودخونه چیه؟

 
لمبت لندن -ساوت بانک گفت : روِد تیمز..این منطقه هم لبخند زنان ،شهریار 

 هستش
 

مریم اشاره ای به برِج بلندی که ماننِد ساعتی بزرگ و ایستاده بود و روِی ُپل 
 یخی داره ..درسته؟قرار داشت کرد و گفت : چه ساعِت بزرگی ..حتما قدمِت تار

 
 big benشهریار سری به معناِی تایید تکان داد و گفت : درسته ..این ُبرِج ِ 

 دنیا  هست..یکی ازبلندترین ساعت های ایستاده ی
 

انگاه به سمتی دیگر اشاره کرد و گفت : اونجا رو ببین ..اون چرخ و فلک رو 
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 میبینی؟
 

اه کرد و گفت : وااای چقدر بزرگه ..ببین به سمتی که شهریار اشاره کرده بود نگ
 از تمام ساختموناِی اطرافش هم بلند تره

 
 ه..فوت 440 شهریار سری تکان داد و گفت : درسته ..خیلی بزرگه ..ارتفاعش

 
مریم با حالتی متفکر که مشخص بود چیزی نفهمیده ، گفت: فوت؟ فوت یعنی 

 چقد؟
فوت  400گفت :  نی مریم زد و لبخند ضربه ای ارام به نوک بیشهریار با 

 متر هست 205معادِل 
 را گرفت و گفت : بیابریم سوار بشیم ..از اون باال تماِم لندن رو می شتِ انگاه دس

 تونی ببینی
 

شهریار از گیِت بلیط فروشی، دو عدد بلیط خرید که مریم با حساب کردِن قیمِت 
 د بیرون می زند.بلیط ها احساس کرد از گوش و دماغش ماننِد اژدها دو

باخودش گفت: پوِل خون ِ باباشونو اََزمون گرفتن..اما گویا برای شهریار،قیمِت 
 گزاِف بلیط ها امری عادی بود.!

چند دقیقه بعد، مریم در کناِر شهریار در حالیکه در داِخل اتاقک هاِی شیشه اِی 
 متری بود، ایستاد . 6چرخ و فلک که به اندازه ی یک اتاقِ 

 
هاِی شیشه اِی بعدی که ُپر شد، چرخ و فلک آرام آرام شروع به حرکت اتاقک 

کرد و مریم لحظه به لحظه شاهِد فاصله گرفتنش از زمین شد، زمانی که انها به 
حِد اکثِر ارتفاِع چرخ و فلک رسیدند ، مریم دیگر از ترس قالب ُتهی کرد و با 

 د.وِش شهریار جا دا*تنی لرزان ، خودش را در میاِن آغ
ه صورتش را میاِن سینه ی او پنهان کرد و گفت: حالم داره بد میش

 رده پایین؟گ شهریار..سرگیجه دارم ..کی برمی
 

شهریار چانه اش را روِی َفرِق َسِر مریم گذاشت..دستانش را دوِر تِن او حلقه 
کرد و گفت: ترس نداره عزیزم ..به خودت استرس وارد نکن ..ببین بقیه رو ، 

 رسی ایستادنبی هیچ ت
 
ارام از زیر چشم نگاهی به چند جواِن دیگر کرد، که کنارشان ایستاده بودند و  
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 خیلی ریلکس مشغوِل تماشاِی شهر بودند
 

چرخ و فلک خیلی آرام و نامحسوس در حرکت بود و انها هیچ حرکتی را حس 
 کردند و تنها چیزی که مریم را ترسانده بود، همان ارتفاع بود. نمی
 

متری بودند به گونه ای که اگر در روزی ابری  205انها اکنون در ارتفاِع 

 رفت. رو میو ِمه فمه ی باالِی چرخ و فلک در ابربودند..حتما نی
 

 از آن باال تماِم شهِر لندن قابِل مشاهده بود.
 

شهریار برای انکه مریم را سرگرم کند تا ترس را فراموش کند، در حالی که او 
 ازوانش گرفته بود ،شروع به صحبت کردرا میاِن ب

 
 شهریار: اون ساختمان رو ببین..کاِخ 

، از این باال خیلی کوچیک به نظر میرسه ، اما بعدا که رفتیم "وست مینستر"

 برمت از نزدیک ببینش. پایین ، می
 

سپس اشاره ای به چرخ و فلک کرد و گفت : اسِم این چرخ و فلک 
London  Eye  دلیِل نام گذارِی این چرخ و فلک "لندن چشم"هست یعنی..

 به این اسم هم اینه که ، تماِم لندن از این باال قابِل مشاهده ست
 
 

ا ب بعد از انکه چرخ و فلک از حرکت ایستاد و دِر شیشه ای اتاقک باز شد، مریم
و گفت : اخیش بالخره اومدیم پایین ..داشتم از  بیرون رفت خوشحالی از ان 

 اها نبر شهریار..من از ارتفاع میکردم ..دیگه منو اینجور ج یترس سکته م
 رسم ت
 

شهریار با خنده ای بی صدا ، لُِپ مریم را گرفت ، پیچاند و گفت : باشه وروژِک 
 ترسو..بیا بریم کاِخ وست مینستر رو بهت نشون بدم

 
ِن اچندی بعد شهریار مقابل ساختمانی بزرگ ایستاد و گفت : این ساختماِن پارلم

 لندنه
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 مریم : داخلش چیه ؟ موزه ست؟
 

شهریار : نه ..این کاخ محِل برگذارِی تشریفاِت رسمی دولِت..البته خانداِن 
 سلطنتی انگلستان هم در این کاخ زندگی میکنن

 
 مریم : یعنی خانواده ی سلطنتی ، االن داخِل این کاخ هستن؟

 
 شهریار سری تکان داد و گفت : اوهوم

 
مریم را کشید و گفت : بیا بریم میخوام پاتوِق جوان های لندن رو  انگاه دستِ 

 بهت نشون بدم
 

نام  "وست مینستر"  سوار بر اتومبیل از ان منطقه که به گفته ی شهریار

 داشت، دور شدند.
پس از طِی یک مسافِت تقریبا کوتاه و گذر از ترافیکِ سنگین ،شهریار گفت : 

..این  "ِِ پیکادلیِ "کمی اونطرف تر هم میدان ،  ِ  "ترافالگار"اینجا میداِن 

 دوتا میدان، اصلی ترین میدان های لندنه،
اینجا هم در شب و هم در روز ُپرازدحام ترین نقطه ی لندنه..و چون خیلی از 
سرگرمی های شبانه و نایت الیف ها اطراِف همین دوتا میدونه ،باعث شده تا 

 جوون ها بشه.  اینجا پاتوقِ 
 

توانست جاذبه های گردشگرِی لندن را به مریم نشان داد  ز شهریار تا میآن رو
 و درمورِد زندگی در انجا توضیحاتی داد که براِی مریم بسیار جالب بود.

 
 شهریار در پارکینگِ هتلی بزرگ پارک کرد 

 درحالی که همراه با مریم در اسانسور ایستاده بود، گفت : اینجا هتل هیلتونه
ت و هشتمش ، میتونی منظره ی بی نظیری از شبهاِی لندن رو از طبقه ی بیس

 ببینی
 

دقایقی بعد اسانسور درطبقه ی بیست وهشتم ایستاد و انها وارِد سالنی بزرگ 
 شدند
 

د و روبه شهریار جمله ،نزدیک ام سفید  مردی کت و شلوار پوش ، با پاپیونی
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سد و اکنون در حاِل شنا را از قبل می اوکه مشخص بود   انگلیسی گفت ای به
خوش آمد گویی ست ، آنگاه دستش را به سمتی گرفت و به زباِن انگلیسی گفت : 

 بفرمایید لطفا
 

نفره که درست کناِر پنجره های قدی بود  4گارسون، آنها را به سمِت میزی 

هدایت کرد که یک تابلوِی کوچک روی ان بود که نوشته بود 
reserved) رزرو شده( 

 
رفاِت معمول ،گارسون نیمچه تعظیمی کرد و پس از برداشتِن تابلوِی پس از تعا 

 از انجا دور شد  رزرو
 

شهریار ، منوِی روِی میز را برداشت ، ان را به سمِت مریم گرفت و گفت : 
 نوبتی هم باشه ..نوبته شامه.

 
مریم، ِمنو را گرفت ، نگاهی به ان انداخت و گفت: اینا که همه غذاهاِی خارجیه 

 به کار رفته که بخوام سفارش بدم اخلشدونم چه موادی د .من که نمی.
 

 شهریار ارنج هایش را به میز تکیه داد و گفت : میخوای من برات انتخاب کنم؟
 

 مریم منو را بست ، آن را به سمِت شهریار گرفت و گفت : بله..ممنون
 

ت : من چند شهریار منو را گرفت و نگاهی به صفحاِت ان انداخت ، انگاه گف
مدل غذا رو که فکر میکنم با ذائقه ی تو سازگاره ،سفارش میدم تا تو از بینشون 

 هر کدوم رو که به مذاقت خوش اومد بخوری..خوبه ؟
 

 مریم سری تکان داد و گفت : اوهوم
 

دقیقه بعد ، گارسون چندین مدل غذا و ساالد به همراِه مخلفات و  29تقریبا 

 ید تعظیمی کرد و از انجا دور شدنوشیدنی را روِی میز چ
 

مریم نگاهی به غذاهاِی رنگارنگ کرد و گفت : اینا که سالمن دیگه ، اره ؟ 
 اشغال پاشغال توش نباشه
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 شهریار خنده ای کرد و گفت : خیالت راحت
 عزیزم ..همشون سالم هستن و مواِد خوراکِی ممنوعه در پختشون به کار نرفته 
 

کرد به امتحان کردِن یک یکِ غذاها تا بالخره یکی از  مریم اهانی گفت و شروع
 انها به مذاقش خوش آمد و نظرش را جلب کرد و مشغوِل خوردن شد

 
شهریار بعد از انکه خیالش از بابِت مریم راحت شد، خود نیز شروع به خوردن 

 کرد
 

ان شب ،مریم شبی متفاوت را در کناِر شهریار تجربه کرد ..شبی خاطره انگیز 
ر طبقه ی بیست و هشتِم هتل هیلتون که از پنجره هاِی قدی اش، شِب لندن را د

 از ان باال تماشا کرد
 
 
دِر اتاق را بست ، قفِل آن را زد و به سمِت تخِت خوابش رفت، هنوز قدِم دوم  

 را برنداشته ، سِر جایش متوقف شد و با عذاِب وجدان به قفِل در نگاه کرد
 

 ید درو قفل کنم؟!با خودش گفت : چرا با
 به من ثابت کرد.  مگه نه اینکه شهریار پاکیش رو در این مدت

 از اینکه در را از داخل قفل کرده بود،شرمنده ی وجدانش بود.
 دانست شهریار از اینکارش مطلع نخواهد شد، بازهم خجالت می با اینکه می

 کشید که راجِب او فکِر ناجور کرده
را باز کرد و کلید را از ان بیرون اورد و روِی  به سمِت در برگشت ،قفِل ان

پاتختی انداخت، انگاه لباس هایش را با یک دست بلوز شلواِر یاسی رنگ که 
عوض کرد و در رختخواب   و بزرگ روِی سینه اش داشت ،  عروسکی بامزه

 َخزید ،انقدر خسته بود که َسرش به بالشت نرسیده، خوابش برد
 

**** 
 دونفره اش زد و با چشمانی ُخمار نگاهی به ساعت کرد غلطی در تخت خوابِ 

 بود و افتاب تا وسِط اتاق رسیده بود 0ساعت 
کشید و از جایش بلند شد، دنپایی های ِخرسی اش را به پا کرد و به خمیازه ای 

سمِت روشویی رفت ،و پس از شستشوِی صورتش ..شانه ای به موهاِی َدرَهم 
و از اتاق خارج  الی سرش بست و دنباله اش را بافت..موهایش را بارهمش زد بَ 
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 شد
از پله ها پایین رفت و وارِد سالن شد،با خودش گفت : پس اشپزخونه ش کجاست 

 ؟
 

 نگاهی به اطراف کرد که هر چه به چشم میخورد،مبلمان بود و اشیاِء دکوری.
 

رفت  در ضلِع غربِی سالن یک راهروِی کوتاه به چشمش خورد..به سمِت راهرو
، در انتهاِی ان دری بود که آن را با احتیاط گشود بلکه نشانی از آشپزخانه بیابد 

 و صفایی به شکِم گرسنه اش بدهد
 

ارام در را باز کرد و سرش را ماننِد بچه ها داخل فرستاد و بالخره به خواسته 
متری بود با ردیف های کابینِت ام  24اش رسید، انجا یک اشپزخانه ی تقریبا 

 درست در وسِط اشپزخانه  نفره نیز 6دی اف و یک میِز صبحانه خورِی 
 

ساله را دید که مشغوِل ُخرد کردِن نوعی خاص 59در کماِل تعجب زنی حدودا 

 از سبزیجات بود
 

 صدایش را بلند کرد و گفت : سالم 
 
زن که موهاِی کوتاهش را ِمش کرده و دامنی کوتاه تا زیِر زانو به پا و  

به تن داشت ، دست از کار کشید،از جا   سفید با استین های سه ربع پیراهنی
 hello ladyبرخاست و گفت:

 
مریم به زبان انگلیسی تسلط نداشت،اما بی سواد هم نبود که معنِی این جمله ی 

 دو کلمه ای را نداند
 

 helloلبخندی به او ،زد و متعاقباً در پاسخ او گفت : 
 

 م سرش را به نشاِن ندانستن تکان داد و گفت زن جمله ای دیگرگفت و مری
: l do not anderstand English(ترجمه  

 من انگلیسی را متوجه نمیشوم( =
 

 زن پلک هایش را با ارامش به هم زد و لبخند زنان به تماشاِی مریم ایستاد
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 مریم رو به زن گفت : شهریار

 
یادآورد که فقط در ایران او  زن سری به نشاِن نفهمیدن تکان داد .ناگهان مریم به

 را شهریار صدا
 کنند و ناِم اصلی اش ،آدریان است.آنگاه گفت: می 

     

   Where is the adrian?()آدریان کجاست؟ 
 

زن لبخندی زد و باز هم چیزهایی گفت که متاسفانه مریم اصال از ان چیزی 
 نیستی ،واسه چیلیسی بلد .با خودش گفت: اخه خنگِ خدا، وقتی انگمتوجه نشد
 رسی؟ پ سوال می

در حالی که بر َسِر خودش ُغر میزد ،به سمِت یخچال رفت تا چیزی برای  
 خوردن پیدا کند.

 
درحاِل سرک کشیدن در یخچال بود که ان زن ، دستش را روِی شانه ی او 

 و گفت :گذاشت 
Sit down  peales 

 )ترجمه = بشینید لطفا (
         

ین جمله را فهمیده ذوقی کرد و دستش را روِی شکمش از اینکه معنِی ا
 کشید،انگاه اشاره ای به یخچال کرد و به او فهماند که گرسنه است

 
 okزن لبخند زنان،سر تکان داد و گفت :

 
پشِت میز نشست و زن مشغوِل اماده کردِن غذا براِی او شد ،چند دقیقه بعد یک  

متش بی فایده بود،زیرا مریم غذاهای میِز صبحانه ی کامل برای او چید اما زح
حاظری مانند کره،مربا،پنیر ،یا خامه و شکوالِت صبحانه به معده اش نمی 

 ساخت و می بایست حتما غذای گرم بخورد
 

اما براِی انکه زحمِت او را بی ارزش جلوه ندهد، کمی شکر در قهوه اش ریخت 
 و با مقداری ناِن ُتست خورد

عجب کرد و به بقیه ی غذاهاِی روِی میز اشاره کرد ،اما زن از این کاِر مریم ت
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 مریم لبخندی زد و گفت: 
 I do not want thanke خوام ممنون ( ی)نم 

 
 زن با لبخند ابرویی باال انداخت و مشغوِل کارش شد

پس از صرِف صبحانه اش که اصال به دلش ننشست و هنوز هم احساِس  
 ُپشِت اتاقها رفت  باز و سبزِ گرسنگی داشت ، به سمِت فضاِی 

 
هوای انجا بسیار خنک و دلچسب بود..این قسمت واقعا برای مریم جالب 

 بود..تاکنون حتی در فیلم و سلایر ها هم همچین چیزی ندیده بود
 کناِر استخِر ُپر اب نشست..پاچه اش را باال داد و پاهایش را در اب فرو کرد.

 
که کِف ان کامال چمن کاری   متری بود  2۵۰انجا یک بالکن یا حیاط خلوِت 

 شده و بعضی از قسمتها ،میاِن چمن ها گل های زیباِی رنگارنگ کاشته شده بود
 

دور تا دوِر بالکن، شمشاد و کاِج تزئینی کاشته شده و استخری بزرگ، درست 
 در میاِن حیاط داشت که ُپر اب اماده ی شنا بود.

 
 از سقف  ده شده و مابقی آزاد بود.. خبری هماطراِف بالکن، یک متر دیوار کشی

 نبود.
 

کناِر استخر، یک سرویس مبِل البالویی رنگ با کوسن های سفید، به صورِت 
 ِگرد ،دوِر هم چیده شده بود.

 
ِِ یه ُبرج، باغچه   در دل به خود گفت : َدِم معمارش گرم ..اومده طبقه اخِر

 درست کرده 
 تا روِی شکمش بود و دیوارک ایستاد..بلندی ِدیوار پیش رفت و کنارِ  چه با حال..

 وانست از ان باال ،خیابان و مناطِق اطراف را ببیندت به راحتی می
 بود ،نیز از ان باال قابِل دید بود. "چشم لندن"  حتی چرخ و فلکی که نامش

 
همه چیز برایش تازگی داشت، اما در این میان حس دلتنگی نیز بر او چیره شده 

 .بود
 از دیوار فاصله گرفت و رفت روِی یکی از مبل هاِی کنار استخر نشست
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شماره ی لندِن شهریار را نداشت تا با او تماس بگیرد..خِط خودش نیز دیگر انتن 
 داد و قابِل استفاده نبود.ی نم

در این  کرد تا بتواند باید یک سیم کارت از اینجا براِی خودش خریداری می
 بگیرد.مدت با بقیه تماس 

 
بود که شهریار به منزل بازگشت ..مریم به استقباِل او رفت و گفت :  2ساعت 

 خسته نباشی..کجا بودی؟
شهریار پیشانِی مریم را بوسید و گفت : بیمارستان بودم ..یه مقدار کار داشتم که 

 باید انجام میدادم .
ش مدارِک نظام انجام بدم و بعدیه سِری از مراِحِل پایانیه طرحم مونده که هنوز

 پزشکیمو بگیرم تا بتونم آماده بشم واسه آزموِن تخصص..
 

شهریار که مشخص بود خسته است، خودش را روِی مبلی راحتی َپرت کرد و 
 گفت: تو چطوری؟ کی بیدار شدی؟

 بود فکر کنم . 0مریم : خوبم ..ساعت
 اشنا شدی؟  شهریار گفت : با ، الیال

 مریم : الیال کیه؟
 خدمتکاِر اینجا.شهریار : 

مریم : اها ..اره صبح تو اشپزخونه دیدمش ، نه اون زبوِن منو میفهمه ..نه من 
 زبوِن اونو.

 
 یری..از امروز شروع گ کم کم یاد می: شهریار

 کنم و بهت زبان انگلیسی رو اموزش میدم . می
 مریم : باشه .

انها امد و روبه الیالست..نزد   چند دقیقه بعد زنی که شهریار گفته بود نامش
شهریار ،شروع به صحبت کرد، شهریار نیز بازباِن انگلیسِی فوق العاده غلیظی 

 گفت . ،تند تند چیزهایی به او می
رو به مریم گفت :   انگاه شهریار  چند دقیقه ای با هم صحبت کردند و

 پاشوعزیزم ..پاشو بریم نهار بخوریم ..الیال میِز نهار رو حاظر کرده .
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 شهریار؟:زد و گفتبه چنگال تیک را ای اس تکه
 لقمه اش را قورت داد و گفت: جانم؟شهریار  

چرا اومدی لندن؟ مگه فرانسه چشه؟ تازه وطِن خودتم هست .ضمنا  تو:مریم 
 شنیدم که از لندن خیلی بهتره.

 
شهریار :درسته ..من خودم هم در فرانسه احساس راحتی بیشتری می کنم...به 

...ولی خب من تنوع و تجربه رو دوست هر حال اونجا سرزمیِن آبا اجدادِی منه 
 د یک جا بمونمدارم ..نمی خوام مثِل آِب راکِ 

 
 ساله که به لندن اومدم .. ۸من فقط .. 

البته زیاد به زندگی در لندن راغب نیستم..بعد از گرفتِن تخصصم به فرانسه 
 برمی گردم..

 
مریم : مگه دانشگاه های پاریس چی کم دارن که داری تو دانشگاه اینجا درس 

به کبکبه نیست که ول با اون همه دبد " سورِبن"  می خونی ؟ .هیِف دانشگاِه 
 کردی اومدی اینجا؟

 
ار : اره خب درسته ..ُسربن چیزی از آکسفورد کم نداره...اما خب دلیل شهری

زمانی که به اینجا اومدم ،اصال اینکه من در لندن زندگی میکنم ،دانشگاه نیست...
دانشجو نبودم ..بعد دیگه اینجا موندگار شدم و همین جا هم تحصیل کردم 

بگذرونم..به هر هم میدم ادامه ی تحصیالتم رو هم در همین دانشگاه  ..ترجیح
سال در اون تحصیل کردم ..با اساتیدش اشنا هستم و  ۱حال این دانشگاهیه که 

 راحت ترم ..
 
 
برای انجام ِ بح ها تا ظهر روز از امدِن مریم به لندن گذشته بود،شهریار ص 4

و عصرها،باهم به دیدِن انشگاه می رفت یا دبه بیمارستان مراحِل پایانِی طرحش 
 رفتند. شهر می

به دلیِل گردش های شبانه ،وقتی به خانه بازمی گشتند ،مریم آنچنان خسته بود که 
 راحت تا صبح
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 تاصبِح روِز بعد، سیر از خواب ،خوابید و همین خواِب راحت باعث میشد، می 
 بیدار شود  خوابصبِح زود از

 
هر که شهریار نبود،براِی مریم به ساِن یک سال می همین فاصله ی صبح تا ظ

گذشت..حتی با الیال)خدمتکاِر خانه( هم نمی توانست هم صحبت شود،زیرا 
 دانست انگلیسی نمی

هر روز با گوشِی ثریاِی شهریار ،با خانواده اش صحبت میکرد و روز به روز 
 بیشتر از کارش عذاب وجدان می گرفت.

 
 

*** 
رد،اما بی فایده بود، با نا امیدی تماِم محتویاِت چمدان و کمد را زیرو رو ک

 انست که فراموش کرده آن را با خود بیاورد.د خودش هم می
 

کالفه و عصبی نگاهی به اطراف کرد و با خود گفت : خاک تو سرت با این 
 س دنباِل خودت کشیدی اوردی، می ُمردی یهسفر کردنت..این همه رخت و لبا

 بهداشتی هم باخودت -بسته نوار
 وردی...!آ می
 

تماِم شلوارش کثیف شده بود و کاری از دستش برنمی آمد،از شانِس او الیال هم 
 براِی خرید ،بیرون رفته بود.

 
دوباره به حمام رفت و پایین تنه اش را کامل آب کشی کرد،چند عدد دستمال  

زیرش َچپاند تا الاقل کمتر به شلوارش گند  -ی را تا زد و موقتا در لباسِ کاغد
 بزند
شلوار را روِی هم پوشید و در اخر شلوار جیِن مشکی اش را به پا کرد  2  انگاه

 و از اتاق بیرون رفت 
 

شهریار در حالی که مقابلش کوهی از کاغذ و پوشه بود روِی مبل نشسته و لپ 
 بود. A4تایپ کردِن چیزهایی از روِی یک کاغذ تاپ به دست مشغوِل 

 
 از اخِم روِی پیشانی اش مشخص بود که کارش مهم است و حسابی تمرکز کرده.

 



romantops

 
271 

 

 چند دقیقه ای از همان باال روِی پله ها ،سردرگم به شهریار ُزل زد..دو دل بود .
 انست چه خاکی بر سرش بریزد..د نمی

 
 ید از طرفی دیگر امانش را بریده بود.خونریزی از یک طرف و دل درِد شد

 همان جا دستش را به نرده ها گرفت ، زانو زد و روِی پله نشست.
دستش را محکم روِی شکمش فشار داد و لبش را به دندان گرفت تا سر و صدا 

 نکند
 

دوباره تماِم توانش را به پاهایش داد و از جا برخاست..تلوتلو خوران خود را به 
 ساند و روبه روِی شهریار ایستاد.آن سِر سالن ر

 
 شهریار انقدر غرق در کارش بود که اصال متوجِه حضوِر او نشد.

 
 مریم به ناچار زبان باز کرد و باصدایی دردمند گفت : شهریار

 
از پِس شهریار از تایپ کردن دست نگه داشت و سرش را باال گرفت ، نگاهی 

 نم ؟به مریم کرد و گفت : جاقاِب مشکیه عینکش 
 

 ه داروخونه ببری؟ی مریم : میشه منو تا
 

 شهریار: داروخونه واسه چی؟
 

 مریم: میخوام یه چیزی بگیرم.
 این را گفت ، دیگر تحمل نیاورد و همان جا روِی مبل نشست .

نباید روِی ان مبل های گران قیمت بنشیند   دانست خونریزی دارد و بااینکه می
 تحملش سر آمده بود و دیگر ناِی سرپا ایستادن نداشت.و به آنها گند بزند..اما 

 
همیشه همین گونه بود..هرماه همین بساط را داشت..دکتر هم رفته بود ،اما فایده 

ِِ ای نداشت ، دکتر گفت زمانی که و  رتش است*بکا  ه بود ،دردش به خاطِر نوِع
 ازدواج کند، دیگر احساِس درد نخواهد کرد.

  
کرد،عینکش را برداشت ، لپ تاپش را روِی میِز جلویش شهریار نگاهی به او 

 فرستن..گیرم برات ب گذاشت وگفت : بگو چی الزم داری..تماس می
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 مریم : نه ..خودم باید باشم.

 
به هر حال شهریار یک پزشک بود، خیلی راحت از رنگ و روِی پریده ی مریم 

خودش برود و  ، از دستش که روِی شکمش بود و چیزی که اصرار داشت حتما
از داروخانه بخرد ،متوجه شد که مریم دردش چیست و از داروخانه چه 

 میخواهد.
 

بالفاصله لبخندی مهربان زد و از جا بلند شد،آمد و روبه روِی او َخم شد، یک 
دستش را پشِت کمِر او و دسِت دیگرش را از زیِر زانوهای او رد کرد و با یک 

 کرد و به سمِت پله ها هارفت .حرکت ،مریم را روِی دست بلند 
 

یک دستش را دوِر گردِن شهریار انداخت و گفت :   مریم براِی حفِظ تعادلش
 چیکار میکنی؟ بزارم زمین .

 
گم تو اتاقت ، استراحت کن ..من میشهریار آرام و شمرده گفت : بیا بریم 

 بیارن..الزم داری رو برات  چیزایی که
 

چه که نباید را فهمیده با خجالت سرش را در یقه مریم که متوجه شد، شهریار آن
 ی او پنهان کرد و لبش را به دندان َگزید.

 
 ..من االن برمیگردم.بخواب و گفت : یار او را آرام روِی تخت خواباندشهر
 

دقیقه بعد با یک ساِک خرید ،در دستش  29انگاه از اتاق بیرون رفت و حدودا

ت که تمام شد، صدام نزِد مریم بازگشت، پاکت را کناِر او گذاشت و گفت : کار
 کن بیام بهت مسکن بزنم دردت آروم بشه.

 
از خجالت جرات نداشت سرش را باال بگیرد ،ملحفه را روِی سرش کشید و با 

 صدایی شرم گون گفت: باشه
 

چند لحظه بعد باشنیدِن صداِی بسته شدِن در، سرش را از زیِر لحاف بیرون آورد 
بهداشتی در آن بود -خریدی که یک بسته نوارپاکِت  و و با عجله از جا پرید

بعداز انجاِم عملیاتش ،باخیالی آسوده از  به حماِم اتاقش رفت و رابرداشت و
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پاکیزگی اش،از حمام بیرون امد و روِی تخت نشست،درد داشت ، اما روِی صدا 
 زدِن شهریار را نداشت

وابید و مانند را روِی خودش کشید،به پهلو خ روتختیرام روِی تخت خزید و ا
 جنین زانوهایش را در شکمش جمع کرد 

 
پایان رسید و  تماِم تنش عرق کرده بود..کم کم درد شدیدتر شد و طاقتش به

 کرد.یدن شروع به نال
 

شهریار را از پشِت در شنید چند لحظه بعد ضربه ای به در وارد شد و صداِی 
 ؟ مریم؟ونم بیام داخل؟ کارت تمام شدت فت: مریم ؟ میگ که می

با شنیدِن صدای شهریار، قسمتی از ملحفه را الِی دندانش گذاشت تا صدایش در  
 نیاید و انگاه سعی کرد خفه خون بگیرد تابیش از این آبروِی خودش را نبرده

 
نشنید در را باز کرد و وارد شد، نگاهی  ه بعد، شهریار وقتی صدایی چند لحظ

 تاق خارج شد.حواله ی مریم کرد و بی حرف از ا
 دقایقی بعد با یک ُسرنگ در دستش بازگشت..کناِر مریم لبه ی تخت نشست.

 وام بهت مسکن بزنم ..خیلی زود اروم میشیخ می برگردرو به مریم گفت : 
 

 مریم خودش را کنار کشید و گفت : امپول نمیخوام..بهم قرص بده
 

که گیرنده های درد  شهریار: قرص برا زمانی خوبه که دردت خفیف باشه ، حاال
به حداکثر فعالیتشون رسیدن ، دیگه قرص جواب نمیده ، امپول کارسازتره 

 دقیقه دیگه کامال ارومت میکنه 25،حداکثر تا
 

 خوام مریم تندتند سرش را تکان داد و گفت: نمی
 

دانست مریم از خجالتش است که مانع میشود ،ارام گفت :  شهریار که می
 قط یه کوچولو لباستو بکش پایین.خجالت نداره عزیزم.ف

 
 بالخره شهریار توانست مریم را ُمجاب کند تا آمپول را برایش تزریق کند.

 .میتونی برگردی عزیزم.چند ثانیه بعد، شهریار گفت : خب تمام شد.
 

، تمریم که احساس میکرد ، دیگر آبرویی برایش باقی نمانده ..به پهلو برگش
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 را روِی سرش کشید. روتختیکرد و  پشتش را به شهریار
 

چند لحظه بعد، بلند شدِن شهریار را از روِی تخت احساس کرد و پس از آن هم 
 بسته شدِن در

 
همان طور که شهریار گفته بود، تقریبا یک ربع بعد دردش خاموش شد و مریم 

 از لذِت آرامشی که کسب کرده بود، ُخمار شد و آرام به خواب رفت
 

بعد شهریار به بیمارستان نرفته و در خانه مانده بود تا به قوِل خودش صبِح روِز 
 از مریم پرستاری کند.

 
 صبح بود که با یک میِز متحرک به اتاِق مریم امد. 8ساعت 

را چرخاند و ان را هم ارتفاِع   صبح بخیری گفت و کنارش نشست ..اَهُرِم میز
 آن برسد. تخت کرد تا به راحتی دستش به خوراکی های رویِ 

 
مریم صبِح زود بیدار شده بود و به خاطِر ِکسلی اش ،از تخت پایین نیامده بود، 

چند عدد بالشت را پشِت سرش روِی هم چیده و به ان تکیه داده و گوشی به 
 دست، مشغوِل صحبت کردن با مادرش بود

 
با وارد شدِن شهریار، با مادرش خداحافظی کرد و نگاهی به میِز صبحانه ی 

 رنگارنگی که شهریار برایش اماده کرده بود انداخت
 

 روبه شهریار با خنده گفت : چه خبره ؟ این همه غذا رو کی میخواد بخوره؟ 
 

شهریار خیلی جدی ،بشقاِب حاوِی جگر را در دست گرفت ، با چنگال تکه ای 
 از ان جگرها را به دهاِن مریم نزدیک کرد و گفت : همش رو تو باید بخوری

 ریم خنده ای ُنُخدی کرد و گفت : مگه گاوم من؟ م
 

شهریار: نه خیر ..شما گاو نیستی ..اما خیلی خیلی ضعیفی..رنگِ پوستت کامال 
زرد و رنگ پریده ست ،لبات هم سفید و بیرنگه ،زیرچشمتم تیره ست،همیشه هم 

 بی حالی
 کم خونِیه.  اینا نشان دهنده ی 

 ا یه سیکِل ماهانه ، اینجوری از پا نیفتیباید تغذیه مفید داشته باشی تا ب
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عدگی اش را به رویش اورده بود خجالت زده ، *مریم از اینکه شهریار ، قا

 چنگال را از شهریار گرفت و گفت :ممنونم ..بده خودم میخورم 
 

 شهریار سری تکان داد و گفت : همشو باید بخوری 
 

 ای دکتر.مریم مطیعانه صدایش را کشید و گفت : چششششم اق
 

شهریار لبخندی مهربان نثارش کرد و در سکوت مشغوِل تماشاِی او شد که 
 جگرها را دولپی قورت میداد

 
در انتها..مقداِر زیادی پسته ی مغزشده را در یک ظرِف ُپر ازعسل ریخت ، ان 

 را با قاشق مخلوط کرد و گفت : بیا اینم بخور.
 

 و گفت : دیگه نمیتونم ..حالم داره بد میشه با قیافه ای َنزار سرش را عقب برد 
 

 شهریار خیلی جدی گفت : تو که چیزی نخوردی ..!
 

 حتی یکخالِی جگر انداخت که حاال  مریم با چشماِن گشاد شده نگاهی به بشقابِ 
تکه اش را هم باقی نگذاشته بود و با حالِت نمایشِی گریه مانند گفت : دو کیلو 

خوردم دادی ..ترو خدا ولم کن ..االن میارم باال ..دیگه  جیگر و یه ُبشکه شیر به
 تونم  نمی
 

ت و گفت : ظرِف پسته و عسل را روِی پاتختی گذاش  شهریار سری تکان داد ،
 ارم اینجا، بعدا ازش بخور.ذپس این ها رو می  اوکی

 
سپس انگشتش را تهدید وار جلوِی صورِت مریم تکان داد و گفت : وای به حالت 

 نکنی، حتی یه ذره ش رو هم نباید برگردونی  تا شب تمامشاگر 
 

 بعدا مریم سری تکان داد و گفت : چشم .
 خورمشون ..قول میدم می
 

شهریار روِی مریم کلید کرده بود و او را با اغذیه های ُمقوی   آن روز تا شب،
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 بمباران کرد.
 

ی از پسته و بادام و از مخلوِط عسل و دارچین گرفته ، تا شیرموز به همراِه کوه
 جگر.

 احساس میکرد شکمش در حاِل منفجر شدن است
 

او از ِسُرم متنفر بود، شهریار هم که از این موضوع آگاه بود و درواقع نقطه 
ضعِف مریم دستش آمده بود، او را تهدید میکرد که اگر چیزهایی که برایش می 

 آورد را نخورد ، به او ِسُرم وصل خواهد کرد
 

م براِی فرار از سرم و آمپول، به ناچار از شهریار اطاعت میکرد و مریم ه
 غذاها را نجویده قورت میداد.

 
 عدگِی او به همین روال گذشت.*دو روِز اوِل قا

از روِز سوم که حالش خوب شد و دیگر خبری از خوابیدن نبود،شهریار خیالش 
ان رفت تا به ه بیمارستراحت شده و بالخره دست از سِر مریم برداشت و ب

 ..کارش برسد
  

 
 

 ذشتگ از آمدنش به لندن می هفتهیک 
 بااینکه شهریار هر روز او را به گشت و گذار

 برد،بازهم احساِس تنهایی میکرد می 
 

 شهریار همان روِز اول او را از بیرون رفتن منع کرده بود.
بیشتر او بدوِن شهریار، اجازه ی بیرون رفتن از منزل را نداشت و همین هم 

 افسرده اش میکرد.
 
باخود گفت : تازه این اولشه و شهریار ،کارش فقط تو بیمارستانه و ظهر  

 برمیگرده خونه، 
تاچند ساِل دیگه که تخصصش رو گرفت و مطب زد،اون موقع دیگه باید صبح 

رث و میراثشو هم که باید ابیمارستان باشه و بعد از ظهر هم تاسِر شب مطب.
 و  مدیریت کنه
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 موباید تما یست این بیرون رفتن و تفریح ها ن صورت دیگر خبری از اونرد
 بشینم. ونهختو  تنها و روز ر

آهی کشید و باخودش گفت: درَعجبم ، شهریاری که بیرون رفتن ازخونه رو  
 برای من قدغن کرده، چجوری میخواد بزاره من برم مدرسه یا دانشگاه..!

 
که شهریار از همان جا برایش خریده بود تا دراین  قرمز رنگی  مایوِی دوتکه ی

به تن کرد و   مدت ،وقتی تنهاست خودش را با شنا و جکوزی سرگرم کند را
 پس از برداشتِن حوله اش به سمِت استخر رفت.

 
حوله را روِی صندلی انداخت ، رفت و روِی سکوِی َپرِش ایستاد ،عینکش را به 

 ر استخر پرید.چشم زد و با یک حرکِت َپرشی ،د
 
 دانست . شنا کردن را به صورِت حرفه ای نمی 

 رال که ساده ترین شکِل شنا بود را انجام دهد.وانست شناِی کِ ت اما می
 درواقع همین اندک مهارت را نیز از سمانه آموخته بود.

 
 طوِل استخر را یک دور، کراِل سینه، رفت و برگشت.

 
 گرفت و نفسی تازه کرد.دستش را به پله هاِی فلزِی استخر  

 موهاِی روِی پیشانی اش را ُپشِت گوشش فرستاد و آهی از سِر کالفگی کشید، 
 

فکرش مشغول بود ..زماِن زیادی نداشت، باید هرچه زودتر تکلیفش را باخودش 
 مشخص میکرد.

 آیا حاظر بود براِی همیشه در لندن بماند؟
 نه..اوتنهایی را دوست نداشت.

 
در جمِع دوستانش باشد...مریم دختری بود اجتماعی، از تنهایی خواست  دلش می

 بیزار بود.
 خواست ُمدام سرگرم باشد. دلش می

اهِل ِولگردی و خیابان گردی نبود،اما اینچنین تارک الدنیا شدن هم برایش عذاب 
 آور بود.

 
 دوباره سرش را زیِر آب کرد و یک دوِر دیگر کرال رفت و برگشت.
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یک ساعِت تمام ، از استخر بیرون آمد، روِی صندلی نشست ، درنهایت پس از 
 گوشی اش را برداشت و با سمانه تماس گرفت ، در این زمان تنها کسی که می

 توانست مریم را از ان حال و هواِی ِدپِرس در بیاورد،سمانه بود و بس.
 

آب در همین لحظه الیال با یک سینی در دستش به او نزدیک شد، لیواِن حاوِی 
آناناس را که به زیبایی آن را با یک ُبِرِش کوچکِ آناناس تزئین کرده بود ،روِی 

 میِز کناِر او گذاشت و با 
 Do you need anything elseلبخند گفت : ?

 )ترجمه= آیابه چیِز دیگری احتیاح دارید؟(
 

 مریم سری تکان داد و با لبخندی تشکر آمیز 
 م(ترجمه=خیر.متشکر)no thanksگفت: 

 
انگلیسی را آموخته بود و   دراین مدت شهریار تاحِد صحبت های معمول به او

زباِن انگلیسی   روزها که بیکار است ، بامطالعه ی آن، کتابی نیز به او داد تا
اش را تقویت کند تا بتواند الاقل با الیال ارتباط برقرار کند و درصورتی که به 

 یان بگذارد.چیزی نیاز داشت ،به راحتی با او درم
 

 .الیال زنی بود بسیار بسیار کم حرف
 سرش به کاِر خودش گرم بود و ُمدام در آشپزخانه بود.

 
تا کسی با او صحبت نمی کرد ، حرفی نمیزد..براِی انکه مزاحِم شهریار و مریم 

 کرد که آنها خوابند. نشود، نظافِت خانه را به ُصبِح زود موکول می
 

او انجام نمیداد، بلکه هر یکشنبه دو زن از شرکِت خدماتی  البته نظافِت اساسی را
 می آمدند و حسابی خانه را برق می انداختند.

الیال فقط گردگیری و مرتب کردِن خانه را به عهده داشت ..درواقع او بیشتر 
 مسئوِل پخت و پز بود و سرویس دادن به صاحب خانه.

 
داره میکرد، دستپختی بسیار عالی الیال اموِر خانه را به بهترین شکِل ممکن ا

 داشت و هر روز آنها را با غذاهاِی ُمتنوعی که میپخت، غافلگیر میکرد.
 م تر اینکه بسیار خوش سلیقه بود.از همه مه
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الیال بسیاربسیار   واما چیزی که براِی مریم خیلی اهمیت داشت ، این بود که
 بوده نه خدمتکار.ُمبادِی آداب بود، گویی که سالها بانوِی یک قصر 

 
الیال سرش را به حالِت تعظیم براِی مریم َخم کرد و آرام و با قدم هاِی شمرده از 

 انجا دور شد.
 

مریم از پشِت سر نگاهی به او کرد که طبِق معمول پیراهن سفید و دامنی مشکِی 
کوتاه تا زیِر زانویش پوشیده و دستمال گردنی مشکی دوِر گردنش بسته و 

 لوِی گلو به آن داده بود.پاپیونی ج
 

 و درنهایت کفشی مشکی و پاشنه بلند نیز به پا داشت.
 

 باخود گفت : چجوری تماِم روز رو با این کفشاِی پاشنه بلند کار میکنه...!!؟
 

*** 
ازتنهایی سر امده بود،شهریار با او تماس گرفته و گفته بود که   دیگر طاقتش

اِن کارش در بیمارستان، باید تاجایی برود و کاری برایش پیش آمده و بعد از پای
 نهار امروز را بدوِن او میل کند.برگردد و در آخر از مریم خواسته بود تا 

یک ساعتی بود که نهارش را خورده و ماننِد روِح سرگردان در خانه می 
 چرخید.

ر شهریا کاری براِی انجام دادن نداشت ..ناگهان از حرکت ایستاد و با خود گفت :
تونم یکی دو ساعت برم این اطراف  که گفت تا عصر برنمی گرده، پس من می

 چرخی بزنم و قبل از برگشتِن شهریار، برگردم
 

لباسی مناسب به تن کرد و پس از برداشتِن کارِت بانکی اش که روِز اوِل سفرش 
تا براِی  به لندن ،شهریار آن را به همراِه مقداِر زیادی پول نقد به او داده بود

احتیاط نزِد خود نگه دارد، شاید به دردش خورد، اما زمانی که به صورِت جدی 
به او گفته بود که اجازه ندارد به تنهایی از منزل خارج شود که به پول نیاز پیدا 

 کند، پوزخندی زده وگفته بود ، پس پول میخوام چیکار؟
از ش بیاید که به پول نیشهریار هم گفته بود که بالخره ممکن است موقعیتی پی

 داشته باشد.
 از اتاق خارج شد.  کارت ومقداری پول را در جیِب شلواِر جینش گذاشت و
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َسَرکی در سالن کشید و وقتی که خیالش از نبوِد الیال راحت شد، آرام و پاورچین 
 به سمِت درِب خروجِی واحد رفت و از انجا خارج شد.

 
ود و پنت هاوِس آن ُبرج بود، اسانسوری طبقه ی اخر که متعلق به شهریار ب

 اختصاصی داشت که فقط مختِص آنها بود.
 آسانسور آماده در همان طبقه بود، داخل شد و کلیِد طبقه ی هم کف را زد.

چند ثانیه بعد ،اسانسور در طبقه ی هم کف توقف کرد و مریم قدم به البِی بزرِگ 
و قاب هاِی هنرِی زیبایی روی  ُبرج گذاشت که با شیک ترین مبلمان دکور شده

 دیوارها نصب شده بود.
سرتاسِر دیواِر البی با هالوژن های کوچک تزئین شده و در میاِن فضاِی تاریکِ 

 البی خودنمایی میکرد.
 موزیکی بی کالم و آرام نیز،بیست وچهارساعته در سالن پخش بود،
م دی اف نگهبانی خوش پوش و مودب پشِت پیشخانی شیک که از سنگ و ا

 ساخته شده بود نشسته و چند عدد تلفن مقابلش بود.
 چشمش که به مریم خورد، از جا برخاست

 عصربخیر()good afternoonو گفت :  
 

 مریم به تکان دادِن سری اکتفا کرد و از البی خارج شد
چند دقیقه ای در خیابان و فرعی های نایتس بریج پیاده روی کرد تا به ایستگاِه 

 یدمترو رس
 

 به یک باره به سرش زد تا کمی ازانجا دور شود
 

ازپله هاِی ایستگاِه زیرزمینِی مترو پایین رفت بلیط خرید و چند دقیقه بعد، باامدِن 
 قطار سوار شد

 
 صداِی ضبط شده ی اپراتور ، ناِم هر ایستگاه را اعالم میکرد.

پله های ایستگاه  که رسید، از قطار پیاده شد..مسیرِ  "وست مینستر"به ایستگاِه 

 را طی کرد و وارِد خیابان شد.
 "ارام ارام قدم زنان مسیِر کناِر روِد تیمز را پیمود ،کناِر کلیساِی 

ایستاد و نگاهی به گنبدبزرِگ آن کرد، از انجا قبال به همراِه   "مارگارت

 شهریار دیدن کرده بود
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ری به آنجا امده بود دستش را در جیبش فرو کرد و از آنجا فاصله گرفت: چندبا
دانست که اگر همین مسیر را پیاده ادامه دهد به میداِن پیکادلی و، لستر  و می

 میرسد.
 دید."لستر"پس از چندی پیاده روی ، خودش را میاِن میداِن بسیار بسیار شلوِغ 

سالن های متعدد سینما ،تاالرهاِی باشکوِه تئاتر، سالن   گرداگرِد میداِن لستر 

وکلوپ هاِی شبانه ،به همراِه انواع و اقساِم رستوران هاِی ملل قرار های رقص 
 داشت

 
در حاشیه ی خیابان، نقاشانی روِی زمین بساط کرده و در مقابِل دریافِت مبلغی ، 

 شیدندک صویِر مردم را میت
 

آمده بود ،شهریار "لستر"سرِی قبل که با شهریار ،براِی پیاده روِی شبانه به 

فیلم هاِی معروِف جهان وقتی براِی اولین بار در لندن نمایش داده گفته بود که 
شوند، دراینجا با حضوِر هنرمنداِن هالیوودی، بر روِی فرش قرمز و  می

 هزاران تجمالت افتتحاح میشود.
 

تا به میداِن پیکادلی رسید ..در آن خیبابان ، سوژه   آرام آرام مسیِر لستر را پیمود
ا جلب کرد.مثال : در گوشه ای با تعدادی جوان مواجه شد هاِی جالبی توجه ش ر

کردند که روِی ان نوشته شده بود  که پالکاردهایی را حمل می
:free  bosom ()ترجمه =اغوِش رایگان 
 

رفتند و با آغوش باز در انتظار آغوش دیگران  اینها گروهی بودند که راه می
 بودند.

دیگر هیچ هزینه ای ندارد.در این دنیای که در آغوش گرفتن همبودند آنها مدعی 
یکی از دختران .َفردیت این راهی است برای اینکه آدمها را به هم نزدیکتر کند.

جوان که مریم را دید با لبخند به او زل زده ..نزدیک امد و دستانش را برای در 
 وش او فروآغوش گرفتِن او باز کرد..مریم نیز لبخندی زد و با کماِل میل در آغ

 رفت..
 
 شت.گ خانه بازمی به بود و باید قبل از امدِن شهریار، 4اعت س
 

مسیِر ایستگاِه مترو را در پیش گرفت که ناگهان زنی جلف پوش که دامنی به 
شدت کوتاه و تاپی دکلته به رنگ قرمز پوشیده و آرایشی به شدت زننده داشت، 
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 دستش را گرفت و گفت : هی دختر..صبرکن.
 

 بود.باکماِل تعجب به سمِت زن برگشت که به فارسی با او صحبت کرده 
 

با تعجب والبته کمی خوشحالی از اینکه یک هموطن را دیده ،گفت: شما ایرانی 
 هستید؟

 
 زن خنده ای کرد و گفت : اره ..راستی سالم 

 
مریم لبخندی زد و گفت : سالم ..از کجا فهمیدید من ایرانی ام که فارسی صحبت 

 کردید؟
 

محجبه زیادن ..تو لندن زن اشاره ای به روسرِی مریم کرد وگفت : اینجا زناِی 
 هستن.  مسلمون زیاِد و زناشون هم ، همه محجبه

اما خب سبکِ حجابشون یه جورایی با ایرانیا فرق میکنه ..انگاه دستی به گرِه 
کوچکِ روسرِی مریم کشید و گفت : فقط ایرونی ها روسریشون رو اینجوری 

 ِگره میزنن.
که کمی از ابعاِد یک دستمال مریم دستی به روسرِی خال خالیه کوچکش کشید 

 سر بزرگتر بود و گفت : که اینطور..
 
خواست بازهم با او صحبت کند، اما سبکِ پوشِش او واقعا چندش آور  دلش می 

بود ، در این مدت اصال در خیابان زنی را با این سر و وضع ندیده بود، زناِن 
اِس کسی را می دید که لب انگلیسی بسیار ساده لباس می پوشیدند و جالب بود اگر

سپِی *درصد یا ایرانی بود ویا از زناِن رو 89باز به تن کرده ، به احتمالِ 

 شه(کافه های شبانه بود.*سپی=فاح*)رو
 

 زندگی میکنی؟ "لستر"زن رو به مریم گفت : اطراِف 
 نایتس بریج..  مریم : نه..منطقه ی

 حوصله م سر رفت اومدم این اطراف یه کم هوابخورم
 
 

چشمانش را گرد کرد و گفت : اوووه  "نایتس بریج"زن به محِض شنیدِن ناِم 

 مای گاااد...پس از اون خرپوالِی لندنی.
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 انگاه ادامه داد : اینجا چیکار میکنی؟ 
 

 مریم : با نامزدم واسه تعطیالت اومدیم
 

زن ابروهایش را باال انداخت و گفت : نامزد؟ !! کوچیک تر ازاینا میرسی که 
 ِت شوهرت باشه.وق
 

کنیم ..نامزدم  مریم به سادگی لبخندی زد و گفت : خب ..فعال که ازدواج نمی
 اول باید درسِش تمام بشه

 
 زن گفت : داری میری خونه ؟

 مریم : اره دیگه دیر وقته
 

 "اجوار راود"زن : منم تا یه جاهایی باهات میام ..دارم میرم 
 تا مترو باهات میام.

 
 داد و دوشادوِش زن به راه افتادمریم سری تکان 

 
 زن: راستی اسمت چیه؟چند سالته؟
 سالمه 27مریم لبخندی زد و گفت : مریم ، 

 سالمه. 28زن : منم میترا هستم 
 مریم : خوشبختم

 
 میترا : حاال چرا لندنو واسه گشت و گذار انتخاب کردید؟

 
ونده وحاال داره هم گذرطرحشو ده.آکسفورد بوپزشکِی ِی مریم : نامزدم دانشجو

..منم باهاش اومدم یکی نظام پزشکیشو انجام میده  اخذِ کارای فارق التحصیلی و
 دوهفته اینجا باشم..

 
میترا : باریکال به نامزدت، پس باید از اون بچه خرخونا باشه که گذرش به 

 آکسفورد خورده 
 میشیم اونجا جاِی هرکسی نیست ..ما ادماِی معمولی حتی از جلو درش هم رد ن
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و گفت :پس تویه نیم  شروع به خندیدن از حرِف خودش کردمیترا این را گفت و 
 وجبی ،زِن دکتری؟

 مریم لبخندی زد و گفت : همچی نیم وجبی هم نیستم..
اونجا چند  "اجوار راود"میترا : اگه وقت داری و دیرت نمیشه ، بیا باهم بریم 

 تا قهوه خونه داره که بساِط قلیونش به راهه
 

 مریم : واقعا؟؟!
 

 میترا : آره ..ببینم مگه تویه فسقلی هم قیلون
 کشی؟! می 
 

کشیم  ..همیشه بادوستام جمع میشیم میمریم : خب اره ..قلیون دوست دارم 
 ..البته تو ایران

 
 میترا: خب پس بیا بریم دیگه ..منم دارم به هواِی قلیون میرم اونجا

 
 همریم : دیگه دیره ..باید برم خون

 
میترا : خب پس هر وقت خواستی بیا اونجا..من هر روز بعد از ظهر میرم اونجا 

 قلیون میکشم ..بچه های ایرانی اونجا زیادن
 

 مریم : اجوار راود ،کجاِی شهره؟ 
 از تایتس بریج چجوری باید بیام اونجا؟

 
بیا مستقیم  4اونجا باخِط   میترا : باخِط یکِ مترو بیا میدون پیکادلی ،بعداز

اجوار راود ..از ایستگاه که بیرون اومدی ، خیابون سمِت چپتو مستقیم بیا باال 
 ..فرعی سوم

 البته باتاکسی بیای راحت تری.
 مریم : باشه.فردا با تاکسی میام.
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 رمز را وارد کرد و در باصداِی تیکی باز شد.
 پاورچین پاورچین از راهرو عبور کرد و وارِد سالن شد

 
طراف انداخت و از پله ها باال رفت، درِب اتاِق شهریار را باز کرد و نگاهی به ا

 نگاهی به داخل انداخت تا از نبوِد اومطمئن شود.
همه چیز مرتب بود و خبری از شهریار نبود، خوشبختانه هنوز به منزل 

 بازنگشته بود.
 

 به اتاِق خودش رفت و پس از تعویِض لباس هایش با بلوز شلواری راحتی، از
 اتاق خارج شد.

 
نگاهی به موبایلش انداخت ، خوشبختانه مدتی که بیرون بوده و مبایلش را در  

 تماسی از شهریار نداشته  خانه جاگذاشته بود،
 

 وارِد اشپزخانه شد و به الیال سالم کرد
 خوب خوابیدید؟() Did you sleep well  ?یدنش گفت :الیال با د

 
که به ُگمانش مریم در این چندساعِت غیبتش،  مریم لبخندی به روِی الیال زد

 yesخواب بوده ، و گفت : 
 

 سرش را به زیر انداخت و مشغوِل َدم کردِن چای برای خود شد.
 

صداِی قدم هاِی محکِم شهریار روِی زمین را که شنید، لیواِن چایش را برداشت 
 و از اشپزخانه خارج شد.

 
 سالم خسته نباشی.

 
زد ، طبِق معموِل همیشه سِر او را بوسید و گفت :   هشهریار لبخندی خست

 برمت بیرون و جبران میکنم. ببخشید امروز حسابی تنهات گذاشتم ، حاال می
 

مریم در دل از اینکه شهریار را به قوِل معروف پیچانده و بیرون رفته، عذاب 
کسی این چه حرفیه؟ کاِر دیگه ، واسه هر  وجدان داشت ..آرام گفت : نه بابا

 ممکنه پیش بیاد
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 شهریار لبخندی زد و گفت : مرسی که درک میکنی عزیزم
 "اجوار راود  "من برم یه دوش بگیرم ، تو هم برو حاظر شو میخوام ببرمت

 
دانست اجوارد منطقه ای خاورمیانه نشین است که اکثِر اهالِی  حاال می که مریم

براِی مشتری هاِی ان ایرانی ،عرب، ترک هستند و در انجا قلیان سراهایی 
 خاِص خود احداث کرده اند

 اما با این حال خودش را به نفهمی زد و گفت : اجوار راود کجاست دیگه؟ 
 

 شهریار: همون منطقه ای که گفتم چندتا قهوه خونه داره که قلیون هم سرو میکنن
 

 مریم خنده ای کرد و گفت : ایول قیلون.
 گفت : کوچولوِی معتاد.شهریار لُِپ مریم را گرفت و پیچاند و 

مریم : بزار واسه شب..االن خسته ای.از صبح یه سره بیرون بودی.برو 
 استراحت کن.شب میریم.

 
گفت: پیشنهاِد  و بود از پیشنهاد مریم استقبال کردشهریار که واقعا خسته 

خوبیه.واقعا انرژیم به انتها رسیده.میرم یک ساعتی استراحت میکنم و بعدش 
 میریم.
 ایت گفت: ممنون که درک میکنی عزیزم.درنه
 

مریم روِی انگشت پا بلند شد و صورتش را به سمِت صورِت شهریار 
کشید،دستش را دوِر گردِن او حلقه کرد و او را پایین کشید تا قدش به صورِت او 

 برسد،انگاه بوسه ای به ته ریِش او زد
 

*** 
 

مانند:   لوکِس لندن،  قِ شهریار در منطقه ای که ظاهرش کمی با سایِر مناط
چلسی..نایتس بریج..اکسفورد..کمدن تون و غیره ..متفاوت بود ، مقابل یک کافه 

سر دِر آن نصب شده و کنارش به   ی بزرگ و شیک که تابلویی از قلیون در
 انگلیسی چیزهایی نوشته شده بود ..توقف کرد و گفت : پیاده شو عزیزم.

 
بِی داخِل قلیونسرا نشستند و گارسون ، یک قلیوِن روِی تخت هاِی چو ،دقایقی بعد

زیبا که با قلیون هایی که مریم تا به حال دیده بود کامال متفاوت بود، مقابِل انها 
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 گذاشت و
 are your from londonگفت: ?  

 ) ایا شما اهل لندن هستید؟( 
 

 شهریارگفت : 
no..im from french and my wife is from iran 

 خیر.من فرانسوی هستم و همسرم ایرانی ست( )ترجمه=
 

 welcome to we teahouseمرد گفت :
 )ترجمه=به قهوه خانه ی ما خوش آمدید(

 
مریم با ذوق شیلنگ را برداشت و کامی عمیق از قلیانی گرفت که ظاهری کامال 

 عجیب داشت
 

ه ه اش کداخِل قسمِت کوز بدنه ی قلیان ماننِد یک افتابه ی شیشه ای بود که در
گرفت ، ُپر از گل های شیشه ای بود که با هر کام گرفتن ،  اب در ان قرار می

 فتندر اِن قُل قُِل آب باال و پایین میگلها درمی
 

تماِم تنه ی قلیان از جنِس کریستاِل بود و شیلنگی جالب داشت که سِر آن مانند 
 شمایِل اژدها بود.

 
 بود و بیشتر برای دکور مناسب بوددرکل قلیانی بسیار بسیار زیبا و عجیب 

 
یک ساعتی بود که مریم در حالی که به تخت تکیه داده و پاهایش را دراز کرده 

 بود، مشغول قلیان کشیدن بود.
مقابلش انواع و اقساِم خوراکی هاِی عجیب و غریب بود که با کنجکاوی از همه 

 ی انها میخورد
 
باخود اورده بود،مشغوِل   ز اوراقشهریار نیز که لپ تاپش را با پوشه ای ا 

 تایپ کردن و خوردِن قهوه اش بود و هرازچندی با مریم گپ می زد
ارق ف ته بود که این تحقیق مربوط بهاو پیشاپیش از مریم عذرخواهی کرده و گف

 طرحش می باشد و باید هر چه سریع تر آن را ارائه دهد  و التحصیلی
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خواهد که مزاحِم کاِر  ایرادی ندارد و دلش نمیمریم نیز گفته بود که از نظر او 
 او شود

 
در همین هنگام بود که مریم میترا را از پنجره های بزرِگ قهوه خانه دید و 

 بالفاصله خون در رگ هایش یخ زد
 دوِد قلیان در َحلقش پیچید و با شدت شروع به ُسرفه کرد

 نفسش باز نمیشد و احساِس خفگی میکرد  هرچه میکرد راهِ 
 وبید و لیواِن ابی مقابلشک ار کشیده و محکم به پشِت مریم میشهریار دست از ک

 گرفت و گفت :اینو بخور عزیزم..چیکار کردی باخودت؟ 
 
 
 

روِی تخت ،خم شده و ُسرفه میکرد که میترا ، همراه با دو دختر   همچنان
 چند پسِر دیگر در حاِل نزدیک شدن به قهوه خانه بودند  و
 

اوضاع را خراب دید، بااینکه حالش بهتر شده و ُسرفه اش تقریبا قطع که  وقتی
شده بود، به حالِت نمایشی ،َسرش را روِی سینه ی شهریار گذاشت و صورتش 

 را میاِن یقه ی پیراهِن او پنهان کرد و وانمود کرد که مثال حالش خوب نیست.
 

ت ،بوسه ای بر شهریار نیز بی خبر از همه جا مریم را میاِن بازوانش گرف
 سرش زد و گفت : بهتر شدی عزیزم ؟ 

 
 اندکی صورتش را از یقه ی شهریار جدا کرد تا ببیند اوضاع از چه قرار است. 

میترا درحالیکه با دهانی باز و حالتی عجیب به شهریار ُزل زده بود،به اتفاِق 
ریک و گرفته همراهانش از کناِر تخِت انها رد شد و به طبقه باال که محیطی تا

 داشت رفتند.
 

آسوده شده بود، از شهریار فاصله گرفت و گفت :   مریم که خیالش از بابِت میترا
 بریم ؟

 
شهریار با تعجب ابروهایش را باال انداخت و گفت: به همین زودی از اینجا 

 خسته شدی؟ 
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 مریم : صفاِی قلیون کشیدن به دوره همی بودنشه ..تنهایی نمی چسبه 
 

ر شانه ای باال انداخت و گفت : نمیدونم ..هرجور راحتی ..من که بلدنیستم شهریا
 بکشم وگرنه همراهیت میکردم 

 
مریم با خنده گفت : سیگارو که خوب میکشی اقاِی دکتِر فارق التحصیل از 

 دانشگاِه آکسفورد
 

 مریم دو کلمه ی اخِر جمله اش را با حالت تمسخر گفت و شروع به خندیدن کرد
 

یار نیز خنده ای کرد و گفت : سیگار با قلیون فرق میکنه ، آنگاه اشاره ای شهر
به قلیون کرد و گفت : این بوِی خیلی بدی داره..تو کشیدی ، به جاش من سردرد 

 گرفتم
 

 مریم خنده ای ُنُخدی کرد و گفت : سوسول 
 

انه ای وای اینجا شام بخوریم؟ انواِع غذاهاِی سنتِی خاورمیخ شهریار گفت : نمی
 رو دارن.مخصوصا غذاهای عربی که انصافاً خیلی لذیذه

 
دانست با حضوِر میترا دیگر انجا برایش امن نیست و ممکن بود هر  مریم که می

 لحظه لو برود ، گفت : نه دیگه.
 بریم یه جا دیگه..خسته شدم از یه جا نشستن

 
 شهریار گفت : اوکی ..هر جور مایلی

 
کاغذهایش کرد ،لپ تاپ را در کیفش گذاشت و از جا  انگاه شروع به جمع کردنِ 

 برخاست
به سمِت صندوق رفت و پس از پرداخِت صورت حساب ، دسِت مریم را گرفت 

 و گفت : بریم 
 

*** 
 شب بود که شهریار درِب اتاق را زد و گفت : میتونم بیام داخل ؟  22ساعت 
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هنی استین دار از کشو مریم : خودش را جمع و جور کرد ، از جابرخاست، پیرا
 برداشت و روِی تاپش پوشید، انگاه رو به در گفت: بفرمایید

 
 شهریار در را باز کرد، سرش را داخل اورد و گفت : مزاحمت شدم؟ 

 
 مریم لبخندی زد و گفت : نه اصال 

 
در حالی که سِت ورزشِی سیاهی به تن کرده و موهایش شلوغ و نامنظم   شهریار

نی اش ریخته بود ،داخل شد، لبه ی تخت نشست و گفت : بیا روِی گوش و پیشا
 بشین کارت دارم

 
 مریم مطیعانه ، بی حرف رفت کنارش نشست و گفت : بله ؟ چیزی شده؟ 

 
 شهریار : باید برم پاریس.

 کاِر خیلی مهمی دارم
 

 مریم : میخوای منو اینجا تنها بزاری؟ 
 

.مگه دیوانه ام که تو رو اینجا شهریار سری تکان داد و گفت : اصال و ابدا.
 بزارم و برم..!

 برمت..بعد از اونجا مستقیم بر باخودم می 

 ردیم ایرانگ می
   مریم : کی باید بریم ؟

 شهریار: پس فردا.
 مریم : باشه

 
شهریار دستی به سِر مریم کشید و گفت : پس لوازِم ضروریت رو جمع کن ،بقیه 

 از همونجا واست میخرم.رو بزار همینجا..هرچی الزم داشتی 
 

**** 
 ،مقابِل رستوران،از تاکسی پیاده شد. "اجوار راود "درخیاباِن اشنایِ 

 وارِد قهوه خانه شد..نگاهی به اطراف انداخت. 
 از پله های چوبی باال رفت و با چشم دنباِل میترا گشت 
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به از او خوشش نمی آمد اما در آن غربت ، به عنواِن یک هم وطن و هم زبان 

 او برای ساعتی نشستن و گپ زدن احتیاج داشت
 
او را در میاِن جمعی از دختر و پسِر هم سن و ساِل خودش دید که در ابری از  

دوِد قلیانهایشان غرق بودند ..نزدیک رفت ، کناِر تخِت انها ایستاد و گفت : 
 سالم.

ت از میترا که در حاِل صحبت کردن با دوستانش بود، با صداِی مریم ، دس
 صحبت کردن برداشت و گفت : به به.ببین کی اینجاست!

 اعیان نشین...!خانوم کوچولوِی 
 

 میترا این را گفت و غش غش به حرِف خودش خندید
 ، انگاه تکانی به خودش داد و گفت : از اینورا؟ 

 
جا اینجا ،یادمه گفتی ایرانی این ممریم : خب راستش حوصله م سر رفت ، گفتم بیا

 زیاده.
 

 میترا سری تکان داد و گفت : خوش اومدی.
سپس اشاره ای به همراهانش کرد و گفت : بیا اینجا بشین تا بچه ها رو بهت 

 معرفی کنم.
 

 بچه ها کمی جمع و جورتر نشستند تا براِی مریم جا بازکنند.
 مریم از تخت باال رفت و کناِر میترا نشست

 
میِد این ح  شسته بود کرد وگفت :میترا اشاره ای به پسرِک القری که کنارش ن

 ..اونم فرشیدِ 
 

 انگاه اشاره ای به دو دختِر دیگر کرد و گفت : ایناهم : پریسا و نگار هستن
 

انگاه رو به دوستانش گفت : بچه ها این خانم کوچولو،اسمش مریمه ..با نامزدش 
د و ز زکه دانشجوِی آکسفورِد ، اومده اینجا تعطیالت ..انگاه چشمکی شیطنت آمی

 گفت : فقط حدس بزنید، خونه نامزدش کجاست؟ !!
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یکی از پسرها که میترا او را حمید معرفی کرده بود، با خنده گفت: محله 
 ویکتوریا؟

 
خوره اونجاها زندگی  نگار رو به حمید گفت: نه بابا ،به دانشجوِی اکسفورد نمی

 کنه ..حتما دور و بِر مرکِز شهره.
 

 اری گفت و شمرده شمردهمیترا ُنِچ اب د
 بریج  گفت: نایتس 
 

پریسا که در حاِل قلیان کشیدن بود، با این حرِف میترا دود در حلقش پیچید و به 
 سختی شروع به ُسرفه ،کرد.

نگار محکم پشِت او زد و رو به میترا گفت : ُگ.ه نخور بابا..مگه پسِر نخست 
 وزیره که اونجا زندگی کنه ..! الکی َجو میدی 

 
انگاه اشاره ای به حاِل پریسا کرد و گفت : اینو ببین ،بدبخت نزدیک بود خفه 

 بشه.
 

 پریسا فُهشی رکیک باِر میترا کرد و رویش را از او برگرداند
 

 دونم  میترا خنده ای کرد و گفت : واال خودش که اینجوری میگه ، دیگه نمی
 ماشیِن چند میلیون دالریاز اون  البته دیروز خودم با نامزِد خوشتیپش دیدمش ،

 مشخص بود که ماِل اون باالباالهاست. و لباساِی مارکش
 

 مریم با تعجب به میترا نگاه کرد و گفت : تو مارو کجا دیدی؟
 

 دیدمتون. میترا کامی از قلیانش گرفت و گفت: همینجا
 هِ رپس ام کردی و بعدشم عیِن موش تو بغلِ ..فکر نکن که نفهمیدم با دیدِن من ج

 قایم شدی که من نبینمت، آخرشم که تا من رد شدم، فلنگو بستی
 

مریم با چشمانی گرد شده از تعجب به میترا نگاه کرد، میترا چشمکی حواله ی 
شناسی؟ چون مثل  بفهمه منو میآقاتون خواستی  مریم کرد و گفت: چرا نمی
 خودتون مایه دار نیستیم ؟ 
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 ری نیست.مریم باخجالت گفت : نه باور کن اینجو
..راستش من دیروز بی خبر از خونه بیرون زدم و باتو اشناشدم ، ترسیدم با 

 روبه رو شدنمون باهم اونم جلوِی شهریار، بیرون رفتنم لو بره.
 

ت انگیز گفت: ه*وو محکم بیرون فرستاد و باحالتی شمیترا دوِد قلیونش ر
 جوووون ، شهریار.

 شم برازنده ی اون هیکِل ِسک.سیشهاسم
 

 انگاه دِر گوِش مریم گفت: کوفتت بشه بچه...عجب جیگری تور کردی.
 ل های شبونه..*وبازوش جون میده واسه بغ هی*ناون عضله هاِی س

 ای جووونم چه کیفی میکنی توووو.
 

مریم از حرف های وقیحانه ی میترا ، آن هم مقابِل دو پسری که کنارشان نشسته 
زشت و چندش آور به مریم زل زدند، حالش  و با این حرف هاِی میترا با حالتی

 به هم خورد..با خودش گفت : عجب ادِم بیشعوریه
اما زبان باز کرد و گفت :گفتم که، منو شهریار فعال نامزدیم ،هنوز عروسی 

 نکردیم
 

فرشید وقیحانه گفت: یعنی میخوای باور کنیم که تو با یه همچین ِجنتل َمنی که ما 
شدی اومدی یه مملکِت دیگه و باهاش تو یه خونه زندگی دیروز دیدیم ،تنها پا

 میکنی، اما بهش سرویِس شبانه نمیدی؟
 .دیمببهش سرویس واال ماکه پسریم حاظریم 

 
با این حرِف فرشید احساس کرد، َتَنش ُگر گرفته ،روبه فرشید با حالتی چندش 

 امیز گفت: کثافِت بی شعور.
 هم صحبت بشه..حیِف ادم که بخواد با تویه نکبت 

منو باش که فکر کردم شماها آدمید و از دیدنتون تو این شهِر غریب خوشحال 
 شدم.

 برای خودم متاسفم.
 به سرعت از جابرخاست و عصبانی ،با قدم هایی محکم از انها دور شد. 
 

ز ا پله ها را پایین رفت و بی توجه به میترا که از پشِت سر صدایش میکرد،
 قهوه خانه خارج شد و راِه ایستگاِه مترو را در پیش گرفت.
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هنوز چند قدمی دور نشده بود که میترا از پشِت َسر دستش را گرفت و گفت: 
 صبر کن بابا .کارت دارم ..یه دقیقه صبر کن مریم.

 
 خوای؟ مریم ایستاد و با عصبانیت رو به میترا گفت: چیه ؟چی می

 فت : بابا صبر کن ..چرا انقد تو بی جنبه ای؟ میترا نفسی چاق کرد و گ
 فرشید منظوری نداشت ..عادتشه زود باهمه صمیمی میشه.

 
مریم : صمیمی؟ ادم با یه دختر اینجوری حرف میزنه؟ این چرت و پرتایی که تو 
و اون لندهوِر بیشعور باِر من کردید ،از فهِش رکیک هم بدتر بود..واقعا خجالت 

 اوره
 
 

م را بغل کرد و گفت : من معذرت میخوام ..غلط کردیم ..اشتباه از میترا مری
 ماست ..تو ببخش.

 
مریم کالفه نفسی عمیق کشید ، بازدمش را محکم بیرون فرستاد و گفت : اوکی 

 ..من رفتم ..خداحافظ.
 

میترا دوباره دسِت او را گرفت و گفت : کجا بابا صبر کن.تا کامل از دلت 
 درنیارم نمیزارم بری

 
 مریم کالفه گفت : ناراحت نیستم..میخوام برم ..کار دارم

میترا : نه نمیشه ..نمیزارم بری ..به افتخارت میخوایم بابچه ها بریم یه جای 
 توپ
 

چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت : نه مرسی ..من حالم خوش نیست ..فردا 
 هم مسافرم ..میخوام برم وسایلمو جمع کنم.

 
ارتا بهانه هم بیاری فایده نداره ..باید باهامون بیای..ضمنا فقط منو تو میترا : هز

 ، پریساو نگار میریم ..پسرا نیستن.
 

 مریم که کمی نرم تر شده بود گفت : کجا میخواین برین؟
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 فهمی ..جاِی خیلی توپیه ..حتما خوشت میاد. میترا: تو بیا بریم ..خودت می
 

 ا همراه شدمریم به ناچار پذیرفت و با انه
 

 پریسا پشِت فرماِن اتومبیلی نشست، 
 و مریم هم در کناِر نگار در صندلِی عقب جای گرفت  میترا در کنارش

 
پریسا بیش ازیک ساعت بود که در خیابان های شلوِغ لندن رانندگی میکرد..تا 

 اینکه در کوچه ای پارک کرد و گفت : پیاده شین
  

 
 ی قدیمی و کهنه رفت و زنگِ در را فشرد.پریسا جلوتر از همه به سمِت در

مریم نگاهی به اطراف کرد، از ظاهِر امر پیدا بود که انجا محله ای ست قدیمی 
 و فقیر نشین.

 
 چند لحظه بعد، در باز شد و اول پریسا و ُپشِت سرش نگار وارد شدند.

 .میترا دستش را پشِت کمِر مریم گذاشت و گفت : برو تو عزیزم ..غریبگی نکن
 نگاهی به دروِن راهرو انداخت و گفت : اینجا کجاست؟

 میترا: خونه ی یکی از دوستاِی ایرانیمونه.
 بچه باحالیه ..حاال باهاش اشنا میشی.

 قراِر همه ی دوستامون اینجا جمع بشیم..دوره همی داریم.
 مریم آِب دهانش را قورت داد و قدم در راهرو گذاشت

 
رویش انداخت و ارام ارام باال رفت تا به یک در رسید  نگاهی به پله های روبه

 ،میترا گفت : برو تو دیگه ..داری استخاره میکنی؟
 انگاه دستش را دوِر گردِن مریم انداخت و او را با خود به داخل برد.

 
با دیدن فرشید که روِی مبل نشسته بود قالب تهی کرد و رو به میترا گفت :  

 ونه ست..!فکر کنم گفتی جمعتون زن
میترا در را پشِت سِر مریم بست ، او را محکم به سمِت جلو ُهل داد و گفت : 

 َخفه بابا..دختره ی لوس..فکر کرده ماهم شهریار جونشیم که نازشو بخریم.
 
وباعجله به  ا قورت داداز این حرکِت میترا از تعجب خشکش زد ،اِب دهانش ر 
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که فرشید از جا برخاست و او را از پشِت  سمِت در رفت تا از انجا بیرون رود
سر گرفت و کشان کشان به سمِت اتاقی که در انتهاِی ان سالِن زشت و کثیف بود 

 برد.
 
 باتماِم توان شروع کرد به جیغ کشیدن 

نگاهش به میترا افتاد که خیلی ریلکس گویی که اتفاقی نیفتاده، رفت و روِی مبل 
 م نبودنشست ..خبری از پریسا و نگار ه

 
را روِی زمین َپرت کرد و خودش نیز به رویش خیمه  اوفرشید با کماِل وقاحت 

 وسد.*زد و تالش داشت تا او را بب
وراخ شده است..بلند بلند جیغ انقدر جیغ زده بود که احساس میکرد ،حنجره اش س

 و کمک می طلبید  ید،دست و پا میزدکش می
 

ه دندان گرفته و دستاِن کثیفش را به روِی مریم را ب  فرشید وحشیانه پوسِت گردنِ 
گفت : ای  کشید و با لحنی چندش آور می برآمدگی هاِی زنانه ی او می

 جون..قشنگ معلومِه دسِت اولی.
 حالم بد شد از بس تو این مدت لقمه ی َدهنِی اینو اونو خوردم

ار یه ه..بزاما انگار این دفه بخت با من یارشده که واسم یه سیِب گاز نزده فرستاد
ن که اینا با خوردنتو و بخوریم ببینیم چه مزه ای هستینبارم ما لقمه ی پولدارا ر

 اینجوری روز به روز چاق و ِچله تر میشن.
 

به تقالهاِی وحشیانه ی وت انگیز حرف میزد و اهمیتی *فرشید با ُتِن صدایی شه
 اد.د نمی او
 

دایش دیگر در نمی آمد ..نفسش تماِم َتنش یخ کرده بود ..از بس جیغ زده بود ص
 کرد. بند آمده و احساِس خفگی می

ناگهان به سیِم آخر زد و زباِن فرشید که از دهانش بیرون آورده بود تا مثال 
 صورِت او را لیس بزند،را میاِن دندان گرفت و باتماِم توان گاز گرفت.

 
زمین تقال میکرد  فرشید ماننِد فنر از جا پرید و مریم را رها کرد و از درد رویِ 

 کرد  و فهش هاِی رکیک باِر اومی
 

وقت را َهَدر نداد و بالفاصله از جا برخاست ،خوشبختانه گویی میترا در سالن 
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 نبود.
 

به سمِت در َحمله برد و از انجا خارج شد.صداِی میترا را که پشِت سرش شنید، 
تی و با نهایِت سرعبا سرعِت بیشتری پله ها را چندتا یکی کرد و در کوچه پرید 

 که داشت ،شروع به دویدن کرد.
 

روسری اش همانجا افتاد،گِل سرش باز شده و موهاِی بلندش رها شد،اما در ان 
 لحظه هیچ چیز ،ُجز حفِظ ِعفتش برایش مهم نبود.

 روسری اش افتاده بود؟به جهنم ..موهایش ازاد شده بود؟ بازهم به جهنم
 

شرعاً شوهرش بود شقانه او را دوست داشت و را به شهریاری که عا شاو ، تن
رشید تسلیم کند؟ هم نداده بود، حاال بیاید و آن را به الشخوری کثیف ماننِد ف

 ...محال است
 

او با چنگ و دندان از نجانبتش پاسداری خواهد کرد تا در آینده آن را با عشق و 
 افتخار پیش کِش مرِد همه چیز عیارش کند

 درقباِل خوبی های شهریار انجام دهد.ست توان ری ست که میاین کمترین کا
تِن او فقط براِی شهریارش بود، شهریاری که عاشقانه او را دوست داشت و 

با وجوِد براِی حفِظ شان و احتراِم مریم بر غرایِز سرکِش مردانه اش افسار زده و
ریم توقِع تمکین شرعاً مانعی برایش وجود نداشت و می توانست از م ه اینک

و ا قانونی تر  به امیِد روزی که بتواند به صورتِ داشته باشد ،با همه ی این ها 
 را لمس کند چشمانش را به روِی جاذبه هاِی زنانه ی او بسته بود

 
 

به سرعت خودش را به خیابان رساند..میترا و فرشید همچنان به دنبالش بودند که 
 ش را از دیده انها پنهان کند..بالخره موفق شد، میان جمعیت خود

به خیابان اصلی که رسید، فورا خودش را جلوی تاکسِی مشکی رنگی که چراغ 
های باالیش را به نشانه ی آمادگی برای پذیرِش تاکسی روشن گذاشته بود 

 نایتس بریج () nits breageانداخت و گفت  

 
ه با چهره ای تاکسی فورا حرکت کرد و مریم لحظه ی آخر فرشید را دید ک

 به دنباِل تاکسی می دوید و بالخره خسته شد و از حرکت ایستاد..پریشان 
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نفس عمیقی کشید و محکم به سر و صورت خودش کوبید و ناسزا بار خودش 
کرد که چگونه توانسته به زنی که از سر و وضعش هم کامال مشخص بود که 

 چکاره است، اعتماد کند..
کوبید و گریه کرد که همان جا روی صندلی عقب  انقدر بر سرو صورِت خودش

 بی حال افتاد و چشمانش بسته شد...
 

 ساعتی بعد راننده توقف کرد و رو به مریم شروع به صحبت کرد..
بلند شد و سر جایش مریم اصال چیزی از حرف هایش متوجه نشد  ..با زحمت 

نایتس بریج  نشست...نگاهی به اطراف کرد..خودش را که در منطقه ی اشنایِ 
دید...سعی کرد با انگلیسِی دست و پا شکسته اش ،به راننده بفهماند تا حرکت کند 

 و بالخره با ایما و اشاره توانست راننده را تا مقابِل ُبرج هدایت کند...
 ? how much shuld I payپیاده شد و گفت :

 ترجمه = چقدر باید بپردازم ؟  
 

 pound 49راننده : 

 
ا پرداخت کرد و تلو تلو خوران خودش را به درِب شیشه اِی رومی کرایه ی نج

 البی رساند..
 

نگهبان با دیدنش با تعجب از جا برخاست و نگاهی به سر و وضعش انداخت 
 ،اما چیزی نگفت ..

 
هنوزچند قدمی بر نداشته بود که گویی که کسی زیِر پایش را خالی کرده باشد، 

 کرد نتوانست تکان بخورد..روی زمین افتاد و دیگر هر چه 
همیشه همین گونه بود..هر گاه از چیزی می ترسید و یا عصبی میشد تا چندین 

ساعت بدنش فلج میشد و توان حرکت از او سلب می شد و خانواده او را 
 بیمارستان می بردند تا با تزریق دارویی خاص ،کم کم عضالتش شل شود..

 
ساند و شروع به صدا کردن او کرد نگهبان فورا خودش را باالی سر او ر

:mrs 'cosion  )!!!!.. خانوِم کاسیان ( 

 
مریم صدای او را می شنید ..چشمانش باز بود ، اما حتی یک سانت هم توان 

 حرکت نداشت...حتی انگشت هایش را نیز نمی توانست حرکت دهد..
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وع رنگهبان فورا به سمِت پیشخواِن شیکش رفت و شماره ای گرفت و سپس ش

 آقای کاسیان را متوجه شد..به صحبت کرد که مریم فقط 
 

روِی نگهبان به سمِت مریم برگشت و او را  روی دو دست بلند کرد ..رفت و 
 کاناپه ی خامه ای رنگِ گوشه ی البی خواباندش و به سمِت در رفت ..

 
اهی ساعتی بعد شهریار با عجله درِب شیشه اِی البی را ُهل داد و وارد شد ..نگ

 به نگهبان کرد و گفت :
Where is she ?? )کجاست ؟( 

 نگهبان اشاره ای به سمِت کاناپه کرد ..
قدم های بلند و شهریار نگاهش را در البی چرخاند و روِی مریم نگه داشت و با 

محکم به سمتش قدم بر داشت و کناِر او زانو زد و گفت : چی شده مریم ؟ تو 
 افتاده ؟ چه اتفاقیکجا رفته بودی ؟ 

 
 مریم چشمش را بست و چیزی نگفت ..هم چنان توان تکان خوردن ندلشت..

رد کرد  و ارام گفت : چه اتفاقی میتونه شهریار نگاهش را از سر تا پای مریم 
 افتاده باشه که دوباره قفل کردی ؟

انگاه دستانش را از زیِر تِن بی جاِن او رد کرد و روی دو دست بلندش کرد و به 
 آسانسوِر اختصاصِی پنت هاوس خودش رفت.. سمتِ 

 
********** 

 
که ای دستمال مرطوب ، مشغوِل پاک ت اموهایی آشفته و چشمانی ُسرخ ،باب

کردِن دهاِن خونیِن مریم شد و با صدایی دورگه اما آرام گفت: امیدوارم ایندفه 
 ی.استدالِل قابِل قبولی برای َسرپیچی کردن از خواسته ی من داشته باش

 نی از من توقِع برخورِد مالیم داشته باشی.تو چون درغیر این صورت دیگه نمی
 

کرد و  شهریار سرپیچی می  این دومین بار بود که مریم از خواسته ی جدیِ 
 چوبش را 

 ورد.خ می
بار اول که بی خبر به جنگل زده و آن اتفاق برایش افتاده بود..حاال هم که این 

 اتفاق.
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 و بی صدا گریه کرد.چشمانش را بست 

 بالِش زیِر سرش از اشک هایش خیس شده بود.
با آمپولی که شهریار برایش تزریق کرده بود،عضله هایش کم کم در حاِل ُشل 

 شدن بود.
 

 دهانش مزه ی خون میداد و َحلقش می سوخت.
ه توجه به اتفاقی که افتادرد تا سرش را باال نگیرد،زیرا با ک تماِم تالشش را می

انست که قطعا جاِی دندان هاِی کثیِف فرشید روِی پوسِت گردنش به جا د ،میبود
 مانده
 گذاشت ،شهریار از اصِل ماجرا باخبر شود. نباید می 
 

 ه بدنش گرم شد و احساس کرد کهبه محِض اینک
واند تکان بخورد، آرام آرام دستش را به ملحفه گرفت و آن را تا روِی گلو ت می 

 دا شهریار اثاِر ُجرم را روِی گلویش ببیند.باال آورد تا مبا
 

 شب شده بود و هوا تاریک ،تکانی به خودش داد و از تخت بلند شد.
 مقابِل آینه ایستاد و نگاهی به خودش انداخت.

 لباِن سفیدش از او دختری موهای پریشان و به هم ریخته اش ، رنگِ پریده و 
 دترکیب ساخته بودب
 

 با گِل سری ، باالی سرش بست.موهایش را جمع کرده و 
 داخِل سرویس رفت،دهاِن خونی اش را

 آبکِشی کرد و ابی به صورتش زد. 
 
دستمال گردنی را دوِر گردنش بست و گِره را به گونه ای تنظیم کرد که کبودی  

 های آن را بپوشاند و از اتاق بیرون رفت.
 تماِم لوستر و چراغ ها خاموش بود.

 
 سالن توجه ش را جلب کرد. نوِر ضعیفی از اخرِ  

ارام ارام به سمِت نور رفت و شهریار را دید که با ظاهری پریشان ،روِی کاناپه 
در حالی که ارنجش را به دسته ی مبل تکیه داده ، و دستش را به پیشانی اش 

 گرفته بود،درتاریکی نشسته و در دسِت دیگرش سیگاری در حاِل دود شدن بود.
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یک شد،جاسیگارِی روِی میز، از فیلترهای سیگار سر ریز بی صدا به او نزد 

 شده بود
 
دانست چرا همیشه ناخواسته موجِب رنِج  دلش به حاِل شهریار می سوخت، نمی 

 او میشد.
 

 بی صدا رفت و مقابِل پاِی شهریار روِی زمین نشست.
 

دستش را روِی پاِی او گذاشت و سر به زیر و خجالت زده گفت: معذرت 
..میدونم نباید بیرون میرفتم..فقط خواستم یه کم هوا بخورم که چند میخوام

 نفرمزاحمم شدن و منم فرار کردم.
مریم این را گفت و سرش را بیشتر پایین انداخت تا چشماِن خشمگیِن شهریار را 

 که در تاریکی برق میزد نبیند.
 

دوست داشتنی  شهریار با چهره ای فوق العاده َخِشن که فرسنگ ها با ان شهریارِ 
 و مهربان فاصله داشت،به او نگریست و پوزخندی زد، سپس ادامه داد: من می
تونستم وقتی بیرون میرم درو به روت قفل کنم ، اما با خودم گفتم این کارم بی 

 احترامی به شعوِر تو محسوب میشه.
 

ه بگفتم خودت عاقلی و میدونی که وقتی از یه کاری منعت میکنم ،اون کار حتما 
 فهمی. همی مریم ..تو هیچی نمیف ته ..اما اشتباه میکردم ..تو نمیضرر

 
انگاه ُمِچ دسِت او را گرفت و با لحنی خشمگین فریاد زد : کدوم گوری بودی 

ه حقی به چشیتو هم نبردی؟ رون رفتِن من کجا رفتی که حتی گومریم ؟ بعد از بی
 ؟بدوِن اینکه به اطالع بدی از خونه بیرون رفتی؟؟

 مگه من نگفتم حق نداری تنها بری بیرون ..؟؟
 گفتم یا نگفتم؟؟؟ هاااا؟؟؟

 
 خودت بگو کجا بودی مریم ..کجا بودی که با اون وضِع نابسامان برگشتی؟ 

 
 اِب بینی اش را با فینی باال کشید و با گریه گفت: اشتباه کردم..معذرت میخوام. 
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ریادی َکر کننده که باعث شد مریم شهریار رویه اش را عوض کرد و این بار با ف
درجایش تکاِن شدیدی بخورد و گوش هایش را محکم بگیرد، گفت: نمیخواد 

 معذرت بخوای.
 فقط بگو کجا بودی و چه اتفاقی برات افتاده؟

 
مریم سعی کرد تا او را ارام کند اما شهریار به قدری از او شاکی بود که براِی 

 ا نهایِت قدرت در صورِت مریم کوبید.اولین بار دستش را باال برد و ب
 

ضربه انچنان برای او سنگین بود که با شدت روِی زمین افتاد و سرش به پایه ِی 
 مبل اصابت کرد و اه از نهادش بلند شد.

 
 
 
 

شهریار دیوانه شده بود،سیگارش را به زمین انداخت و آمد باالِی سِر مریم 
از ب با خشونت و دستمال گردنش را  دوزانو نشست ،یقه ی پیراهِن او را گرفت

کرد و با اشاره ای به گردِن اوفریاد زنان به گونه ای که اِب دهانش به شدت به 
ندی که اثاِر جرمت رو از من ب ت:دستمال گردن میصورِت مریم پاشید ،گف

 پنهان کنی؟
 اینا جاِی دندوِن کدوم بی شرفیه؟

 
 شونیته.سه های روِی پی*تماِم سهم من از تو همین بو

از منی که در حاِل حاظرشرعاً ..تو سه رو از من محروم میکنی.*تو حتی یه بو
 شوهرت هستم 

کردم  می پوشونی ، منم به خاطِر عشقی که بهت دارم خودمو کنترل می تنتو
 بهت دست درازی کنم   خودمی ادا به خاطِر غریزه تامب
 

که حِق منه رو به یکی  اونوقت در غیاِب من از خونه میزنی بیرون و اون چیزی
 دیگه میدی؟
 اره مریم ؟ 

 
انگاه مانند دیوانه ها از جا برخاست ،چرخی به دور خودش زد و گفت : پس 

 نمایِش نجابتت فقط براِی من بوده؟  اون
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 بازِی َخِشن میخواد که اثارش رو تنت بمونه؟*دلت عشق  
می پسندم.قول  فتی.اتفاقا من خودم هم ، همین مدِل خشنشوگ خب به خودم می

 سمت که تا یه سال اثرش بمونه*میدم یه جوری ببو
 

گه ازم ،دیندکنترل میکنم و نگاِه چپ بهت نمی فکر کردی چون دربرابرت خودمو
 مردانگی ندارم؟

 
 یا اینکه چون به عشِق تو، به هیچ دختری نگاه نمیکنم، بیل به کمرم خورده؟

 
 

ُبرنده تر بود بر پیکِر رنجوِر مریم  شهریار فریاد زنان حرف هایش را که از تیغ
دوش   شلیک کرد و انگاه او را از زمین بلند کرد و بایک حرکت او را رویِ 

 انداخت و به سمِت اتاقش رفت.
 

مریم که باال تنه اش از پشِت سر روِی شانه ی شهریار اویزان بود..با ُمشت 
 کوبید. هایی ُپر کرده،ُمدام به کمِر او می

 
 ا روِی تخت انداخت و خودش نیز روِی او خیمه زد.شهریار او ر

دسِت او را در یک مشتش گرفت و  2پاهای او را میان زانوهاِی خود قفل کرد و

لب کرد و سه حرکتی را از او باالی سرش نگه داشت و اینگونه اجازه ی هرگون
 ودآلوت *و به یک باره آن را پاره کرد و نگاهی شه انداختدست در پیراهِن او 

یِر ز -که بیشتر،رنگِ عصبانیت داشت به سینه های او کرد که پشِت آن لباسِ 
 ُسرخ رنگ، خودنمایی میکرد.

 
با تماِم توانش زور می زد تا خودش را آزاد کند، اما بی فایده بود،حتی یک اینچ 

 هم نمی توانست از زیِر آن هیکِل ُدرشت و سنگین تکان بخورد.
 

ِد الغرُمردنی که مریم بتواند با ُجفتک پرانی ، او را از این شهریار بود نه فرشی
 خود دور کند و فِلِنگ را ببند.

 
 59ضعیف ُمردنی ِ   کیلو وزن و عضله کجا و مریمِ 292 شهریاِر نیرومند با 

 کیلویی کجا.!
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 هرچه التماس میکرد ،بی فایده بود..هرچه او را قسم میداد بازهم بی اثر بود.
 ِن تک تکِ عزیزانش قسم داد تا او را رها کند ،شهریار را به جا

 صدای جیغ هایش در گوشش زنگ می زد. اما شهریار َکر شده بود.
 

ِِ او کوبید که احساس کرد َفکَش از جا   شهریار با فریاد ،ُمشِت محکمیِ  بر دهاِن
 در رفت و خون را قُلُپ قُلُپ باال اورد.

 
و دادم..این منم که با کوتاه اومدنام شهریار فریاد زد: تقصیِر خودمه که بهت ر

 باعث شدم تو اینجوری خودسر بشی.
اگه اون دفه که بی خبر گذاشتی رفتی جنگل ، ُدمتو می چیدم، حاال اینجوری 

 واسه من زرنگ بازی درنمیاوردی.
 

َمرد نیستم اگر بالیی به سرت نیارم که از این به بعد بدوِن اذِن من جرات نکنی 
میکنی که بدوِن اجازه ی من بیرون میری..بی جا میکنی که  ..غلطآب بخوری.

 رو حرف من حرف میزنی..
 
در میان هق هق هایش با دهانی ُپر از خون با َعجز و التماس گفت : ُگه خوردم  

 ..غلط کردم..دیگه حتی یه قدم هم بدون اجازه ت برنمیدارم.
 قسم میخورم شهریار..این دفعه ببخش.

 
 ه تبدیل شده و نفسش باال نمیکس*کرده بود که گریه هایش به سکانقدر گریه  

 کشید امد،تماِم استخوان هایش از سنگینیه وزِن شهریار تیر می
 

در دل کسی را صدا کرد که درسخت ترین شرایط او را یاری میداد.همان که 
 نامش براِی او آرامش بخش ترین اراِم دنیا بود

 
 به دادم برس...تروخدا م..کمکم کناهن بی گندر دل صدایش کرد:.تو میدونی م

او این نجواها را با ناامیدی در دل با موالیش علی درمیان گذاشت و در کماِل 
و در حالیکه تِن سنگینش را از د ار را خیس از اشک دیتعجب،صورِت شهری

زیر لب جمله ای به فرانسوی  .تِن مریم بلند میکرد..لبه ی تخت نشست رویِ 
 زمزمه کرد و با سرعت از اتاق خارج شد.

 
 وردِن درِب ورودِی واحد را شنید.چند لحظه بعد صداِی محکم به هم خ 
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ساعتی با تِن لرزان و صورتی خیس از اشک ،خودش را روِی تخت جمع کرد و 
 بلندبلند بناِی گریه سر داد.

 او چه گناهی مرتکب شده بود که اینچنین اتفاقهایی برایش ُرخ میداد..!
 

ان  سِر جایش نشست و نگاهی به باالتنه ی ُعریانش انداخت که تنها پوششِ 
 ،همان لباِس زیر قرمز رنگِ توری بود.

 
پیراهِن پاره پاره اش را از آن سمِت تخت برداشت و َسالنه َسالنه ،باقامتی َخم 

شده و پاهایی که روِی زمین کشیده میشد،از اتاق خارج شد و به اتاِق خودش پناه 
 ُبرد
 
 
 
 
 

شت زیِر دوش که به پا دا  خودش را در حمام انداخت و با همان شلوار جینی
 روِی زمین نشست

 
 ریخت  قطراِت آب با سرعت بر سر و رویش می

 شتگ می ر حمام ِاکو شده و به خودش بازصداِی گریه هاِی جانسوزش د
 

 بیش از یک ساعت کِف حمام زیِر دوش نشست و گریه کرد.
بالخره با تنی خسته و کوفته، بلند شد ،خودش را ُگربه شور کرد و پس از 

 حوله ای به تنش از حمام خارج شدپیچیدِن 
 
کید و حوله ی کوچکی که فقط قسمت چ همان موهاِی خیسی که آب از آن میبا

هاِی ممنوعه ی تنش را پوشش داده بود، روِی تخت دراز کشید و چند لحظه بعد 
 از هوش رفت.

 
 باسردرِد شدیدی چشمانش را باز کرد.

د انداخت، دستش را محکم روِی نگاهی به تِن عریانش که روِی تخت افتاده بو
 پیشانِی دردناکش فشرد و در جایش نشست
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 از تخت دل کند و از کمد یک دست بلوز و شلوار برداشت و به تن کرد
موهایش را که ماننِد سیِم تلفن در هم پیچیده بود بدوِن اینکه شانه کند، با کیلیپسی 

صبح بود و  5،ساعت کوچک پشِت سرش جمع کرد و ارام دِر اتاق را باز کرد 

 هوا هنوز تاریک
 تلوتلو خوران،دستش را به دیوار گرفت و به سمِت اتاِق شهریار رفت.

در باز بود و اتاق همچنان از درگیرِی شِب گذشته به هم ریخته و شهریار  

 هنوز به خانه بازنگشته بود
 

به  ی چوبیبه سمِت اتاقی که داخِل اتاِق شهریارتعبیه شده و سرتاسِر ان قفسه ها
 شکِل کمد کارشده بود رفت.

درها را یکی یکی باز کرد تا بالخره کیِف ویزیِت شهریار را در اخرین قفسه  

 پیدا کرد.
کیف را برداشت..دِر ان را باز کرد و میاِن داروها، یک َورق ژلوفن برداشت و 

 پس از گذاشتِن کیف سِر جایش از اتاق خارج شد
 

روانه ی معده اش کرد ،   ژلوفن را با لیوانی آبعدد  2به اشپزخانه رفت و 

 بلکه هر چه سریعتر از آن سردرِد مزخرف خالص شود
 

 خانه در سکوِت مطلق بود.
برایش جالب بود که دیشب با ان همه سرو صدا..با ان فریادهاِی َمهیِب شهریار و 

 جیغ هاِی گوش خراِش مریم ، الیال حتی خودش را هم نشان نداده بود
 

 و روِی صندلِی اشپزخانه نشست.  انی چای برای خودش َدم کردلیو
 سرش را در دست گرفت و به بخاِر برخاسته از لیواِن چای خیره شد 
 

 چایش را که نوشید به اتاقش بازگشت.
 

********* 
هشت روز از آن ماجرا می گذشت ...مریم و شهریار هنوز باهم رو به رو نشده 

 بودند..
گشت و روز بعد، صبح زود بیرون  شهریار فقط اخر شب به منزل باز می

 میزد..
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سرانجام پس از هشت روز ،الیال به اتاقش آمده و گفته بود که شهریار در سالن 

 خواهد با او صحبت کند. نشسته و می
مریم از جابرخاست و به سمِت سالن رفت ، چشمی چرخاند و شهریار را پس 

کاغذ جلویش بود و لپ روز در گوشه ی سالن دید که طبِق معمول کوهی از  8از

 تاپی نیز روِی زانویش.
عینکِ مطاله ای به چشم داشت و با ابروهایی گره کرده و چشمانی ترسناک و 

 جدی ، مشغول کارش بود
 مریم با فاصله روبه روِی او ایستاد و در سکوت به زمین ُزل زد

 
عینکش را از چشم ..ترش را باال گرفشهریار که حضوِر او را حس کرد، س

 ساژ داد..و با دوانگشت کمی چشمانش را مار داشت ب
باصدایی دورگه و ُزُمخت گفت: لوازمتو   انگاه نگاهش را به زمین دوخت و

 ساعِت دیگه باید بریم فرودگاه 5جمع کن، 
 

 گردیم ایران؟ مریم همان طور سربه زیر،باصدایی ضعیف گفت : برمی
 

که انگشتانش را با سرعت  عینکش را به چشم زد و در حالییار دوباره شهر
 رد، گفت : نه..میریم پاریسک جابه جا میروِی کلیدهاِی کیبورد 

 
 واست بگوید ،چرا پاریس؟ منو برگردون ایران.خ مریم دلش می

 خسته شدم از این همه تنهایی
 از اینجا بدم میاد.

طنم بود و دلم میخواد برم همون خراب شده ای که اسمش ایرانه.هرچی باشه و
 نمک جا احساِس غربت نمیاون
 
 
 

 چمداِن صورتِی اش را دنباِل خودش کشید و از اتاق خارج شد.
مقابِل پله ها که رسید ،دسته ی بلنِد چمدان را جمع کرد و با دو دست، دسته ی 
کوچک تر را گرفت و ِهن وِهن کنان درحاِل پایین رفتن از پله ها بود که هنوز 

ریار بی حرف از پشِت سرش ،چمدان را از او قدم بر پله ی سوم نگذاشته ، شه
گرفت و بی انکه نگاهش کند، در حالی که یک کیِف سامسونِت وکیِف لپ تاپش 
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 را به دسِت دیگر داشت، از پله ها پایین رفت
 

مریم از پشِت سر نگاهی به او انداخت و آهی کشید..دلش براِی آن شهریاِر 
 مهربان و خوش رو تنگ شده بود.

ر حالی که شلواِر جیِن مشکی اش را با پیراهِن اسپرِت خاکستری ست شهریار د
کرده و استین هایش را طبِق رواِل همیشه تِا آرنج جمع کرده و ساعتی استیل به 

 دست کرده بود، از پیِچ راهرو گذر کرد و از مقابِل چشِم مریم ناپدید شد
 او زد. نگاهی به خانه کرد و به سمِت الیال رفت.لبخندی به 

نگاهی به مریم انداخت و لبخندی به روِی او پاشید ،َخم شد و ارام دستش   الیال
 را روِی کبودی های صورِت او کشید و دِر گوشش آهسته گفت : 

 Mester cosion .. 
He loves you so match. Do not forget this 

 ن()ترجمه = آقای کاسیان ،شما رو خیلی دوست داره..اینوفراموش نک
 
لبخندی همراه با تعجب به روِی الیالیی زد که سابقه نداشت راجِب مسائِل  

 شخصی با کسی صحبت کند
 تکان داد و گفت :  شدستی برای

   I know..)میدونم 
  good-bye()خداحافظ 

 
**** 

ِِ پاریس شدند.  پس از چک شدِن پاسپورت هایشان ..وارِد سالِن فرودگاِه
سامسونیت و لپ تاِپ خودش   که چمداِن مریم را به همراهِ  شهریار در حالی

 ،روِی چرخ دستی گذاشت ،رو به مریم گفت : از اینور بیا
 

 مریم باخود گفت: پس چمدونش کو؟
انگاه به خودش جواب داد: این هرجا میره خونه و زندگِی کامل داره،دیگه چه 

 نیازی داره رخت و لباس دنباِل خودش بکشه.
 سمِت پارکینگِ فرودگاِه رفت. شهریار به

زمانی که خود را در پارکینگ دید، متوجه شد که شهریار اینجا هم اتومبیلی  
 براِی خود گذاشته.

 
شهریار سوییچی از جیبش بیرون اورد و به سمت اتومبیِل امریکایِی سفید 
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 گرفت که بیشتر شبیِه موشک بود تا خودرو  رنگی
 

 چمدان و کیف ها را در صندوق عقب گذاشت و خود پشِت فرمان نشست.
 

 مریم دِر سمِت خودش را باز کرد و کناِر شهریار نشست.
 

شهریار استارت زد و پس از فشردِن تکمه ای روِی فرمان، سقِف ماشین را 
کامل جمع کرد و انگاه از جایگاِه پارک خارج و اتومبیل را به سمِت خروجِی 

 هدایت کرد. پارکینگ
 
ساعتی بود که شهریار میان خیابان های وسیع و پیشرفته ی پاریس رانندگی  

 میکرد.
 
اصال احساِس نشستن در اتومبیل را  سقِف اتومبیل باعث میشد تا باز بودنِ  

 نداشته باشد ، گویی که داشت پرواز میکرد.
ماِل میِل پذیراِی چشمانش را بست و سرش را به پشتِی صندلی تکیه داد و با ک

 بادی که به صورتش می وزید ،شد
 

 شهریار پخِش اتومبیل را روشن کرد و اهنگی مالیم در فضا پیچید.
 

 داتومبیل از روِی ُپلی بسیار بزرگ و زیبا گذشت که زیِر آن رودی در جریان بو
 ذشتگ که درست از وسِط شهِر پاریس می

و زیباتربود و خبری از ترافیکِ   خیابان های پاریس نسبت به لندن ،وسیع تر
 سنگین هم نبود، درست برعکِس لندن

برخالِف لندن که از همه ی ملیت ها به انجا حجوم اورده بودند و در خیابان 
انقدر که سیاه پوست و ایرانی ،ترک،عرب و خاورمیانه ای میدید ،تعداِد انگلیسی 

 های اصیِل بور بسیارکم بود،
رین چهره هاِی اروپایی داشتند همگی موطالیی و درصِد عاب 09در پاریس  

 چشم رنگی بودند
 

چندی بعد ،شهریار وارِد منطقه ای زیبا و خوش نشین شد و مقابِل درِب عمارِت 
 سفید رنگی توقف کرد
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جالب بود، اطراِف ان عمارت خبری از دیوار نبود و خیلی راحت اطراِف 
ر بود ،نرده های چوبی کشیده مت 2999فضاِی سبِز مقابِل عمارت که بیش از

 شده بود که بیشتر جنبه ی دکوری داشت تا حفاظتی
 
نگاهی به خانه های اطراف انداخت که انها نیز وضعیِت مشابهی داشتند و هیچ  

 کس اطراِف خانه اش دیوار نکشیده بود.
که اطراِف آن  مقابِل خانه ها فضای چند صدمترِی چمن کاری شده ی زیبایی بود

طبقه ی زیبایی  ۲و عمارِت سفیِد  رخت های سر به فلک کشیده به چشم میخوردد
روبه روِی عمارت..یک استخر بزرگ ..میاِن چمن های سبز خونمایی میکرد

پسته ای به شکِل کوزه وجود داشت که ُپر از اب بود و یک سرویس مبِل جیِر 
 رنگ با کوسن های سفید کناِر استخر چیده شده بود..

بسیار  حوِض گرِد دقیقا رو به روِی ایواِن عمارت  ،یک طرف تر ،  کمی آن
بود که وسِط ان مجسمه ی دو فرشته بود که بال هایشان را باز کرده بزرگ 

 بودند و از میاِن دستانشان آب جاری بود ..
  ۵-۴میدان های شهر بود و ارتفاِع مجسمه ها ، بیش از ابعاده حوض دقیقاً مانند 

 متر بود..
  
 

شهریار اتومبیل را از جاده ی سنگ فرش شده ی میاِن چمن ها ،هدایت کرد و 
 توقف کرد. بِل ساختمانمقا

 که کالهی افتاب  بارسیدنشان ، مردی میانسال .باشلوار جین و پیراهِن چهارخانه
گیر از جنِس چرِم قهوه ای و چکمه هایی چرم به رنگِ کالهش که تا روِی ساِق 

و در حالی که دو سگِ سیاِه غول پیکر به همراهش بود ،به   پایش بود ،پوشیده
انها نزدیک شد و رو به انها با نهایِت ادب ،کالهش را برداشت ،کمی سرش را 

َخم کرد و دوباره کاله را سرش گذاشت ،دستش را پیش ُبرد و چمدان ها را 
 برداشت تا برایشان به داخل ببرد

 
 
 
 

د و مریم که چند قدمی دور تر از انها ایستاده بود مرد به همراِه شهریار جلو رفتن
و همچنان مشغوِل َرصد کردِن اطراف بود ،ناگهان سگ هاِی غول پیکری که 

رسید ،را کنارش دید که زبان هایشان را بیرون آورده و  می ارتفاعش تا کمِر او
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 با نگاهی وحشتناک به او ُزل زده بودند
 راصوت ،شروع به دویدن کرد،ناگهان به خود آمد با جیغی ف 

 دوید و سگ ها هم به دنبالش پارس کنان می او
 می دویدند. 

زمانی که دید اوضاع خراب است و سگ ها به او رسیده اند،از پله ها باال پرید 
و خودش را پشِت سر شهریار پنهان کرد ، ماننِد چسِب دوقلو به او چسبید و 

 کشید با وحشت جیغ می  همچنان
 

فورا رو به سگها به زبان فرانسه چیزهایی گفت ، بالفاصله سگها  شهریار
 ُدمشان را تکان دادند و ارام مقابِل پاِی شهریار روِی زمین نشستند.

 
از ترس احساس میکرد،قلبش در دهانش در حاِل تپیدن است ، از پشِت شانه  

فت د و گهاِی شهریار سرکی کشید و وقتی سگ ها را آرام دید ، نفِس عمیقی کشی
 : اینا سگن یا اژدها؟ 

 
بود را گرفت ،کشید و مقابلش  پناه گرفته شهریار دسِت مریم که پشِت سرش

 ویدی.د ستی به سرش کشید و گفت: نباید میایستاد، د
سگ ها با چشم هاشون ارتباط برقرار میکنن،اگر ازشون بترسی،ترس رو از 

 ارن.ذ خونن و دنبالت می چشمات می
ی ،شروع به دویدن نکن ،چون اونافکر میکنن ضمنا هرگز درحضور هیچ سگ

که تو کاری کردی و حاال داری از ترِس اونا فرار میکنی،واسه همینم بهت حمله 
 ور میشن.

 
مریم نگاهی به سگ ها کرد و مظلومانه گفت: مگه میشه از اینا نترسید؟خیلی 

 وحشتناکن
 

م کم بهشون شهریار دستی به سِر سگ ها کشید و گفت : پسراِی خوبی ان ،ک
 عادت میکنی ..باید باهاشون دوست باشی و نترسی ازشون

 
 "کارلوسه "انگاه اشاره ای به سگی که کامال سیاه بود کرد و گفت : این

وسپس اشاره ای دیگر به سگِ سیاهی که کمی لک های سفید روِی قسمِت 
 "ِتدیِ  "گردنش داشت ،کرد و گفت : اینم 
 کرده و عالقه ی زیادی هم بهشون داره برادرم خودش این سگا رو تربیت
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 قرار بود باخودش ببرتشون امریکا ..ولی نمیدونم چی شده که هنوز اینجا هستن
 

زانو زده و   مریم از باال نگاهی به شهریار انداخت که روِی زمین کناِر سگ ها
 بامریم صحبت میکرد .اما دیگر خبری از ان نگاه ها و لبخندهای مهربان نبود.

 
 زدنش شده بود ماننِد برادرش شهاب ..خشک و سرد.. حرف

 
دقایقی بعد ،بالخره شهریار از سگ ها دل کند و رو به مریم گفت : اینجا خونه 

 ی بچگِی منه 
 سالگی اینجا زندگی می 28من و برادرم ویلیان ،تو این خونه بزرگ شدیم و تا

 کردیم 
 

 مریم : االن کسی هم داخلش هست؟
 

دمتکارا و همین نگهبانی که االن دیدیش ..اونا از زمانی که من شهریار: فقط خ
 بچه بودم ،اینجا بودن.

 انگاه ادامه داد :بیا بریم داخل.
 

طبقه و بزرگ بود که طبقه ی اول با پله های بلند و پیچ در پیچ  ۲انجا عمارتی 
 به طبقه ی دوم وصل شده بود.

 
بود ،اما کامال متفاوت با خانه دکور و چیدمان خانه طبق معمول لوکس و زیبا 

 های ایران.
 

بِا ورودشان یک زِن نسبتاً ُمسن ،به سمتشان آمد و با لحجه ی غلیِظ فرانسوی 
 شروع به صحبت کرد.

 
شهریار به محِض دیدِن او لبخندی زد و دست هایش را براِی درآغوش کشیدِن او 

 بازوهایش تکان میداد و زن را در اغوش گرفت و با لبخند او را میانِ   باز کرد
 

چند لحظه بعد او را از خود جدا کرد و با اشاره ای به مریم ، چیزهایی به او 
که مریم یک کالمش را هم متوجه نشد و با خود گفت : صد رحمت به   گفت

 انگلیسی ، ادم بالخره یکی دوکلمه هم که شده متوجه میشه .
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 برسه با این زبوِن مزخرف این دیگه چه زبونیه ..! اَه اَه خدا به دادم
 

زن عینکش را روِی چشمش جا بجا کرد تا مریم را بهتر ببیند ، انگاه بالبخند 
    مریم با  چیزی به او گفت که

قیافه ای ُگنگ ،نگاهی به شهریار کرد تا بلکه او چیزی بگوید و صحبِت زن را 
 برایش ترجمه کند.

 
 پرستاِر منو برادرم بوده.  انم،بالخره شهریار زبان باز کرد و گفت : این خ

 درواقع ایشون مارو بزرگ کرده و مادِر دوممون محسوب میشه.
 
 
 

شهریار رو به زِن جوانی که گویا خدمتکاِر خانه بود چیزهایی گفت و انگاه رو 
 به مریم گفت : با الیزابت برو باال ،اتاقتو بهت نشون بده 

 
 مریم گفت: چمدونم کجاست؟

 رایان بزاره تو اتاقتشهریار: سپردم 
 

مریم سری تکان داد و پشِت سِر خدمتکاِر جوانی که نامش الیزابت بود ،از پله 
 ها باال رفت

 
الیزابت راهروِی باال را تا اخر طی وسپس دِر یکی از اتاق ها را باز کرد و به 

 انگلیسی
 این اتاِق شماست()this is your  room ت :گف 
 

نگلیسی صحبت میکرد ،لبخندی از سر آسودگی خاطر زد مریم از اینکه الیزابت ا
 ممنونم()thanksوگفت : 

 
 وارِد اتاِق جدیدش شد و الیزابت بعد از این که در را بست،از انجا رفت

 
اتاقی که به مریم اختصاص داده شده بود،اتاقی بود بزرگ و دلباز،با سرویِس 

صورتی که :تاِج تخت سفید و پسته ای بود ،به   خوابی که ترکیبی از سفید و
پاتختی ها پسته ای ،از ان طرف هم چهارچوّب کمد پسته ای بود،اما درهاِی کمد 
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 سفید رنگ
عدد بالشت با روکِش 2ودرنهایت پرده های حریِر سفید و روتختِی پسته ای که 

 روکِش سفید به روِی آن به چشمپسته ای و دوعدد بالشِت بزرگتر با 
 ورد.خ می 
 

مترِی سفید  6  لتی با آینه ی قدی،روبه روِی تخِت دونفره و یک قالیچه یمیزتوا

 که حاشیه های ان پسته ای بود ،روِی کِف سرامیکِی اتاق پهن شده بود
 

در کل همه چیز با نهایِت سلیقه دکور شده و سلیقه ی خوِب طراحش را به نمایش 
 می گذاشت

 
 بالکن بود. وهمچنیِن سرویِس بهداشتِی که دِر آن ،کنارِ 

 
چمدانش را باز کرد و لباس هایش را در کمد چید،بقیه ی لوازمش را در 

 کشوهاِی دراور جا داد و به سمِت بالکِن اتاق رفت
 دربِّ شیشه اِی بالکن را باز کرد و وارد شد

 
عدد صندلِی طرِح حصیر ،به رنگِ  4متری که   22انجا بالکنی بود تقریبا 

 ِسِت صندلی ها بود نیز بیِن صندلی ها گذاشته شده بود نسکافه ای و یک میِز که
وقالیچه ای ُپرز بلند هم میان صندلی ها روی زمین پهن بود.و همچنین تعداِد 

 زیادی گلداِن گل که دور تادوِر بالکن قرار داشت.
 

 نگاهی کلی به بالکِن شیکِ اتاقش انداخت و از انجا خارج شد.
 

 ه ی اول طی کرد ،تا گشتی در ساختمان بزند.ارام مسیِر پله ها را تا طبق
در طبقه ی اول سالنی بسیار بزرگ با سقِف بسیار ُمرتفع وجود داشت که روِی  

 دیوارهاِی آن تابلوهاِی نفیسی نصب شده بود.
 

چندین مدل مبلمان به صورِت سرویس های جداگانه در سالن چیده شده و فرش 
 مبل ها بود،روِی زمین فرش بود های زیبایی که متناسب با رنگ و سبکِ 

 
 در وجود داشت . 4وارِد یک راهروِی پهن شد که در ان   سالن را دور زد و

 اولین در ،سرویِس بهداشتی فوق العاده شیکی بود .
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در را بست و به سمِت دِر بعدی رفت و همان طور بقیه در ها را یکی یکی باز 
 کرد و سرکی به داخلشان کشید

 
بیرون آمد و به انتهاِی سالن رفت که به یک سالِن دیگر راه داشت از ان راهرو 

. 
انجا سالنی بود که به نسبِت سالِن اولی ، کوچک تر بود و دو سرویس مبِل 

راحتِی َچرم به همراِه سیستِم صوتی و تصویری که مقابِل مبل ها کناِر دیوار 
 تعبیه شده بود.

 
سقِف بلنِد عمارت انداخت که  در حالی که از انجا خارج میشد،نگاهی به

ز آن امانند لوسترهایی که روی ضریح ائمه است  بسیار بزرگی لوسترهای بسیار
 انها را فقط در حرم ائمه دیده بودل مد آویزان بود که

 
درطبقه ی اول سالن هاِی متعدِد دیگری هم با دکوراسیونهای متفاوِت وجود 

 داشت.
 همه چیز در نهایِت ذوق و سلیقه چیده شده بود.

کناِر پله ها نیز یک ورودِی دیگر بود که به اشپزخانه ی بزرِگ عمارت ختم 
 میشد و الیزابت به همراِه یک زِن جواِن دیگر در انجا مشغول به کار بودند

 
 کناِر دِر اشپزخانه یک دِر چوبی دیگر بود.

 شد، مقابلش یک راه پله بود که به زیر زمین راه داشت.  وارد که
رمر و َبّراق را تا پایین طی کرد تا به فضای بسیار بزرگی رسید ارام پله های م

که سرتاسِر دیواِر آن ماننِد حمام،سرامیک کاری شده بود و استخری بسیار 
بود با تخت   در یک سمت و در سمتی دیگر جکوزی  بزرگ و مستطیلی شکل

ناره کی کهاِی چوبی سفید که کناِر استخر چیده شده بود با میزهاِی شیشه ای کوچ
 تخت ها

 
متری،یک در شیشه ای بود که متعلق به سونا  259در انتهاِی ان سالِن تقریبا

 بود.
 یک اتاِق سونا با دیوارهاِی چوبی و نیم َکت هایی سنگی. 

 
شب شده و وقِت شام بود..خدمتکاراِن جوان ،میِز شام را آماده کردند و از 

 ه سالِن غذاخوری بروندشهریار و مریم خواستن تا براِی صرِف شام ب
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شهریار باالِی میز روِی تک صندلی نشست و مریم نیز سمِت چِپ او روِی اولین 

 صندلی
 

نگاهی به جاشمعی هاِی کریستاِل بزرگی که روِی میز قرار داشت و شمع هایش 
 ارام ارام در حاِل سوختن بود کرد

 
کشید ،ظرِف  الیزابت با ظرِف سوپ کنارش ایستاد و مالقه ای سوپ برایش

 سوپ را روِی میز گذاشت و پس از تعظیمی کوتاه به شهریار،از انجا دور شد
 

مریم پس از خوردِن سوپش که واقعا طعِم خوبی داشت ،مقداری از ان غذاهاِی 
های داخِل غدا  عجیب و غریب برای خودش کشید ،نگاهی دودل به گوشت

خواند  نبودند چه؟ او نماز می دانست باید بخورد یا نه ..اگر حالل انداخت ،نمی
 و اجازه نداشت تا غذای حرام بخورد

شهریار در حالی که یک دستش به چاقو بود و دسِت دیگرش به چنگال،تکه  

از آن گوشت هاِی خوش آب و رنگ را در دهانش گذاشت و با نگاهی به   ای
که برم ، اول  مریم گفت : خیالت راحت، چه اینجا چه لندن،چه هر جاِی دیگه ای

 ورمخ ِن گوشت ها مطمئمن میشم و بعد میاز حالل بود
 

همه ی گوشت هایی که وارِد این عمارت میشه،ازفروشگاه هایی تهیه میشه که 
 گوشت هاشون ، ُمهِر ضبِح اسالمی دارن

 
 مریم سربه زیر وبااحتیاط گفت : چرا این قضیه انقدر برات مهمه؟

 
گفت : واسه اینکه راجبش تحقیق کردم ..این شهریار غذایش را قورت داد و 

 قضیه حالل و حرام ِضبح شدِن دام ها،استدالِل علمی داره
 

 مریم : استدالِل علمی؟
 

شهریار: یعنی تو که از ابتدا مسلمان بودی،میخوای بگی نمیدونی که چرا دینت 
 یه سری چیزا رو حرام اعالم کرده؟ 

 
 یزی نداشت که بگویدمریم خجالت زده سر به زیر انداخت وچ
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شهریار گفت: میدونی چرا اسالم رو دوست دارم ؟ یا اینکه مثال میدونی چرا دینم 

 رو عوض کردم؟
 

 مریم سری به نشاِن ندانستن تکان داد و گفت : نه ..نمیدونم 
 

اسالم میگه براِی سر بریدِن حیوان، باید چاقو رو روِی گلوش بزاری و شهریار:
برش رو خیلی سریع از اونجا شروع کنی ،به طوری که تا کمتراز 

 ثانیه،حیوان قلبش ازحرکت بایسته49
اما دراروپا، اول یه گلوله به مغِز حیوان شلیک میکنن،بعد که حیوان تمام 

 کرد،اونوقت سرشو میبرن
 
طناب نخاعی جدا  در ذبح اسالمی ،مری، نای و دو شاهرگ جدا میشه،اما 

ن یورت با رفتن خون از بدن دام، مغز به علت فشار خون پایص شود. در ایننمی
ده که با سرعت بیشتری به تپیدن بپردازه که این باعث میشه که به قلب فرمان می

 تماِم خون از بدن دام خارج بشه.
 

البته دیِن یحودیت هم مثِل اسالم ،این روش رو پیشنهاد کرده..اماخب 
پذیرن و گوشِت آلوده  در اروپا این روش رو به علت هاِی واهی نمی  متاسفانه

 ده ارائه میدن.،به مصرف کنن
دامهایی که به این روش  تولی خب خوشبختانه فروشگاه هایی هم هست که گوشِ 

 ارائه میده.  ضبح میشن رو برای مسلمون ها
 

ازه مسلمان دوخته و از چشمش را به دهاِن شهرباِر ت  مریم که انگشت به دهان،
 او درس 

که هنوز این  رفت ،باخجالت سرش را پایین انداخت و احساِس شرم کردگ می
 داند. چیزها را نمی

نش را بی چون کشید و ارکاِن دی اوفقط در شناسنامه عنواِن مسلمان را یدک می
 و چرا فقط اطاعت 

 رد، بی انکه بداند علتش چیست.ک می
تحقیقاِت علمی به عمل اورده   اما شهریار درمورِد همه ی باید و نبایدهاِی اسالم

 بود 
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مریم و امثاِل خودش که دینشان   برازنده ی شهریار بود نهعنواِن مسلمان، بیشتر،
را فقط از اجدادشان به ارث برده اند و به ظاهر ناِم مسلمان را با خود یدک 

 میکشند
شهریار سرش را کمی جلو آورد و گفت : هیچ وقت هیچ چیز رو تا زمانی که از 

 منابِع موثق درموردش تحقیق نکردی،قبول نکن مریم
 له دینی باشه..چه شخصی ،چه کاری و یا هر مسئله ی دیگه ایچه مسئ

 
البته منظورم از منبِع موثق،چرت و پرتایی که اطرافیان میگن و یا مطالِب بی 

لوم و مع نویسن َمنبعی که در سایت های اینترنتی و شبکاِت اجتماعِی مجازی می
 نیست نیست نویسنده ش کیه و  از روی چه غرضی نوشته 

 
ته شده باسواد نوشوقتی میگم منبِع موثق،یعنی کتاب هاِیی که توسِط نویسنده های 

 ُمعتبر نگهداری میشن  و در کتابخانه هایِ 
 

 ..یادم میمونهمریم با لبخند سری تکان داد و گفت : چشم
 
 گذشت  روز از آمدنش به پاریس می2

شهریار هنوز هم با او سرسنگین بود و خبری از شوخی و لبخندهاِی گرِم 
 همیشگی اش نبود.

 
به ای به در وارد شد و یک روز ،در اتاقش مشغوِل استراحت بود که ضر

 فت: میتونم بیام داخل؟ گ شهریار را از پشِت درشنید که می صدای
 

 مریم فورا خودش را جمع و جور کرد و گفت : بفرمایید
 

شهریار دستگیره ی در را پایین کشید و وارد شد،با چهره ای خنثی رو به مریم 
 گفت : آماده شو بریم بیرون.

 
خوام مزاحِم کارت بشم  و با صدایی آرام گفت: نمی سرش را پایین انداخت 

 ..میدونم سرت شلوغه.
 

شهریار نفِس عمیقی کشید و اهسته گفت : میخوام باهات صحبت کنم..آماده شو 
 بیا پایین



romantops

 
319 

 

 
 شهریار این را گفت و سر به زیر از اتاق خارج شد و در را پشِت سرش بست.

 
بسیار شیکی بود که شهریار از  پیراهِن عروسکی اش را ازکمدبرداشت. لباسِ 

 لندن برایش خریده بود.
 

پیراهنی به رنگِ ابِی اسمانی که بلندِی آن تا روِی زانو بود و از کمربه پایینش، 
 پلیسه و تا روِی زانو چین خورده بود

 
دوِر کمرش روبانی سفید خورده و در پشِت کمر به شکِل پاپیونی بزرگ درامده 

 بهتر نمایان می ساخت. بود و باریکیه کمرش را
 

دوِر یقه ی لباس ، با پارچه ای از جنِس حریر، چین هاِی زیبایی به صورِت 
عمودی دوخته شده وبه شکِل یقه اسکی درامده بود که تماِم گردنش را تا زیِر 

 پوشاند. گوش می
 

 ورد.خ تنگ شده بود و دکمه ای به ان می استین های بلنِد سفید که دوِر ُمچش
 
ِی بسیارکوچکی به رنگِ آبی اسمانی به سر کرد و به دلیِل پوشیدگِی یقه روسر 

اش، لبه های روسری را از پشِت گردنش رد کرد و گره ای پشِت گوش به ان 
 داد
 

به  پاپیون  و هو آستین،یق  خوِد پیراهن از جنِس حریر و به رنگِ آبِی آسمانی بود
 رنگ سفید بود و بقیه ی لباس آبی بود.

 
ب شلوارِی زخیِم مشکی زیِر لباسش پوشید و در آخر،کفش های اسُپرِت جورا

به پا کرد و از اتاق   سفیِد َبندی اش را که ساِق آن تاباالِی قوزک پاییش بود ،
 خارج شد.

 
 در پیِچ پله ها ،آیینه ای بسیار بسیار بزرگ نصب شده بود.

خت،از دیدِن خودش در ان هیِن پایین آمدن از پله ها نگاهی در اینه به خودش اندا
لباِس عروسکِی چین چینی ذوق کرد و چرخی دوِر خودش زد و چین های 

 لباسش را تماشا کرد.
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 شیدک شهریار در فضاِی سبِز بسیار وسیِع مقابِل عمارت ایستاده بود و سیگار می

 
تیشرِت ذغالی رنگی پوشیده و روِی آن پیراهنی با َطرِح جین ، به رنگِ توسِی 

م و ساعتی با بنِد چر  به مشکی به تن کرده و استین هایش را تا آرنج تا زده مایل
 به دست کرده بود.

دکمه هاِی جلوِی پیراهن را کامل بازگذاشته و شلواِر جیِن ُذغالی اش را با نیم 
ِِ اسپرِت مشکی ِست کرده ب  .ودبوِت

 
 مریم پشِت سر او ایستاد و گفت : من آماده ام

 
شهریار به سمِت او برگشت، نگاهی دقیق به سرتاپای او انداخت، دوِد سیگارش 

 ساله شدی..! 29را از بینی اش خارج کرد و گفت : شبیه دختربچه های 
 

دستی به چین هاِی ُپرَحجِم پاییِن لباسش کشید و با لحنی بچگانه و لوس  مریم
ساله  29سال از دختربچه هایِ  7براِی دلبری از شهریار گفت : خب منم فقط 

 بزرگترم 
 این را گفت و ِقری به َسر و گردنش داد. 
 

روز بااین حرف و حرکت مریم خنده ای مردانه کرد  29شهربار بالخره بعد از 

 ساله. 27گفت : بله .حق باشماست..منم منظوری نداشتم خانوم کوچولویِ و 
 

 ته مانده ی سیگارش را در سطِل زباله ی کناِر درخِت کاِج انداخت و گفت بریم.
 

 خودش پشِت فرمان نشست و مریم نیز کنارش جای گرفت.
بز سشهریار اتومبیل را در مسیِر نسبتاً طوالنِی عمارت تا درِب خروجِی فضاِی 

 هدایت کرد و از انجا خارج شد.
 
 روزی که به پاریس امده بود،اصال از در خارج نشده بود. 2در آن  
 

ا کرد و ی ُمدام یا در اتاقش می نشست و تلفنی با خانواده اش و سمانه صحبت می
اختصاصِی مقابِل عمارت ،میاِن   فت و در فضاِی سبز و زیبایِ ر بیرون می

ده و گل هاِی رنگارنگِ باغچه ها قدم میزد و لبه ی درختاِن سربه فلک کشی
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استخِر ُپر اِب میاِن چمن ها می نشست و با تصویِر خودش در آب صحبت 
 میکرد.

 
 

تا از محدوده ی حصارکشیده ی اطراِف فضاِی باغ آنطرف   یک بار خواست،
 تر برود و خرگوشی که پشِت حصار گیرکرده بود را آزاد کند، 

است، باالِی  "رایان"مه پوِش باغ که شهریار گفته بود نامش اما نگهباِن چک

سرش ظاهر شده و گفته بود که طبِق دستوِر اربابش، او اجازه ی خارج شدن از 
 محدوده ی حصارکشیده ی باغ را ندارد.

 
غض گلویش را فشرد اما چیزی نگفت و سربه زیر ،مسیِر آمده را بازگشت و به ب

 اتاقش برگشته بود.
 به شهریار میداد. حق را

حتما از اینکه مریم دوباره ،بی خبر از خانه خارج شود و حادثه ای ناگوار 
 برایش اتفاق بیفتد

تا مانِع خارج شدِن او از   سپرده "رایان"ترسیده ،به همین خاطر هم به  می 

 محدوده ی باغ شود.
ر رایان چهاگذاشت،  البته روزهای بعد هم به همین شکل بود،تا قدم به بیرون می

 چشمی او را می پایید تا مبادا از ان محدوده خارج شود.
 

شهریار کمی که از عمارت فاصله گرفت، همان طور که چشمش به رانندگی اش 
 بود،گفت :جاِی خاصی در پاریس هست که دوست داشته باشی ببرمت؟

 
کرده  مریم در حالی که پاهایش را ُجفت کرده و دستانش را روِی زانویش ِگره

 ل روبود،گفت: من که جایی رو بلد نیستم ..از فرانسه،فقط یه ُبرِج ایف
 ناسم وبس.ش می 
 

شهریار سری تکان داد و گفت : این چند روزبگذره و کمی کارهام سبک تربشه، 
عروِس "برمت پاریس رو بهت نشون میدم .میدونی که به پاریس،لقِب  می

 رو دادن. "دنیا
 

گفت : آره شنیده بودم که میگن،پاریس عروِس شهرهاِی مریم سری تکان داد و 
 دنیاست و شهِر ُعشاقه.



romantops

 
322 

 

 
**** 

که سرتاسِر آن هتل،رستوران  "شانزه لیزه"شهریار وارِد خیاباِن بسیار زیبای 

و مراکِز خرید بود شد و گفت: این خیابون یکی از مهمترین مراکز خرید و 
 ها بهش میگیم:شه و ما فرانسویتفریح در پاریس محسوب می

La plus belle avenue du monde 
 مریم : یعنی چی؟

 
 یعنی ،زیباترین خیابان جهان  شهریار:

 
 "کنکورده"شهریار به منتهی الیِه شانزه لیزه،به میدانی رسید و گفت: اینجامیداِن 

 
دوِر میدان بعدی دور زد و گفت: اینم میداِن، باغ   انگاه مستقیم رفت و

 .منتهی میشه "لوور "موزه که به"تویلری"
و خیلی از جواهر فروشیهای مجلل و معروف  "وندوم "و"ریتز"هتالی مجلل 

 پاریس اینجاهستن که حاال سرفرصت میبرمت ببینی.
 

های مشهور ُمد اینجاهستن ،که ضمنا معروف ترین طراحای لباس دنیا و شرکت
 من هم یکی دوسال به عنواِن ُمدل اونجا فعالیت میکردم.

 
 مریم باتعجب گفت: مدل؟تو مدل بودی؟

 
شهریار سری تکان داد و گفت: اره ..مدیِر یکی از این شرکتاِی ُمد،زن عموِی 

منه ،مدت ها بود که اصرار میکرد تا به عنوان مدل باهاشون کار کنم ،منم واسه 
سال باهاشون 2اینکه ناراحتش نکنم ،والبته اینکه عالقه ی زیادی به تنوع دارم ،

 مکاری کردم .ه
 اون شرکت یکی از مشهورترین طراح های دنیا رو داره.
 تااینکه درسام سنگین شد و دیگه نتونستم باهاشون بمونم.

 
پارک کرد و "وندوم"شهریار هیِن صحبت کردن،اتومبیلش را در پارکینگ هتل 

 به همراِه مریم باال رفتند.
 

های خاِص هتل بود،به انها میزی دونفره در گوشه ای دنج که متعلق به مشتری 
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 اختصاص داده شد.
 

گارسون سفارِش انها را روی میز گذاشت و پس از تعظیمی کوتاه از انها دور 
 شد.
 

 شهریار کمی از قهوه اش نوشید و گفت: من یه عذرخواهی به تو بدهکارم.
برخوردم کامال اشتباه و غیر انسانی بود ،اما بهم حق بده مریم   میدونم اون شب

 اعمالم به اراده ی خودم نبود. ،
 

مریم: سرش را کامل پایین انداخت، به حدی که فاصله ی چانه تا گردنش به 
 حداقل رسید.

 
کرد موضوعی که شهریار گفته بود میخواهد راجبش صحبت  فکرش را نمی

 کند،این مسئله باشد.
 

با خاطره  دراین مدت مریم تماِم تالشش را کرده بود تا آن شِب لعنتی را همراه
 هاِی کابوس مانندش ،فراموش کند.

 
 ردی.ک ید اصِل ماجرا رو از من پنهان میشهریار ارام و شمرده گفت :تو نبا

 
 مریم سرش را باال گرفت و زیِر لب گفت: کدوم ماجرا؟

 
 شهریار نفِس عمیقی گرفت و ارام گفت: همراه شدنت با اون دختره ی دهاتی.

 ا بود اگه اشتباه نکنم.انگاه ادامه داد، اسمش میتر
 

مریم با دهاِن باز و ُبهت زده به دهاِن شهریار خیره شد و گفت : تو میترا رو از 
 کجا میشناسی؟

 
کشید،  شهریار در حالی که انگشِت اشاره اش را به لبه ی فنجاِن قهوه اش می

می خواستم یکی رو بفرستم گفت: یه سری مدارکم رو تو خونه جا گذاشته بودم، 
بیاد ببره ولی بعد با یادوری اینکه تو توی خونه تنهایی ..خودم مجبور شدم بیام 

 نیستی. اومدم ببرمشون که دیدم خونه..
 نگهبان گفت تو رو دیده که از ُبرج خارج شدی و دیگه هم برنگشتی
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 رو دنبالت گشتم..گفتم حتما رفتی قدم بزنی. "بریج "تماِم 

وقتی دیدم برنگشتی، رفتم محله اجوار راود، گفتم شاید هوِس قلیون کشیدن به 
فکر  سرت زده و از غیاِب من استفاده کردی و رفتی اون طرفا..هرچند که

 میکردم تو مسیراونجا روبلد نیستی.
 

اونجا که رفتم ،مشخصاتتو که به گارسون ها دادم ، گفتن که تو یک ساعِت 
گذشته اونجا بودی و با چند نفر از مشتری هاِی ایرانِی دائمیشون نشستی و 

 بعدشم رفتی.
 

لی یدوباره راِه خونه رو پیش گرفتم ، گفتم حتما برگشتی خونه ، اما نبودی، خ
 نگرانت بودم.

 رسیدم با ادم هاِی اشتباهی دوست بشی و اتفاقی واست بیفته.ت می
تو لندن همه جور ادمی پیدا میشه که معلوم نیست از کجا اومدن، کی هستن ،چی 

 هستن.
 

دوباره زدم بیرون ، شروع کردم تو خیابون ها دنبالت گشتم تا اینکه نگهباِن ُبرج 
 تو با چه وضعی برگشتی گفت که  باهام تماس گرفت و

 ی اومدم و در اون وضعیت دیدمت ،انگار که دنیا روِی سرم خراب شد مریم.توق
قانونی عقد محضری و  سمت وارده شناسنامه م نشده ودرسته که هنوز ا

نکردیم..اما به هر حال بیِن منو تو عقِد موقت جاریه واین یعنی که تو در حاِل 
 حاظِر همسر من هستی..

 شو در چنین وضعیتی ببینه..!ریه مرد چقدر سخته که،همس میدونِی برایِ 
 

 هر احمقی هم تو رو با او لباساِی پاره و لب و دهن خونی و ..
با سری پایین انداخته ،زیرلب   شهریار به این قسمِت جمله اش که رسید،ارام

ه و کجا دید،می فهمید که چه خبر بود گفت با اون کبودی هاِی روِی گردنت می
 بودی و چه اتفاقی برات افتاده.

 
رو می پیچونی ،  قضیه  گفتم خودت ماجرا رو بهم میگی..اما وقتی دیدم داری

 خیلی بهم برخورد که احمق فرضم کردی
 دونم چی شد که اون چرندیات رو بهت گفتم . نمی
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ر یدر موهایش فرو برد و چنگی به آنها زد و سربه ز شهریار اهی کشید و َپنجه 
ته بود فگفت : بعد از اتفاقاِت اون شب،رفتم دنباِل اونایی که گارسوِن قهوه خونه گ

 بدونن چه اتفاقی برات افتاده. وناا باهاشون بودی، گفتم شاید
 

کلوپ های تو یکی از   خیلی بدی پی گیرش که شدم ، دختره رو با وضعیتِ 
 اینکه بخوام باهاش صحبتشبانه ی چلسی پیدا کردم. تااینکه بادیدِن من ،قبل از 

 کنم پا به فرار گذاشت.
عکس العملشو که دیدم یقین پیدا کردم که یه کاسه ای زیِر نیم کاسشه که 

ا چجوری؟ از ام  شناخت.! منو می  اینجوری از دیدِن من وحشت کرده ،اون
 ؟ اصال واسه چی فرار کرد؟کجا
 

 همین برام شد یه سوال و بیشتر پی گیرش شدم.
 بالخره دختره از ترسش یه چیرایی تعریف کرد که مغزم سوت کشید. تااینکه

مظلوم نمایی کرد و گفت مقصراصلی یکی دیگه ست و اون مجبورش کرده که 
 این کارو بکنه.

 
بیشتر از همه ازخودم متنفر شدم که زود قضاوت کردم و به جاِی اینکه ازت 

 شیدم.حمایت کنم، مقابلت ایستادم و بیشتر نمک به زخمت پا
 

اما خب اوناروهم به سزاِی اعمالشون رسوندم تا دیگه هوِس یه همچین غلطایی 
 به سرشون نزنه و فکر نکنن که مملکت بی صاحبه.

 
مریم که از استرس دستانش شروع به لرزیدن کرده بود. ارام گفت : چیکارش 

 کردی؟
 

ن سه یه همچیشهریار به پشتِی مبل تکیه داد،نگاهش را به میز دوخت و گفت : وا
 اشغاالِی بی ارزشی ،باید بزرگترین تنبیه رو در نظر گرفت.

 
گاهی ُگنگ و نامفهوم به چشماِن شهریار انداخت و با چشمانش از او خواست تا ن

 واضح صحبت کند.
 

شهریار که گویی کنجکاوی را از نگاِه مریم خوانده بود،ُمشتش را باال برد و 
م براِی تک تکشون ردت ومالشون دادم ، سپحسابی ُمش  گفت : بعد از اینکه
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 پاپوش درست کنن.
ست، هه سفیِر ایران در انگلیستاِن دایِی مادرم ک باش با سفارت تماس گرفتم وبعد

پلیِس اینترُپل رو فرستان و با نهایِت ِخفت، دیپورتشون   ،اوناهم صحبت کردم
 کردن به همون دهاتی که ازش اومده بودن.

 
نو تو ونن پاشوت بیرون کردن، دیگه هرگز نمی بریتانیاارو از پلیِس سفارت ،اون

 ارن و براِی همیشه ممنوع الورود شدن.ذب بریتانیاخاِک 
سال در لندن  0 و بعدشم  UNرتحت نظ سال در ترکیه 5این برای اونها که 

تالش کردند تا خودشونو اثبات کنن ،بزرگترین شکنجه ست که حاال برگردن 
 ن سخت تره.ُدرست سِر جاِی اولشون بایستن.این از مرگ هم براشو

 .. زرنگ هستن و دفعه دیگه پاشونو تو کفِش کسی  نکننباشه تا فکر نکنن 
 
 

***************************************** 
 مریم : خانواده ی َعمت انگلیسی بلدن؟

 
شهریار: اره ،اونا همگی تحصیل کرده هستن و به انگلیسی تسلط دارن ..خیالت 

 راحت.
 

لکی برای خودش در آورد و گفت : حاال نه اینکه مثال مریم خنده ای کرد، شک
 من خیلی انگلیسی بلدم که بخوام باهاشون مذاکره کنم...!

 
 .کنم شهریار لبخندی زد و گفت :من که هستم ..هرجارو متوجه نشدی کمکت می

ضمنا هرچقدر بیشتر در جمعی قرار بگیری که مترجم نداشته باشی،زبان رو 
 گیری. سریعتر یاد می

 
مریم زبانش را به شکِل خنده داری بیرون آورد و گفت : نه اینکه تو هم خیلی 

اجازه میدی من از خونه بیرون برم و در اجتماع قرار بگیرم که بخوام زبان یاد 
 بگیرم ..!

 
 شهریار گوِش مریم را گرفت و پیچاند.

 مریم دسِت شهریار را گرفت و گفت : آی آی گوشمو کندی ..ول کن بابا.
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برداشت و مشغوِل رانندگی اش شد و گفت : او هریار دست از پیچاندِن گوِش ش
 تو هر وقت تنها بیرون میری یه دردسر درست میکنی .

 
عیِن بچه ها میمونی که ُمدام باید یکی دنبالت باشه و ازت محافظت کنه تا 

 مشکلی برات پیش نیاد.
 

دوستت دارم ،وظیفه ی  واد تو رو محدود کنم ، اما چونخ من اصال دلم نمی
 خودم میدونم که ازت حمایت کنم.

 
تو هنوز اجتماعی نشدی .از رفتارت کامال مشخصه که در خانواده ی متعصب و 

سختگیر تربیت شدی. وگرنه اگر دختره آزادی بودی ، تا االن حتما باید خیلی 
 زرنگ تر از این حرفا میشدی که انقدر راحت گول بخوری .

 نداره.اما خب اشکالی 
 کم کم درست میشی ، به زمان نیاز داری.

 
 مریم : و این زمانو تو میخوای به من بدی؟

 
 شهریار نگاهی به مریم کرد و گفت : منظور ؟

 
مریم شانه ای باال انداخت و گفت : مراقبت های تو از من ، خیلی شدیدتر از 

 مراقبت های خانوادمه.
 

هی حداقل .اما خب گا ایی جایی برم .تم هیچ وقت تنهدرسته که من اجازه نداش
 .با دوستام بیرون برم بهم اجازه می دادن 

اری من از حصارهای خونه اونورتر برم .اینجوری میخوای ذاما تو ،حتی نمی
 اجتماعی بشم ؟ 

 بزار ُرک بهت بگم شهریار، تو میخوای تا ابد منو وابسطه به خودت نگه داری .
 فکر میکنی چون…ابسطه به مادر یا پرستارشهمثل یه بچه که تمام زندگیش و

 سال ازت کوچک ترم ..باید نقِش پدرمو بازی کنی.. ۲۲
 

 شهریار : اشتباه میکنی مریم .
من اصال چنین نیتی ندارم. فقط به خاطر اتفاقاتی که واست افتاده هنوز هم 

 نگرانم .اتفاقی که در لندن برات افتاد رو که یادت نرفته..!
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 اتفاق تکراربشه؟ میخوای اون 
 
 مریم خجالت زده سرش را به زیر انداخت و چیزی نگفت. 
 
 

****** 
عمه ی شهریار،آنها را براِی صرِف شام و شب نشینی به منزلش دعوت کرده 

 بود و اکنون مریم به همراِه شهریار،در مسیِر منزِل عمه بودند.
 

پس از چند دقیقه ،  شهریار مقابِل درِب نرده اِی بزرگی توقف کرد،بوقی زد و
 نگهبانی دوان دوان به سمتشان امد و در را برایشان باز کرد.

 
ازهمان بیرون ،عمارِت زیباِی عمه نمایان بود ،زیرا انجا نیز ماننِد بقیه ی خانه 

هاِی ویالیِی پاریس،حیاط و دیوار نداشت و فقط حصاری تزئینی ،اطراِف 
 محدوده ی خودشان کشیده بودند.

 
اتومبیلش را روبه روِی عمارت و کناِر آب نماِی فلکه ماننِد بسیاربسیار  شهریار،

فت و ر آن به سرعت ،تاچندین متر باال میبزرگی پارک کرد که آب در میاِن 
 گشت. خورد و به جاِی اولش بازمی سپس از ان ارتفاع درهوا چرخی می

 
 مریم مودبانه کمی سرش را خم کرد و گفت :

 hello madamم())سالم مادا
 

 زن نگاهی به سرتاپاِی مریم انداخت و گفت :
welcome to my house, a teeny-weeny Lady 

 کوچولو(خانم )ترجمه=به خانه ی من خوش اومدی، 
 

مریم از این صفتی که عمه به او داده بود خنده ای ُنخدی کرد، دو طرِف لباسش 
خودش را پایین کشید و سپس گفت: او نشاِن احترام کمی در مقابِل  را گرفت و به

thank you so mach madam 
 )بسیار سپاسگذارم بانو(

 
عمه لبخندی زد،سری تکان داد و نگاهی ُپر اشتیاق به قدوقامِت شهریار کرد و 
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 دستش را براِی درآغوش کشیدن او باز کرد
 شهریار با لبخندی مردانه جلو رفت و به جاِی اینکه دراغوِش عمه برود، خود
،عمه را میاِن بازوانش گرفت .درواقع هیکِل ظریف و قِد متوسِط عمه براِی 

 دراغوش گرفتِن شهریار،با ان قدوقامت ،بسیار کوچک بود
 

شب شده بود و شهریار و مریم بعداز صرِف شامی مجلل ،در کناِر هم روِی مبل 
 "ویالردون دکتر "های سلطنتِی عمارِت عمه نشسته بودند و عمه و همسرش 

 روبه روِی انها.
و در سمتی دیگر،دو دختره جواِن عمه که یکی از انها به شدت نگاِه خصمانه ای 

 به مریم داشت ،نشسته بودند
 

مریم ارام خودش را به شهریار نزدیک کرد و باصدایی زمزمه گونه گفت : چه 
کرده.فقط یه تاج رو سرش کم  عمه ی پولداری داری..واسه خودش کاخ درست

دوتا خدمتکار که با از این َپرهای بزرگ ،دو طرفش وایسن بادش  و داره
 بزنن..!

 
شهریارآرام گفت : خواهِر پدرمه دیگه.اونم به اندازه کافی از پدربزرگم ارث 

 بهش رسیده
 

واسه ثروِت باد آوردتون خیلی   مریم با تمسخر گفت : نه اینکه تو و برادرت
 !زحمت کشیدید.

 ارث رسیده دیگه..!تو هم هر چی داری بهت 
 

شهریار: درسته که ما براِی بدست آوردِن این اموال و دارایی ،زحمتی نکشیدیم، 
 کشیم اما براِی حفظ و چند برابر کردنش ،این ماییم که زحمت می

 
بینی،همیشه هم به همین میزان نبوده، باتالش هاِی  این دارایی که االن می

 روزافزوِن ما به اینجا رسیده.
  

ه ما کمی از اتفاقاتی که اطرافمون ُرخ میده غافل بشیم،اونوقت خیلی راحت کافی
 هرچی کاشتیم بر باد میره.

 
امثاِل ماها حتی نمیتونیم به نزدیک ترین کسانمون اعتماد کنیم..مجبوریم دائم 
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 هشیار باشیم و عیِن اسب با چشمای باز بخوابیم تا مبادا کاله سرمون بره.
 

آسوده ای داشته باشیم،اما اعصاب و فکِر همیشه مشغولمون  شاید به نظر زندگیِ 
 ..داره بهاِی این آسایش رو می پردازه

 ما آسایش داریم ،اما آرامش نه، نداریم.
  

اال ح تاد و گفت: تاییِد استدالل و توضیحاِت شهریار تکان دا رایِ مریم سری ب
 دکتر. اینجوری به این قضیه نگاه نکرده بودم ..حق باشماست اقایِ 

 
وای با دخترعمه هاِی من خ ربان نثاِر مریم کرد و گفت : نمیشهریار لبخندی مه

 بیشتر آشنا بشی؟
 

مریم خنده ای کرد و گفت : نه اینکه خیلی هم فرانسوی بلدم که بخوام 
 سِر صحبتو باز کنم..!  باهاشون

 
 شهریار:نگران نباش..گفتم که خانواده ی عمه ، همگی انگلیسی بلدن.

 
 ریم : خب بدبختی من همون انگلیسیم هم داغونهم
 

 شهریار: اشکالی نداره کم کم راه میفتی
 

شهریار رو به دختراِن عمه اش چیزهایی به زباِن فرانسوِی فوق العاده غلیظ 
 که یکی از دخترها به سمِت مریم آمد ،دسِت او را گرفت  گفت
   Let's go moriaو گفت  

 ( )ترجمه = بیا بریم ماریا
 

   مریم فورا گفت :
my name is maryam ,not moria 

 (ست نه ماریاهمن مریم  اسمِ )ترجمه=
 
 دختر خنده ای کرد و 
 oh. Im sorry moryamگفت:  

 )ترجمه=آه ببخشید ُمریام(
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مریِم ساده رو مریم نوچی کرد و گفت : بابا دوتا زبون یاد گرفتی،اونوقت یه 

 نمیتونی تلفظ کنی!
 

ا روِی دهانش گذاشته و بی ین را گفت و سپس رو به شهریار که دستش رمریم ا
 ندید گفت : مگه اینا مسیحی نیستن؟خ صدا می

 شهریار سری تکان داد و گفت : اره
 

 مریم قیافه ای خنده دار به لب و دهانش داد و گفت: خب دیگه بدتر.
 ...ستعیسی  حضرتمریم، مادرِ 

 تونن درست تلفظ کنن؟ ون رو هم نمییعنی اینا اسِم بانوِی اوِل دینش
 

شهریار با آرامش گفت: اسِم تو ،یک اسِم ِعبرانیه ،ودر اصل همون ماریام هست 
 که در زباِن عربی و فارسی به صورِت مریم تلفظ میشه

 کنید. این اسم در اصل ماریام هست نه مریم .شمابه اشتباه مریم تلفظش می
 

اه با لب و لوچه ای آویزان گفت: یعنی تو هر مریم با ُگنگی سرش را خاراند ،آنگ
 دفه منو با اطالعات عمومیت سنگِ رو یخ کنا..! 

 یه دفعه هم بزار من تو بحث هامون َبرنده شم ..اَه حالم گرفته شد.
 

 سالی از مریم بزرگ تر بود. 0بود،تقریبا "ِرِبکا "دختر که نامش 
نی آبی و چهره ای کامال دختری قدبلند و باریک ، با موهای طالیی و چشما

 اروپایی.
تا بیروِن عمارت کشید ، تا   ِرِبکا بی حرف دسِت مریم را گرفته و به دنباِل خود

پشِت ساختمان رفت ،مریم به خیاِل اینکه او میخواهد چیزی نشانش دهد،بی 
 رفت تا اینکه به یک اسطبل رسیدند. حرف دنبالش می

 
گلش شکفت و لبخندی به ِربِکا زد..رِبکا به مریم بادیدِن اسب ها حسابی گل از 

 او
 Do you want to ride a horseگفت: ? 

 )ترجمه=میخوای سوارکاری کنی؟(
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نتخاِب ِرِبکا مریم هم که از خدایش بود، فورا پذیرفت و سوار براسبی ،به ا 

 شد،در حالی که
 انست ِرِبکا با این کار چه نیِت شومی برای او دارد.د نمی 
 

 ِرِبکا سوار بر اسبی دیگر شد و جلوتر از مریم حرکت کرد.
ا ت  مریم دور شدِن ِرِبکا را که دید،شیرین کاری اش گل کرد و تصمیم گرفت

 سوارکاریش را به ُرِخ او بکشد.
 

کمی که سرعت گرفت ،بالخره به ِرِبکا رسید و از او پیشی گرفت که نفهمید چه 
وحشیانه شروع به  و، وِت ِرِبکا چگونه َرم کرداِی سشد که اسبش با شنیدِن صد
خواست هرطور که شده مریم را که محکم به  می  شیهه کشیدن و تقال، کرد و
 زین چسبیده ،به زمین بزند.

 
د بالخره مریم مقاومتش را از دست داد و از ارتفاِع بلنِد اسب به زمین پرت ش

رت شدنش روِی زمین ،در رکاِب اِی او هنگاِم پَ پ اما همه چیز به اینجا ختم نشد،
 اسب گیر کرده بود .

اسب باسرعت می دوید و مریم درحالی که یک پایش در رکاب و پایین تنه 
به صورِت وارونه روِی زمین آویزان شده بود، به دنباِل اسب روِی زمین   اش

 کشیده میشد
ش روِی اسب طلبید..اما ِرِبکا درحالی که و کمک می کشید باتماِم توانش جیغ می 

قهقهه میزد و با سوت زدن، اسب را بیشتر به طغیان   نشسته بود، باصداِی بلند
 وا میداشت..

 ربکادستش را دوطرِف دهانش گرفت و گفت :
 Adrian is  for me.. 

do you anderstand  silly? 
 )ترجمه= آدریان ماِل منه..فهمیدی احمق؟(

 
 گوش خراش تر میشد.مریم لحظه به لحظه جیغ هایش بلندتر و 

دقیقه ی تمام که مریم روی زمین به دنباِل اسب کشیده  5پس از  تااینکه بالخره

ول شهریار و پشِت سرش می ُشد، جیغ هایش به گوِش اهِل خانه رسیده بود و ا
عمه و شوهرش و در اخر خواهِر ِرِبکا ،دوان دوان خودشان را به زمیِن خاکِی 

 کاری بود،رساندند.پشِت عمارت که مخصوِص سوار
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 ِل اسب کرد که دورتادوِر میدانِ شهریار بالفاصله شروع به دویدن به دنبا
 سوارکاری، باسرعت 

 وید.دَ  می
 

بالخره به او رسید و با چندین مرتبه دست دراز کردن ،توانست افساِر اسب را 
 هاسب را مجبور ب  که روِی زمین کشیده میشد ،در دست بگیرد و با کشیدِن آن،

 ایستادن کند.
 

 .شیدک اسب به یک باره از حرکت ایستاد و روِی دوپایش بلند شد و بلند شیهه می
 

شهریار بی توجه به َرم کردِن اسب ،فورا دستش را پیش برد و پاِی مریم را از 
رکاب بیرون کشید و پس از ِول کردِن افسار ، اسب را رها کرد تا از انها دور 

 شود.
 

یم زانو زد و َسر و صورِت خونیِن او را در دست گرفت شهریار کناِر مر
 ،بالفاصله او را بغل گرفت و بلندشد.

 
در حالی که مریم را روِی دست بلند کرده بود، دوان دوان به سمِت اتومبیلش  

 رفت.
او را روِی صندلی خواباند و فورا ماشین را دور زد و پشِت فرمان نشست ،که 

ماشین داخل اورد ، یقه ی شهریار را  سقِف نداشته یازناگهان ِرِبکا دستانش را 
 گرفت و در حالی که ماننِد ابِر بهار 

 گفت. گریست،تندتند چیزهایی به زباِن فرانسه به شهریار می می
 

 خیره شد.  شهریار ابتدا با ُبهت و ناباوری به دختر عمه ی گریانش
 ز کرد.اما ناگهان ماننِد شیری ُغّران،درِب اتومبیلش را با

 پیاده شد و شروع به کتک زدِن ربکا کرد.
شت هاِی سنگینش را که مریم قبال طعمشان را چشیده بود، بر توانست مُ  تامی

صورِت ربکا زد و در نهایت او را به زمین زد و شروع کرد به لگد زدن به 
شان ،خودشان را به او رسانده و دختر شکم و کمِر او که بالخره عمه و شوهرش

 زور از زیِر دست و پاِی شهریاِر عصبانی ،بیرون کشیدند. را به
 

عمه روِی زمین نشسته و با تعجب و ناباوری ،در حالی که دخترش را در 
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 کرد آغوشش پنهان کرده بود،به شهریار نگاه می
دکتر ویالر نیز بازوهاِی شهریار را گرفته و سعی دلشت او را آرام کند که 

صداِی  لگدی محکم به دهاِن ربکا زد که   برد وناگهان شهریار پایش را باال
با جیغی گوش خراش، دهانش  .ربکاشکستِن استخواِن فکش به راحتی شنیده شد

را گرفت که خون از البالِی انگشتانش به شدت جریان داشت و به دقیقه نکشیده 
 .تماِم لباسش از خون ،ُسرخ شد و میاِن دستاِن مادرش از حال رفت

 
زهایی را بلند بلند براِی عمه و شوهرعمه اش تعریف کرد و در اخر شهریار چی

انگشتش را تهدید وار براِی انها تکان داد و بی توجه به ربکاِی بی هوش شده ی 
 غرق در خون، پشِت فرمان نشست.

 
پایش را روِی گاز گذاشت و اتومبیل با تِیکافی بلند،از زمین کنده شد و به 

 .سرعت از انجا خارج شدند
 

 شهریار به صورِت دیوانه کننده ای در خیابان ها رانندگی میکرد.
گفت و  رفت و زیِر لب چیزهایی به فرانسوی میگ سبقت هاِی غیِر مجاز می

 دقیقه طی کرد 29مسیِر یک ساعته ی بیمارستان را در 
 

مقابِل ورودِی بیمارستان ،توقف کرد و مریم را روِی دو دست بلند کرد و در 
 فت.اغوش گر

دوان دوان پله ها را طی کرد و او را روِی برانکاردی گذاشت و همراه با چند 
 پرستار او را به اتاقی بردند.

 
پرستار ، گرداگرِد تخِت مریم ایستادند و مشغوِل بررسی زخم  0یک دکتر و 

 های او شدند.
 
 بااینکه هنوز گرم بود و درِد اصلی را احساس  

 سوخت. میکرد..بازهم تماِم تنش  نمی
 

 کرد َسر و گردنش در حاِل جداشدن از تنش است. احساس می
کمرش از کشیده شدن روِی زمیِن خاکی و سنگ الِخ میداِن سوارکاری، سوخته 

 و ماالمال از خون بود.
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 ِِ خونی که بر صورتش جریان داشت را کامال حس میکرد.
 

ش مشغول به کار شهریار پرستاران را کنار زد وچیزهایی به انها گفت و خود
شد که انها دیگر نزدیک نشدند و فقط چیزهایی که شهریار و آن پزشکِ دیگر 

 دادند. احتیاج داشتند را به انها می
 

 با احساِس درِد شدیدی در ناحیه ی سر و گردنش چشمانش را گشود.
 و لوکس دید VIPنگاهی به اطراف انداخت و خودش را در یک اتاِق 

 ه، بربالینش نشسته و دسِت او را در دست داشت.شهریار با صورِت خست
 

 صورتش از درد جمع شد و با صدایی گرفته که گویی از تِه چاه به گوش می
 رم خیلی درد میکنه ..داره منفجر میشه.رسید،گفت : سَ 

 
 شهریار سری تکان داد و فورا زنگِ زیِر بالشِت مریم را فشرد.

اتاق شد و روبه شهریار ،مودبانه ایستاد چند لحظه بعد پرستاری سفید پوش وارِد 
 و چیزی گفت.

 
شهریار باصدایی خسته و داغون، به پرستار چیزهایی گفت و پرستار سری 

 تکان داد و از اتاق خارج شد.
 

چند دقیقه بعد با ُسرنگی در دست به اتاق بازگشت و سوزِن ُسرنگ را در مایِع 
 ا هم پشِت سرش بست.ِسُرم تخلیه کرد و از اتاق خارج شد ، در ر

 
 

ِی شکِم مریم رد کرد و آن شهریار لبه ی تخت نشست ، یک دستش را از رو
 ِخیمه زد. شِن او ، روِی تخت گذاشت و رویدب سمتِ 

 
 اشورِت او کشید ،خم شد و پیشانِی یک دسِت دیگرش را نوازش گونه روِی ص

 ی عروسکم.باندپیچی شده بود ، بوسید و گفت: خیلی زود خوب میش  را که
 خودم ازت مراقبت میکنم

 
 مریم به شدت آسیب دیده بود.

 سرش شکسته وچندین بخیه خورده بود
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برای بخیه زدن، موهاِی یک طرِف سرش را با ماشین تراشیده بودند و مریم 

وقتی متوجه شد که چه بر سِر موهاِی نازنینش آمده،چنان بناِی گریه سر داد که 
 انده بود که براِی آرام کردنش چه کندشهریاِر بیچاره مستاصل م

  
گردنش با گردنبنِد طبی محکم بسته شده بود و پاِی راستش هم به عالوه ی دسِت 

چپش در گچ بود.پوسِت قسمِت شانه ها و کمرش به شدت سوخته و دردی بس 
 وحشتناک داشت

 
 باتزریِق مسکن، کم کم آرام شد و باِر دیگر چشمانش را روِی هم گذاشت

 
 وز از بستری بودِن مریم در بیمارستان ر0

ه می وضع همچنان همان بود..تا به هوش می آمد، انقدر از درد نال گذشت و  می
 کرد که مجبور

شدند مسکن تزریق کنند تا بخوابد..بعد از انکه بیدار میشد، دوباره وضع  یم 
 همین بود...

ر نبود براِی لحظه شهریار همچنان ُمِصرانه از او پرستاری میکرد و حتی حاظ
 ای از او فاصله بگیرد

 
رئیس  به احتراِم شهریاری که پدرش سهام داِر اصلِی انجا بود،،مدت دراین 

کی یکی یان بیمارستان هیئت مدیره ی بیمارستان و همچنین تک تکِ پزشکاِن 
 به عیادتش امدند.

 
 .ه بودنداتاقش ُپر از گلهاِی رنگارنگی بود که عیادت کنندگانش برایش اورد

 
عمه و شوهرش با در دست   دوستان و فامیل های شهریار نیز به عالوه ی

داشتِن سبِد گلی بزرگ به عیادتش آمدند و با چهره ای َشرمگین و خجالت زده، 
 بابِت کاِر دخترشان از مریم عذرخواهی و دلجویی کردند.

 
ش از سِر عمه ارام در گوِش مریم گفته بود که دخترش را ببخشد، زیرا عمل

نادانی بوده ،عمه گفته بود که دخترش خیلی وقت است که دلبسته ی شهریار 
مریم درکناِر شهریار،از کوره در رفته و این حرکِت ناپسند را   است و با دیدنِ 

 مرتکب شده
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 شهریار: االن خوب شد؟
 

 یمریم چشمانش را بست ، پلک هایش را محکم روِی هم فُِشرد و گفت :اره مرس
 

 نگاهی به اطراف کرد وگفت : بالخره از شِر محیِط بیمارستان خالص شدم.
 هخور الم از بوِی بیمارستان به هم میباید از همون روز منو میاوردی خونه ..ح

 
ستش را به کمر زد و نفسی عمیق کشید د دو شهریار کمرش را راست کرد،

 ،نگاهش را به مریم دوخت و گفت : االن خوبی؟
 

 همین که دیگه درد ندارم ،برام یه دنیا ارزش داره.مریم : 
حاظرم چند سال هم که شده دست و پام تو گچ باشه ، اما دیگه یه لحظه هم اون 

 دردهاِی وحشتناک نیاد سراغم..خیلی عذاب آور بود
 

شهریار باچهره ای غمگین لبه ی تخت نشست ،چشمانش را به چشماِن مریم 
و َخش دار گفت: معذرت میخوام..ببخشید که دوخت و آرام باصدایی گرفته 

..ولی بهت قول میدم ،ازت محافظت کنمنتونستم تو این مدت اون طور که باید
 ،این ربکاِی پلید رو ادبش کنم.

 
مریم نفسی عمیق گرفت و گفت:اتفاقیه که افتاده دیگه ..اونم دسِت خودش 

 اِل منوبگیره.خواسته مثال ح نیست..بیچاره عاشِق تو بوده ،اینجوری می
 خیلی هم بد کتکش زدی، گناه داره.

 
شهریار :دختره ی احمق..تاحاال چندین مرتبه راجِب این مسئله بامن صحبت 

 کرده و منم هردفعه بهش گفتم که هیچ حسی نسبت بهش ندارم.
 ،اما به گوشش فرو نمیره.

 
ند رو نبمریم کمی پاِی گچ گرفته اش را روِی کوسن جابجا کرد و گفت: این گرد

 نمیشه باز کنی؟دارم خفه میشم.
 شهریار: گردنت آسیب دیده عزیزم،بزار پس فردا بازش میکنم برات.

مدِل پسرانه،از َته کوتاه   مریم با بغض دستی به موهایش که حاال یک طرفش
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 شده و طرِف دیگرش کامل تراشیده شده بود و گفت: چرا موهامو تراشیدین؟
سال صبر کنم تا دوباره بلند  29ت کشیدم،حاال باید من برای بلند کردنشون زحم

 بشه.
 

شهریار لبخندی زد و گفت: همینجوری هم خوشگلی.صبر داشته باشی،دوباره 
 بلند میشه

 حاال که کچل شدم هم دوسم داری؟ مریم با ناز گفت : یعنی 
 شهریار خنده ای کرِد ،لُِپ او را کشید و گفت : معلومه که دوستت دارم ..تو هر

 شکلی که باشی،بازم فندق کوچولوی خودمی 
 

 مریم : شهریار؟
 شهریار: جاِن دلم

 
 مریم: جاِی این زخم ها روِی بدنم می مونه؟

 
اره..ولی به مروِر زمان کم رنگ میشه   شهریار لبخندی َغمزده زد و آرام گفت:

و فقط یه رِد َمحو ازش می مونه که اونم صنعِت داروسازی و علِم پزشکی 
 قدر پیشرفت کرده که خیلی راحت میشه درستش کرد.اون

 ارم حتی یک لکِ ساده هم از این زخم ها رو تنت بمونهذ بهت قول میدم نمی
 بهت قول میدم عزیزم..نگران نباش

*************************************** 
 با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت : تو اینجا چیکار میکنی؟ 
 

عیه که واسه خودت درست فرشته : چه بالیی سرت اومده؟ این چه سرو وض
کردی؟نکنه شهریار کتکت زده؟ اره خب اینم برادِر شهاِب دیگه ،هر کاری ازش 

 ممکنه..جفتشون بی رحمن.
 

مریم خنده ای کرد و گفت : صبر کن بابا..چی میگی واسه خودت ؟ شهریار 
واسه چی باید منو اینجوری تا این حد کتک بزنه ؟ مگه چیکار میتونم کرده 

 باشم؟!!
 خیالت راحت کتک نخوردم .. تصادف کردم

 
فرشته ابرویی باال انداخت و گفت: که اینطور..واال ما کم از این دوتا غولَتشن 
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 کتک نخوردیم 
 انگاه ادامه داد:حاال کجاهست؟

 
 ردهگ پیش اومد،رفتش ..البته زود برمی مریم: تا االن اینجا بود ،یه کاری واسش

 
ز صورتش کنار زد و گفت : تو اینجا چیکار فرشته موهاِی خوش حالتش را ا

 میکنی؟ واسه چی اومدی ؟
 

مریم: پیشنهاِد شهریار بود که یه مدت بیایم اینجا ،من شرایِط اینجا رو ببینم که 
 اگه خوشم اومد،بیایم اینجا زندگی کنیم

 
 حاال خوشت اومده ؟  فرشته: خب؟

 
ست..ولی از وقتی که اومدم مریم: اینجا همه چی قشنگه ..همه چی یه جوِر دیگه 

 اینجا،احساِس خفگی میکنم.
 راحت نیستم .حس میکنم تو زندونم.

 
فرشته پوزخندی زد و گفت : فکر میکنی واقعا شهریار همه چیزو رها میکنه و 

 میاد ایران زندگی کنه؟
 

 مریم: خودش که اینجوری میگه
 

ت : یه چیزی ازت فرشته کناِر مریم نشست،خودش را به سمِت او َخم کرد و گف
 بپرسم راستشو میگی؟

 
 مریم : خب آره ..چرا باید دروغ بگم ..!؟

 
فرشته : چجوری دِل اینا رو دزدیدی که غالِم حلقه به گوِشت شدن؟ باچه ترفندی 

 خامشون میکنی؟به منم یاد بده ..شایدم ُمهره مار داری و رو نمیکنی ..!
 

 ی داری میگی فرشته؟!!مریم با ُبهت به فرشته خیره شد و گفت : چ
 یعنی چی که من خامشون کردم؟!

 من چه نیازی به غالِم حلقه به گوش دارم؟ 
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 اصال کی گفته شهریار غالِم منه؟
فهمی که نه تنها اون غالِم حلقه به گوِش من نیست،بلکه  یه مدت اینجا بمونی می

 حترم رو دارم .هرکاری که دلش میخواد انجام میده ..منم اینجا ُحکِم یه زندانِی م
ارم ..چی داری میگی برا ذپامو از حصارهای خونه اونورتر ب اره منذ حتی نمی
 خودت؟ 

 
تازه ترسم از اینه که همون طور که میگه، بیاد ایران و بعد از این که ازدواج 

داره بیارتم تو این خراب شده..تواین   کردیم و َخرش از پل رد شد،به زور َوَرم
 ت شده.مدت زورش بهم ثاب

 
فرشته که گویی منتظِر همچین فرصتی بود تا سِر عقده هایش را باز کند، سری 

 تکان داد و گفت : بعیدم نیست .به هر حال اینم برادِر شهاِب دیگه 
 

بش،همون  ظاهرش مهربونه ولی وقتش که شد، میشه عیِن همون برادِر سگ َمصَّ
 قدر بی رحم و لجباز.

 
 شون رفتن. جفتشون به اون ننه ی عجوزه

 زنیکه خودش کم بود، دوتا ببِر گرسنه هم زایده که فقط اینو اونو ِبَدَرن.
 

مریم با دهاِن باز به فرشته و آن لحِن چندش اورش ُزل زد..باورش نمیشد این 
 اصطالحاِت زشت را از زباِن این زِن خوش پوش و زیبا بشنود.

و از سوِی شهاب مورِد ستم اما ترجیح داد سکوت کند ..به هر حال هرچه باشد، ا
 واقع شده بود و اکنون حق داشت که از شهاب دل چرکین باشد.

 
فرشته سرش را به گوِش مریم نزدیک کرد و گفت :.ایناخونوادگی بی عاطفه و 

 بی رحم هستن
گوِل مهربونیاِی شهریار رو نخور ..اگه زنش بشی و خرش از پل رد بشه،عیِن 

زورگو و دیکتاتوره ،درست مثِل اون داداِش  سگ تیکه تیکه ت میکنه ،چون
ید.ولی براش زنابود کرد و هیچ کس هم َککِش نگ پدرسگش که منو

 دارم،خبرنداره چه آشی براش پختم.!
 

و واقعا هم کسی نمی دانست که فرشته چه آشی براِی شهاب پخته و چند ساِل بعد 
هاب به ارمغان با رونمایی از آشی که پخته ، سکته ی قلبِی دیگری برای ش
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 خواهد آورد.
 

 وره.خ ادامه داد : شهریار به دردت نمی فرشته
 ه زنش بشی ،پشیمون میشی..اون نمیولش کن و برو دنباِل زندگیت..باور کن اگ

ونه تو رو خوشبخت کنه، چون دیکتاتوری و زورگویی تو خوِنشه..عادت داره ت
 به فرمانروایی کردن.

 اره عین ادم زندگی کنی .ذنمی
 

اره بیرون بری..تازه این ذدت گفتی تو خونه حبست کرده و نمیهمین حاال خو
 اولشه باور کن مریم ،زنش بشی بدبختت میکنه.

 حواستو جمع کن دختر..از ما گفتن بود.
 

فرشته اینها را گفت و بی توجه به حاِل خراِب مریم،او را در ُبهت و ناباوری 
 تنها گذاشت و از اتاق خارج شد.

 
 نفسش در سینه حبس شده بود و قدرِت تکان خوردن نداشتمریم 

 
 ت ؟ اینهاچه صفاتی بود که به شهریاِر عزیزش نسبت داده بود.!گف فرشته چه می

 
 چرا نمانده بود تا جوابش را بگیرد؟

 
اب ند و شهریار با شهک فریاد بزند و بگوید که اشتباه میچرا نماند تامریم سرش 

 فرق دارد؟
 

بشنود که شهریار تا به العان چه محبت ها که به مریم ارزانی نکرده  چرا نماند تا
 و چه رنج ها که به خاطِر او متحمل شده.

 
 نمی چسبید.  محال است ..هرگز این برچسب ها به مرِد مسئول و ُمتعهِد او

 
رد، شهریار مردی بود نمونه که شبیهش در دنیا وجود نداشت ک فرشته اشتباه می

 تا به حال ندیده بود.  ود داشت،مریم،یا اگر هم وج
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 شهریار :خانوم کوچولوِی من حالش چطوره؟
 

 افتضاح  مریم با اخم سرش را به زیر انداخت و گفت:
 

 شهریار چشمانش را ِگرد کرد و گفت : چرا؟چی شده؟
 

 تونستم حرکت کنم مریم: پوسیدم تو این اتاق.کاش الاقل پام سالم بود و می
 

 لبخندی زد و گفت : خب از اول میگفتی عزیزم.شهریار 
شهریار این را گفت ، به سمِت کمِد لباس های مریم رفت و ادامه داد: بپوش 

 ببرمت یه جای خوب.
 مریم: کجا؟

 شهریار : برِج ایفل
 

مریم با دهاِن کج از این حرِف شهریار ،گفت : ُبرِج ایفل؟!!! تو منو با این دست 
 ندازی؟ ببری ُبرجگَردی؟داری َدستم می خوای و پاِی ُچالق می

 
 شهریار خنده ای کرد و درحالی که لباس های مریم را روِی رگال جابه جا می
کرد، یک پیراهن انتخاب کرد و گفت: آره دیگه ..مگه چشه؟تماشاِی پاریس از 

 اون باال واقعا دیدنیه
 

.میخوای ملت مریم خنده ای کرد و گفت : آخه من چجوری قراِر برم اون باال.
 َمسخره م کنن.!

 
شهریار: واسه چی باید مسخره کنن؟ از این گچ ها و زخمها کامال مشخصه که 

 حادثه ای برات ُرخ داده..ضمنا اینجا فرانسه ست نه ایران
 

مردِم اینجا با مردم ایران کامال فرق میکنن..اینجا هرکسی سرش به کاِر خودشه 
ی از بزرگترین سرگرمی هاشون،به کاِر ،درست برعکِس ایرونی ها که کال یک

 بقیه کار داشتنه
 

شهریار پس از سخنرانی اش براِی قانع کردِن مریم ، پیراهِن سفیدی که روِی یقه 
اش ،دستمال گردنی قرمز بسته میشد، به همراِه شلواِر جینی ،سمِت مریم گرفت 
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 و گفت :برم بگم الیزابت بیاد تنت کنه.
خوای  جین کرد و گفت: پاچه ی تنگِ اینو چجوری می مریم اشاره ای به شلوار

 از پاِی گچ گرفته ی من رد کنی؟
 

شهریار کمی با نوِک انگشتانش چانه اش را خاراند و گفت : راست میگیا..پس 
 بهت بدم  بزار یه َدمپاشو

 
 خوشبختانه مریم قسمِت قوزِک پایش در رفته و نشکسته بود.

باالِی قوزکش را گچ گرفته بودند و این مسئله  به همین خاطر هم فقط کِف پا تا
 رد.البته فقط شلواِر َدمپاک ی براِی شلوار پوشیدنش ایجاد نمیمشکل

 
دقایقی بعد، مریم به کمکِ الیزابت ،شلوار جیِن آبی اش را با پیراهنی سفید که از 

 جنِس ساتن و کامال قالب و اندازه ی تنش بود به تن کرد.
 سفیدش را به سر کرد و جلوِی گلو،گره ای به ان داد.-روسرِی کوچکِ قرمز

 شهریار با زدِن ضربه ای به در وارد شد و گفت : حاظری؟
مریم سری تکان داد و گفت : اره ..ولی چجوری میخوای منو ببری؟ نکنه 

 میخوای ویلچر نشینم کنی؟
 

 شهریار : نترس عزیزم ..اگه میگی از نشستن روِی ویلچر حِس بدی بهت دست
 نم.ک مجبورت نمی میده.خب منم

 .عصا هم که نمیتونی دستت بگیری،چون یه دستت گچه..پس یه راه حل میمونه
 مریم : چی؟

 
دستش را ارام و به گونه ای که به شانه   شهریار بی حرف به سمِت مریم رفت و

هاِی زخمِی اش فشاری وارد نکند دوِر کمِر او گرفت و دسِت دیگرش را از زیِر 
ش *هایش رد کرد و آرام و با احتیاط او را روِی دودست بلند کرد و در آغوزانو

گرفت..آنگاه درحالی که به سمِت دِر اتاق میرفت گفت : این تنها راهیه که 
 میمونه

مریم دسِت سالمش را دوِر گردِن شهریار حلقه کرد و با تعجب گفت : میخوای 
 ل کنی؟*تماِم مدت منو بغ

 
 فت : اره دیگه..مگه راِه دیگه ای هم هست؟شهریار لبخندی زد و گ

مریم خجالت زده لبش را به دندان گرفت و گفت : باشه اشکالی نداره ، ویلچره 
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 رو برام بیار ،با ویلچر بریم
 

شهریار نگاهی دقیق به چشماِن مریم کرد و گفت: اوه اوه چه لحِن 
 جگرسوزی..انقدر از ویلچر بدت میاد؟

 
و گفت : ادم حس میکنه پیر و زمین گیر شده.نگاش هم مریم سرش را تکان داد 
 که میکنم حالم بد میشه.

 
شهریار ابرویی باال انداخت و گفت : مگه شهریار ُمرده که خانم کوچولوش 

 ویلچرنشین بشه؟
 

 مریم : سنگین نیستم؟اذیت نمیشی؟
 

شهریار: نه خدا رو شکر ،هرچه قدر لوسی ،به جاش سبکی و به راحتی قابِل 
 لیحم
 

 مریم: من لوسم؟
 

شهریار در حالی که مریم را روِی دست بلند کرده بود، از پله هاِی عمارت پایین 
 آمدو گفت : نه من لوسم که از ویلچر بدم میاد.

 البته اگه منم مثِل تو بودم و یکی رو داشتم که نازمو بخره،حتما میگفتم بغلم کنن.
 

خنده ای بلند گفت : تو رو بغلت  مریم صورتش را به گردِن شهریار کشید و با
 کیلو وزن؟  292کنن؟ با

 
تو رو مرداِن آهنین هم بخوان بغل کنن، کمرشون نصف میشه..خودتو با من 

 مقایسه میکنی؟
 

شهریار مریم را روِی صندلِی اتومبیل نشاند ،خنده ای کرد و گفت : ای بابا..این 
 حکه ی دسِت تو.ضم شده موزِن من

 ا ،قد دارما.وزنم با َقدم همخونی داره دیگه.ت  208بابا ناسالمتی 
 کیلوام که هرکس ندونه فکر میکنه همش چربیه.292همچین میگی

انگاه پیراهنش را باال زد،عُضله هاِی در هم پیچیده و محکِم شکمش را که 
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حاصِل ورزِش ُمداوم بود به مریم نشان دادو گفت:ببین ،یه ِگَرم چربی هم ندارم.. 
وآمپول نیست.عضله ست.واسه ساختنشون زحمت کشیدم، به جاِی اینکه اینا پودر 

 ازم تعریف کنی ،هِی مسخره میکنی.!؟
 

مریم خنده ای کرد و گفت: بعله اقاِی دکتِر ورزشکار..میدونم از نوجوانی به 
 .شکِل حرفه ای ورزش کردی..داشتم شوخی میکردم بات

 
شهریار که او را مانند نوزادان در  نگاهی به ُبرِج عظیِم ایفل انداخت و روبه

 ری؟ل بگی*ش گرفته بود،کرد و گفت : تو واقعا میخوای منو تا اون باال ،بغ*آغو
 

شهریار سری تکان داد و گفت : خب اره..البته قرار نیست با پله ها بریم که 
 ..آسانسور داره

 
نگاه مریم دستش را محکم دوِر گردِن شهریار حلقه کرد تا تعادلش حفظ شود.آ

 گفت: حاال نمیشد امروز منه ُچالق رو به جاِی این ُبرج، یه جاِی دیگه ببری؟
 زمیِن خدا رو ازت گرفتن؟

 
شهریار به سمِت ورودِی ُبرج رفت و گفت: نه نمیشه ..اینا همه میشه خاطره و 

 بعدا یاداوریش ،خنده به لبهاِی جفتمون میاره
 

م ببینیم..چقدرم شلوغه..حاالحاالها مریم نفِس عمیقی گرفت و گفت : باشه ..بری
 ...!باید تو صف باشیم که

 شهربار: ُغرنزن بچه..باید حقوِق بقیه رو رعایت کنیم
 

 مریم نگاهی به عظمِت ایفل انداخت و گفت : اینجا چند طبقه ست؟
 طبقه داره و یه عرشه که باالترین نقطه ی ُبرجه.2شهریار : 

 طبقه داره؟  2این بنا با این همه عظمت فقط  ی؟مریم با تعجب گفت : چ
 

در کماِل تعجِب مریم، طبقه ی اوِل ایفل ،سطحی کامال شیشه ای داشت و زمیِن 
 ان از جنِس شیشه بود.

 
وقتی شهریار پاروِی زمین گذاشت ،مریم در حالی که همچنان در اغوِش شهریار 

رد،سرش را به سینه حمل میشد، دستش را محکم تر دوره گردِن شهریار حلقه ک
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 ی او چسباند و گفت : اینجا چرا زمینش شیشه ایه؟ نکنه بشکنه پرت شیم پایین؟
 

شهریار خنده ای کرد و گفت : نترس عزیزم ، ضخامِت این قطعاِت شیشه ای 
 خیلی زیاده ..ترس نداره ..خودت ببین.

 
و  مریم آرام سرش را از یقه ی شهریار بیرون اورد،یک چشمش را باز کرد

نگاهی به زیِر پایش انداخت..اب گلویش را قورت داد و گفت : زمیِن شیشه 
 کردم زمیِن طبقاِت ایفل از شیشه باشه. ای..فکرشم نمی

 
اطراِف ان طبقه کرد که دور تادوِر آن صفحاِت نمایشی قرار داشت   نگاهی به

 از این که مانند البوم های دیجیتال عمل میکرد و اطالعاتی که بازدیدکنندگان
 خواستند را در اختیارشان قرار میداد. برج می

 
شهریار به سمِت اسانسور رفت و کمی بعد انها وارِد سطِح اول شدند..شهریار 
پس از انکه قسمت هاِی مختلِف موجود در ان سطح را به مریم نشان داد،گفت 

اره :بقیه قسمت ها هم همینطوره..رستوران و آمفی تئاتر و ازاین جور چیزا د
 ..انگاه گفت بیا ببرمت نمایشگاِه اینجا رو ببین ،شاید برات جالب باشه.

 
در طبقه ی دوم ،فروشگاه هایی وجود داشت که سوغات های خاِص فرانسه را 

 فروختند..جالب این بود که تماِم اجناِس فروشگاه ،مارِک ُبرِج ایفل را داشتند. می
مریم را روی دست بلندکرده و در  شهریار با کماِل حوصله در حالی که همچنان

اغوش گرفته بود،بدوِن ذره ای ابراِز خستگی ،ارام ارام میاِن قفسه های فروشگاه 
قدم میزد تا مریم بتواند از اجناِس انجا دیدن کند ..انگاه گفت: هرچیزی که نظرت 

 رو جلب کرد و دوست داشتی که اونو داشته باشی،بگو واست بخرم عزیزم.
رش را خم کرد و از خدا خواسته دستش را به سمِت یک گوِی شیشه مریم کمی س

 ای دراز کرد و گفت: اونو میخوام.
 

شهریار سرش را چرخاند و نگاهی به گوِی شیشه ای که مجسمه ی یک دختر و 
پسر در ان بود کرد و به سمِت ان رفت ،مریم را روِی یک صندلی که در ان 

 رات بیارمش.قسمت بود گذاشت و گفت : بشین تا ب
به سمِت قفسه رفت و گوی را براِی مریم آورد..روبه روِی او ایستاد، کلیِد زیِر  

ان را فشرد و برف های دروِن گوی شروع به باریدن روِی عروسک های داخِل 
 شیشه کردند و هم زمان اهنگی در ان شروع به پخش شدن شد.
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ت : بیا عزیزم ..چیِز شهریار ان گوِی موزیکال را به سمِت مریم گرفت و گف
 دیگه ای هم میخوای برات بیارم؟

 مریم سری تکان داد و گفت : اون عروسک زشته رو هم میخوام.
 شهریار با تعجب به قفسه ی عروسک ها نگاه کرد و گفت : کدومش؟

 مری دستش را دراز کرد و گفت : اون تارزانه.
 

 برایش بیاورد. شهریار اهانی گفت و رفت تا عروسکِ انتخابِی مریم را
شهریار عروسک را به سمِت مریم گرفت و گفت: این آویِز تزئینِی ماشینه ..به 

 چه دردت میخوره؟
 

مریم عروسکی که اندازه ی یک کفه دست بود را گرفت و روبه شهریار گفت : 
 الزمش دارم.

 
 شهریار لبخندی زد و گفت: دیگه چی الزم داری؟

 دیگه هیچی . مریم نگاهی به اطراف کرد و گفت:
 

شهریار سری تکان داد و گفت : خب بریم یه چیزی بخوریم و بعدش بریم قسمِت 
 عرشه ی برج.

 
 
دقایقی بعدشهریار پس از طی کردِن پلکان،وارِد رستورانی شد که انواِع  

خوراکی ها و غذاهاِی فرانسوی را به صورِت سلف سرویس روِی یک میز بلند 
 ر شیک و باکیفیتچیده بودند..رستورانی بسیا

 
شهریار نزدیک ترین میز به پنجره های رستوران را انتخاب کرد و مریم را 

روِی صندلی نشاند و خود نیز ان سمِت میز روبه روِی او نشست و گفت : این 
هست..انواِع غذاهاِی فرانسوی رو ِسرو میکنن.. هم اشپِز "ژول ورن"رستوراِن 

 ت.ماهری داره..دستپختش فوق العاده س
 

دقایقی بعد مردی کت و شلواری و بسیار شیک پوش به سمِت انها امد و با 
تعظیمی کوتاه شروع به صحبت کردن با شهریار کرد،مریم هرچه کرد تا کلمه 

 ای از لهجه ی غلیِظ فرانسوی مرد بفهمد،موفق نشد.
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 همرد نگاهی به مریم کرد و مودبانه چیزهایی گفت ،که شهریار ارام رو به مرد ب
همان زباِن پیچیده و نامفهومه فرانسه چیزهایی گفت ،مرد لبخندی زد و این بار 

 به انگلیسی رو به مریم
 nice to meet you ladyگفت :  

Welcome to my restaurant 
 )ترجمه=از دیدِن شما خوشبختم بانو..به رستوراِن من خوش آمدید(

 
 انگاه تعظیمی دیگر کرد و از انها دور شد.

 گفت : کی بود؟ مریم
 شهریار: مدیِر رستوران .

 
مریم چشمکی زد و گفت : ای کلک،معلومه اینجا زیاد میای که مدیرش شخصا 

پاشد اومد بهت خوشامد گفت،در حالی که به بقیه مشتری ها اصال نگاه هم 
 نکرد.!

 
 شهریار:من عاشِق ارتفاعم ..هرچی ارتفاع بیشتر باشه،بیشتر ازش ارامش می

 روقت نیاز به تنهایی داشته باشم ،به اینجا میام.گیرم ..ه
 

شهریار اشاره ای به دیوارهاِی سرتاسر شیشه اِی رستوران انداخت و گفت : یه 
 نگاه به بیرون بنداز..تماِم پاریس از این باال مشخصه..شب هاش فوق العاده ست.

 
-49 مریم نگاهی به بیرون انداخت و گفت: اون همه ُبرج های اسمون خراشِ 

 طبقه که تو خیابون دیدم، از این باال حتی مشخص هم نیستن.59
 

شهریار: صبر کن هوا تاریک بشه..اونوقت بازِی نورهای رنگی اسموِن 
 پاریس،از این باال واقعا دیدن داره.

 
 

با وجوِد اینکه ان رستوران سلف سرویس بود..شهریار از منو غذاهاِی مورِد 
اره ای به گارسون،از او خواست تا سفارش هایش نظرش را انتخاب کرد و با اش

 را سِر میز بیاورد.
گارسون نیز با خوشرویِی تمام،خواسته هاِی شهریار را مو به مو اجرا کرد و در 
نهایت پس از قرار دادن بشقاب هاِی حاوِی غذاهاِی متوِع فرانسوی ، روِی میز، 
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 از انجا رفت.
 
 ا اینهمه غذا سفارش دادی؟ یه مدل کافی بود.نگاهی به غذاها کرد و گفت : چر 
 

شهریار یکی از بشقاب ها را جلوِی خودش گذاشت و گفت : خب تو که تاحاال 
 غذاهاِی مخصوِص فرانسه رو نخوردی که بدونی چه طعمی دارن.

گفتم از همشون بیارن که هر کدومو که دوست داشتی بخوری..البته همشون 
 خوش مزه ست.
 نسویه خودمون رو به بقیه ی غذاهاِی اروپایی ترجیح میدم.من غذاهاِی فرا

 
مریم خنده ای کرد و گفت : خب تو اصالتا فرانسوی هستی و ذائقه ت با غذاهاِی 

اینجا وفق شده..بایدم دوست داشته باشی..مثِل ایرونی ها که همه عاشِق قرمه 
 سبزی و قیمه هستن.

 
 شهریار سری تکان داد و گفت : کامال درسته

 
 بعد از صرِف شاِم متنوع و عجیب و غریبشان

 مریم ِمن و ِمنی کرد و گفت : شهریار؟
 شهریار: جانم عزیزم.؟

 بگم، قول میدی ازم دلگیر نشی؟ یه چیزی مریم : اگه
 

شهریار با ارامش پلک هایش را روِی هم فشرد و گفت : بگو عزیزم ..راحت 
 باش..قول میدم ناراحت نشم.

 
 ازت میترسم  مریم سرش را به زیر انداخت و ارام گفت : راستش من

 ت : از من؟ چرا؟شهریار لبخندی زد و گف
 

مریم : اره ..وقتی عصبانی میشی خودتو دیدی؟ خیلی ترسناک میشی و کسی 
 جلو دارت نیست .

 دسِت بزنت هم که ماشاهلل خیلی عالیه و میزنی که طرف زمین گیر بشه.
 

انگاه اشاره ای به صورتش کرد و گفت : ببین جای زخم هاِی اهدایِی ربکا، کم 
کبودی هاِی به جامونده از سیلی های تو هنوزم  ،ولی  کم داره خوب میشه
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 باقدرت سرجاشون هستن.
 

حرف حرفه خودته ..بهم اجازه نمیدی از خونه بیرون برم ..عیِن بچه ها باهام 
 رفتار میکنی ..میترسم حرفاِی االنتو بعدا عملی نکنی

 
تو که اجازه نمیدی من از حصارهای خونه اونورتر برم و برام ِبپا گذاشتی 

 اری من برم دانشگاه ؟ذ،چجوری میخوای ب
 

 شهریار گفت : بهم اعتماد نداری؟ 
 

 مریم : دارم شهریار..بیشتر از چشمام بهت اعتماد دارم ..اما میترسم. 
 

شهریار نفِس عمیقی کشید و گفت : ببین مریم، من وقتی تورو از یه چیزی یا 
دوستت دارم و دلم کاری منع میکنم، صالحت رو میخوام..َمنعت میکنم چون 

 نمیخواد اتفاقی برات بیفته.
ونی تو این ت هنوز نمی َمنعت میکنم چون هنوز بالغ نشدی ..َمنعت میکنم چون

 اجتماِع سرتاسر دروغ و دو رنگی،گلیمتو از اب بکشی.
 

مریمه عزیزم، تو هنوز خیلی ساده ای ..فکر میکنی همه دوستت هستن و همینم 
..خیال میکنی نمیدونم تو ایران فرشته چجوری  باعث میشه که صدمه ببینی

 باهات رفتار کرده ؟
 

بود، اما تو با سادگی به روش  فرشته از همون اول هم نگاهش به تو خصمانه
 ندیدی و خ می

 دونستی که اون چه جور آدمیه. مین
حاال هم مطمئنم همون فرشته اومده و تو گوِشت یه چیزایی خونده که اینجوری 

به من دل چرکین کرده تا مثال انتقاِم کتک هایی که از دستم خورده  تو رو نسبت
 رو اینجوری بگیره.

 
سپِی دهاتی که از *اونم از بیرون رفتنت و دوست شدنت با او دختره ی رو

شناخت ،در حالی که شغِل  زندگی تو لندن َجوگیر شده بود و سر از پا نمی
 شبانه ی ِچلسی بود.تو باشگاه ها و دیسکوهاِی   اصلیش فا.حش.گی
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 شهریار دستش را روِی میز گذاشت ، تنش را به سمِت او کشید و گفت : می
بینی مریم ؟ من اگه تو رو به اماِن خودت رها کنم، با همچین ادم هاِی بی 

 ارزشی دوست میشی و خیلی راحت طعمه ی اونا میشی .
 

 ی؟ خودت بگو مریم ، تا حاال شده از کاری منعت کنم و ضرر کن
 

بهت گفتم نرو تو جنگل ..خطرناکه ..به حرفم بی اعتنایی کردی و ،اخرشم تا 
 مرگ رفتی و خدا برت گردوند.

بهت گفتم تنها از خونه بیرون نرو..لندن شهِر شلوغیه و همه جور ادم داخلش 
اشتی و به راحتی ذخوری ..بازم محل ن هستن..فعال تازه واردی و زود گول می

و نتیجش هم شد اونی که خودت میدونی و نیاز   تی ، رفتیپاروِی حرفم گذاش
 نیست تکرارش کنم .

 
خودت بگو مریم ، من کجا به ضرِر تو حرف زدم ..من هرچی میگم ، هرکاری 

میکنم، فقط به خاطره خودته چون میخوام ازت محافظت کنم عزیزم ..من 
 دوستت دارم ، دشمنت نیستم ..باور کن .

 
ه زیر و خجالت زده ، گوش به صحبت هاِی شهریار سپرد مریم تماِم مدت سرب

 که سرتاسِر آن حقیقت بود و بس ..
 
 
 

بی صدا از حقیقِت سادگی اش بغض کرد و ارام درحالی که چانه اش به سینه 
 اش چسبیده بود ،سربه زیر و بیصدا شروع به اشک ریختن کرد

 
صندلِی مریم دوزانو  شهریار بالفاصله از جا برخاست، میز را دور زد ، کنارِ 

 نشست و گفت : منو ببین مریم ..گریه چرا؟ حرِف بدی نزدم..!
 

مریم میاِن گریه، سری به نشاِن نه گفتن تکان داد و گفت : نه..اتفاقاً راس میگی 
 ..من خیلی کوَدَنم.

 
ت نشس و  شت و کناِر مریم گذاشتشهریار از زمین بلند شد،صندلی اش را بردا

 دراغوش گرفت، ارام با کِف دستش ،پشِت کمِر او میزد و ، انگاه او را
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گفتم تو کودن هستی..منظورم این بود که ...نگفت : من منظور بدی نداشتم. می 
چون خودت ساده و بی ریا هستی، دیگران رو هم مثل خودت می دونی و بقیه 

 کنن. بینن ،واست دندون تیز می هم که اینو می
 

 اری کسی گولت بزنه.دلم میذزرنگ و سرسخت..نخواد زرنگ باشی.. دلم می
 .خواد به هوش و اگاه باشی و به سادگی به کسی اعتماد نکنی

هروقت که تونستی اینی بشی که میگم، اونوقت آزادت میزارم تا هرجاکه 
 خواستی بری و باهرکس که خواستی معاشرت کنی

 
وقع منو زندونی مریم اب دماغش را باال کشید و گفت : پس میخوای تا اون م

 کنی؟اره؟
 

شهریار در کمِال تعجِب مریم ، خیلی ُرک و بی پرده گفت : آره مریم ..تا زمانی 
داری، باید خیلی ُرک  کامل براِی حضور در اجتماع رو که تشخیص ندم امادگیِ 

بهت بگم که وضع همینه و اجازه نمیدم آزادانه عمل کنی ..باید تا اونموقع تحِت 
 خودم باشی تا خیالم از بابتت آسوده باشه. حمایت و نظارتِ 

 
واستم بگم خ یشهریار ادامه داد: راستشو بخوای این چیزی بود که مدتهاست م

 بهت ولی فرصتش پیش نمیومد.
من زندگیمو فداِی تو میکنم..عاشقانه دوستت دارم و ازت حمایت میکنم ، اما در 

به صورِت جدی چیزی  عوض یک چیز ازت میخوام ، و اونم اینه که ، وقتی
ازت میخوام و چیزی رو برات ممنوع میکنم ، بدوِن مخالفت بپذیری..این مسئله 

 برای من خیلی مهمه.
 برام خیلی مهمه که همسرم که 

 سال هم ازم کوچک تره ، ازم حرف شنوی داشته باشه.، 22ا اتفاق
نه زدی از خو نه اینکه بهت بگم بیرون نرو، بعد بیام خونه ببینم بی اعتنا به من

بیرون..پذیرش این مسئله برام خیلی دشواره مریم..مثله این میمونه که بااین 
 کارت داری بهم ناسزا میگی.

ترسی چون دسِت بزن دارم ..خب من راه حلشو  تو االن گفتی که از من می 

 بهت میگم .
 مخوای که در آینده ،دیگه هرگز اون چهره ی عصبانیه منو نبینی و دست اگر می

روت بلند نشه، تنها راهش اینه که روِی حرفم، حرف نیاری و بدوِن اطالعم 
 کاری نکنی که مجبور بشم با خشونت باهات برخورد کنم



romantops

 
353 

 

 
مریم که با این صحبت ها و اتمام حجت کردن های شهریار، بیشتر از قبل 

 اکتفا کرد. "چشم"ُگرخیده بود، بی صدا فقط سرش را تکان داد و به گفتِن یک 
 

 سید و گفت : خوبه ..بریم عزیزم.*شهریار نیز پیشانِی او را بو
 
 

پس از اینکه شهریار و مریم برفراِز عرشه ی ایفل به وسیله ی دوربین هایی که 
ح ضانجا تعبیه شده بود ،پاریس را ازآن باال پشِت لنِز دوربین ها به صورِت وا

 شدند. تری دیدند، از انجا خارج
******************** 

ستش را به دیوار گرفت و آرام و تاتی کنان،از عمارت خارج شد و روِی ایوان د
نشست و به پاِی دردناکش استراحت داد و مجددا از جابرخاست و به سمِت 

 صندلی هاِی چیده شده کناره استخر رفت.
 

رت کرد و نفس عمیقی کشید..راه رفتن با آن پاِی گچ خودش را روِی صندلی پَ 
 گرفته شده واقعا سخت و عذاب آور بود.

نیم ساعتی بود که آنجا نشسته و هندزفری به گوش،مشغوِل گوش دادن به اهنگ 
 بود که ربکا را در حاِل نزدیک شدن به خودش دید.

 
 ت.ن کشید و نشسربکا بی تعارف، صندلِی روبه روِی مریم را از پشِت میز بیرو

 
چند دقیقه ای بود که هر دو در سکوت نشسته بودند و حرفی از کسی در نمی 

 آمد.
 

مریم که دید قرار نیست ربکا صحبت کند، بی تفاوت به او و آن کبودی های 
شدیده صورتش که چهره اش را چنان وحشتناک کرده بود که مریم فورا رویش 

 هِد ان زخم هاِی دل خراش نباشد.را از او برگرداند تا بیش از این شا
با ان لگد هایی که شهریار به سر و صورِت این دختر زده بود،همین که ضربه 

بته از فرشته شنیده بود که بر اثِر لگدی المغزی نشده بود،جای شکرش باقی بود.
که شهریار به صورِت ربکا زده، فکش به شدت شکسته و طِی دو مرحله 

  .مهره کرده اند پیچ وجراحی فعال ان را 
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 را پلی کرد. mp3دوباره هندزفری اش را روی گوشش گذاشت و دکمه ی  
 

بالخره ربکا دست از سکوت کردن برداشت و اشاره ای به گوش های مریم کرد 
 تا هنزفری اش را بردارد.

 
 Do you want toهندزفری را برداشت و ارام و حق به جانب گفت : ? 

say something 
 مه= چیزی میخوای بگی؟()ترج
 
 
 
 
 

 با دهانی که به سختیربکا با چشماِن آبی اش که بادمجانی پاِی آن سبز شده بود، 
 گفت : اراممی توانست ان را به علِت شکستگیه فکش باز کند، 

I love adrian so much 
 )من عاشِق آدریان هستم(

  
  Does heگفت :?مریم با بی تفاوتی شانه اش را باال انداخت و باتمسخر 

love you too 
 هم تو رو دوست داره؟( اون)
 

 ربکا لبش را به دندان گرفت و گفت: 
I was trying to get him interested in 

myself.but You kidnapped adrian  from me 
)من سعی کردم تا اونو به خودم عالقه مند کنم ..اما تو آدریان رو از من 

 دزدیدی(
 

 ی زد،اشاره ای بهمریم پوزخند
 adrian is hearعمارت کرد و گفت:  

       You can also take him from me 
     But ,if you can 

 تونی اونو از من بگیری. البته اگربتونی( )آدریان اونجاست..توهم می
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ربکا باعصبانیت از جابرخاست ،انگشِت اشاره اش را براِی مریم تکان داد و  

 کردن او کرد. از عصبانیت شروع به تهدیدنفس نفس زنان 
 

 که نشسته و مشغوِل تماشاِی ربکا بودمریم اما،بی تفاوت و ریلکس همچنان 
ته بود و با هر گرفه شکسته ی پیچ و مهره شده اش دستش را محکم روِی فک

درد بیشتر مچاله میشد ،اما نش خارج میشد ،صورتش از کلمه ای که از دها
ی بی تفاوتِی مریم ،بیشتر عصب تا اینکه ربکا از حاظر نبود عقب نشینی کند ..

شد و با لگدی به پایه ِی صندلی،او و صندلی اش را به نحوی ُهل داد،که به 
 زمین پرت شد.

 
مریم با ناله ای دردمند، روِی زمین افتاد و ناله کنان دسِت گچ گرفته اش را در 

 دست گرفت و گفت :
what are you saying?()چی میگی تو؟ 

you are crazy.(تود)یوانه ای 
 

درهمین هنگام بود که درکماِل تعجب، شهاب کنارشان ایستاد و گفت : اینجاچه 
 خبره؟

 
انگاه با همان اخِم وحشتناِک همیشگی اش رو به ربکا به زباِن فرانسه جمله ای 

گفت، که ربکا خودش را جمع و جور کرد و چیزی در پاسخ به او گفت که مریم 
 شد.چیزی از صحبت هایشان متوجه ن

 
مریم بی تفاوت به شهاب و ربکا ،دسِت سالمش را ستوِن بدنش کرد تا از زمین 
بلند شود، که شهاب پیش دستی کرد، َخم شد و با یک حرکت مریم را ماننِد َپِر 

 کاه از زمین بلند کرد و او را روِی صندلی نشاند.
 

 شید تاربکا دوباره خشمگین شد و به سمِت مریم خیز برداشت،روسرِی او راک
مثال موهای او را بگیرد،اما بادیدِن موهاِی یک سانتِی مریم ،ناکام ماند، به ثانیه 
نکشیده ،شهاب فورا به سمِت ربکا حمله کرد ،َپنجه در موهاِی بلنِد او انداخت و 
با تماِم قدرِت او را روی زمین پرت کرد،و یک پایش را روِی قفسه ی سینه ی 

 .او نگه داشت تا تکان نخورد
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ربکا دستش را دوِر کفِش شهاب گرفته و تقال میکرد تاخودش را از زیِر پاِی او 
خالص کند،اما این بار شهاب پایش را روِی ِخرِخره ی او گذاشت و بی تفاوت 

گوشی اش را از جیبش بیرون اورد   به تقالهای ربکا که در حاِل خفه شدن بود،
 بت کرد.و چند کالمی به زباِن فرانسه با مخاطبش صح

 
مریم با وحشت فورا بلند شد و دستش را محکم به سینه ی شهاب کوبید و گفت: 

 ولش کن شهاب..داره خفه میشه..تو رو خدا پاتو از رو گلوش بردار.
 

کند .اما او بی  مریم تند تند ُمشت بر سینه ی شهاب می کوبید تا ربکا را رها
شته باش.آدریان که اومد،ولش یم ُزل زده و گفت: چند لحظه صبر دارتفاوت به م

 میکنم.
در همان لحظه ،شهریار باقدم هایی محکم و بلند در حاِل نزدیک شدن به انها بود 
و با ابروهایی ِگره کرده و صورتی که مملوء از اخم بود، کنارشان ایستاد و رو 

 به مریم گفت : چی شده؟
 

ر گفت: ترو خدا بهش مریم فورا کناِر ربکا زانو زد و با التماس رو به شهریا
این بدبخت یه جای  بگو پاشو برداره، داره خفه میشه ،ببین چجوری کبود شده.!

 سالم تو صورتش نیست..ولش کنین ..
 

 شهریار به زباِن فارسی رو به شهاب گفت : چی شده داداش؟چه خبره اینجا؟
 

ش پایشهاب با همان ژسِت ریلکس،باچشم و ابرو اشاره ای به ربکا کرد که زیر 
 که من از راه رسیدم  سوگلیتبود و گفت: حمله کرده بود به درحاِل َپر َپر زدن 

وای خ خواست فرار کنه،منم جلوشو گرفتم که خودت بیای ببینم چیکار می می
 بکنی.

 
ونستم ُدِم این دختره ی لوس رو بچینم،اما خب این مسئله به ت البته خودم هم می

 رِد ربکا چیه و اینجا چیکارمیکنه.خودتون مربوطه..هرچند میدونم د
 

شهریار با دهانی باز از تعجب و چشماِن عصبی ،نگاهی به مریم کرد و گفت : 
 بازم این دختره ی احمق اذیتت کرد؟

مریم که ریلکسِی ان دو برادر را دید ،صبرش سر امد ،جیغی کشید و محکم 
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 برداشت. دسِت شهاب را گاز گرفت ،تا بالخره پایش را از گلوِی ربکا
 ربکا دستش را روی گلویش گذاشته و سرفه میکرد.

شود و با دلسوزی  مریم دستش را پشِت ربکا می زد تا نفِس حبس شده اش آزاد
به صورِت زخمی و ورم کرده اش نگریست که یک بند انگشت ،جای سالم روی 

 آن نداشت .
ت از خودش اما ربکا فورا دستش را تخِت سینه ی مریم کوبید و او را به شد

 دور کرد..
 و خوبی به چشمش نمی آمد.. الحق که این دختر،خوب و بد نمی فهمید

 
شهریار به سمِت ربکا خیز برداشت ، بازوِی او را گرفت و او را به ایستادن وا 

 داشت و سیلِی محکمی ،حواله ی صورتش کرد.
 یو در حالی که خودش را به عقب م ربکا دو دستش را حائِل صورتش کرد 

 گفت. شید، گریه کنان چیزهایی میک
 

،خم شد و خودش را ، هم ..بکا را از روِی صورتش کنار زد.شهریار ،دستهاِی ر
قِد ربکا کرد و چشم در چشماِن او بادندان هایی قفل شده چیزهایی گفت و سپس 

را کشان کشان به دنباِل خودش کشید و به   پنجه در موهاِی بلندش انداخت و او
 مبیلش رفت، سمِت اتو

 د.کشی ربکا درحالی که موهایش اسیِر انگشتاِن شهریار بود،یک بند ،جیغ می
 

شهریار درِب اتومبیلش را باز کرد و ربکا را روِی صندلی پرت کرد، در را با 
عصبانیت به روِی او بست و خودش اتومبیل را دور زد ، پشِت فرمان نشست و 

 با سرعت از محوطه خارج شدند.
 

گفت : ُبردش  بود، آب دهانش را قورت داد و م که تماِم مدت به انها ُزل زدهمری
 کجا؟ بالیی به سرش نیاره؟

 
 برتش خونشون..البته بعید میدونم سالم َبرش گردونه. شهاب : نترس..می

 
 مریم با عصبانیت گفت : تو اینجا چیکار میکنی؟

 
 کسی گزارش نمیدم. شهاب : من براِی آمد و ُشد کردن به خونه ی خودم،به

مریم : تو یه ذره رحم و مروت تو وجودت نیست؟دختره بیچاره رو داشتی خفه 
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 کردی،عین خیالتم نیست.! می
 

 شهاب : کسی که جفتک می پرونه،باید تنبیه بشه.
 ضمنا تو چجور ادمی هستی؟

 همین دختره که داری ازش دفاع میکنی تو رو به این روز انداخته.
 

ت گفت : تو مگه امریکا نبودی؟ پس اینحا چیکار میکنی ؟هر جا مریم با عصبانی
 میرم باید با چهره ی نحِس تو رو به رو بشم؟

 
 شهاب خیلی ریلکس گفت : من هرجا دلم بخواد میرم.

 
سپس ادامه داد: پس حقته هر بالیی به سرت اومده .باید حق رو به دختر عمه م 

 ه ..اونم عصبانی شده.میدادم ، به هر حال عشقشو ازش گرفتی دیگ
 

 مریم جیغ زد و گفت : من عشقه کسی رو نگرفتم.
 شهریار خودش از من خاستگاری کرد.
 قضیه ی ربکا هیچ ربطی به من نداره.

 
این ربکا و اینم شهریار، اگه راست میگه، بره و شهریارو ماِل خودش کنه..کسی 

 .جلوشو نگرفته
 

که دست و پا چلفتی هستی، ولی از  شهاب ابرویی باال انداخت و گفت :درسته
 درون خیلی زرنگی و بروز نمیدی.

دونی که به  از این حرفت کامال مشخصه که به قدرِت خودت ایمان داری و می
ونه غیر از تو به کسی ت ِب شهریار شلیک کردی که دیگه نمیکدوم قسمِت قل

 فکر کنه.
 ،تو دختر زرنگی هستی. ساده ت.برخالِف ظاهر

 
 باال برد و براِی مریم دست زد و گفت : افرین ..خوشم اومد. انگاه دستش را

 مریم چشم غره ای به او رفت و با هرس نگاهش کرد.
شهاب با اخم نگاهی به سِر باندپیچی شده ی مریم کرد که موهاِی یک سانتی اش 

ی که گویی با شخصی خیالی از گوشه های بانداژ بیرون زده بود و با حالت
حاال که ربکا این کارو کرده ..هیِف اون موهای بلند بود.ند گفت:ک صحبت می
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 باید موهاشو از ته بتراشم.اره باید این کارو بکنم.
 

 مریم با ُبهت و ترس زمزمه کرد : چی گفتی؟
 

شهاب ماننِد کسی که ُمچش را هیِن ارتکاب به ُجرم گرفته باشند فورا نگاهش را 
 خارج شد.از مریم دزدید، و با سرعت از محوطه 

 
******* 

 
 مومه.روز دیگه عروسِی پسرع 0شهریار: 

هم برای پدرم و هم برای من و برادرم، دعوت نامه هاِی جداگانه 
تونه خودشو به این عروسی  فردا دوتا عمل مهم داره و نمی  فرستادن..پدرم

 برسونه و حاال از منو برادرم خواسته تا حتما در جشنشون شرکت کنیم.
 

 ؟مریم : خب این کجاش ناراحت کننده ست که اینجوری رو ُترش کردی
شهریار گفت : نه من، ونه برادرم ،هیچ عالقه ای به شرکت در اون مراسم 

تونه بیاد،منو ویلیان بریم تا فکر نکنن  خواد حاال که خودش نمی نداریم.پدرم می
 از عمد درمراسمشون شرکت نکردیم .  که ماهمگی

 
 مریم : خب راست میگه.

 هن،خب خیلی زشتهمتونو جداجدا دعوت کردن..بعد اگه هیچ کدومتون نری
 

شهریار مقابِل درِب ساختمانی بلند،بامعمارِی لوکس توقف کرد ..نگهبان سرش 
 .را از اتاقکش بیرون آورد و به محِض دیدِن اتومبیل،ورودی را ازاد کرد

 
 شهریار اتومبیلش را به داخِل پارکینگ هدایت و سپس در جایگاهی، پارک کرد

 
 هریار؟اینجا کجاست ش  مریم گفت:

 
هست که بهت گفتم دوسال به عنواِن "شاِنل"شهریار: اینجا همون سالنه ُمدِ 

 مدلینگ باهاشون کار میکردم.
 

 مریم : واقعا؟
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 شهریار: اوهوم.
 

 مریم : خب واسه چی اومدیم اینجا؟
 شهریار : براِی مهمونِی پس فردا،جفتمون به لباس نیاز داریم ..

پشِت  لرفتن؟ اینهمه لباساِی خوشگمریم: خب مگه بوتیک ها رو ازت گ
 ویتریناِی شانزه لیزه هست..واسه چی میخوای ازاینجا بگیری؟

 
شهریار درِب سمِت مریم را باز کرد، خم شد و به او کمک کرد تا پیاده شود و 
گفت : تو لباسهاِی داخِل بوتیکها رو با لباس هاِی اورجیناِل مارِک شاِنل مقایسه 

 میکنی؟
ز معروف ترین مارک های دنیاست ومهم تر از همه اینه که اینجا شاِنل یکی ا 

 خوده شرکِت شاِنِل.
 ِِ یک دست لباس در اینجا،چندین میلیون قیمت داره

 
 مریم با ناباوری گفت: شوخی میکنی؟

 
شهریار: نه ..کامال جدی گفتم..اینجا خودِه کمپانیه شاِنله..بوتیک و فروشگاه و یا 

ان ناخالصی به جنساشون اضاف کنن و با قیمِت پایین تر نمایندگی نیست که بخو
 بفروشن.

 
 البته خب کسی براِی خرید اینجا نمیاد،چون اینجا فروشگاه نیست ..شرکته..

 
باوارد شدنشان به سالن،مریم دهانش از تعجب باز ماند، سبکِ معماری و 

و اشیاِء  دکوراسیوِن آنجا فوق العاده شیک و عجیب و غریب بود..تمام مبلمان
 دکورِی موجود در سالن ،همگی از لوکس ترین اجناس بودند..

در گوشه ای از سالن، پیشخوانی تماما از جنِس شیشه تعبیه شده و زنی جوان و 
خوش پوش،پشِت آن نشسته بود، زن با شنیدِن صداِی پاِی شهریار و مریم، سرش 

ن را دور زد ، مقابِل انها را باال گرفت و انگاه با لبخندی از جا برخاست ،پیشخوا
ایستاد و با شهریار دست داد و چند کلمه ای به زباِن فرانسه،با یکدیگر صحبت 

 کردند،
 

 زن نگاهی به مریم انداخت و به انگلیسی
 از دیدنتان خوشبختم()nice to meet youگفت :  
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 همچنین()me tooمریم سری تکان داد و گفت : 
 

اله اما بسیار سرحال و ِقبراق، درحالی که س 45در همان لحظه زنی نسبتا 

شلواِر جیِن تنگِ آبی و تاپی سفید که بیشترشبیِه رکابِی مردانه بود، به تن داشت 
ناباواری مقابلشان   و موهایش را ُدم اسبی بسته بود، از اتاقی خارج شد، با

 oh my god.I can notایستاد و به شهریار ُزل زد،انگاه گفت : !!?
believe, adrian 

 )اوه خدای من..باورم نمیشه ..آدریان..؟!!(
 

 شهریار لبخندی زد و 
 yes,it;s me.. Hows are you rashel ?    گفت :

 ؟("راِشل "  )بله..منم..حالت چطوره
 

زن بالخره از جایش تکان خورد و با اشتیاقی فراوان به سمِت انها امد و بدوِن 
 ریار جا داد و لحظه ای ِدرنگ،خودش را در آغوش شه

 کجابودی تو پسر؟()Where were you boyگفت :
 

شهریار،ارام او را از خود جدا کرد و پس از تعارفاِت معمول، زن ،نگاهی 
متعجب به مریم انداخت و بالخره بالبخند،دستش را پشِت سِر شهریار گذاشت و 

 او را به سمِت اتاقی هدایت کرد.
 

ار، روِی مبلهای چرم و لوکِس داخل اتاق نشسته دقایقی بعد، مریم در کناِر شهری
خورد، با قهوه و  بودند و مردی خوش پوش که اصال ظاهرش به ابدارچی نمی

 کیک شکالتی از انها پذیرایی کرد.
 

مریم نگاهی به دکوراسیوِن شیکِ اتاق انداخت و در دلش سلیقه ی دکوراتوِر آنجا 
 را تحسین کرد.

 
متر مساحِت ان بود..یک سمِت  299گ که بیش از انجا اتاقی بود بسیار بزر

اتاق ، کامال تا سقف، شیشه کار شده و ویوِی خیاباِن زیباِی شانزه لیزه را به 
 نمایش گذاشته بود..

زیِر شیشه هاِی سرتاسری ، یک عدد میِز فوق العاده بزرِگ ریاست به رنگِ 
ِن بزرگی پشِت ان مشکی، که لبه های ان چرم دوزی شده بود ،با صندلِی چرخا
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 خورد. ،به چشم می
به صورِت نیم   مقابِل ان میِز چندمترِی بزرگ، یک سرویس مبِل چرِم مشکی

 دایره ،چیده شده ومیزی به همان رنگ میاِن مبلها گذاشته شده بود.
 

نفره ،به همراِه صندلی هاِی چرخ  24در ان سمِت اتاق، یک عدد میِز کنفرانِس 

شکی چیده شده بود..ودر سمتی دیگر،سرتاسر قفسه هاِی دار، از جنِس چرِم م
لوکس که ترکیبی از ام دی اف و شیشه بود،کناِر دیوار تعبیه شده که نیمی از ان 

 با کتاب و نیمه دیگر،با اشیاِء دکوری و لوکس دکور شده بود.
 
بسیار بلندی ازچهره ی مدلینگ ها به دیوارهاِی ان اتاِق   تابلو های متعددِ  

گ اویخته شده بود که مریم میاِن انها، تابلوِی شهریار را نیز دید ،که با کت بزر
و شلواری برازنده،ایستاده و با ژستی که خاِص مدلینگ هاست، به مخاطبش نگاه 

 میکرد.
مریم انچنان محِو دکوراسیوِن لوکِس انجا بود که اصال متوجِه صحبت هاِی 

 شهریار و ان زن نشد.
 

 یزم؟زمریم گذاشت و گفت : حالت خوبه ع تش را روِی دستِ شهریار دس
 

 مریم که هول شده بود، گفت: اره ..چطور مگه؟
 

شهریار اشاره ای به زن، که روِی مبِل روبه رویشان نشسته بود ، کرد و گفت : 
 راشل داره با تو صحبت میکنه..حواست کجاست؟

 
 است ."راِشل"ت نامش دانس زن، که حاال می  مریم لبخندی زد و رو به آن

 خیلی متاسفم( )Im very sorry "گفت 
 زن لبخندی زد و گفت : 
 oh,no problem()اه..نه ..مشکلی نیست 

 
زن عموِی منه..اسمش راشله..مدیر و مالکِ این ، شهریار گفت : این خانوم 

 شرکت..
 مریم لبخندی زد و گفت : 

nice to meet you()خوشبختم 
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ر جمله ای به زبان انگلیسی گفت: اما مریم هنوز انقدرها هم راِشل رو به شهریا
 به انگلیسی تسلط نداشت که تمام کلمات و جمالت را متوجه شود.

 مخصوصا اگر با لهجه ی آمریکایی صحبت میشد.
 

 حرِف راشل هر چه بود، باعِث خنده ی شهریار شد..
 مریم رو به شهریار گفت : بگو منم بخندم خب..!

 
 لبخند به مریم نگریست و گفت :  شهریار با

رده که ک که من نامزد کردم ..فکرشو هم نمیخب،راشل هم میگه ،وقتی شنیده 
 ساِل تو باشه ..نامزدم به سن و 

 
 

تقریبا نیم ساعتی گذشت و انها مشغوِل صحبت بودند،تا اینکه بالخره ،اول راشل 
 و بعد شهریار از جایشان برخاستند.

 
 گفت : پاشو عزیزم شهریار رو به مریم

 مریم: کجا؟
 شهریار: بریم سالِن اونور.

 
و مریم نیز دست در دسِت شهریار،کنارشان   راشل و شهریار، دوشادوِش هم،

 حرکت میکرد.
 

 انها از ان سالن خارج شدند و سوار بر اسانسور، به طبقه ی بعدی رفتند.
 بود. طبقه ی بعد نیز تقریبا ماننِد طبقه ی اول ، لوکس و زیبا

 
راشل ، سالن را دور زد، درِب بزرگی که پشِت ان چرم دوزی شده بود را باز 
کرد و هر سه نفر، وارِد سالنی بسیار بسیار بزرگ ،مانند سالن تئاتر شدند، که 

 متری بود.799  حداقِل حداقل
 شغول به کار بودند..منفر  49-09سالن ،بیش ازدر آن 

 
شکلی بود که چند زِن جوان، بالباس هایی  در انتهاِی سالن، سکوِی مستطیلی

 کردند. زدند و به اصطالح تمرین می زیبا، روِی ان قدم می
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 مریم گفت : اینا دارن چیکار میکنن؟ 
شهریار: اینا همه مدلینگ هاِی این کمپانی هستن و دارن براِی َفشن شوِی بین 

 المللِی ماِه اینده تمرین میکنن.
 

ت : چه اینجا باحاله..چقدربزرگه ..عیِن سالِن سینما و مریم سری تکان داد و گف
 تئاتره.

 
 ها همین جا برگذار میشه. "ُشو"شهریار :خیلی از 

 
 مریم نگاهی به اطراف انداخت که شبیه به سالن های اجراِی کنسرت بود.

 
 چیده شده بود. "ِسن "صدهاعدد از صندلی هاِی شیک ، به ردیف ،اطراِف 

 ثِل اینا اینجوری مسخره راه میرفتی؟مریم گفت : توهم م
شهریار خنده ای کرد و گفت : این طرِز راه رفتن رو اصطالحاً بهش میگن 

:"Cat Walking " 
 یعنی )راه رفتِن گربه (

 
مریم گفت : بعله ..حاال نمیشه عیِن آدم راه برن ..بابا ترو خدا نگاشون کن، 

 کنه؟ تو هم گیر نمی خورن؟ با اون پاشنه های بلند، پاشون زمین نمی
 

خواد نگراِن اینا باشی..عادت کردن..ضمنا این  شهریار لبخندزنان گفت : تو نمی
 کنن. "َکت واکینگ"یکی از قانون هاِی مدلینگ بودنه که بتونن 

 
مریم و شهریار مشغوِل صحبت بودند که مردی میانسال و بسیار خوش پوش ،به 

نها،شهریار را مردانه در اغوش گرفت انها نزدیک شد و به محِض رسیدنش به ا
 و مشغول به صحبت کردن با او شد.

 
راشل درحالی که دست به سینه ایستاده و انها را تماشا میکرد ،با چشم و ابرو 

اشاره ای به مریم کرد و سپس چیزی به زباِن فرانسه به آن مرد گفت ، که باعث 
 شد نگاِه مرد به سمِت مریم جذب شود.

 
موشکافانه به مریم انداخت و انگاه با حرکتی غیِر قابِل پیش بینی، مرد نگاهی 

پیش امد تا مریم را در اغوش بگیرد ، که دقیقه ی َنَود..شهریار با حالتی خنده 
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خودش پنهان کرد و با لحنی خنده  پشِت سِر ی مریم را گرفت و او را  دار، شانه
 دار 

 hey you..You can not hug my wifeگفت :
 تو..تو اجازه نداری همسِر منو بغل کنی..!( )هی
  

 مرد و راشل یک صدا از ان حرکِت شهریار، شروع به خندیدن کردند
 

در واقع ان حرکِت شهریار، مانند بچه هایی بود که اسباب بازی موردعالقه شان 
 پنهان کنند تا مبادا ان را از دست دهند..  را بخواهند از کسی

 
بود.. گرداگرِد هم روِی  "آدلِر"مردی که نامش   همراه راشل وبه  ،ساعتی بعد

مبل هاِی اتاِق راشل نشسته و مشغوِل ورق زدِن ژورناِل لباسهاِی مارِک 
 اورجینال ِ شاِنل بودند.

 
براِی مریم جالب بود، بسیاری از تصاویِر موجود در ژورنال های مردانه، 

ن قد و قامِت زیبا، واقعا هم برازنده تصویِر شهریار بود و الحق و النصاف هم ،آ
 ی مدلینگی بود، نه پزشکی.

 
سال  ۱-۸ی  اا..همش عکساِی توهست..بیکاربودمریم گفت : خوب قرتی بودیاا

 از وقتتو واسه پزشکی گذاشتی؟
 ُمدلی بیشتربهت میاد.

 
شهریار قیافه ای گرفت و با حالتی خنده دار گفت : پس چی فکر کردی؟..من 

دم ..فقط شاهکارها به من وشیپ و هر لباسی رو نمیگِ اینجا بودم سوپر مدلین
پا روِی   لین نفری بودم کهرفت و درواقع در همه ی ُشو ها، من اوگ تعلق می

 شتم.ی ذاِسن م
 

 مریم خنده ای کرد و گفت : بابا اگه وقت کردی یه پپسی واسه خودت باز کن.
 بپرسی.  تونی از راشل و آدلر شهریار :می

 
 جه ی غلیِظ اینارو متوجه میشم ..!هگفت : اخه نه اینکه من خیلی هم لیم مر

 اینا که همش فرانسوی صحبت میکنن.
بینم ، مریم اشاره ای به  بعدشم ، کور که نیستم ، دارم باچشم خودم کاراتو می
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تابلوهای بزرگی که روی دیوارهای اتاق مدیریت نصب بود ، کرد و گفت 
هستن ،هر چی لباِس الکچریه تو پوشیدی ، لباسای درصدشون عکساِی تو09:

 بقیه دربرابر لباسایی که تِن تو کردن ، خیلی عقبه.
 

 شهریارخنده ای کرد و گفت : مااینیم دیگه.
 

مریم گفت : خب حاال چیکار کنیم؟ باید لباسامون رو از بیِن این ژورنال ها 
 انتخاب کنیم ؟ 

 
 دارم.شهریار گفت : نه ..من ایده ی بهتری 

 
*********************************** 

 
 وشم.پ مریم : من اون لباس رو نمی

 شهریار اخمی کرد و گفت : یعنی چی؟
 

مریم: بابا مگه من کی هستم که تو میخوای یه همچین لباِس باارزشی رو از 
 صاحباش بگیری و تِن من کنی؟ 

 
.نه ِصمِت مهمی دارم که تو من یه ادِم معمولی ام..نه ملکه ام..نه هنرپیشه ام. 

تا مگه میخوام برم رو فرش قرمز مهمونی بخوام نگاه ها رو به خودم جلب کنم ،
مجبور بشم برم یه لباسه چندهزار یورویی بپوشم و جلوِی دوربینها خودنمایی 

 کنم.
 

 شهریار: اینایی که میگی چه ربطی به لباست داره؟
 

 لباِس گرون قیمتی بپوشم.مریم : دارم میگم الزم نیست یه همچین 
 

شهریار: اتفاقا خیلی هم الزمه ..تو باید اون لباسو بپوشی..چون هنِر دسته 
 معروف ترین طراِح لباِس دنیاست.

مریم : درسته ولی این معروف ترین طراح لباس دنیا که میگی،اون لباسو واسه 
 زشون گرفتیش.من ندوخته..اونا لباسه رو واسه مسابقه اماده کردن..تو به زور ا
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شهریار شانه ای باال انداخت و گفت : چند برابِر قیمتش ،پرداخت کردم..مجانی 
 که ازشون نگرفتم.

 
پوشمش..ببر بهشون برش گردون تا توِی مسابقه  مریم : همین که گفتم..من نمی

 ازش استفاده کنن..بعد بهم بدنش.
 

قع که دیگه همه دنیا شهریار پوزخندی زد و گفت : خسته نباشی خانوم..اون مو
 دیدنش.

 
زیبایی این لباس به اینه که هنوز در معرض نمایش قرار داده نشده..اگه تو 

 بیننش. مسابقه، به حاظرین ارائه بشه..اونوقت همه دنیا می
 

اون یه مسابقه ی بین المللیه که قراره در پاریس برگذار بشه، خبرنگارا از تماِم 
 دنیا واسه اون روز میان.

 
 یم کالفه گفت : چی داری میگی شهریار..!مر

 دونم صاحبش بزار ُرک بهت بگم ، دلم رضا نیست این لباسو بپوشم، چون می
 راضی نبود که بهمون بفروشدش، تو به زور ازشون گرفتیش.

 
 شگل و خاص بود..بریم یه لباِس دیگه واسم بخر..ژورنالشون ُپر از کاراِی خو

 
ه شهاب که ساکت و بی حرکت روِی مبِل مریم این را گفت و سپس رو ب

 روبرویشان نشسته بود کرد و گفت : درست نمیگم شهاب خان؟
 

شهاب ابرویی باال انداخت و ارام رو به برادرش گفت : تو واقعا رفتی شاهکاِر ، 
 ارنش، ازشون گرفتی آوردی؟ ذشانل رو قبل از اینکه به نمایش ب

 
 ..فوق العاده ست.. وزهِ شهریار کالفه گفت : .این لباس دست د

 
شهاب با جدیت گفت : تو خودت یه زمانی مدلینگِ اونا بودی و هنوزم مردم 

شناسن که همیشه در ُشوها و مسابقات، مقام اولو  می "شاِنلی"تورو با عنواِن 

 کسب کرده.
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حاال اگر این دفعه، مسابقه رو ببازن، تو هم باهاشون ضرر میکنی و ارزِش 

 در کمپانِی اونها از نظِر صاحب نظرهاِی دنیاِی ُمد ،پایین میاد.کارهاِی سابقت 
پیروزی باهاشون همکاری کنی، نه اینکه سنگ جلو   پس به نفعته که برایِ 

 پاشون بندازی.
 

شهاب ُجرعه ای از قهوه اش نوشید و گفت : درسته که من هیچ ارتباطی با 
خواد،  اصیل، هیچ دلم نمی تجارِت ُمد، ندارم..ولی خب به عنواِن یک فرانسویِ 

 یک کمپانیه قدیمی و معروِف فرانسوی ، در مقابِل رقیب هاِی سایرِ 
 ،کم بیاره و بازی رو به اونا ببازه.نیویورک و لندن کشورها،مخصوصا ُرقباِی 

 تجارت ُمِد فرانسه باید بهترین باشه ..درست مثِل همیشه.
 

هاب، چند لحظه ای در فکر فرو رفت شهریار بعد از شنیدِن سخنرانِی بلندباالِی ش
 و سپس گفت : ازاین جهت بهش فکر نکرده بودم.

 
مریم از اینکه شهاِب همیشه صامت ، بالخره دهان باز کرده و در قانع کردِن 

شهریار، به او کمک کرده، ذوق کرد و لبخند زنان رو به شهریار، گفت : 
 خب؟حاال میخوای چیکار کنی؟

 
مبل لَم داده بود، َچنگی به موهایش زد و گفت : لباس رو  شهریار درحالیکه رویِ 

 بهشون پس میدم.
 

 مریم از سِر شادمانی، لبخندی دندان نما،به پهناِی صورت زد و گفت : حاال شد
 
 
 

آن روز بالخره شهریار، رضایت داد تا آن، لباِس دست دوز و نفیِس شانل را به 
 دیگر براِی مریم خریداری کند. صاحبانش بازگرداند و از همان جا ، لباسی

 
********************** 

 
ی رنگِ هواپیماِی خصوصی نشست و شهاب کناره شهریار روِی مبل هاِی شکالت

   هم رو به روِی انها نشست
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شهاب همان اول کتابچه اش را از جیبش بیرون اورد و با قلمی مشغول به حِل 
 جدول شد.

 
 مریم رو به شهریار گفت : خونه ی عموت ،کجاِی آمریکاست؟

 
 که از باسِر انگشت،چشمانش را کمی فُشرد و با بی حالی از سردردی  شهریار

 شِب قبل او را رها نکرده بود، گفت : نیویورک
 

 مریم : عروسِی پسرشو میخواد همونجا برگزار کنه؟
 شهریار :آره عزیزم.

 
مریم نگاهی به صورِت ُمچاله شده ی شهریار انداخت و گفت : سرت خیلی درد 

 میکنه؟
 

 شهریار سری تکان داد و گفت : خیلی..مسکن هم خوردم،اثر نکرد.
 

با دست به ران هاِی پاِی خودش اشاره کرد و گفت: دراز بکش،سرتو بزار  مریم
 اینجا تا برات ماساژش بدم..من ماساژ دادنو به شکِل حرفه ای بلدم.

 
شهریار نگاهی ُخمار به مریم انداخت و بی حرف، روِی کاناپه دراز کشید و 

 سرش را روِی پاِی مریم تنظیم کرد.
 
 

دِر دوستش که در سالِن ماساژ کارمیکرد، یادگرفته مریم همان گونه که از ما
بود، سرانگشتانش را با فشاِر کنترل شده ،خیلی سریع به شقیقه و پیشانِی شهریار 

زد و انگاه ،گویی که بخواهد ِکشی را باسنجاق قفلی در کمِر شلوار عبور دهد، 
او و  قیقه یتا ش پیشانیِ  با الگویی ثابت، از روی   راانگشِت شست و اشاره اش 

 از انجا به زیِر گوشش کشید.
 

دقیقه ی تمام، با نهایِت حوصله، پیشانِی شهریار را ماساژ داد تا اینکه  29

 بالخره صداِی نفس هاِی منظِم شهریار، نشان داد که آرام گرفته و به خواب رفته
 

 .داز اینکه توانسته کمکی ،هرچند بسیار کوچک به شهریارش کند، لبخندی ز
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ارام به گونه ای که شهریار را بیدار نکند، روِی صورِت او َخم شد و بوسه ای 
بر َته ریِش صورت و گردِن او  آرام بر،پیشانِی اش زد و دستش را نوازش گونه

 شید.ک می
 

 شهریار با اخم هایی در هم ،اما ارام سر بر پاهاِی مریم خوابیده بود
 

دستش،اعالم کرد که هم اکنون بر فراِز آسماِن ایالِت خلبان به زباِن انگلیسی در هِ 
 نیویورک هستند و تا دقایقی دیگر بر بانِد فرودگاه فرود خواهند آمد

 
شهریار از صداِی خلبان تکانی خورد ،چشمانش را باز کرد و کمی با ُگنگی 

 اطرافش را نگریست
 

ِی خوش حالِت او مریم لبخندی به روِی شهریار پاشید، انگشتانش را میاِن موها
 چرخاند و گفت : ساعت خواب اقای دکتر..رسیدیم

 
 

شهریار پلک هایش را محکم روِی هم فشرد ، سر از پاِی مریم برداشت و با 
 صداِی َخش گرفته و دورگه از خواب، گفت : چقدر خوابیدم

 
 

در آن سو، رفتاِر شهاب کال عوض شده بود..دیگر خبری از ان نگاه هاِی 
 دمشکوک نبو

طوِل مدتی که شهریار خواب بود، حتی یک کلمه هم با مریم صحبت نکرد..فقط 
همان اول ،؛نگاهی به سِر برادرش که روِی زانوهای مریم بود کرد، اندکی خیره 

شد و سپس بی تفاوت نگاهش را به کتابش دوخت و به جدول حل کردنش 
.. و چه کسی می دانست که شهاب اتش زیر خاکستر است و اینده ی او پرداخت

 را تحت الشعاع قرار خواهد داد!
 
 

*** 
اتومبیل مقابِل درِب ُبرجی غول پیکر توقف و پس از آزاد شدِن راه توسِط نگهبان 

 ،وارد شد.
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 قف کرد و همگی پیاده شدند راننده داخِل ،تو
اتومبیل را به داخِل پارکینگ برد و شهاب و شهریار   و پس از پیاده شدِن آنها،

به سمِت البِی ُبرج رفتند و مریم نیز درحالی که دستش در دسِت شهریار قفل 
 بود، با کمی فاصله به همراهشان رفت.  شده
 

اوارد کردِن رمزی چند اسانسور در طبقه ی اخِر ُبرج توقف کرد و شهاب ب
عددی به سیستِم امنیتِی واحدش ، در را باز کرد و کناری ایستاد تا اول انها وارد 

 شوند.
 

شهریار بی حرف مریم را باخودش به داخل برد و شهاب نیز پس از وارد شدن 
 ، در را بست و رو به شهریار گفت : داداش ، تو که اتاقت مشخصه

 
باال و در هر کدوم از اتاقا که خواست، مستقر  دیگه خودش بره  خانومت هم

 یکی از اتاقا رو واسش اماده کرده  بشه.البته من سپردم سوزان
شهاب این را گفت و سپس رو به یکی از خدمتکارش که زنی نسبتا جاافتاده بود 

 ،چیزی گفت و از پله ها باال رفت
ها را تا وسِط سالن  چند لحظه بعد، زنگِ واحد به صدا در آمد و راننده، چمدان

 آورد و با نگاهی به شهریار،کسِب تکلیف کرد
شهریار انگشتش را به سمِت طبقه ی باال که با پله هاِی مارپیچ و کوتاهی به 

 سالِن پایین راه داشت، گرفت و
 ببرش باال()Tiger topگفت :  
 

ی که شهریار دسِت مریم را گرفت و از پله ها که َکِفشان با هالوژن هاِی رنگ
ماننِد رقِص نور، رنگشان عوض میشد، باال رفت و به سمِت درهاِی سمِت 

راسِت سالِن بزرگ و پیچ در پیِچ طبقه ی باال اشاره کرد و گفت : اتاقا 
میرم دوش بگیرم بلکه این   اونورن..برو هر کدوم رو که پسندیدی، بردار..منم

 ِکسلیم رفع بشه.
 

 اتاِق تو هست؟ مریم سری تکان داد و گفت : کدومش
 

شهریار این بار به سمِت چِپ سالن اشاره کرد و گفت: این سالن رو که تا اخر 
تا اتاق خواب هست  2بری، سمِت راستش یه سالِن دیگه هست، داخِل اون سالن 
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 که سمته چپی اتاِق منه..اگر چیزی نیاز داشتی،صدام کن
 
ِِ طبقه ی باال انداخت و نگاهی به ان سالِن چن س از رفتِن شهریار،پ د صد مترِی

با دهن کجی گفت : از وقتی با این ادماِی عجیب غریب اشنا شدم، کال مفهوِم همه 
 چی برام عوض شده.

معلوم نیست چی به چیه اینجا ..این از ُبرجاشون که به بزرگیه کاخه و اسمشو 
 م یه نفر آدمگذاشتن اپارتمان..اونم که از خونه هاِی عجیب غریبشون..من نمیدون

 متری میخواد چیکار،.!  2999، خونه ی 
 

مریم همان طور که زیِر لب ُغرُغر میکرد، یکی یکی درِب اتاقهایی که همگی 
باسرویس خواب هاِی دونفره و لوکس ُپر شده بودند را باز میکرد و دید 

میزد،تابالخره یکی از اتاق ها نظرش را جلب کرد اما خدمتکار گفت :این اتاِق 
سمانه است که هرگاه به نیویورک می اید،از این اتاق استفاده میکند و در واقع 

 شهاب این اتاق را برای خواهرش تدارک دیده.
 

 اتاقی با دیوارهاِی صورتِی کم رنگ و سرویس خواِب دونفره ی سفید.
روتختی صورتی .. سایه بانی از جنِس حریِر صورتی، باالِی تخت نصب شده 

 از باالِی تخت را زیِر سایه اش پنهان کرده بود. بود و تا نیمی
همه چیز عروسکی و فانتزی بود و همین هم دل از مریم ربود و باعث شد تا بر 
خالِف مخالفت های خدمتکار که اصرار داشت مریم در اتاِق لوکسی که براِی او 

 آماده کرده اند سکنا گزیند،همان جا اطراق کند.
 

انها از راه رسید و با ارامش گفت:اشکالی نداره بالخره شهریار از صدای 
عزیزم ،هر کدوم از اتاقا رو که دوست داشتی بردار.سپس رو به خدمتکار اخمی 

 کرد و او را مرخص کرد.
 
 

کمدها و گشو ها ُپر از لباس ها و لوازِم سمانه بود.بنابراین مریم لباس هایش را 
 زد.در یک گوشه ی کمد اویز کرد و دست به بقیه ن

به سمِت حمام رفت،دوشی گرفت و حوله پیچ بیرون امد.لباس پوشید و از اتاق 
 بیرون رفت.

 
ید پایین کش  همه جا در سکوت بود..از باالِی پله ها سرکی به سالِن پیچ در پیچِ 
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که اصال سر و تهش مشخص نبود و با چندین مدل مبلمان و کمدهاِی دکورِی 
 ه سمِت اتاِق شهریار کج کرد.شیک دکور شده بود . و راهش را ب

سالن را تا انتها رفت و ازقسمِت سمِت راسِت سالن وارِد راهرویی بسیار پهن 
 شد.

 69راهرو را دور زد و به دری رسید، در را که گشود ،مقابلش سالِن تقریبا

ُسرمه ای چیده شده و -متری دیگری بود در ان یک سرویس مبلماِن ِال ماننِد سفید
و تصویری ِ کاملی کناِر دیوار و روبه روِی مبل ها نصب شده  سیستِم صوتی

 بود.
 دیوارها با قاب ها و تابلوهاِی نقاشِی سبکِ خاصی مزّین شده بود .

در وجود داشت ..مریم به سمِت درِب   در دو طرِف آن سالِن اختصاصی، دو
از  سسمِت چپ که شهریار گفته بود، اتاِق اوست رفت..چند ضربه به در زد و پ

شنیدِن صداِی شهریار که اجازه ی ورودش را صادر کرد، در را باز کرد و 
 وارد شد.

 
شهریار درحالی که موهاِی خیسش را شانه نزده رها کرده و اب از موهایش بر 

چکید، روی تخت نشسته ، ارنِج دو دستش را به زانوانش تکیه  شانه هایش می
 داده و به زمین ُزل زده بود.

 
ا بست و رفت کنارش نشست، سرش را به سمِت شهریار خم کرد و با مریم در ر

 نگاهی به موهاِی خیسش گفت : به چی فکر میکنی؟ اتفاقی افتاده؟
 

شهریار در حالی که نگاهش را به زمین دوخته بود، پلکی زد و گفت : نه 
 ..چیزی نیست ..یه موضوعی فکرمو مشغول کرده

 
 مریم : چه موضوعی؟

 
 به موهاِی خیسش کشید و گفت : چیزه مهمی نیست عزیزم.شهریار دستی 

 
 مریم : چرا موهاتو خشک نکردی؟

 ..انگاه از جازیِر باِد اسپیلت مریض میشی
ر خاست،به سمِت کشوهای دراور رفت و پس از کمی جستجو، حوله ای ب

کوچک پیدا کرد ، ان را روِی َسِر شهریار انداخت و شروع کرد به خشک کردِن 
 او. موهای
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 شهریار بی حرکت سِر جایش ماند و به او اجازه داد تا کارش را انجام دهد.

 
مریم حوله را خوب به موهاِی شهریار کشید و پس از انکه خیالش راحت شد که 

 تماِم اب ها را از موهاِی او گرفته ،کنارش نشست و آرام گفت : شهریار؟
 

تختش خوابید، دسِت مریم را شهریار نفسش را محکم به بیرون فوت کرد ،روِی 
کشید و او را هم با فاصله کناِر خودش خواباند و باصداِی خش گرفته گفت : 

 جانم؟
 

زیِر سرش  مریم پاهایش را در شکمش جمع کرد، یک دستش را روِی بالشتِ 
 ردیم ایران؟ گ گذاشت و گفت : کی برمی

فرانسه و حاال هم که از اولش قرار بود تا لندن بریم و برگردیم ..اما از لندن به 
 امریکا سردرآوردم..دلم واسه شیراز تنگ شده ..بیا برگردیم .

 
 گردیم شهریار در حالیکه به پهلو، رو به مریم خوابیده بود،ارام گفت : برمی

 و پس فردا شب برمی  اینجا میایم ..فردا بعد از مراسِم عروسی ،..نگران نباش
بریم لُس آنجلس ،من کاری دارم ،انجام میدم و یه البته اول باید از اینجا ..گردیم 

 جا می مونیم و بعدش میریم ایران.شب هم اون
 

 مریم : چیکار داری؟
صِد ه دریکی از بیمارستانهایی ک شهریار : یه جلسه ست بیِن سهام داراِی اصلیه

،پس فردا صبح باید لُس ..عالوه بر من ..پدر و برادرم هم ُعمده ش ماِل ماست
 باشن .. باید آنجلس

 
 مریم : واقعا؟

 
میریم ترکیه لُس آنجلس هم فشرد و گفت : اوهوم..از شهریار پلک هایش را رویِ 

 و بعد از اونجا هم میریم شیراز.
 

 مریم : ترکیه؟چرا ترکیه؟
 

شهریار: از امریکا به ایران ،پرواز مستقیم نمیشه داشت..باید اول در یه کشوِر 
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داره، توقف داشته باشیم و بعد از اونجا بریم  دیپلماتیکِط دیگه که با ایران رواب
 ایران.

 
 خوای بگی چی شده؟ چرا انقدر غمگینی؟ مریم : نمی

 
شهریار لبخندی مصنوعی زد و گفت : گفتم که چیزی نیست..هرکسی ممکنه 

 گاهی درخودش فرو بره و غمگین بشه..طبیعیه.
 
 
 
 
 
 

وِف شانل بود را از کمد بیرون آورد که هنره دسِت طراحاِن معر  لباِس زیبایش
 و نگاهی ذوق زده به ان انداخت و گفت: دِم طراحت گرم با این سلیقه ش

 
یک لباِس تمام گیپور، به رنگِ آبی کارُبنی با ُپف های حجیم و سنگین ،ماننِد  

لباِس عروس که دوطرف کمرش روباِن سفید نصب شده و پشت کمر به صورت 
 بسته شده بود.پاپیون بسیار بزرگی 

از باال تا گودِی کمر تنگ و کامال قالِب تنش دوخته شده و از کمر به پایین ،زیر 
لباس فنر کار شده و به صورِت تمام ِکلوش درامده بود و تا روی زمین ادامه 

 داشت.
دامِن لباس به شکل دامِن لباس عروس به خاطِر چین ها و فنِر کار شده زیِرش، 

سر تا سِر ان،ماننِد لباس عروس، با مرواریدهای   ود وپف دار و ُپر چین ب
 کوچک و بزرِگ کارُبنی و سفید تزئین شده بود.

 
ابتدا ُکالهی سفید که مخصوِص زیر روسری بود را به سر کرد و بعد شالی 

 با  به رنگ ِ آبِی کارُبنی به سر کرد و ان را مدِل عربی و روِی گوش  گیپور
کرد.به گونه ای که فقط قُرِص صورتش نمایان و سنجاِق سیلور داری ثابت 

 حجابش کامال موجه بود
  

که بندهاِی ان تا وسِط ساِق پایش پیچ خورده   کفش های پاشنه بلنِد مخملش را
 بود، به پا کرد.
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بود و شهریار او را از سالِن ُمِد معروفی با  "لُرا"دختره جوانی که نامش  

ا در، آماده شدن به مریم کمک کند،گیریمی کامال قیمِت َگزاف، ِاحزار کرده بود ت
ماهرانه روِی صورِت او انجام داد و تماِم کبودی و زخم هاِی او را به نحوی 

 پوشاند که حتی َردی محو هم از انها باقی نماند..
 درنهایت الکِی قرمز را به ناخن های دسِت او کشید 

ت،دستش را در هم قفل کرد با و با نگاهی ذوق زده نگاهی به سرتاپای او انداخ 

 Like the royal  arab familyگفت :   حالتی هیجان زده
bride 

 )مثل عروس های خانداِن سلطنتِی عرب شدی(
This dress is stunning 

 )این لباس خیره کننده است(
Like the  cinderella 

 )مانند سیندرال شده ای (
 
 لبخندی تشکرآمیز به روِی لُرا زد و 
 )    ممنونم( thanksت : گف 
 

سش نگاه کرد که روی زمین مقابِل آینه چرخی زد و با ذوق به چین های لبا
 وردند،این دومین بار بود که لباسی با طرِح لباس عروس می پوشید.خ َچرخ می

 
قسمت مِچ آستینش کامال مروارید دوزی شده و دیگر نیازی به دستبند و ساعت 

همان انگشتِر الماسش اکتفا کرد و واقعا هم ان انگشتر نداشت و تنها به پوشیدِن 
 در کنار ان لباِس فوق العاده ، می درخشید

 
 ال عادت نداشت و همیشه اسُپرت میمریم به پوشیدِن کفشهای پاشنه دار، اص

وشید، اما این اواخر، برای اینکه تفاوِت قدِی بسیار زیادش با شهریار، در انظاِر پ
روع به پوشیدن کفشهای پاشنه دار کرده بود و هنوز عادت عموم در ذوق نزند ش

 به راه رفتن با این کفش هانداشت.
 و جمع کردرا پف دارش  کار دسته خودش ندهد، پایین دامنِ بنابراین برای انکه 

و آرام و با احتیاط  در حالی  ا زیرپایش گیر نکند و زمین نخوردت زیِر بغل زد 
ایین ز پله ها پتر پشِت سر ،روِی پله ها کشیده میشد اکه دنباله ی لباسش تا نیم م

 رفت 
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مال باهم در سالِن پایین ، شهریار و شهاب هردو در حالی که لباس هایشان را کا
ا با کمی فاصله از هم نشسته و به راه رفتِن خنده ه ست کرده بودند، روی مبل

 داِر مریم با ان کفش ها چشم دوخته بودند
 
ان دوبرادِر دوقلو که کفش و شلوار مشکیشان را با پیراهن و  نگاهی دقیق به 

کِت شیری ست کرده و پاپیونی به رنگ مشکی زده بودند،انداخت ..هرچه بیشتر 
انها را از هم تشخیص دهد ، در اخر با  دقت میکرد، کمتر موفق میشد

ه فگفت : یعنی چی؟ شما چرا اینجوری شدین؟ بابا کم شبیه همید، ایند  کالفگی
 هماهنگ کردین که ادم گوگیجک بگیره؟  لباساتونو هم

 
ناگهان یکی از دوقلو ها از لحِن عصبانِی مریم خنده ای بلند سر داد که هویتش 

 را نزِد او لو داد
سپس از جابرخاست و با کم ترین فاصله روبه روِی مریم ایستاد ودرحالی 

ی به سرتاپاِی او انداخت دستهایش را در جیِب شلوارش فرو برده بود، نگاه  که
و گفت : زیبا بودی..العان فوق العاده شدی خانوم کوچولوِی من.شبیه ملکه های 

 افسانه ای شدی.خداکنه مهمونا تو رو امشب به جاِی عروس نگیرن.
 

سانِت  29سانت قِد خودش بود و به خاطره پاشنه هاِی بلنِد کفشش،265مریم 

بازهم تازیِر گردِن شهریار بود و   ین حالدیگر هم به قدش اضاف شده بود،با ا
 صورتش مقابِل قفسه ی سینه ی او قرار گرفته بود.

 
سانت کوتاه تر از آب  29با َپکری زیر لب ُغرُغر کرد: حاال نمیشد یه

 درمیومدین؟؟؟ادم در کنارتون ، حِس کوتوله بودن بهش دست میده
 

اینکه دامنش را جمع  شهریار نگاهی به کفش های مریم انداخت که به خاطرِ 
 کرده و در بغلش گرفته بود،نمایان بود،خنده ای کرد و

، نگاهی ُپر ِهرس حواله ی شهریار کرد و گفت : اره   مریم با دهانی کج
بخند..اگه من با این کفشا زمین بخورم و بالیی سرم بیاد، اونموقع میدونم 

 متریت، انتقام بگیرم 2چجوری از تو و اون قِد 
 

این را گفت و با ِژستی مسخره که راه رفتنش را شبیِه پنگوئن کرده بود، از مریم 
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 او دور شد و گفت : بیاین بریم دیگه ..دیر شد
شهریار ُپشِت سِر مریم راه افتاد و در حرکتی کامال غافلگیر کننده، دستش را 

زیِر ران های مریم انداخت و او را از زمین بلند کرد و دراغوش گرفت، مریم 
سِت سالمش را حائِل شانه هاِی شهریار کرد و گفت : چیکار میکنی؟ بزارم د

 .زمین زشته
شهریار بی تفاوت به مریم ،درحالی که او را ماننِد بچه ها روِی دودست بلند 

 کرده بود ..به سمِت درِب واحد رفت
چهره ی گرفته ی شهاب افتاد که هنوز سرجایش   مریم یک لحظه، نگاهش به

 نشسته و با نگاهی غمگین و حسرت زده به او نگاه میکرد میخ
 
بالفاصله نگاهش را از شهاب دزدید و صورتش را میاِن گودِی گردِن شهریار  

 پنهان کرد و خودش را بیشتر به او چسباند.
بالخره شهاب هم دل از مبلها کند ، از جا برخاست و به دنباِل انها از واحدش 

 خارج شد.
 آسانسور هم راضی نشد تا مریم را زمین بگذارد. شهریار حتی در

سفیِد شهاب ایستاده بود و با رسیدِن  bmwاز البی که خارج شدند، راننده کناِر 

را باز کرد..شهریار مریم را   انها دِر سمِت شاگرد به عالوه ی درِب عقب
 ُدرست، پاِی اتومبیل به زمین گذاشت و گفت : سوار شو عزیزم.

 
لی عقب نشست،شهریار پس از جمع کردِن پاییِن لباس او که بیروِن مریم در صند

 ماشین روی زمین مانده بود،کنارش نشست و اتومبیل حرکت کرد
 

**** 
 
بی حوصله روِی یک صندلی نشست و نگاهی خسته و کالفه به سایِر میهمانان  

لیکه در ایستاده و درحا  گرداگرِد هم  انداخت که به صورِت دسته هاِی چند نفره
 دسِت هر یک از انها گیالسی نوشیدنی بود، مشغوِل گپ زدن بودند.

،درحالی که به هم چسبیده بودند، با  2به  2عده ای از زوج ها هم به صورِت 

نواِی مالیِم اهنگه بی کالم، پاهایشان را روِی زمین جابه جا میکردند و به 
 اصطالح خودشان ،تانگو می رقصیدند

 
کشید و گفت : مرده شورتونو ببرن با این عروسیاتون ..میلیون با کالفگی اهی 

رو خرِج مجلساشون میکنن که بیان اینجا عیِن   ها تومن پوِل بی زبون
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 دوِر هم جمع بشن و چرت و پرت بگن.  اُسکال
 

اَه اَه ، حالم بد شد، عروسی فقط عروسیاِی ایرونیه خودمون، یه اُرکستره ِزپرتی 
از صداِی اون بهتره رو میارن ، ولی انچنان با اون   کالغکه صداِی قارقاِر 

خونه که آدم غم دنیا رو فراموش میکنه ..هی  صداِی نابودش،بندری میزنه و می
 روز گار...یادت بخیر ایران.

 
شهریار از دور درحاِل نزدیک شدن به او بود و زمانی که کنارش نشست، گفت 

 : بازچی شده که داری ُغر میزنی؟
 ایییشی گفت و ادامه داد: حوصلم سر رفت بابا ..این دیگه چه مدلشه ..! مریم

 سبک عروسیاتوناز االن بگما؟ عروسیمون باید ایران برگذار بشه..حالم از این 
 به هم 

 وره.خ می
 

 شهریار لبخندی زد و گفت : برنامه ی اصلیشون هنوز مونده.
 مریم : چه برنامه ای ؟ 

ها، معموال یه گروِه رقصی چیزی رو از قبل شهریار: در مراسم های ما
 هماهنگ میکنن تا برای اجرا بیاین .

 
 مریم با اشتیاق ،نحوه ی نشستنش را اصالح کرد و گفت : واقعا؟ 

 شهریار : اره
 
 
 

همان طور که شهریار گفته بود، َمردی پشِت میکروفون اعالم کرد که میهمانان، 
 فضا را براِی گروِه رقص خالی کنند.

 5دقایقی بعد صداِی موسیقِی بسیار تندی از اسپیکرهای بزرِگ باغ پخش شد و 
دختِرجوان، با لباس های ست شده، پشِت سِر هم وارِد مجلس  4پسر به همراِه 

 شدند و به صورته یکی درمیان ایستاده و، شروع به رقِص تنِد هیپ هاپ کردند.
 

روزهای زیادی وقت   ِی انانها با مهارِت کامل که مشخص بود براِی هماهنگ
ادند و با حضورشان ، مجلس را د حرکاِت موزون و زیبایی انجام می گذاشته اند،

 حسابی از آن حال و هواِی رمانتیکِ اول درآوردند.
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 عروسی در باِغ بسیار بزرگی برگذار شده بود.

 اباغی بزرگ با استخری ُپر اب میاِن ان و عمارتی عظیم در انتهاِی ان که گوی
 عمارِت شخصیه پدر داماد، یعنی عموِی شهریار بود.

صندلی و میزهای گرِد کوچکتر که   میزهاِی پذیرایی ِ سلف سرویس به همراهِ  

 تایی بود ، اطراِف استخر چیده شده بود. 6به صورِت دسته های
 

روِی میزها را با پارچه های سفید به رنگِ روکِش صندلی ها پوشانده و 
 ار بزرگ و زیبایی نیز روِی هر میز گذاشته شده بود.جاشمعی های بسی

 همه چیز در کماِل دقت و سلیقه دکور شده بود.
 
 

بالخره پس از پایاِن هنرنمایِی گروِه رقص، نوبت به شام رسید و میهمانان خیلی 
ارام و مودبانه ،بدوِن هیچ عجله ای ،یکی یکی به سمِت میزهاِی پذیرایی رفتند و 

 اِب غذای مورِد عالقه اش ،به سمِت جایگاِه خودش بازگشت.هر یک با انتخ
مریم به همراِه شهریار رفت تا غذایش را خودش انتخاب کند، روِی میزها، بیش 

نوع غذاِی اصلی ،به همراِه انواع و اقساِم ساالدهاِی خاورمیانه  09از 

 خورد. ای،اروپایی و حتی عربی به چشم می
 

ایتالیایِی مورِد عالقه اش بود را در بشقابش   ذایِ که غ "کاناپس"مریم مقداری 

بشقابی کوچک از ساالِد لبنانی، دوشادوِش   گذاشت و پس از برداشتنِ 
 شهریار،رفت و پشِت میزشان نشستند.

 
 

مرِد جوان و یک زن ، سِر میزه انها  2عالوه بر مریم، شهاب و شهریار، 

 نشستند و با شهریار مشغوِل گپ زدن شدند
 هریار ان دو مرد را پسرعموهایش و زن را همسِر یکی از انها معرفی کرد.ش

تماِم مرداِن مجلس، ماننِد هنرپیشه هاِی هالیوودی کت و شلوار و پاپیون زده 
بودند و زن ها نیز با لباس هاِی شِب شیک و جواهراِت اصل ،در جمع می 

از ارایش های تند و درخشیدند..خوشبختانه جمع ، جمِع فرهیختگان بود و خبری 
 زننده و همچنین لباس های عجق وجق و بسیار باز نبود.

 
مدند و به او آ د،به لباس او زل میزدند،نزدیک میجالب بود که چه زن و چه مر
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فتند و حتی عکاساِن مجلس با گ اش در انتخاِب ان لباس تبریک می بابِت سلیقه
و عکس انداختند و با چشمانی کسِب اجازه از شهریار،از زاویه های مختلف از ا

 زدند. که تحسین از ان می بارید به لباسش ُزل می
از ابتدای مجلس تا قبل از صرف شام،تعداِد زیادی مرِد جوان و حتی ُمسن که 

همگی یا جراح و پزشک بودند و یا سیاست مدار و استاندار و تاجر،برای 
رد کرد،اما در نهایت درخاست رقص دونفره نزدش امدند که مودبانه همگی را 

ساله بود ،نزدش امد و به او پیشنهاِد 79وقتی عموِی بزرِگ شهریار که تقریبا 

 رقص داد، رد کردن را بی ادبی دانست،نگاهی ُمردد به شهریار انداخت،
شهریار با ارامش پلک هایش را روی هم گذاشت و اینگونه اجازه ی رقص با 

در آن جمع ، حِس سیندرال …ا پذیرفتعمویش را صادر کرد ومریم پیشنهادش ر
حتی را داشت که به خاطِر لباِس متفاوتش تماِم نگاه ها را به خود جلب کرده ..

اهی به سرتاپای او انداخت های رقص ، نگساله ی شهریار، پس از انت ۱۰عموِی 
 و از لباسش تعریف کرد.

 
 

 بالخره مجلس تمام شد و میهمانان قصِد رفتن کردند.
تماِم مدت در جمِع چند مرد و زِن جوان به سن و ساِل خودش بود، به شهاب که 

 سمِت مریم و شهریار امد و گفت : بریم ؟
 شهریار سری تکان داد و گفت : اره بریم ..منم سرم درد میکنه

با پسرعموهایش دست داد و خداحافظی کرد ..انگاه هر سه دوشادوِش یکدیگر به 
 تند تا از انها خداحافظی کنند.سمِت عموها و عمه ی شهریار رف

 
عموِی بزرِگ شهریار، مقابِل پایشان ایستاد، با دو دست محکم به بازوهاِی 
شهریار کوبید و او را مردانه در برگرفت و چیزی با لبخند به او گفت که 

 شهریار نیز لبخندی زد و پاسخش را به همان زبان داد.
 

 ، نگاِه آبی اش را به او دوخت و گفت : با ان قِد بلند مقابِل مریم ایستاد  عمو
Welcome to our collection 

 )به جمع ماخوش امدی(
 

انگاه دستش را براِی دست دادن مقابِل مریم گرفت. مریم نگاهی به دسِت او 
 انداخت و ارام دستش را میاِن دسِت عمو جا داد.

د از پدره بع…عمو دست مریم را مردانه فُشرد و لبخندی به روِی او پاشید
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بود که مریم با او دست  که پدر شوهرش بود، این اولین مرِد نامحرمی شهریار 
 .می داد

 
شهریار که بسیار شبیه به پدرش بودند، ،درنهایت  وهایِ پس از خداحافظی با عم

از عروس و داماد نیز خداحافظی کردند و پس از دادِن کادوِی عروسی به انها، 
 از باغ خارج شدند

  
نشست، نگاهی به اتومبیل های  شهاب می bmwدر حالیکه روِی صندلِی مریم 

بقیه کرد..جالب این بود که هیچ یک از میهمانان ، پشت فرمان نمی نشستند و 
 همگی راننده داشتند

 
لوکسشان نشسته و از  میهمانان یکی یکی ، در صندلی هاِی عقِب اتومبیل های

 دندش انجا دور می
ومبیل انجا بود و همه هم درحاِل رفتن بودند، بازهم صدایی از َده ها ات  با اینکه

ردند و این بود تفاوِت ک هیچ گونه آلودگِی صوتی ایجاد نمیکسی در نمی آمد و 
 میاِن قشِر فرهیخته و قشِر معمولِی جامعه..این کجا وآن کجا...!

 
 

دسِت  مریم دِم دِر ُبرج که رسید ، فورا خم شد و تالش کرد تا با همان یک
سالمش، بندهای کفش را که دوره ساِق پایش پیچیده بود باز کند، اما نتوانست ، 
مظلومانه نگاهی بّره مانند به شهریار کرد و با لحِن بچگانه گفت : برام بازش 

 میکنی؟
 

 شهریار: چی شده مگه ؟
مریم لباِس سنگینش را باال زد و پاهایش را مقابِل شهریار گرفت وگفت: این گره 

 و باز کنر
 

 شهریار مقابِل پاِی مریم زانو زد و مشغوِل باز کردِن بندها از دوِر پاِی او شد.
وقتی که پایش را خالص شده از شِر ان بندها دید،فورا کفش ها را از پایش 

بیرون اورد و با ِهرس به گوشه ی باغچه ،پرت کرد و بی توجه به انها، با پاِی 
 هریار نیز خنده کنان پشِت سرش می رفت.برهنه ، به سمِت البی رفت و ش

 خوای؟ شهریار : کفشاتو نمی
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 خوامشون ..ُمرده مریم ماننِد بچه ها لِب پایینش را جلو فرستاد و گفت : ُنچ ..نمی
شورشونو ببرن با اون پاشنه هاِی درازشون..دیگه غلط بکنم ازاین کفشا 

 بپوشم..کفش فقط باید اسُپرت باشه و بس.
 ای باال انداخت و گفت : هر جور راحتی شهریار شانه

 
مریم مقابِل اسانسور که رسید ،ناگهان یادش آمد که شهریاره نگون بخت، چه 

 مبلِغ َگزافی بابِت ان کفش هاِی مارِک شانل پرداخته بود.
ن، لبش را به دندان گرفت،دامِن سنگیِن لباسش را جمع کرد و ان آبا یاداورِی  

ز ای که دنباله ی لباسش روِی زمین کشیده میشد دوباره را در بغل گرفت ودرحال
میلیونی را از جلوِی درِب پارکینگِ ُبرج n کفش هایِ   البی خارج شد و آن

 برداشت و برگشت
 

شهریار که همانجا ایستاده بود و با خنده ای بی صدا، درگیرِی مریم را با خودش 
زدیک رفت و مریم را محکم شدند، ن تماشا میکرد، درحالی که وارِد اسانسور می

 دراغوِش مردانه اش فشرد و با خنده گفت : عاشِق این ُخل و ِچل بازیاتم فندقم
 
  

 
 
 (دومفصل )

 )یک سال و نیِم بعد(
 

باصداِی عصبیه دبیِر ریاضی به خودش آمد که ماننِد عزرائیل باالِی سرش 
 ایستاده و با اخم به او ُزل زده بود..

 د و گفت : بله خانم؟بالفاصله تکانی در جایش خور
 

 دبیر سری تکان داد و گفت : چند دقیقه ست که دارم اسمتو صدا میکنم..کجایی؟
 

 مریم سرش را به زیر انداخت و گفت : ببخشید خانم..حواسم نبود.
 

دبیر که فامیلی اش سجادیان بود و در مدرسه به جدیت معروف بود و همه ی 
ه مریم زد و گفت : بار اخرت باشه که دانش اموزان از او میترسیدند، َتشری ب

سِر کالِس من ُچرت میزنی ..اگر بازم تکرار بشه،دیگه سِر کالسم راهت نمیدم 
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 ..فهمیدی؟
 

مریم بااضطراب و خجالت سرش را به زیر انداخت و با صدایی شرمنده گفت : 
 چشم خانوم..دیگه تکرار نمیشه.

 
 سجادیان نگاهی خشن حواله ی مریم کرد و رفت .

بعد از رفتِن او ، مریم نفسی راحت کشید و زیر لب گفت : زنیکه ی وحشی..بیا 
 گیره..! منو بخور..خوبه یه دبیِر ساده ست و اینجوری خودشو می

 
با آرنج به پهلوِی مریم کوبید و گفت : هییش ..االن   سارا دستش را پیش برد 

 میشنوه ها..!
،اما حتی یک کالم از توضیحاِت مریم دست به سینه و اخمو به تخته ُزل زد 

 سجادیان را متوجه نشد.
 

بالخره ساعِت اخر شد و زنگِ دبیرستان به صدا درآمد و بچه ها همگی به سمِت 
 در حجوم بردند.

 
مریم مبایِل لمسی اش که به تازگی وارِد بازار شده بود، و پدر و مادرش ان را 

بودند را از داخِل جورابش برایش خریده  سالگی 28تولدِ   عنواِن کادویِ  به

 درآورد و نگاهی به صفحه ی آن کرد ، از صبح منتظِر تماِس شهریار بود.
گرفت و هر بار حداقل نیم ساعت هم  شهریار روزی چند بار با مریم تماس می

 گفت. کرد و از دلتنگیش می که شده ،با او صحبت می
 

شهریار هرچه کرد تا یک سال و نیم پیش، زمانی که مریم به ایران بازگشت، 
مریم رضایت بدهد عقد کنند، مریم پایش را در یک کفش کرد و گفت : وقتی 

 قراره تو اون سره دنیا باشی و من این سر،چه فرقی میکنه که زن و شوهر باشیم
رد و ناِم همسر وارِد شناسنامه اش میشد، ک یا نامزد..ضمن اینکه اگر عقد می

ت رف درس بخواند و باید به مدرسه ی شبانه میتوانست در ان مدرسه  دیگر نمی
سال از او بزرگتر بودند..واین چیزی  29و با کسانی هم قطار میشد که حداقل 

خواست که در مدرسه هم قطاره هم سن  بود که مریم از ان فراری بود..دلش می
 و ساالِن خودش باشد.

 
ندن ید، با ناراحتی به لبالخره شهریار وقتی دید بی فایده است و مریم کوتاه نمی آ
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 دکترایِ دوره ی  واردِ خِذ نظام پزشکی اش، با ا  برگشته و بعد از چند ماه بالخره
و هم اکنون نیز یک سال از تحصیلش در مقطِع دکترای تخصصِی  شدتخصص 

 گذشت. اعصاب و روان می
 

ِی لشهریار در تعطیالِت میان ترم ،تابستان و یا تعطیالِت کریسمس، فورا با تعطی
 رفتند و بیرون میکسِب اجازه از پدر و مادِر مریم دانشگاه به ایران می آمد و با 

اما به دلیِل اینکه مریم و …تالفِی ماه هایی که از هم دور بودند را در می آوردند
و فقط اجازه  شهریار به هم محرم بودند، پدر اجازه ی تنها شدن به انها نمی داد

یچاره پدر خبر نداشت که این دو نفر یک ماه تمام ، داشتند که بیرون بروند..ب
..البته حق با پدر زیر یک سقف زندگی کرده اند و اروپا گردی کرده اند.

، حتی اگر با هم خلوت می پدر معتقد بود که اگر انها به هم محرم نبودندبود..
به فرو می رفت و ،وسوسه شان می کرد ، کردند و شیطان هم که در قالبشان 

ِل اینکه هر دویشان معتقد به شئوناِت اسالمی هستند، قطعا از هم فاصله می دلی
اتفاقی نمی افتاد..اما حاال که خدا و مجازاِت آخرت، هرگز و از ترسِ گرفتند 

،میانشان نیست و خیالشان آسوده است که محرم هستند و دیواری به نام شرع 
حت به سمِت هم کشیده می خیلی را گناهی مرتکب نمی شوند،هم هستند و  حالل ِ

و طبیعی  ب وحالِل هم بودند..طیّ شوند..به هر حال انها شرعاً زن و شوهر بودند
 …بود که در خلوت به سمِت هم متمایل شوند

 
 

وقتی دید خبری از میسکال یا تماسی از طرف شهریار نیست، با نا امیدی، 
 شد. گوشی را فورا داخِل کوله پشتی اش انداخت و از کالس خارج

 
با چهره ای پکر ،درحالیکه پایش را روِی زمین می کشید، خودش را به سِر 

 خیابان رساند و در ایستگاه به انتظاِر اتوبوس نشست.
 

شهریار روِز اول راننده و اتومبیلی را برایش فرستاده و گفته بود که ان راننده 
 برگرداند..را استخدام کرده تا از این به بعد مریم را به مدرسه ببرد و 

خواهد، خودش به تنهایی به مدرسه  مریم اما نپذیرفته و گفته بود که دلش می
 رفت و آمد کند تا کمی اجتماعی شود و از ان حالِت سادگی و بچگی دربیاید.

 
شهریار با عصبانیت گفته بود، که حق ندارد به تنهایی به مدرسه یا هرجاِی دیگر 

 برود.
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فته بود،تازمانی که دختره خانه ی پدرش است، مریم نیز اینبار با جدیت گ
شهریار حق ندارد او را از کاری منع کند و حساسیت و تعصب هایش را باید 

 برای زمانی بگذارد که او زِن خانه اش شد.
 او نی شده و یک هفته ی تمام ،باشهریار از این حرِف مریم ،به شدت عصبا

به لندن بازگشته بود..اما  سرسنگین رفتار کرد و اخر هم بدون خداحافظی
این عشق بود که میاِن آن دو حاکمیت میکرد و انها نتوانستند بیش از ، درنهایت 

بالخره شهریار در تعطیالِت اخِر هفته ،فورا به   یک هفته از هم دور بمانند
ایران بازگشت و بابِت عصبانیتش از مریم عذرخواهی کرد،همه چیز را به حالِت 

سطِح پایینش در مرکز شهر پس از انتقاِل مریم از مدرسه ی و اول بازگرداند 
شهریه ی نجومِی چند ،به بهترین دبیرستاِن خصوصی در قصرالدشت که 

 روِز بعد، دوباره به لندن بازگشت.. میلیونی داشت ،
 
 

اینگونه بود که مریم توانست حرفش را به کرسی بنشاند و به تنهایی به مدرسه 
خواست برایش بگیرد هم  یِر باِر سرویسی که پدرش میرفت و آمد کند و ز

 نرفت..
دلش می خواست ،مسیِر خانه تا مدرسه را با اتوبوس برود و نیمی از راه را در 

 نر تر از آصّ ا خبر نداشت که شهریار مُ ..امکناره باغ هاِی قصرالدشت قدم بزند
ود تا دورا دور، است که او را به حاِل خودش رها کند و برایش محافظ گذاشته ب

بدوِن اینکه مزاحمتی برایش ایجاد کند و یا جلب توجه کند، تماِم مسیر را ،از 
 دور اسکورتش می کرد..

 
در وقتی مریم بالخره پس از چند ماه، متوجه شد که کسی هست که هر روز 

ک کرد و فهمید که مسیِر مدرسه ، او را زیر نظر دارد، بی درنگ به شهریار شَ 
..با جدیت و عصبانیت به شهریار توپید واعتراض کرد که اینگونه  کاره اوست

اما شهریار، این بار کوتاه نیامد و کامال جدی گفت : میل خودته ..راحت نیست 
مریم ..اگه اون محافظ ،مزاحمته ..می تونی  مدرسه نری و بشینی تو خونه و 

 رخت بشوری واسه مامانت..
اننده ای که واست استخدام کردم ، بری و بر باید با راگه بخوای بری مدرسه، 

 ارم تنها بری ..ذ..محاله ب کنار بیای با محافظتگردی و یا 
مریم با دلخوری گفته بود که : یعنی تو به من اعتماد نداری ؟ فکر می کنی دور 

 از چشمت ممکنه کاره بدی بکنم ؟
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 من فقط می خوامشهریار با اطمینان گفت : هرگز به تو شک نکردم و نمی کنم ..
کسی باشه تا مراقبت باشه و ازت محافطت کنه که مبادا مشکلی برات پیش 
بیاد..من می دونم که تو کاره بدی نمی کنی و نخواهی کرد.. اما در جامعه 

..توقلِب منی و من حق دارم نگراِن قلبم ،گرگ زیاده ..می ترسم کسی اذیتت کنه 
 باشم..که زندگیم بهش وابسته ست 

 
هفته مدرسه نرفت تا مثال شهریار را منصرف کند،  ۱م به نشاِن اعتراض ، مری

اما وقتی دید شهریار کامال ریلکس و بی خیال است و حاظر نیست کوتاه بیاید، 
و حضوِر سایه ی محافظ را در کمینش به ناچار ،تسلیم شد و به مدرسه رفت 

 تحمل کرد..
 
 

وش آن ُزل زده بود که ،ران هاِی مبایلش را در دست گرفته و به صفحه ی خام
 ُدرشِت مردی را دید که با فاصله ای بسیار کم کنارش نشست..

مریم بدون اینکه سرش را بلند کند و مرد را ببیند، خودش را کنار کشید و کوله 
 پشتی اش را کنارش گذاشت..

مرد دوباره به طبعیت از مریم ،خودش را روِی نیم کِت فلزیه ایستگاه کشید و 
 دوباره ُجفِت مریم نشست..

 مریم در این مواقع بسیار ترسو و دستوپاچلفتی بود.
 چنین وقیحانه حتی جرات نداشت به مرد نگاه کند تا ببیند ،او کیست که این

شهریاره بیچاره حق داشت برایش محافظ …اصرار دارد که کنارش بنشیند
 ..تماع تنها گذاشتبگذارد..مریم اصال ادمی نبود که بشود او را در اج

نگاهی ترسیده به اطرافش انداخت تا بلکه محافظش را بیابد که همیشه با فاصله 
نثارش کرد و را ندید، در دل فهشی  پشِت سرش می آمد..اما وقتی اوی چند متر 

گفت : مرتیکه ی دیالق .. حاال که باید باشه و مثال ازم محافظت کنه ، معلوم 
 نیست کدوم گوریه ..

 
مرد دستش را به سمِت مریم پیش برد و دسِت او را در دست همین لحظه ،در 

گرفت ، که ناگهان مریم گویی که اتشش زده باشند، دستش را کشید و کوله پشتی 
اش را بلند کرد تا برسِر مرد بکوبد که لحظه ی اخر سرجایش خشکش زده و با 

 تماشایش میکرد.  ناباوری به او ُزل زد که با خنده
کوبید و گفت : دیوونه ای به خدا..داشتم  اوِهرس،کوله اش را به شانه ی با  مریم

 ترسم؟؟ کردم..نمیگی می سکته می
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شهریار شانه اش را باال انداخت و گفت : من بی تقصیرم ..من که کاری نکردم 
نگاهم  و..فقط کنارت نشستم ، مقصر خودتی که منو ندیدی..اگه سرتو باال کرده 

  شدی که منم و اینجوری نمی ترسیدی..! وجه میردی، متک می
وقتی می گم ترسویی و به محافظ نیاز داری، گارد می گیری و میگی می خوام 

اجتماعی بشم و بزرگ شدم و خودم می تونم از خودم مراقبت کنم ..تحویل بگیر 
 داشتی سکته می کردی ..خانوم خانوما ..

 
مرتب کرد و گفت : روِی سرش  مریم با کالفگی مقنعه ی سورمه ای اش را

 نی شهریار؟ک اینجا چیکار می
 شهریار:اومدم تعطیالت.

 
مریم چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت: تعطیالته چه موقع؟؟؟االن که فصِل 

 درسه..کریسمس هم که تموم شد رفت.
 

شهریار از جا برخاست...دسِت مریم را گرفت ، پشِت سِر خودش کشید و گفت : 
 از سه شنبه تا جمعه ست.  که من کالسامبهت گفتم 

 
 شی؟ مریم : اینجوری اذیت نمی

 شهریار: از چی؟ 
 ..گردی..! مریم : از اینکه هر هفته میای ایران و دوباره برمی

 !!!!بهت خروجی میده ..هر هفته دونم سفارت چجوری  من نمی

 
 ران هم شوهر عمهدر ای ا ،دایِی مادرمه و سفیِر بریتانیا بریتانی سفیرِ  :شهریار

 ه..ونخودمه ..پس نتیجه می گیریم که کال سفارت ماله خودم
 شهریار این را گفت و خندید

..حاال فرانسه وطِن مریم : پس بیخود نیست که ِفرت و ِفرت خروجی می گیری 
 خودته.. ولی تو ایران ،تو یه غریبه ای ..

 
ر نیز پس از انکه مریم روِی صندلِی جلوِی اتومبیِل شهریار نشست ،شهریا

استارت زد و اتومبیل به حرکت درآمد،رو به مریم ادامه داد : چی شده مریم ؟ 
 از چی ناراحت بودی ؟
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 مریم : از تو ..

 شهریار: از من؟ چرا؟
 

مریم : از صبح تا حاال اصال باهام تماس نگرفتی..نگرانت بودم ..گفتم شاید 
 طوری شده.

 
ش را دراز کرد، لُِپ مریم را گرفت کشید و شهریار به عادِت همیشگی اش،دست

 خواستم سوپرایزت کنم. گفت : می
مریم اهرِم صندلی را کشید و ان را کمی عقب برد انگاه یک وری به سمِت 
شهریار،روِی صندلی لم داد و ارام گفت : تو غیر از دانشگاه، کاِر دیگه ای 

 نداری؟
 

 شهریار نفسی عمیق کشید و گفت : چرا.. دارم .
روزه  0دانشگاهی و   روز 4مریم : خب پس کی به کارات میرسی؟ درهفته 

 دیگه هم که میای ایران..پس کی به کاراِی دیگه ت میرسی؟؟
 

شهریار ارام گفت : مجبورم..بدوِن تو همه جا برام جهنمه..سرکالس هم که 
 م.نینمت ،درس و کالس رو تحمل میکب امیده اینکه اخر هفته میام و می میرم، به

 
بقیه کارا هم رو دوشه وکیلمه..اون ادِم معتمدیه، حواسش به همه چیز هست .. 

بیمارستانه پاریس هم که با مدیریِت دکتر کریس وضعیتش خوبه...جای نگرانی 
 نیست.

 
 مریم : کجا داری میری؟

 برمت خونتون. شهریار: بریم نهار بخوریم ..بعد می
دقیقه دیر کنم، دیگه تا  29ه میدونی..کافیهمریم : مامانم نگران میشه..اخالقشو ک

 اخرهفته رفتارش باهام سرسنگین میشه.
 

 شهریار: تماس بگیر بهشون بگو بامنی.
 

.منو ببر خونه..به جاش عصر مریم : االن وقِت خوبی برا بیرون رفتن نیست.
 م..خیلی گرمه..بری
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خسته هم  شهریار سری تکان داد و گفت : باشه ..هرطور که راحتی..ظاهرا

 هستی.
 

شهریار ، مریم را مقابِل خانه پیاده کرد و پس از اینکه مریم داخل رفت، او هم 
 گاز داد و از انجا دور شد

 
سالمی کرد و به اتاقش پناه برد..لباس هایش را عوض کرد و از اتاق بیرون 

 کناره خانواده خورد و دوباره به اتاقش برگشت.  آمد..نهارش را درسکوت
 

ع برنامه ی زندگِی او همین بود، صبح تا ظهر مدرسه بود، ظهر هم که درواق
برد و تا زمانی که  ورد و به اتاقش پناه میخ گشت، فورا نهارش را می بازمی

 کاره واجبی برایش پیش نمی آمد، از اتاق خارج نمیشد.
 

فت.به گونه ای که همسایه ی دیوار ر رد و نه جایی میک نه با کسی معاشرت می
دیوارشان که به فضولی در محله مشهور بود، یک روز وقتی او را دیده و از  به

 مادرش پرسیده بود، زن باور نکرده بود که مریم دختره ان خانه است
هنوزهم تنها دوستش سمانه بود و هر از گاهی هم محبوبه می آمد، چند ساعتی 

 می ماند و 
اره مریم دو سه روزی رفت..گاهی هم که بیکار بود، می آمد و به اصر می

 پیشش می ماند.
 

 ید، بازهم افسرده شده بودد ینکه هر اخِر هفته، شهریار را میان روزها مریم با ا
 دیگرهیچ چیِز زندگِی ساده و گرمشان، به دلش نمی نشست.

 تمام زندگی اش شده بود شهریار..
هرگز گذشت، اما  زندگِی آنها با همان حقوِق متوسِط بازنشستگِی پدرش می

محتاِج کسی نبودند..زندگی شان بسیار بسیار ساده بود، اما کانوِن گرِم خانواده ی 
 انها به هزاران زندگِی مجلل می ارزید.

ماه زندگی میاِن   ۸ همیشه به انها افتخار میکرد..امااینها چیزهایی بود که مریم 
 جمِع اشراف زاده ها، او را از این رو به آن رو کرده بود.

ماننِد قبل درجمِع خانواده اش نمی نشست و از دوره همی های شبانه ی دیگر 
 خانوادگی شان لذت 
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 برد. نمی
 
کسی ،چیزی بگوید تا مریم رو ُترش کند و  ند خو وعصبی شده بود..کافی بودت

 حمله کند. شبه طرف
 

با این رفتار و با گوشه گیری هایش ،بیشتر از همه مادرش را عصبانی کرده بود 
که  گفت، ائم بابِت خانه نشینِی مریم شاکی بود و از سِر دلسوزی چیزی میکه د

 اتِش خشِم مریم رابیشتر افروخته میکرد.
 

***************************************** 
 

 حواست کجاست ؟این چه وضعه مدرسه اومدنه خانم؟
 مریم ارام گفت : معذرت میخوام خانوم..

 
ته مه سرش گرفت و گفت : این دفعه چندُ خانِم صداقت،مدیره مدرسه ،دستش را ب

 فرستنت دفتر؟ که می
ن با خانواده ت تماس نگرفتم و چیزی بهشون نگفتم، فقط به خاطره اینه اگه تا اال

و به احترامه آقای دکتر چیزی نگفتم..اما  ه شاگرد ممتازه مدرسه ی ما هستیک
دکتر تماس بگیرم و وضعیتت رو اگه به همین شکل ادامه بدی ، مجبورم با 

 ش بدم.گزار
 

فت : چت شده عزیزم ؟ اتفاقی خانم صداقت این بار صدایش را پایین آورد و گ
 برات افتاده ؟ تو خونه مشکل داری؟

 
مریم دستانش را در هم گره کرد، سرش را پایین انداخت و به موزاییک هاِی 

 کِف اتاِق خانم مدیر ،نگاه کرد و ارام لب زد: نه.
 

صداقت : همه ی دبیرها ازت شکایت کردن..میگن سرکالسشون حواست جمع 
 افت کرده..چه توضیحی داری؟ نیست و نمراتت هم

 
 مریم : میگید چیکار کنم؟

صداقت : حواستو جمع کن و به درس و مشقت برس..مبایلتو هم این بار به 
احتراِم انضباِط خوِب قباِلت پس میدم..ولی اگر یه بار دیگه به گوشم برسه که 
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م ه تا االن…نمک نجوری باهات رفتار نمیباخودت مبایل اوردی مدرسه، دیگه ای
 دارم حرمِت اقای دکتر رو نگه میدارم..

مریم در دل گفت : اره جوِن عمه ت که داری حرمِت شهریارو نگه می داری 
..انگار من خبر ندارم که شهریار از همون روز اول باهاشون اتمام حجت کرده 

 ، خیلی راحتو تذکر داده که حق ندارن با من تند برخورد کنن ،و اگر اذیتم کنن
 رو تخته میکنه و از کار و کاسبی درسهم دره 

 ..می ندازتتون  

 قشنگ معلومه مِث سگ می ترسی ازش و به روی خودت نمیاری..
 سری تکان داد و گفت : چشم اما با این حال

 
 صداقت به در اشاره کرد و گفت : خیلی خب..برو سرکالست.

 
 
 

دو ماِه دیگر گذشت و هنوز هم تغییری در رفتاِر شهریار ایجاد نشده و به ایران 
هم نیامده بود..مریم گفته بود که دلم برات تنگ شده شهریار..چرا یه سر نمیای ؟ 

 ز دوریت دق میکنم ..یه روزه بیا و برگرد..فقط میخوام ببینمت..دارم ا
 

شهریار هم گفته بود که تعطیالِت کریسمس در راه است و تا ان موقع سرش 
لندن و پاریس در رفت و امد باشد و اصال وقِت آزاد   شلوغ است و ُمدام باید در

دانست که اینها همه بهانه است ..شهریار همیشه سرش شلوغ  ندارد، اما مریم می
میشه در رفت و امد بیِن پاریس و لندن بود..اما اخره بود..همیشه کار داشت ..ه

رساند..حاال او را  هفته ها هر طور هم که میشد، بازهم خودش را به مریم می
 چه شده که اینچنین تغییر کرده بود؟؟؟!!

درد و دل کرده بود، از نگرانی  یلدااغوِش ُپر مهِر مریم ساعت ها نشسته و در 
هایش ..از غش کردن هاِی وقت و بی وقتش در هایش گفته بود، از اضطراب 

مدرسه ..از عصبانیت ها و کناره گیری کردنش از خانواده ..از اینکه وقت و بی 
وقت دُق و دلی اش از دورِی شهریار را بر سِر خواهر و برادِر زبان بسته اش 

 گفتند.. خالی میکرد و انها نیز به احتراِم بزرگتر بودنش چیزی نمی
 

با حوصله پاِی صحبت هایش نشسته بود و با مهربانِی یلداو گفته بود..گفته بود 
ذاتی اش،اشک هاِی او را پاک کرده و برایش از روزهاِی خوِب اینده گفته 

بود..از اینکه هر کسی در هر ُبرهه ای از زمان ، ممکن است مشکلی برایش 
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 پیش بیاید و نتواند ان را با کسی درمیان بگذارد..
 ت با احتیاط از مریم پرسیده بود: مریم ؟اما درنهای

 مریم : ها..
 : یه چیزی بگم راستشو میگی؟ یلدا

 مریم اِب بینی اش را با کلینیکسی ، گرفت و گفت : اره ..
: میگم شاید شهریار ازت سرد شده باشه و با این رفتارش میخواد یه کاری  یلدا

 کنه که تو هم خسته بشی و کات کنین..
 

ک هایش را پاک کرد و با صدایی ُزُمخت از بس گریه کرده بود ، گفت مریم اش
شناسم ..تفاوِت حرِف راستشو با دروغش  : نه ..محاله..من شهریارو می

 تشخیص میدم ..ضمنا سمانه میگه رفتارش با اونم بد شده و ُمدام دعواش میکنه.
نه از من سیر میدونم هنوزم مثل قبل دوستم داره ..خودم چند بار بهش گفتم نک

شدی که داری ازم دوری میکنی ..گفت نه ، گفت هنوزم مثل قبل دوستم داره و 
 مشغله ی کاری و درسیش اجازه نمیده که بیاد.

به شب تا باهم چت نکنیم و صداِی اون هر روز باهام تماس میگیره ، شب  
 خوابه.. همدیگه رو نشنویم، نمی

رفت..یا الاقل تماساشو کمتر گ نداشت و مشکلش من بودم، تماس نمیاگه دوسم 
 میکرد..

 نیم..ک نگ میزنه ..پیام میده ..چت میاما اون همچنان مثِل قبل روزی چند بار ز
 

ه ستش خیلی نگراِن این قضینفسی عمیق کشید و گفت : خب خداروشکر..رایلدا 
 ترسیدم دیگه نخواتت.. بودم..همش می

بااینکه َهَممون شاهِد عشِق اتشینش به تو بودیم ولی بازم وقتی حاِل خرابتو تو این 
 مدت دیدم ،شک کردم ..

 
 آهی کشید و گفت :سمانه چی میگه؟ یلدا

 رانه..مریم اِب دماغش را با صدا باال کشید و گفت : اونم حالش بده..نگ
 : شهاب چی شد؟ مگه قرار نبود بره لندن ببینه چه خبره؟یلدا 

مریم دوباره اشکش جاری شد و گفت : سمانه میگه شهاب هم مشکوکه ..میگه از 
روزی که ازش خواسته بره لندن دنباله شهریار، اونم بیشتر از قبل دپرس و 

یده و میگه یه رسه،چیزی بروز نمپ میبداخالق شده و هرچی هم که سمانه ازش 
 مسئله ی مردونه و شخصیه که مربوط به کاراشون تو بیمارستانه پاریسه.
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گویی که چیزی را کشف کرده باشد، گفت : میگم مریم نکنه ورشکستی  یلدا
 چیزی شده باشه؟

رفتارش که با تو تغییر نکرده و اتفاقی هم که بینتون نیفتاده..باخانوادش هم که 
ان دکتر کاسی  چیز میمونه و اونم مسئله ی مالیه..مگه بحثش نشده ..پس فقط یه

 سهاِم بیمارستاِن پاریس رو یک جا به ناِم شهریار نکرده؟
 مریم سری تکان داد و گفت : اره ..

: خب البد این مدت که همش میومده ایران و از کاراش غافل مونده،  یلدا
ال  کشیده باشن و حااطرافیاش از غفلتش سوء استفاده کرده باشن و سهامشو باال

 هم احتماال درگیر راست و ریست کردنه کاراشه .
 

مریم با صداِی گرفته و تو دماغی گفت : خب اگه واقعا مشکل این باشه، چه 
 دلیلی داره که از من پنهانش کنه؟

  
 کنن.. : خب مردا ذاتا اینجورین دیگه ..از کاراشون تو خونه صحبت نمی یلدا

به تو بگه ،توفکر کنی که بی عرضه ست که نتونسته شاید ترسیده که اگه 
 اموالشو حفظ کنه.

 
انا،باال سِر سهام و دارایشش ایستاده و یه د درحالی که اون برادرش عیِن ُجغدِ 

درصد سهاِم بی زبون  65دقیقه کارشو به کسی نمی سپره..برعکِس شهریار که 

یران ،لندن در رفت و رو ول کرده به اماِن خودش و از صبح تا شب تو مسیِر ا
 آمده..انگار داره از ِدهه پایینی میره ِدهه باالیی.

 
 ای کاش یه ذره از اون ِشمِّ اقتصادیه داداششو به ارث برده بود.

خودمون، ِشنِدر غاز سهام تو کوثر داره ،اونوقت مثِل مار  )...(ِهمین دکتر 
ه ..درحالی که کِل َچنبره زده رو بیمارستان و ادعاِی مالکیِت اونجا رو دار

 65ونیم درصده..اونوقت این شهریاره ُخل و ِچل  8سهامش تو اون بیمارستان،

درصد سهاِم باارزِش یه بیمارستانه فوق تخصصی ،اونم تو بهترین نقطه ی 
 پاریس رو ،رو هوا ِول کرده..خب میخوای اتفاقی نیفته...!؟

 
حرف میزد و به اصطالِح  ُزل زده بود که یک بند یلدا مریم با دهان باز به 

 خودش براِی ارام کردِن مریم سخنرانی میکرد.
اما انصافا سخنرانِی بلندباالیش بی اثر هم نبود و باعث شد تا مریم گریه اش بند 

 بیاید و به حرف هاِی او فکر کند..
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بود و مشکِل شهریار مالی بود ..شهریار خودش یلدا خب شاید واقعا حق با 
ود که انها ارامش ندارند و اگر کمی غفلت کنند ،رقیبان و گرگ قبال گفته ب  هم

 هایی که به کمینشان نشسته اند،کلکشان را میکنند.
 

، پس از اینکه حسابی با مادِر مریم صحبت کرده و او را یلداچندساعتی بود که 
 مسبِب افسردگِی مریم خوانده بود، به خانه ی خودشان بازگشت..

 واده اش در خواب بودند..شب بود و خان 22ساعت 
کامپیوترش را مریم اما در تاریکِی اتاقش، روِی تخت دراز کشیده و در حالیکه 

روشن گذاشته بود، به صفحه ی مانیتور خیره شده و منتظِر پیغامی از شهریار 
 بود..

الین آنالین شد، متوجِه آن  ر شهریارصفحه ی مسنجرش همچنان باز بود تا اگ
 .ودِن مریم شودب

مریم ناامید آهی کشید و به پهلو خوابید، چشمانش را بست، اما تماِم حواسش به 
 .صفحه ی روشِن مانیتور بود

 
صبح همان طور روِی تخت دراز کشیده و منتظر بود..منتظِر  5مریم تا ساعِت 

 پیامی از شهریارش.
 

 دشهریار عادت داشت تا هرشب قبل از خواب با مریم چت کند..خودش گفته بو
برد..پس او را چه شده بود که امشب بی  که تا با او صحبت نکن خوابش نمی

 شنیدِن صداِی او خوابیده بود...!
صداِی موذن که از بلندگوِی مسجِد محل به گوشش رسید..با کالفگی روِی تخت 

نشست ..لعنتی به شیطان فرستاد و رفت تا وضو بگیرد و براِی نماز حاظر 
 شود.
  
 

خواند ،همانجا چادر به سر، روِی سجاده ی مخملش که سوغاِت نمازش را که 
تبرِک حرِم موال بود ،دراز کشید، تسبیح را به دست گرفت ، چشمانش را بست و 

زیِر لب آرام آرام براِی آرامِش خود و حل شدِن مشکِل یاِر صاحب دلش،ذکر 
 گفت و گفت تا نفهمید که کی ،همانجا به روِی سجاده به خواب رفت..

 
***** 

کرد و گفت : ول کن ترو خدا ..اخه قیافه ی من ماِل  یلداپشتش را به  
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 مهمونیه؟؟؟
ت..  ولم کن تو رو جوِن َجدِّ

 
 ضربه ای به کمِر مریم زد و گفت : پاشو بینم .یلدا 

 تاکی میخوای خودتو تو اتاق حبس کنی..!
 

وزم تو غِم خودم بس مریم با بی تفاوتی گفت : دلیلی نداره من بیام ..ولم کن بزار
 ..مِن دل ُمرده کجا و مهمونی کجا..خودت برو ...خوش بگذره بهت.

 
 با ِسمجی گفت : محاله بدوِن تو برم ..باید بیای.. یلدا

مریم سرجایش نشست و با کالفگی گفت :چند میگیری دست از سره کچِل من 
 برداری؟؟

 
ن یه نگاه به خودت بنداز ببیدلسوزی گفت : پاشو مریم ..تروخدا   این بار بایلدا 

چه ریختی شدی..چند ماهه که ابروهاتو تمیز نکردی.. سیبیالت از سیبیالِی 
هم ُپرُپشت تر شده ..زشته بخدا...پاشو یه دوش بگیر باهم بریم ارایشگاه،   اقاتون

 یه صفایی به صورتت بده ..این ُکرک و پرا رو بریز..یه کم خوجل موجل کن
 ذره.گ ئن باش خوش میبریم مهمونی ..مطم

 
.بی خودی اصرار نکن..من یلدا..عمیق کشید و گفت : نمیام  مریم کالفه نفسی

بعدشم اگه شهریار بفهمه من بی خبر رفتم مهمونی دلو دماِغ َبَزک کردن ندارم ..
 ،پدرمو در میاره..می شناسیش که.!

 
مایی و گفت این بار خودش را به موش ُمردگی زد و شروع کرد به مظلوم نیلدا 

زنگ بزن به شهریار : به خاطره من بیا دیگه ..دلت میاد رومو زمین بزنی؟
 بگو....ازش اجازه بگیر..اگه بدونه تنها نیستی چیزی نمیگه.

 
 مریم کالفه گفت : خب چرا خودت نمیری ؟چیکار به من داری؟

که  تی..خب حتما اونجا کلی اشنا داری ، تنها نیس  مگه نمیگی مهمونیه دوستاته
!.. 
 

میدونم ..ولی باور کن افسردگی و خونه نشینِی تو منو هم افسرده کرده  یلدا: 
 ..بابا مگه من غیره تو کی رو دارم ؟ 
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فقط دلم به تو ارن با کسی زیاد رفت و آمد کنم..ذ خودت که میدونی داداشام نمی
 ارن بیام پیشت ..ذخوشه که میدونم می

 و گفت : تو که مامان باباِی منو می مریم پلک هایش را روِی هم فشرد
 شناسی..محاله بزارن برم بیرون و بدتر از همه اینکه تا اخرشب بیرون بمونم .

 
شمکی زد و گفت : نگران اون نباش،خودم با خاله و عمو صحبت کردم یلدا چ

 ..رضایت دادن که بریم .
 

 مریم : برو بابا کم َچرند بگو ...
 اور نمیکنی از خاله بپرس..: به خدا راست میگم ..بیلدا

م مهمونی و مامانم هم گفت وایم بریخ یم اقعا تو بهش گفتی مامریم : یعنی و
 عجیبه که قبول کرده..! ؟!!برید
 

موفق شده بود تا مریم را به ارایشگاه ببرد تا از شِر ان  یلداساعتی بعد، بالخره 
 موهاِی سیاِه صورتش خالص شود..

 ماه بود که اصالح نکرده و صورتش مملوء از موهاِی سیاه و خشن بود.. 0
 او را سیبیلو صدا می  پشِت لبش انچنان ُپر مو شده بود که بچه ها در مدرسه

 ندیدند..خ میردند وک
اما براِی مریم مهم نبود، وقتی شهریاری نبود تامریم خودش را به عشِق او 

 خورد.. ش میاراسته کند، اراستگی به چه درد
 این اواخر حتی حمام رفتنش هم به زور شده بود..

مریمی که عادت داشت، هرشب دوش بگیرد و با استشماِم بوِی خوِش شامپوِی 
هفته ای یک بار  2موهایش به رختخواب برود، حاال دیگر حمام رفتنش را به 

 محول کرده بود .
میداد و موهایش از به نحوی که فقط بوِی عرقش را با مام و اسپری پوشش 

شدِت کثیفی شوره زده بود..دندان هایش زرِد زرد شده و حاظر نبود مسواک 
 بزند..

موهاِی زائِد بدنش هم که کال از حد گذشته و او را ماننِد شامپانزه کرده بود، 
وحشت اگر شهریار او را با این هیبت می دید ،قطعاً کثیف و موآلو...-زشت

 میکرد.
 

او را با ُمشت و لگد به داخِل حمام پرت کرد ،در را پشِت سرش  بالخره یلدااما 
 ارم بیای بیرون ..همین که گفتم..ذنمیبست و گفت : تا خودتو تمیز نشوری،
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 27سیریش راهی ندارد ، مجبور شد و بعد از یلدایِ مریم وقتی دید در مقابِل 

 انش شست..روز ،تِن کثیف و چربش را به اِب پاک سپرد و کثافت ها را از ج
از حمام که بیرون آمد ،باشهریار تماس گرفت..در کمال تعجب شهریار وقتی 

اجازه داده بود تا به میهمانی برود و فقط سفارش فهمید که یلدا هم با مریم است ،
 کرده بود که مراقِب خودش باشد.

 
 
 

و موهاِی زائِد   ساعت، درحالیکه صورت و ابروهایش را اصالح 0بعد از 

را از نوِک پا تا زیِر گردن اپیالسیون کردند، از تخِت ارایشگاه بلند شد و بدنش 
به سمِت حمام رفت ، دوش را باز کرد و باقی مانده هاِی موم را از بدنش شست 

 و حوله پیچ بیرون امد .
 فورا لباس هایش را پوشید و از پله هاِی ارایشگاه پایین رفت.

شکلی بودی و ما خبر نداشتیم ..هیِف این ارایشگر گفت : به به ..عجب دختر خو
 همه نمک نیست که زیِر یه َخروار مو قایمش کرده بودی؟

 
 مریم لبخندی زورکی زد و گفت : مرسی.

 
رو به ارایشگر گفت : خب شوکا جون ،بی زحمت یه ارایش ملیح و  یلدا

 دخترونه هم به اون صورتش بزن تا ما رفع زحمت کنیم .
 

 رفت و گفت : چی چیو ارایش ملیح و دخترونه..!!!!! یلدا بهمریم چشم ُغره ای 
مگه عروسیمه؟؟ ولم کن بابا..صبح تا حاال به هر سازی زدی رقصیدم ..دیگه 

 بیش از این سوء استفاده نکن که تحملم سر اومده .
 

اما با ارامش گفت : هرس نخور عزیزم ..یه ذره ُسرخاب ماتیک که این  یلدا
..بده اینجوری باشی..یه کم به شته بخدا..میخوایم بریم مهمونیحرفا رو نداره ..ز

 خودت برس جلو مردم آبرومون نره.
 

: آبرویی که با ارایش قراره حفظ بشه، آبرو نیست   مریم فورا به او توپید که
 ،ِخَفته..! َضعفه..!
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نم م : باشه بابا تو راس میگی..بزار یه ذره ارایشت کنه ..به خاطره من ..ببینیلدا
 خوای باهام رقابت کنی؟؟ چه خوشگل کردم ..نمی

 
هی کشید و گفت : خدا امروزه منو با وجوده تو به خیر بگذرونه ..انگاه رو به آ 

زنی که نامش شوکا بود، گفت : یه ارایش ملیح و خیلی خیلی دخترونه لطفا..کرم 
 لبی ،ُرژلبی چیزیذره برق یه نمیخوام ..فقط یه کم ریمل ،با و رژ گونه و سایه 

 ..فقط کم رنگ باشه که تو چشم نزنه.
شوکا ابرویی باال انداخت و گفت : باشه عزیزم ..ولی خب تو چشمات ُدرشت و 
سیاهه..پوستت هم سفیده، اگه یه ارایش کامل برات پیاده کنم، از این رو به اون 

 .رو میشی
 مریم : نه ..ممنون..عالقه ای ندارم.

 
ه که خوده مریم خواسته بود، مقداری رژ لِب صورتِی کم ارایشگر همان گون

رنگ به لبهایش زد و کمی هم با فرمژه و ریمل به ُمژه هایش حجم داد و گفت : 
 همین قدر کافیه؟؟ رژ گونه بزنم خوشگل میشیا...!

 
 مریم : نه شوکا جون..ممنون..همینشم زیاده .

 م..شوکا : الاقل می ذاشتی یه کرم یا پنکک برات بزن
مریم : من که پوستم روشنه..جوش و لک و کک مک هم که ندارم ،پس نیازی 

 پوستم عیبی نداره که بخوام بپوشونمش....به کرم و پنکک نیست
 

 شوکا : اوکی..هرجور مایلی..بیش از این اصرار نمیکنم.
 

لباسی را به سمِت مریم گرفت و گفت : بیا اینارو هم موقعی که حموم بودی  یلدا
 و ُکُمدت َسوا کردم برات آوردم که دیگه از همینجا مستقیم بریم .از ت
 

مریم نگاهی به شلوار جیِن تنگ و ژاکِت یقه اسکیه سفیدش انداخت و گفت : 
 کاش یاداوری کرده بودی تا کفش هم بیارم .

اسپرِت سفیِد او کرد و گفت : تیپت اسپرته ..همین کفشا  کفشاشاره ای به  یلدا
 هش میاد، بپوش بریم .بیشتر ب

مریم ژاکِت بافِت سفیدش را با شلوار جیِن سرمه اِی لوله تفنگی اش 
گوِش کوچکش را به سر کرد و ماننِد دستمال سر،لبه هاِی ان  4پوشید،روسرِی 

را پشِت گردنش فرستاد و همانجا گره ای به ان زد ..ژاکتش هم که یقه اسکی 
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 رده بود.بود و مشکِل برهنگِی گردنش را حل ک
 یلداروِی دوشش انداخت و رو به  در اخر پالتوِی پاییزه ی گوجه ای رنگش را

 رو دستم انداختی؟ت نکنه دختر..میدونی چقدر خرج ارام گفت : خدا َخفَ 
 

 چشمکی زد و گفت : غمت نباشه دخترخاله..مهموِن من بودی ..حساب کردم. یلدا
 

 خشش کنی با اون جیباِی خالیت.مریم اخمی کرد و گفت : الزم نکرده َبزرو ب
 

خنده ای کرد و گفت : نگو ترو خدا ..من ماه به ماه راه میفتم در خونه  یلدا
یرم ..تازه بیمه ی باباِی خدابیامرزم هم که گ ،جیره مو ازشون می داداشام

 هست..نگران نباش..دخترخاله ت دستش به دهنش میرسه .
 

 : چقدر شد؟  از ارایشگاه که بیرون امدند، مریم گفت
 

 :همش باهم یا فقط هزینه ی کاراِی تو؟  یلدا
مریم : فقط هزینه ی َپرو پیت کردِن من دیگه ..تو که کاری نداشتی ..فقط 

 اصالح کردی.
 تومن. 279محبوبه : 

مریم دستش را جلوِی دهانش گرفت و گفت : جدی میگی؟ مگه سر گردنه ست 
 بابا؟ 

هاِی باالشهر،پوِل ُشهرت و جاو مکانشونو هم بیخیال گفت : خب ارایشگاه  یلدا
 گیرن از مشتری می

 
 

تاکسی روبه روِی یک خانه باغ توقف کرد و رو به یلدا گفت : همینه خانم 
 ۲۴۸..پالک 

یلدا می خواست کرایه را بپردازد .اما مریم این بار پیش دستی کرد و خودش  
 کرایه را پرداخت و پیاده شد..

 
فت..زنگ را فشرد ..دقیقه ای بعد، صدای یک مرد در آیفون یلدا به سمِت در ر

 پیچید که گفت : بله؟
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 هستم.یلدا نش را به ایفن نزدیک کرد و گفت :دهایلدا 
ه ..مگیلداو با ترس گفت : من نمیام  مریم با شنیدِن صداِی مرد، عقب گرد کرد

 نگفتی مهمونی دخترونه ست؟ پس این مرده کی بود جواب داد؟
 

رسی تو بابا؟ هنوزم میگم که مهمونی زنونه ست ..اینم البد ت : چرا می یلدا
 شوهره همین دختره صاحب خونه ست.

 
 مریم : شوهرش وسِط مهمونِی زنونه چیکار میکنه؟ 

 
 : ای بابا عجب گیری کردیما..تو چرا انقدر ترسویی دختر؟ یلدا

 .. یلدا و گفت : نمیام ..من نمیام  مریم سرش را تکان داد
 باسرعت از انجا دور شد. یلدارا گفت و بی توجه به این 
 

ت فگ را پشِت سرش شنید که میهنوز چند قدمی دور نشده بود که صداِی سمانه 
 : پس چرا نمیاین شما؟

 
مریم با شنیدِن صداِی سمانه، سرجایش ترمز کرد، روِی پاشنه ی پا چرخید و 

 گفت : سمانه ؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ 
 سمانه لبخندی زد و گفت : خب منم دعوتم دیگه.

 
 فته را باز گشتمریم که با دیدِن سمانه، کال ترس را فراموش کرده بود،مسیِر ر

 و سمانه وارِد باغ شد. یلداو دوشادوِش 
 هر سه در تاریکی باغ به سمِت ساختمان رفتند. 

 مریم گفت : چرا اینجا انقدر سوتو کوره؟ مگه مهمونی نیست؟
 انه : چرا ولی تازه سر شبه..هنوز بچه ها نیومدن.سم
 
سری تکان داد و گفت : که اینطور..پس واسه همینه که البد شوهره صاحب  

 خونه هنوز نرفته.
 سمانه : اره ..اونم االن میره.

 
 

 راستی چه شده بود؟ 
 با سمانه چه فرقی میکرد؟یلدا  مگر
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د که از بچگی با او بزرگ شده و دخترخاله ی عزیزش بو یلدامگر نه اینکه 
 محرِم رازش بود..؟

پس چرا وقتی از مریم خواست تا به او اعتماد کند و همراهش وارِد باغ شود، 
 !!رسیده و پا به فرار گذاشته بود؟مریم ت

یااینکه چرا هیِن فرار، باشنیدِن نام سمانه، قلبش آرام گرفته و ترسش ریخته 
 بود؟؟

به او گفت که داخل برود، بی چون و چرا پذیرفت یلدا ننِد چرا وقتی سمانه هم ما
!!!!.. 

 
 واگر قرار بود اتفاقی بیفتد، برایِ  یلدا ..نِد مگرنه اینکه سمانه هم دختری بود مان

 سمانه هم ممکن بود بیفتد..!
دو جمله بود : سمانه بوِی شهریار را میداد و شهریار   جواِب همه ی این سواالت

 یعنی َسنُبِل امنیت ...! هم براِی مریم
 

 هم پشِت سرش می آمد. یلداسمانه وارِد ساختمان شد و  مریم پشِت سرِ 
از طوِل راهرو که گذشتند ،وارِد سالنی بزرگ شدند که کیپ تا کیپ دختر و پسر 

 بود که همگی در سکوت ایستاده و به مریم ُزل زده بودند.
 

 سالم.مریم آِب دهانش را قورت داد و ارام گفت : 
اما هیچ کس جوابش را نداد و در عوض همگی به یک باره و یک صدا 

دستانشان را باال برده و کف زنان خواندند : تولد تولد ..تولدت مبارک..مبارک 
 ..مبارک..تولدت مبارک.

 
ناگهان صداِی ترقه ای از ان طرِف سالن باعث شد تا مریم با ُبهت و ناباوری 

 رخاند.سرش را به سمِت پله ها بچ
 خدای من ،چه میدید؟

 او که بود؟ 
 اینجا چه میکرد؟

این مرِد بلند قامت که کیک به دست، آرام آرام از پله ها پایین می امد و لبخند 
 زنان به مریم ُزل زده بود، که بود..!؟؟

 
 عامِل بی خوابی های شبانه اش اینجا چه میکرد؟
 ود؟ُمسبِب افسردگی اش کی آمده بود که او بی خبر ب
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مریم با ُبهت ،درحالیکه پاهایش به زمین چسبیده بود،زیر لب زمزمه کرد: 

 ش.شه.شهریار..!!!!!!!!
 

شهریار میاِن آوازه تولد مبارکه میهمانان خودش را مقابِل مریم رساند..روبه 
 روِی او ایستاد و گفت : تولِدت مبارک خانوم کوچولوی من.

 
ینبار ُغباره غم ُپشِت آن خوابیده بود، اشاره شهریار با همان لبخنِد مهربانش که ا

 ای به کیکِ بزرگی که در دستش بود کرد و گفت : اول آرزو کن، بعد فوت کن.
 

مریم هنوزهم در ُبهت بود..واقعا غافلگیر شده بود..حتی فکرش را هم نمیکرد که 
 در ان باِغ سوت و کور و ترسناک ،یک همچین لحظه ای در انتظارش باشد.

ار بالبخند و درسکوت به صورِت مریم ُزل زده بود و مریم هم بی حرکت شهری
 به چشماِن آبِی یار خیره شده بود.

ناگهان سمانه ،نیشگونی از پهلوِی مریم گرفت و گفت : زود باش فوت کن دیگه 
. 

مریم باصداِی سمانه به حالِت عادی برگشت، چشمانش را بست و یکی شدن با 
 و کرد و سپس شمع ها را فوت کرد.مرِد صاحب دلش را آرز

 
فر می رسیدند، شروع به کف زدن کردند و ن ۲۰۰ تماِم آن جمع که حدودا به

سمانه باصدای بلند گفت : اوووه چه خبره این همه شمع..! خوب که زود 
خاموشش کردیم وگرنه باید زنگ میزدیم آتش نشانی بیاد اطفاِع حریق کنه 

 برامون تا نسوختیم .
 

اخمی مصنوعی نثاره خواهره شیرین زبانش کرد و گفت : چی میگی  شهریار
بهار از عمرش گذشته ..اگه قراره شمعی  20دختره ی حسود..؟خانوِم من فقط 

اتش سوزی راه بندازه، مطمئنا اون شمع های تولده تو هست نه فندق کوچولوی 
 من.
 

مانه ماننِد بچه با این حرِف شهریار، سالن از خنده ی ُحضار روی هوا رفت ، س
وِش همسرش *ها ، اِب دماغش را به حالِت نمایشی باال کشید ، خودش را در آغ

 انداخت و گفت : اییییش...بدجنس.
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امیرمحمد خنده ای شادمان از این نازکردِن همسِر زیبایش کرد و گفت : ولشون 
کن عشِق من..شمعاِی تولده تو اگرهم اتش سوزی راه بندازه، من خودم شخصا 

 واست اطفاِع حریق میکنم.
 
 

بالخره فرهاد )خواهر زاده ی شهریار( به سمِت دیِجی رفت و گفت : بزن 
 اقا..بزن که ِقر تو کمرمون خشک شد

 
دیِجی ها که دو پسره جوان بودند، دستشان را به سمِت َدمو دستگاه هاِی عجیب و 

ردند و غریِب جلویشان بردند، دکمه های روِی دستگاه را دستکاری ک
بالفاصله،صدای موسیقِی ُتند و َکر کننده ای از باندهاِی بزرگ و مستطیلی شکلی 

 که در اطراِف سالن روِی سه پایه های فلزی نصب شده بود، پخش شد
 

 میهمانان همگی به َوجد آمده و وسِط سالن شروع به رقص و پایکوبی کردند
 به سمِت بقیه رفتند مریم را با شهریار تنها گذاشتند ویلدا سمانه و 

با شروِع کاره دیِجی،همه ی چراغ های سالن خاموش شد و تنها نوری که باعث 
 میشد اندکی دید به هم داشته باشند، همان انواره رنگیِن رقِص نورها بود.

 
 چرا چراغ ها را خاموش کردند؟ 

 خواست ُرِخ یار را َرَصد کند. ماه می 4مریم تازه بعد از 
راغ های لعنتی را روشن میکرد تا او بتواند آن آبِی درخشان که کاش یکی این چ

 میاِن ُمژه هاِی بلند قاب گرفته شده بود را ببیند
 

 مریم هنوز هم سرجاِی اولش روِی زمین میخ شده و تواِن تکان خوردن نداشت
 

شهریار کیک را به سمِت یکی از خدمتکاران گرفت ، پیش قدم شد و بی حرف 
سِر او را   بازوهایش گرفت ، چندین مرتبه و پشت سره هم ، مریم را میانِ 

سید، چانه اش را روِی سِر او گذاشت و گفت :چهار ماهه که ندیدمت، ولی *بو
 سال گذشت 49انگار

 
 اشتک سه هایش را بر فرِق سِر مریم می*وشهریار حرف میزد و ب

 
رد و با تماِم بالخره مریم به خودش امد، دستانش را دوِر کمِر شهریار حلقه ک
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 خواست سر و صورِت او را ِش او َحل کرد..دلش می*وجود خودش را دراغو
سه کند، اما افسوس که تفاوِت قدی شان بیشتر از ان بود که مریم بتواند *بو غرق

 خواسته اش را عملی کند.
 شیار آن هم از روِی ژاکِت بافتسیدِن سینه ی شهر*اما تسلیم نشد و شروع به بو

 کرد
 

د تن شید و تندک رو صورتش را به سینه ی شهریار میم ماننِد دیوانه ها، سمری
 سه بر تِن او میزد*بو

کشید و عطِر تنش را با تماِم وجود، میهماِن ریه  بینی اش را به ژاکِت او می
 هاِی دلتنگش میکرد

 
آری ..به یگانگِی خداوند سوگند که حتی ریه هایش هم از زمانی که عطِر تِن یار 

 مریم در این مدت  انها نرسیده بود، بیمارشده بودند و با ُسرفه هاِی شدیدی کهبه 
 کردند میزد، اعتراضشان را اعالم می

 
سرش را باال گرفت نگاهی به گردِن شهریار انداخت، روِی انگشتاِن پایش بلند 

شد و به سختی بینی اش را به حنجره ی او رساند و بو کشید.. بو کشید..و 
 بوکشید..!

 
لحظه به لحظه فشاِر دستاِن شهریار ،حوِل تِن مریم بیشتر و بیشتر میشد  

 ..شهریار او را با تماِم تواِن مردانه اش به سینه ی خود چسبانده بود.
 
فشار را روِی استخوان هایش حس میکرد، اماجالب بود که از درِد حاصل از  

 ت هم میبرد.*ذ*ان فشار،ناراحت که نبود، هیچ ، ل
حاال دیگر مریم ُبغضش شکسته بود و درحالی که همچنان صورتش را به سینه 

 کشید،با صداِی بلند شروع به گریه کردن ، کرد. ی شهریار می
 

وِش خود تکان میداد و سعی داشت اینگونه *شهریار او را گهواره وار میاِن اغ
 او را آرام کند.

ِن او پیش برد، دو دستش را دستانش را از کمِر شهریار جدا کرد و به سمِت گرد
روِی ته ریِش جذاِب او کشید و با اشتیاق،نقطه به نقطه ی صورِت او را در 

همان تاریکی از نظر گذراند..انگشِت شصتش را روِی لبهای او کشید و از انجا 
 به سمِت گوش هاِی او پیش رفت.
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خر رفت.در ا رفت، ُجفت چشمانش هم به دنبالش می دستانش هرکجا که می

دستانش را ُپشِت گردِن شهریار نگه داشت..درحالی که تمام قد، به شهریار 
چسبیده بود نگاهش را به لب هاِی او دوخت و ارام ارام روِی انگشتاِن پا بلند شد 

 و سعی کرد تا خودش را به سمِت لب هاِی شهریار ِبکشد.
ید به چشماِن او شهریار که متوجِه نیِت مریم شده بود، اندکی در سکوت و با ترد

ُزل زد و انگاه ارام ارام گردنش را به سمِت پایین َخم کرد تا لبش را به لب هاِی 
 مریم برساند،

مریم که خیالش راحت شده بود، شهریار متوجِه نیتش شده ، چشمانش را بست  

 و منتظره لحظه ای شد که لب هایش به لب هاِی یار دوخته شود.
شهریار در نزدیک ترین فاصله از لب های مریم،  اما درکماِل تعجب، لب هایِ 

 سه ای روِی پیشانِی او َختم شد.*ناگهان تغییِر مسیر داد و درنهایت به بو
 

مریم که هدفش با شکست مواجه شده بود،نفِس عمیقی کشید ، روِی کِف پا ایستاد 
 و صورتش را میاِن سینه ی َفراِخ شهریار مخفی کرد .

 
ش گونه بر ستوِن فقراِت مریم کشید و ارام در گوشش شهریار دستش را نواز

 س آلوده کنم .*گفت : تو برام مقدس تر از اونی هستی که بخوام عشقتو به هو
س *وِش انها حتی ذره ای هم رنگ و بوِی هو*حق با شهریار بود. اغ

نداشت..هرچه بود عشق بود و بس ..وعشق واژه ای بود َبس پاک و مقدس ،و 
 آن نداشت..!س ، راهی در*هو
 

وِش یکدیگر َحل شده *چند دقیقه بود که آنها بی تفاوت به جمعیِت حاظر، درآغ
 بودند؟

آن دو ،چنان غرِق در عشق بودند که حساِب زمان از دستشان رفت..مریم ِگزِگز 
کردِن پاهایش را از شدِت خستگی و یک جا ایستادن،حس میکرد اما بازهم 

 دل بکند. حاظر نبود از آغوِش امِن شهریار
همچنان باچشماِن بسته صورتش را به قفسه ی سینه ی شهریار تکیه داده بود که  

صداِی سمانه را کناره گوشش شنید که گفت : خسته نشدین شما دوتا؟ االن دقیقا 
خودتون فکر کردم ه ِن چسب دوقلو به هم چسبیدید..جوندقیقه ست که عی 28

 خورین.! دین که تکون نمیبرقی چیزی گرفتتون و خشک ش
 

م تونید از حضوِر ه بابا المصبا، الاقل برید یه گوشه ای بشینید..نشسته هم می
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 فیض ببرید.
 پاهاتون فلج نشد؟واریس میگیرینا

 
 سمانه تندتند دِر گوششان ُغر میزد و بالخره هم توانست آنها را از هم جدا کند.

: آخیش نفسم باز شد..بابا فکر کردم سمانه که ان دو را جدا از یکدیگر دید گفت 
واقعا خدا معجزه کرده و شما دوتا رو در حالِت ایستاده به هم چسبونده ولی خب 

 خداروشکر انگار همه چیز امن و اماِن.
 

 بیاید وسط یه ِقری بدید خب...حاال وقت واسه ماچ و بغل بسیاره.
 میایم.. مریم آِب بینی اش را محکم باال کشید و سر به زیر گفت :

سمانه با شنیدِن صداِی مریم گفت : اوه اوه این صداِی تو بود..؟؟! خیلی داغون 
 بود که .بال به دور فکرکردم صدای اون جادوگره شهره اُزه.

 
شهریار دستش را حائِل شانه هاِی مریم کرد و روبه خواهرش گفت : تو برو 

 ماهم االن میایم.
 

 به کمر زد و گفت : میخواین جیم شین ؟؟؟ سمانه دستانش را ماننِد طلب کارها
شهریار که از صداِی دورگه و َخش گرفته اش مشخص بود،او هم گریه کرده ، 

 برم صورتشو بشوره ..بعد میایم آرام گفت : من مریمو می
 

دقایقی بعد شهریار ، مریم را داخِل سرویس ُبرد ،شیِر آب را بازکرد و ُمشتی آب 
 به صورِت او پاشید.

 توانستند،روِی یکدیگر را ببینند. م روشن بود و حاال میحما
 

دراینه ی نصب شده باالِی روشویی نگاهی به صورِت کبود شده از گریه اش 
انداخت که ریمل هایش زیِر چشم ریخته و تا روِی چانه اش امتداد یافته و چهره 

 ی وحشتناکی برایش ساخته بود.
 

ن حال و هوا در بیاورد ، نگاهی به صورِت سیاِه شهریار براِی انکه مریم را از ا
او کرد و گفت : ببین چه زشت شدی..! مگه من صد دفعه به تو نگفتم آرایش 

 نکن..؟ ببین چه ریختی واسه خودت درست کردی.!
 

رحالی که مریم با ان بینیه ُسرخ شده که حاال َوَرم کرده بود،اهی کشید و د
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ک تکه صحبت کند، گفت : خ.خیل.ی.هم.خ انست یتو صدایش منقطع شده و نمی
 خ خوش خوشکل ش شد شدم.

 
شهریار خنده ای کرد و گفت : اگه این آشغاالرو به صورتت نمالی،خوشکلترم 

 میشی.
 

مریم گریه اش قطع شده بود اما ازشدِت گریه هاِی عمیقش، هنوز هم تنفسش به 
اند، درحاِل ِهق ِهق شکِل عادی برنگشته و بدنش ماننِد کودکانی که کتک خورده 

 زدن بود و به او اجازه ی صحبت کردن نمیداد.
 

سه ای *ل کرد،بو*شهریار که این حاِل مریم را دید،درحالیکه او را از پشِت بغ
به َسرش زد..یک دستش را دوِر او حلقه کرد و دسِت دیگرش را به سمِت شیِر 

گاه چند برگ آب پیش برد،مشتش را پر از آب کرد و به صورِت او پاشید.ان
دستمال برداشت،روبه رویش ایستاد،یک دستش را زیِر چانه ی او زد و 

شروع کرد به پاک کردِن ریمل   صورتش را باال گرفت ،انگاه با حوصله ودقت
های پخش شده روِی صورِت او..شهریار انچنان روِی کارش تمرکز کرده بود 

 احِی مهمی ست.که گویی در اتاِق عمل است و مشغوِل انجاِم عمِل جر
 

..... 
 

سمانه به سمتشان امد و گفت : بیاین وسط ..بچه ها منتظر شماهستن..چرا اینجا 
 نشستید؟

مریم یک دستش را روِی گوشش گذاشت و براِی اینکه صدایش در آن هیاهو و 
موسیقِی بلند به گوِش سمانه برسد ،فریاد زد: حاال بعدا میایم ..بزار یه نفسی 

 بگیرم.
 

صورتش را مقابِل صورِت مریم گرفت و گفت : اوه اوه با این قیافه ی سمانه 
 درُب داغونت همون بهتر که یه گوشه بشینی.

نه ..انگاه رو به بی ه و کسی اون دماِغ ُگنده تو نمیحاال خداروشکر چراغا خاموش
برادرش گفت : داداش دستم به ساِق پوتینِت ،اینو بگیرش یه وقت با این قیافه نیاد 

سِط مهمونا ،یه دفه جووناِی مردم،فکر میکنن روحی جّنی چیزیه، سکته میکنن و
 از ترس 

 خونشون میفته گردنمون.
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سمانه با لحنی خنده دار و ِژستی خنده دار تر،صحبت میکرد و مریم و شهریار 

 را به خنده وا داشته بود.
 

از آنها دور سمانه اینها را گفت و سپس ِقری به کمرش داد و با ژستی ُمزِحک 
 شد.
 

چراغ ها روشن شد،موسیقی قطع شد و امیرمحمد درحالیکه میکروفون به دست، 
کناره دیجی ها ایستاده بود ،گفت: خب خب..دوستانه عزیز اجازه بدید تا این دوتا 
ُمرِغ عاشق رو هم به جمعمون اضاف کنیم ..از ابتداِی مهمونی، یه جا نشستن و 

 شب ماِل اوناست.فراموش کردن که مهمونِی ام
 

امیر محمد رو به شهریار گفت : پسرخاله جان،دسِت خانومتو بگیر بیا وسط که 
 جمعمون بی شما صفا نداره 

 
شهریار لبخندی به سوِی امیرمحمد فرستاد ،دسِت مریم را گرفت و گفت : پاشو 

 عزیزم ..پاشو ماهم یه کم تخلیه کنیم انرژیمونو.
میاِن دست و سوِت میهمانان ، دست در دسِت  مریم پالتویش را درآورد و در
 شهریار ،وسِط جمعیت رفت ..

آهنگِ ُپر شور بزن به افتخاره اقای   امیرمحمد رو به دیجی گفت : بابک جان یه
 دکتر و نامزدشون.

 
و لحظه ای بعد، اهنگی شاد در فضا پخش شد و مجددا  دیجی سری تکان داد

 چراغ ها خاموش .
 

کم کم بچه   رقصیدند که چند وجب فاصله ، روبه روِی هم می مریم و شهریار با
ها که به صورِت پراکنده از هم ایستاده بودند، این بار رقص ُکنان ،گرداگرِد انها 

د کوبیدن جمع شدند ،دستانشان را باال برده و همراه با ریتِم آهنگ محکم به هم می
قبل به سلول هاِی همه  و این کارشان ،مجلس را گرم تر و هیجان را بیشتر از

 منتقل میکرد..
 با گیالسِ   حاال دیگر حتی انهایی که کناره میزهاِی پذیرایی ایستاده بودند هم

 نوشیدنیشان وسط امده و در رقص با بقیه همراه شدند..
 همه چیز عالی بود..
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دیجی ها بهترین و شادترین موسیقی را به بچه ها تقدیم کردند به نحوی که هیچ 
 ظر نبود حتی برای لحظه ای بنشیند و استراحت کند.کس حا

 
مریمی که هرگز میاِن جمِع مردان نمی رقصید،حاال چنان ریتِم اهنگ او را به 

اولش را کنار گذاشته و تماِم  رده بود که تکان خوردن های الکیِ او  هیجان
مهارتش را در رقِص هیپ هاپ به نمایش گذاشت و پا به پا و هماهنگ با 

 رقصید. ار میشهری
دانست که مریم در رقص مهارت داشته و  شهریار که غافلگیر شده بود و نمی 

 . کوبید کرده، خنده ای کرد و با هیجاِن بیشتری پاهایش را به زمین می رو نمی
 

ردند و پاهایشان را به ب هماهنگ باهم دستانشان را باال میدقایقی بعد هر دو 
 خوردند و به بدنشان پیچ و َخم می چرخ می وبیدند، هم زمان باهمک زمین می

 دادند.
 

تشویق   بچه ها همگی دست از رقص برداشته و گرداگرِد ان دو حلقه زده و فقط
 ردند.ک کنان انها را تماشا می

 
لحظه ای چشمش به سمانه خورد که درحالیکه آبنبات چوبیه بزرگی در دهانش  

هاِن کج شده ،سرجایش خشکش زده و بود و با چشماِن گرد شده از تعجب، و د
 انها را می نگریست..

البته حق هم داشت ،او هرگز مریم را در حاِل رقصیدن ندیده بود و هر بار هم 
خواستند تا با بقیه برقصد،مریم  که در دوره همی هاِی دخترانه شان از او می

خره م مس که  خواین پاشم گفت : من بلند نیستم برقصم..می خنده ای میکرد و می
 کنین؟

 دند.رک رقصیدن بلد نیست، دیگر اصرار نمیواقعا   انها هم به خیاِل اینکه مریم
 مشغولِ   مریم هنوز هم نگاهش به سمانه ی بدبخت بود که با قیافه ای َچپو چوله

لیس زدن به آب نبات چوبیه بزرگش که به بزرگیه یک بشقاِب میوه خوری 
 بود،شد..

 
**** 

کورن را بغل زد و رفت تا کناره شهریار بنشیند ،اما جاِی خالی  کاسه ی پاپ 
نبود و مریم هم بی رودربایسی روِی دسته ی مبل نشست و پاهایش را باال برد و 

 کناِر زانوهاِی شهریار گذاشت ..
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و روِی  قه کرد و او را به سمِت خود کشیدشهریار دستش را دوره کمِر او حل
 ..زانوِی خودش نشاند

 
م کنترلش را از دست داد و همراه با کاسه ی پاپ کورنش ،روِی پاهاِی مری

مبارکش را روِی *َسِن چشم ُغره ای به شهریار، با شهریار افتاد و با حواله کردنِ 
 ران هاِی شهریار تنظیم کرد.

پاهایش را هم باال ُبرد و روِی زانوِی او گذاشت..انگاه با کماِل آرامش مشغوِل  

 کورن هاِی سرکه اِی لذیذ شد.. خوردِن آن پاپ
به انها نزدیک شد و با خنده گفت : شهریار خان ، این ُمبل یه نفره ست ، دو  یلدا

 نفره نیست که دونفری روش نشستید.
شهریار در حالی که در یک دستش سیگار بود، دسِت دیگرش را دوِر شکِم مریم 

باهم   ؟ منو خوانوَمم االنحلقه کرد و گفت : کی گفته ما دونفره رو مبل نشستیم 
 یه نفر حساب میشیم .

جونم بیابریم ..درسته دو نفر  یلدارساند و گفت :  یلداسمانه خودش را کناره 
 هستن ،ولی یه نفری رو مبل نشستن .

سمانه این را گفت و با دهن کجی و لحنی خنده دار شکلکی دراورد و گفت : 
داشم نشسته نه رو مبل ..نگران نباش، داداشم رو مبل نشسته و مریم هم که رو دا

 کیلو دیگه هم بهش اضاف بشه اتفاقی نمیفته. 59کیلوه ،حاال 299داداش خودش
 

مریم بادهاِن ُپر، انقدر از دلقک بازی های سمانه خندید که اشک از چشمانش 
 جاری شده بود.

 
 به راستی،چند وقت بود که مریم نخندیده بود؟؟

 
 گرفت و دستش را برای امیرمحمد بلند کرد.شهریار کامی از سیگارش 

 امیرمحمد فورا خودش را به آنها رساند و گفت : جانم؟
 

شهریار اشاره ای به سمانه زد و گفت : این چه طرزه زن داریه؟ من اینو دادمش 
به تو که از شِر اون زبوِن درازش خالص شم ، ولی انگار بی فایده بوده کارم 

 مو خالی کرد تو فرقون از بس ُغر زد..ببرش ..ُمخبیا برش دار …
 

دقیقه بهت زمان میدم تا این سونامی رو برداری ببری ،وگرنه تو  2فقط 

 میکروفون اعالم میکنم که ُعرضه ی یه زن نگهداشتنم نداری..حاال خود دانی..!



romantops

 
412 

 

 
 بااین صحبِت شهریار همگی به خنده افتادند.

از چیکار کردی که ازت شاکی امیرمحمد نگاهی به همسرش انداخت و گفت : ب
 ان ؟ ها؟

 
سمانه لیسی بلند باال به آب نباتش زد،شانه ای باال انداخت و گفت : هیچی ..دارم 

وان َدکم کنن که با خیاِل راحت به خ دونفری رو مبِل َمردم نشینین..میمیگم 
 جنگولک بازیشون برسن.

 
رخاله هایش نداشت، به امیرمحمد که از لحاِظ قد و قامت ،تفاوِت چندانی با پس

ش گرفت و گفت : بیابریم اونور عزیزم ..مزاحِم *سمِت سمانه رفت او را درآغو
 مردم نشو.

ِش همسرش بیرون کشید و گفت *سمانه مانندبچه ها خودش را با لجبازی از آغو
 اذیتشون کنم.. روِح اینا باشم..خیلی فاز میده : ولم کن..نمیام..میخوام سوهانِ 

 
 

د که دو خدمتکاری که مریم با روشن شدِن چراغ ها متوجه شده بو 29ساعت 

طبقه  0بود که انها همان آفرین و مهتاب، خدمتکاراِن عمارِت بانو هستند، کیکی 

را در حالی که روِی میزی چرخ دار و گرد گذاشته و گرداگرِد کیک را با گل 
 شیدندک تزئین کرده بودند، روِی زمین می هاِی طبیعیه رِز پرپر شده

 انها میز را وسِط سالن گذاشتند و کنار رفتند
 

 شهریار لبخندی به مریم زد و گفت : پاشو عزیزم..پاشو بریم کیکتو بُبر
شهریار ظرِف ُترشک را از مریم گرفت و روِی میز گذاشت ، آنگاه او را از 

 روِی پاهاِی خود بلند کرد و درحالیکه دسِت او را در دست داشت..به سمِت میزِ 
 کیک رفتند

مریم که پشت میز ایستاد،شهریار هم به سمت پیانوِی گوشه ی سالن رفت و 
مشغول نواختِن ملودیه تولدت مبارک شد و بچه ها هم که گویی از قبل هماهنگ 

 شده بودند،یک صدا ویک ریتم شروع به خواندن کردند،
یم حس کرد انقدر نواختِن شهریار و خواندِن بچه ها هماهنگ و مرتب بود که مر

انها درحاِل اجراِی کنسرت هستند و برای این هنرنمایی ساعت ها تمرین کرده 
 اند.

صدای کف زدنشان به موقع و هم زمان قطع میشد و دوباره هماهنگ،از سر 
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..البته گرفت و باهم ،نیز پایین می امد. گرفته میشد.ُتن صداها با هم اوج می
بچه ها را براِی سروده تولدت  و از قبلبعدها فهمید که این کاره سمانه بوده 

 قطعه ی به یاد ماندنی به جای بگذارد..رک آموزش داده تا یک بام
 

شده را برداشت و نگاهی پس ازهنرنمایی شهریار و بچه ها ،مریم چاقوِی تزئین 
رسید و به راحتی کفاِف  مییک متر بقه ی بزرگ که ارتفاِع ان به ط ۵کیکِ به 

 انداخت و ُبرشی به طبقه ی اوِل ان زد. نفر را میداد ۱۰۰
 

دختره جوانی که از همان ابتداِی مجلس، دوربیِن عکاسِی حرفه ای اش را به 
گردِن انداخته و مشغوِل شکاره لحظه ها بود..روبه روِی انها ایستاد و گفت : و 

 اما عکس..!
د و شانه هاِی او کرشهریار مریم را به سمِت خودش کشید ،دستش را حائِل 

 فشرد به دوربین نگاه کرد . را به سینه ی خود می اودرحالیکه 
 

مریم فورا دستانش را دوره کمِر شهریار پیچید،خودش را زیِر سایه ی قامِت او 
جا داد ، صورتش را به سینه ی او چسباند و نیم ُرخش را به سمِت دوربین 

 گرفت.
 یشه.عکاس لبخندی زد و گفت : عالیه..ژست از این بهتر نم

گفت : مرسی..عالی   انگاه شاِت دوربین را ِفشرد و با پخش شدِن فالِش دوربین
 بود.
 

این دختر، در کانادا تحصیل کرده و مدرِک کارشناسِی ارشِد عکاسی داشت و 
رفت که نمایشگاه هاِی عکسش  یکی از بهترین عکاسان ایران به شمار می

تعداد و مهارتش ،پوِل زیادی به همیشه شلوغ و ُپر مخاطب بود و صدقه سریه اس
 جیب زده و اسم و رسمی براِی خودش به هم زده بود.

 
بعد از صرِف کیک و نوشیدنی..دیجی دوباره کارش را از سر گرفت و بچه ها 

 زدند و رقصیدند. 22تا حوالیه ساعِت 
 

 نشست و گفت : اینجا خونه ی کیه؟ یلدامریم کناره 
 

خاتوِن..وقتی شهاب و شهریار به دنیا میان، شیش : این خونه باغه ،نرگس  یلدا
دنگِ سنِد اینجا رو زده به نامشون..سه دونگش ماِل شهریاِر ،سه دونگش هم 



romantops

 
414 

 

 واسه شهاِب.
 

 مریم : نرگس خاتون کیه؟
 مادربزرگشون دیگه..مادِر مریم بانو. یلدا :
 

 مریم : ولی من شنیدم که اون عمارتی که بانو داخلش زندگی میکنه مالِ 
 مادرشه..از اینجا خبر نداشتم..!

 
 : اینجا خونه ی پدریه نرگس خاتون بوده. یلدا
 شوهر که میکنه میره عمارِت شوهرش که او زمان بزرگترین تاجرایران بوده. 

بعد از مرِگ پدرش که خان بوده،این باغ و عمارت با تماِم عتیقه های داخلش 
 ،ارث میرسه به نرگس خاتون.

 
که اونموقع ساکِن عمارِت اعیونیه شوهرش بوده، اینجا رو  نرگس خاتون هم

 ره کسی بهش دست بزنه.ی ذانمهمینجوری نگه میداره و 
میره،تماِم اموالش ،به اضافه ی اون عمارته  بعدها هم که شوهرش می

قصرالدشت که حاال ماِل مریم بانو هست،میرسه به نرگس خاتون که اونموقع سِر 
 وارِث شوهرش بوده.عمالً و ریم بانو حامله بودهم
 

اینطوری میشه که تماِم ثروِت یه خان و یه تاجر میرسه به نرگس خاتون و 
 بعدشم کمپلیت میرسه به مریم بانو و خواهرش .

 مریم خنده ای کرد و گفت : عجب اطالعات دقیقی..!
 

ع منبالزانیا را اغشته به ُرِب انار کرد وگفت: این اطالعات از   تکه ای از  یلدا
 موثق بهم رسیده.

 انگاه اهی کشید و گفت : بیخود نیست که اینهمه ثروتمند هستن.
کال چند قرنه که همینجوری ثروت رو ثروتشون میاد..وقتی دوتا خان زاده باهم 
وصلت میکنن،خب معلومه که ثروتاِی دوطرف ،دوبرابر میشه و میرسه به بچه 

 هاشون.
و در حالی که ِملچ ِملچ میکرد، گفت : بیخود الزانیایش را در دهان گذاشت  یلدا

 نیست که به شهاب و شهریار میگن ارباب زاده.
همم که همچین بی ف م واسه احترام میگن..ولی حاال میردک من اولش فکر می

 واقعا ارباب زاده هستن.  ربط هم نمیگن و این دوتا
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هاِی بزرگ و مریم نگاهی به سقِف بلنده عمارت انداخت،اشاره ای به لوستر
 سنگیِن اویزان از سقف کردو گفت : .بااینکه قدیمیه ،ولی هنوزم خاصه.

 قشنگ معلومه که یه زمانی اقامتگاِه خان و خان زاده بوده.
سال پیش که مردم ایران تو کاسه ی ِگلی غذا میخوردن و  099-299فکر کن 

یکردن و رو خوابیدن، اینا تو ظروِف ِمسیه خداتومنی غذا میل م رو حصیر می
 فرشاِی نفیِس دست بافت راه 

 رفتن..! می
 

 سری تکان داد و گفت :یلدا 
کردن ، ولی ببین اینا چی  اون موقع ملت تو خونه هاِی کاه ِگلی زندگی می

 ساختن.
 

فرش هاِی دست بافت   مریم نگاهی به ستون های بلند و پله های ِ مارپیچ که با
 گفت:این ظرف وظروفا عتیقه ان؟؟؟مفروش شده بود کرد و ارام 

 
سری تکان داد و با دهان ُپر گفت : اره..همش عتیقه ست ..از ظرف و  یلدا

 ظروف و فرشا بگیر تا تابلوفرشا و اون مجسمه های توِی بوفه..همش قیمتیه.
 

انگاه اشاره ای به تصویِر مردی با سیبیِل بلند کرد و گفت : این پدربزرِگ مریم 
 بانو هست.

 و ان بیش از یک مترو نیم بودکه ارتفاِع  کرد یم بادقت به تابلوِی بلندیمر
تصویره مردی را به نمایش گذاشته بود که لباس هاِی فاخری به تن داشت و 

 تعداِد زیادی ِمدال و آرم های طال به سینه و دوشش آویزان بود ..
ی تفنگ  یکهپوتین های بلند به پا و کالهه پشمِی روسی به سر داشت و درحال

 شکاری در دست داشت، روِی اسِب سیاهی نشسته بود.
 مریم : پس خاِن این منطقه این بوده..!

 
سری تکان داد و پچ پچ کنان دِر گوِش مریم گفت: من نمیدونم چجوری اینجا  یلدا

 رو از چشِم سازمان میراث فرهنگی قایم کردن.
 ابم روش. اگه بفهمن، درجا میان همشو بار میزنن میبرن ، یه

مریم : خب بااینحال ،اینجا چجوری از دسِت دزدا و قاچاقچیاِی عتیقه در امان 
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 مونده..؟؟!
 

فرشا و دکوری های اینجا باید چند میلیارد تومن   اینجوری که معلومه ، فقط
 بیارزه.

 
اشاره ای به دوربین های مداربسته ای که در نقطه نقطه ی خانه نصب شده  یالدا

فت : باوجوده این همه دوربین، اگه یه مورچه هم بخواد از در بیاد بود کرد و گ
 داخل ،متوجه میشن.

 رو کی چک میکنه؟ مریم : خب این دوربینا
 

 : سمانه میگه ،این دوربینا سیستِم هشدار دهنده دارن .یلدا 
پاشو به عمارت   داخِل دیوارها سنسوِر لرزش کارگذاشته شده و کافیه کسی 

 تماِم دوربین ها آژیر بکشن. نزدیک کنه تا
 فروشنش؟ اب دهانش را قورت داد و گفت : خب واسه چی نمی  مریم با تعجب

: چه میدونم عزیزم..از بس مالو منال دارن، اینا توش ُگمه ..شهریار امروز  یلدا
 گفت اینجا یادگاره مادربزرگشه و هرگز نمی فروشدش. می

 ..سیری زده زیره دلش
 

 گه داشتنشونم خطرناکه.مریم : ولی خب ن
 

شانه ای باال انداخت و گفت : چه میدونم واال..این تیر و طایفه همه کاراشون یلدا 
 عجیب غریبه.

 
اهی کشید و گفت : اوایل وقتی چشمم به هواپیما شخصی شون خورد، جا  

خوردم ..گفتم مگه اینا چقدر دارن که راحت واسه خودشون با ِجت های 
  مد میکنن..!خصوصی رفت و ا

یشون لیاردی،ماشیناِی م و لُس آنجلس نیویورک، پاریس  ، ولی بعد که رفتم لندن
خوره ،عمارت های اعیونیشون که خالی افتاده  رو دیدم که تو پارکینگ خاک می

بود رو که دیدم ،فهمیدم که چه خبره و امواِل اینا چشمه نیست که ِبُخشکه،بلکه 
 ۸۰ه ای که شهریار تو لس آنجلس داره بیش از خون.دریاست که تمومی نداره .

 سال یه بار  ۵-۱همینجوری گذاشتتش و هر میلیارد ارزش داره، اونوقت اون 
ا بخوره و کاری داشته کنه ..تازه اونم اگر گذرش به اونجازش استفاده می
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خالیه و فقط خدمتکارا واسه خودشون می باشه..عمارت پاریس که سالهاست 
 عمارِت بانو هم که همیشه خالیه.... خورن و می خوابن

 
 

انگاه اشاره ای به درو دیوار کرد و گفت :این هم که از ثروِت هنگفِت پنهانشون 
 ..خدامیدونه چقدر دیگه از این چیزا دارن و ماها خبر نداریم.

 
خنده ای کرد و گفت : یعنی مریم َدمت گرم با این عاشق شدنت..دست رو یلدا 

 عجب کسی گذاشتی.
 جوِن من قشنگ زدی وسِط انباِر الماس. 
 

بشی ،نونت تو روغنه ..قشنگ میتونی ملکه وار زندگی کنی ..فکر   زِن شهریار
کن اگه فردا بانو و دکتر کاسیان بمیرن چی میشه..ثروتهای جفتشون کمپلیت 

 میرسه به این دوتا برادر.
 نیستن که..!مریم کمی از ته چیِن مرغش خورد و گفت : فقط شهاب و شهریار 

 
:همین حاالشم ، کلی از این اموال به نام شهاب و شهریاره ...تماِم این  یلدا

عمارت ها و عتیقه ها، یک صُدِم قیمِت سهاِم اون بیمارستانایی که بهشون داده 
 هم نیست.

 
سری تکان داد و گفت : راس میگی ..خودم به چشم خودم اون بیمارستانه  

 ببینی چه عظمتی داشت . پاریس رو دیدم ،نبودی
بود هم کم از اون یکی نداشت  و لس آنجلس که تو نیویورکستانایی اون بیمار

.قشنگ پول ازشون چکه میکرد.این عمارت و ماشینا ،دربرابره یه ستوِن اون 
 بیمارستانا ،هیچه.

واسه همینم اهمیتی به این عتیقه و خونه ها نمیدن، چون ثروِت اصلی زیِر دسِت 
 نه.خودشو

 
شهاب و شهریار اگه تماِم سهمشون از ارِث پدرشون، همون دوتا بیمارستان باشه 

پشتشون،هرچی پول بشمرن  79هم ،باز ُبرد کردن و تا اخر عمر خودشون و 

 ،تموم نمیشه.
 نبودی ُبرج هاشونو ببینی ،هرجا میرفتن یه ُبرج یا یه عمارت داشتن .

 و تهران.میلیاردِی باباشون ت 59اون از عمارِت 
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 اینم که از عمارِت خداتومنیه بانو و این عمارِت ُپر از عتیقه.
هم که  و لس آنجلس  عمارِت پاریس و ُبرج هاِی چند میلیاردیه لندن و نیویورک

 حسابشون جداست.
 

مریم در دل به سادگیه خودش پوزخند زد و گفت : منو باش که سره یه شاِم یه 
داشتم واسه جیِب شهریار دل می سوزوندم..ما ملیون و هفتصدی تو ُبرِج ایفل،

 کجا و اینا کجا..!
 

 یز گذاشتند..همه ی بچه ها کادوهایشان را روِی مصبح بود که  ۲ساعت 
سمانه و امیرمحمد،سرویسی جواهر،پوشیده شده از برلیان هاِی فرانسوی به مریم 

 میلیون قیمت داشت . 29اهدا کردند که در آن سالها، حداقل 
 

بقیه میهمانان نیز هر کس به نوبه ی خودش کادوهاِی گران قیمت و نفیسشان را 
 اهدا کردند.

نی گرفته تا کیف و کفِش مارِک اصِل از ادکلن هاِی اورجیناله چند ملیو
 میلیون ارزش داشت . 2که هریک بیش از  "دیور"

 
لمه ککه  یلدان میان آویزه طالِی ما درایتماِم کادوها ارزِش مادیه میلیونی داشتند..ا

را داشت،بااینکه ارزِش مادِی بسیار کمتری نسبت به برلیان های ) یاعلی (ی 
دکلن های چند میلیونی بقیه داشت، اما از همه ی انها فرانسوِی سمانه ، ویا ا

دانستند که او نیازی به  و هم مریم مییلدا ارزشمند تر بود، زیرا هم  براِی مریم
 توانست از آنها استفاده کند. این همه تجمالت ندارد و درواقع فعال هم نمی

 
را از جعبه ی ا یلدگذاشت، اما آویِز اهداییه مریم تماِم کادو ها را روِی میز 

مخمِل قرمزش بیرون آورد و آن را همان جا در جمع به سمِت شهریار گرفت و 
 گفت : اینو میندازی گردنم؟
را به گردِن مریم آویخت و گفت : بسیار  )یاعلی(شهریار آویِز بسیار ظریِف 

 شیک و ظریف..کادویی با ارزِش معنویه فوق العاده باال.
انان کرد و باصدایی َرسا گفت : از یک یک شما رو به میهم  مریم لبخندی زد و

دوستان و بزرگواران تشکر میکنم بابِت حضوره ُپرافتخارتون و همچنین 
 یادگاری های ارزشمندی که برای من به جا گذاشتید.

 سپاسگذارم دوستان .
 



romantops

 
419 

 

فرهاد از اخِر سالن گفت : این که نشد اقا..ماهمه کادوهامونو دادیم ولی دایی 
 اصل کاریه، بی کادو اومده تولد..این چه وضعشه دایی؟ شهریار که

 گرفتی میاوردی واسه مریم خانم.. الاقل یه شاخه گل می
 جوانترین میلیاردرهاِی دنیاست.  ناسالمتی اسمت تو لیستِ 

ادم .پاک یبه پیشانِی خودش زد و گفت :  شهریار ناگهان با بی حواسی ضربه ای
 رفته بود.

 
گوشه ی سالن رفت ،کشو را   ه گرفت، به سمِت کمِد دکوریِ انگاه از انها فاصل

 باز کرد و جعبه ای کوچک از ان بیرون اورد و به سمِت مریم برگشت .
 

سفید تزئین شده بود را به   جعبه کادوِی صورتی را که با روبان هاِی توریِ 
سمِت مریم گرفت، او را دراغوش گرفت و گفت : تولدت مبارک خانم کوچولوِی 

 .ن..ناقابله..امیدوارم باِب پسند واقع بشهم
 

مریم لبخندی زد و میاِن تشویق هاِی میهمانان،جعبه را باز کرد و آن شیِء سیاه 
رنگی که یک روبانه قرمز به شکِل پاپیون به ان وصل شده بود را از البه الِی 

 سویچه..!  پوشالهاِی کادویی بیرون آورد..کمی زیرو رویش کرد و گفت :
ریار سری تکان داد و گفت : حاال دیگه به سِن قانونی رسیدی و میتونی شه

 گواهینامه بگیری و رانندگی کنی .
فرهاد ماننِد قاشِق نشسته وسط پرید،سوییچ را از دسِت مریم قاپید، نگاهی به آرِم 

 روی ان کرد و گفت : اوه مای گااااد...چه خبره اینجا..
 رم دایی جون ..بابا خیلی الرجی.انگاه رو به شهریار گفت : دمت گ

 .!بنزه..سوییِچ سپس سوییچ را باال گرفت و با افتخار روبه بقیه گفت : 
 کرد و گفت : ممنونم عزیزم ..خیلی ممنون. مریم خنده ای

شهریار دستانش را در جیِب شلوارش فرو ُبرد و گفت : قابلتو نداره عزیزم 
ونی هر وقت که خواستی ت ن باغه ،میمنا ماشین االن تو همی..مبارکت باشه ..ض

 باخودت ببریش.
مریم نه خودش ونه پدرش و نه حتی عموهایش که وضعیِت مالیشان عالی بود 

،بنز سوار نبوده اند و نیستند، اما از زمانی که با این قوِم اشراف زاده معاشرت 
  ..دانست  کرده بود، به خوبی قیمِت این خودروهاِی لوکس و گران قیمت را می

 
مریم روِی مبل نشست ،کفش هایش را درآورد و گفت : از خستگی دارم می 

 میرم
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 خمیازه ای کشید و گفت : حاال کی مارو می بره خونه؟یلدا 
مثال خونه ی شما  سمانه :کجا میخواین برین؟مگه به مامان مریم نگفتید که شب

 می خوابید؟
 : ارهیلدا 

 سمانه : خب پس همینجا بمونید،فردا برید
 نگاهی به مریم کرد و گفت : چیکار کنیم؟ بریم یا بمونیم؟یلدا 

ماه دوری، کناره شهریار باشد، گفت  4واست پس ازخ مریم که صدالبته دلش می

 : بمونیم
 

ر محمد به سمِت پله ها می رفتند سمانه از جابرخاست،درحالی که به همراِه امی
 ،گفت : پس شب بخیر بچه ها من برم بخوابم .خیلی خسته ام

 
 فت : من کجا بخوابم شهریار خان؟یلدا گبعد از انها 

 
شهریار اشاره ای به پله ها کرد و گفت : چندین اتاق اون باال هست. 

 ببرید داخِل هر کدوم که خواستید استراحت کنید  تشریف
 

 فت :پس من رفتم.. شب بخیر..چراغاروخاموش کنم؟گ یلدا
 

 شهریار: بله لطفا
 

بعد از رفتِن انها مریم نگاهی به شلوغیه اطرافش کرد و گفت : ببین چه بالیی به 
 سره خونه آوردن.انگار ُبمب ترکیده

 
 شهریار لبخندی زد و گفت : فردا خدمتکارا همه چیزو مرتب میکنن

 ستن؟مریم ؛ افرین و مهتاب کجاه
 

شهریار چشمانش را بست ،باسِر انگشتانش فشاری به پشِت چشمانش وارد کرد و 
 کردن. گفت : بیچاره ها از صبح تا حاال داشتن فعالیت می

 ارن واسه فرداذب استراحت کنن و بقیه ی کارا رو فرستادمشون برن
 

شهریار سیگاری از جعبه ی فلزیه شیکش بیرون اورد و در حالیکه با فندِک 
 فلزی که سِت جعبه ی سیگارش بود،سیگار را اتش زد، گفت : تو خوابت نمیاد؟
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 مریم : چرا ولی نمیخوام بخوابم..وقت واسه خواب زیاده.

شهریار درحالیکه روِی مبل لَم داده بود، دوِد سیگارش را از بینی اش خارج 
ش اشاره کرد، یک دستش را براِی مریم دراز کرد و با چشم و ابرو به کناِر خود

 کرد و مریم را نزِد خود فرا خواند
 

مریم از جا برخاست و به سمِت مبِل سه نفره ای که شهریار روِی آن نشسته بود 
 رفت و کنارش نشست.

 
پیچید، و بی حرف او را به خودش او ر یک دستش را دوِر شانه های شهریا

 چسباند.
او نشست، سرش را روِی  مریم نیز تماِم فاصله اش را با او از بین برد، ُجفتِ 

 سینه ی او گذاشت و یک دستش را روِی راِن او قفل کرد .
 دقایقی در سکوت گذشت.

 نه مریم حرفی زد، و نه شهریار.
 گویی که کلمات قدرِت بیاِن احساساِت آنها را نداشت .

برد، روِی سینه ی شهریار گذاشت و  االرا بست دستش را ب  مریم چشمانش
 خود تکیه داد.سرش را به دسِت 

 
،  شهریار با یک دست ،سیگارش را گرفته و دسِت دیگرش را نوازش گونه

 شید.ک روِی ُمهره هاِی کمِر مریم می
 مریم زبان باز کرد و آرام گفت : شهریار؟

 شهریار باصدایی خش گرفته و دورگه ،آرام گفت :جانم؟
تو دیوانه  مریم : چرا تو این مدت نیومدی ایران؟فکر نکردی من از دوری

 میشم؟
 

 شهریار نفِس عمیقی کشید و گفت : مریم ؟
 مریم : جانم؟

 شهریار : یه چیزی میگم ، دلم میخواد برای همیشه آویزه ی گوشت کنی.
هر اتفاقی که بیفته ، هرگز و هرگز فکر نکن که ذره ای از عشِق من به تو کم 

 میشه.
 

رِت شهریار را ببیند، آنگاه مریم چشمانش را باز کرد،سرش را باال گرفت تا صو
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 گفت : مثال چه اتفاقی؟
 

شهریار دستش را به موهای مریم کشید و گفت : مثال زدم .عزیزم..منظوره 
 خاصی نداشتم.

مثِل همین چند مدت که مشغله ی کاری اجازه نمیداد تا به دیدنت بیام .اگر در 
ه هم با خودت فکر خواد که حتی یک لحظ آینده هم چنین اتفاقاتی افتاد،دلم نمی

 کنی که ممکنه من نسبت بهت بی تفاوت شده باشم.
 

مریم سری تکان داد و با صدایی خسته گفت : باشه..ولی ترو خدا دیگه از این 
 سال پیر شدم. 29کارا نکن..من تحمل ندارم..این مدت به اندازه ی

 
شهریار نگاهی به تک تکِ نقاِط صورت مریم انداخت، انگشِت شصتش را 

وازش گونه به صورِت او کشید و گفت : میدونم عزیزم..میدونم قربونت ن
 برم..میدونم خیلی سخت بهت گذشته ..شرمنده ام ..معذرت میخوام.

 
سرش را تکان داد و گفت : نگو شهریار..این چه حرفیه؟ دشمنت   مریم ُتندی،

 شرمنده باشه..میدونم کار داشتی ..
 

 به سینه ی خودش چسباند و گفت : خیلی می شهریار سِر مریم را گرفت و محکم
ونی..حتی اگه بمیرم هم ،باز اون دنیا م مت مریم ..تو همیشه برام عزیز میخوا

به انتظارت میشینم تا بالخره بیای و دوباره زندگیمونو در کناره هم ،در دنیاِی 
 دیگه ادامه بدیم.

 
سینه ی او جدا کرد،  مریم با این حرِف شهریار نفسش بند امد، فورا سرش را از

 آِب دهانش را قورت داد و گفت : چی میگی شهریار؟ این حرفا یعنی چی؟
 

شهریار لبخندی دردمند زد و گفت : مثال زدم عزیزم ..به هر حال همه ی ما یه 
 روزی باید از این دنیا بریم ..حاال یکی زودتر..یکی دورتر.

 
استخوان هایش را تنها بگذارد،مریم با تصوره اینکه روزی شهریار بمیرد و او 

بغض گلویش را گرفت و به ثانیه نکشیده،اشک هایش ماننِد ابِر بهار تیر کشید..
 از چشمانش جاری شد و صورتش را خیس کرد.

 مثاال نزن شهریار..تو که منو می  مریم در میاِن گریه گفت : ترو خدا از این
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 م .ناسی..دلم خیلی نازکه ..هرچی بگی زود باور میکنش
سه ای به گونه ی خیِس مریم زد و گفت : از حقیقت نمیشه فرار کرد *شهریار بو

 مریم.
 
 تا خوده صبح نشستند و بایکدیگر صحبت کردند . 

 از هر دری گفتند و گفتند تا روشن شدِن هوا.
مریم خمیازه ای کشید و همانجا دراز کشید و سر بر پاهای شهریار به خواب 

 رفت..
 
 

 باصداِی سمانه از خواب بیدار شد.
 گفت : شما دیشب تاحاال اینجایید؟چرا نرفتید بخوابید؟ سمانه متعجب ایستاده و می

کرد ونگاهی هم به ه او شهریار برداشت ،نگاهی ب باسردرِد شدیدی سر از پایِ  
 جاسیگارِی مملوء از فیلتِر سیگار.

 
 مگه نخوابیدی؟ باتعجب گفت : شهریار؟چیکار کردی؟ 
 

ی فرو کرد و باصدای اهش تکو نسبتا فگی پنجه هایش را در موهایِ شهریار با کال
 فوق العاده خسته و دورگه گفت : خوابم نُبرد.

سمانه جلو آمد،جعبه ی خالیه سیگاِر شهریار را برداشت و باتعجب گفت : 
 داداش؟!!!

 از دیشب تاحاال یه پاکِت کامل کشیدی؟!!!!
 

به زبان فرانسوی جمله ای به خواهرش توپید که سمانه  شهریار اخم کرد و
 قهرکنان رویش را از انها برگرداند و رفت.

 
 بود و خدمتکاران مشغوِل نظافِت خانه بودند. 0ساعت  

 کنارش نشست و گفت : چرا نرفتید باال؟ یلدا
حاال خوبه باز تو دراز کشیده بودی، بیچاره شهریار این همه ساعت مجبور بوده 

 لشِت تو باشه.با
 

مریم دستی به چشمانش کشید و باصدایی خواب آلود گفت : داشتیم صحبت 
 میکردیم. نفهمیدم کی خواب رفتم.!
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 .مو یه ابی به صورتت بزن باید بری: پاش یلدا
 

مریم سری تکان داد و از روِی مبل بلند شد و به سمِت روشویِی پشِت سالن 
 رفت.

 
ن برگشت و رو به سمانه گفت : شهریار کجاست صبحانه اش را که خورد،به سال

 ؟
 سمانه : االن دیگه پیداش میشه.رفت دوش بگیره.

 
درهمین لحظه شهریار درحالی که دوش گرفته بود ،ژاکِت بافِت مشکی و شلوار 

جیِن ذغالی پوشیده و بوت های ساق بلندش را روِی پاچه ی شلوارش کشیده بود، 
 از پله ها پایین آمد.

نها که رسید، استین هاِی ژاکتش را تا آرنج باال زد، ساعِت استیلش را به کناره ا
 دست کرد و روبه خواهرش گفت : پاشو یه قهوه واسم درست کن َدنی.

 
 سمانه فورا از جابرخاست و به دنباِل اجراِی امِر بردارش رفت. 

ه خ شدشهریار با آن لباس ها و تیِپ جذابش ،کناره مریم نشست و با چشماِن ُسر
 از بی خوابِی شِب گذشته گفت : صبحانه خوردی عزیزم؟

 مریم : اره .
مریم از جابرخاست و گفت : میرم برات صبحانه درست کنم، با معده خالی که 

 نمیشه قهوه خورد.!
 

 شهریار : بیا بشین مریم ..میل ندارم..فقط قهوه میخوام.
 فت و به سمِت اشپزخانه رفت .این را گری..یم اخمی کرد و گفت : باید بخومر
 

 وارِد اشپزخانه شد و رو به افرین گفت : افرین جان ، تو یخچال چی داریم؟
 

افرین گفت : همه چی هست خانوم..سمانه خانم یه هفته اینجا بودن واسه همینم 
 همه چی تو یخچال هست.

 مریم سری تکان داد و به سمِت یخچال رفت تا درصورِت موجود بودِن موادِ 
 الزم، صبحانه ی فرانسوِی محبوِب شهریار را درست کند.

 
فریز را باز کرد و بسته ای گوشت چرخ کرده بیرون اورد و داخِل مایکروویو 
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 گذاشت تا یخش باز شود.
 

فلفل دلمه ای و سیب زمینی راهم به مقداِر الزم -گوجه-قارچ -انگاه ،تخم مرغ
 لوبیا نداریم ؟برداشت و رو به افرین گفت : افرین جان ، 

 
 افرین : لوبیای خام نه ..ولی کنسروشو داریم .

 
 مریم :ممنون میشم اگه بهم بدی ، دستم بنده.

 
افرین فورا ِتی را کنار گذاشت و به سمِت یخچال رفت و قوطِی لوبیاِی کنسرو 

 شده را روِی میز گذاشت و گفت : بفرمایید خانوم..میخواین بازش کنم؟
 

انانه به روِی او زد و گفت : اگه اینکارو بکنی که ممنون مریم لبخندی قدرد
 میشم.

 
سمانه که درحاِل دم کردِن قهوه بود،گفت : بی خودی به خودت زحمت نده 

خوره.هرچقدر شهاب بداخالق و  خورم، یعنی نمی قربونت برم ..وقتی میگه نمی
 خشنه،همون قدرم شهریار،لجباز و یه دنده ست..

 
رچ ها را ُبرش میزد،گفت :به زور هم که شده به خوردش مریم درحالی که قا

 میدم .
تو هم فعال دست نگهدار،قهوه درست نکن تا اول من اینو اماده کنم ..قهوه با معده 

 ی خالی خیلی بده.
 

خوره، باید با مهارت و  سمانه سری تکان داد و گفت : قهوه هایی که داداش می
بره ..تا تو صبحانت اماده  زیاد وقت میروِش به خصوصی َدم بشه ،واسه همینم 

 بشه، قهوه ی منم َدم کشیده.
 
گفت : مهتاب سری تکان داد و رو به مهتاب که تازه وارِد اشپزخانه شده بود ، 

 اری رو شعله؟ذجان ،یه ماهیتابه می
 مهتاب : چشم خانوم.

م کم کن مریم : اندازه ی دوقاشق روغن زیتون هم بریز تو ماهیتابه ،شعله رو ه
. 
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 مهتاب خواسته ی مریم را عینا اجرا کرد و گفت :دیگه چیکار کنم خانم؟
 مریم : دیگه هیچی عزیزم .دستت درد نکنه .

 مهتاب: بدید به من درست میکنم خانم.
 مریم : نه عزیزم ..خودم میخوام درست کنم

 به ان زد گوشت هاِی چرخ کرده رادر روغن زیتون َتفت داد و سپس کمی ادویه 
گوجه ی رنده شده را به نوبت و با فاصله ی چند دقیقه   انگاه ،فلفل دلمه ای و

گوشت ها اضافه کرد و دره ماهیتابه را گذاشت و شعله را تا اخرین حد کم   به
 کرد.
 

سپس ماهیتابه ی کوچکِ دیگری برداشت و سیب زمینی هاِی خالل شده را در 
م به همراِه ان تفت داد دو عدد تخم مرغ به روغن زیتون سرخ کرد و قارچ را ه

 ان اضاف کرد و درنهایت یک قاشق سوپ خوری،
 ُرب گوجه نیز به ان زد

 
لوبیاهای کنسرو شده را در کاسه ای ریخت و گرم کرد. انگاه آِب ان را گرفت و 

 دانه های لوبیا را به ماهیتابه ی حاوِی گوشت اضاف کرد
 

فلفل دلمه ای و گوجه را در یک طرِف بشقاب - -لوبیا-در نهایت مخلوِط، گوشت
قارچ و تخم مرغ را در طرِف دیگِر بشقاب -مخلوِط سیب زمینی  ریخت و
 گذاشت.

 
دقیقه حرارت دادِن ان در 5در اخر،مقداری پنیر پیتزا روِی ان پاشید و پس از 

 ماکروویو،غذا را بیرون اورد و درسینی گذاشت.
وان ریخت،قاشقی عسل به ان اضاف کرد و با شیِر گرم شده را دروِن یک لی

 برداشتِن یک قاشق و چند عدد نان ُتست به سمِت سالن رفت
 

شهریار روِی مبل نشسته و مبایل به دست، به زباِن فرانسه با مخاطبش در آن 
 سوِی خط صحبت میکرد.

 
ارام کناره او نشست و سینِی حاوِی صبحانه را روِی زانوِی خود گذاشت و  

 منتظر شد تا مکالمه ی او تمام شود
در این فاصله ،سمانه نیز با سینِی حاوِی قهوه کنارشان نشست، سینی را روِی 

 میز گذاشت و مشغوِل صحبت با امیر محمد شد.
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 نگاهی به غذا انداخت و گفت : این چیه؟یلدا 
 مریم خنده ای کرد و گفت : صبحانه ی فرانسوی.

 
 شپز شدن؟: از کی تاحاال خانم ایلدا

مریم نگاهی به غذا انداخت و گفت : اونموقع که پاریس بودم ، یه بار با شهریار 
 رفتیم محله ی

. اونجا یه محله ی فوق العاده خوش اب هوا روِی تپه هاِی شماله "مون مارت" 

 پاریسه
یه رستوران سنتی اونجا بود که این غذا رو اولین بار اونجا خوردم و عاشقش  

یه سبزیه خاصی هم باید داخلش باشه که متاسفانه از اون سبزی تو شدم .البته 
 ایران نیست.

 
با دراین فاصله شهریار مکالمه اش را خاتمه داد،گوشی را روی میز گذاشت و 

و  هدست به مالغه شد فندق کوچولو ینم کهب نگاهی به غذا گفت: اوه اوه می
 !.هاشپزی کرد

 
واسه تو درست   و گفت : لبخندی زد وسینی را به سمِت شهریار گرفت 

مون "کردم..به یاده اون موقعا که به عشِق همین خوراِک ساده ،این همه راهو تا 

 رفتیم می  "مارت
شهریار لبخندی زد و گفت : میدونم زحمت کشیدی عزیزم.ولی من که گفتم میل 

 ندارم ..فعال فقط قهوه می خوام.
 یخوای بخوری؟مریم ماننِد بچه ها لب َورچید و گفت : یعنی نم

 
 شهریار تک خنده ای کرد و گفت :حاال که زحمت کشیدی، یه لقمه میخورم

 مریم سینی را روِی پاِی خودش نگه داشت و مشغوِل لقمه گرفتن براِی او شد.
تکه ای نان تست برداشت و یک قاشق از غذا را روِی ان پخش کرد و به سمِت 

 شهریار گرفت
از ان را در دهان مزه مزه کرد و گفت : افرین شهریار لقمه را گرفت: مقداری 

 به مریم خانوم..فکر نمیکردم هنره اشپزی داشته باشی.عالیه
 

 مریم لبخندی شادمان زد و گفت : نوش جان عزیزم.
که تماِم مدت چشمشان روِی غذا بود، به سمِت سینی حمله بردند و  یلدا سمانه و 

 گفتند: خب دیگه بقیه شو بده به ما.



romantops

 
428 

 

 
یار بالفاصله پیش دستی کرد،سینی را از روِی پای مریم برداشت و دستانش شهر

را ِسَپِر ان کرد و گفت : برید کنار ببینم ..این صبحانه ی مخصوصه منه که 
 خانوَمم با دستاِی خودش واسم درست کرده، حاال شما میخواین بخورینش؟

 
 داداش...!سمانه با دهانی که اب از ان راه افتاده بود گفت : عههه 
 مگه نگفتی ُگشنت نیس و فقط یه لقمه میخوای بخوری؟ 

 
شهریار قاشق را برداشت و مقداری از غذا را در دهانش گذاشت و گفت : به 

خودم مربوطه..صبحانه ی خودمه ..برو واسه خودت درست کن، من یه ذره شو 
 هم بهت نمیدم .

 
خودش را برای او لوس  رفت و روِی پاِی شوهرش نشست،  سمانه به حالِت قهر

 کرد و گفت:
بینی امیر جونم؟ به اینم میگن برادر؟ حتی یه ذره از غذاشو به من  می 

 نداد..انگاه اِب دماغش را به حالِت نمایشی باال کشید.
سه ای به گونه ی او *امیر محمد دستانش را عاشقانه حصاره تِن سمانه کرد ،بو

قول میدم خودم فردا صبح قبل از  زد و گفت : اشکالی نداره عروسکم ، بهت
 اینکه بیدار شده باشی، همین غذا رو واست درست کنم .

سمانه باحالِت خنده داری،زبانش را بیرون آورد ،دوره لبش کشید و گفت : به به 
 ..کی صبح میشه؟

 
 شهریار با حالِت ِچندش گفت: اَه اَه پاشید برید اونور حالمو بهم زدید.

 
ای برادرش بیرون اورد و گفت : چطو موقعی که خودتون سمانه زبانش را بر

 تا ادم الو می  ۲۰۰و چسبینو جل ن چسب دوقلو به هم میدوتا عی
رکونین،ماهیچی نمیگیم ..حاال منو شوهرجونم یه ذره باهم اختالط نمودیم ،شدیم ت

 ِچنِدش؟
 

شهریار نگاهی حواله ی امیرمحمد کرد و گفت: میگم داداش ، وقت کردی یه 
 ره از اون چاِک دهِن زنتو بدوز.ذ
 

سمانه و خنده هاِی مریم  بالخره شهریار صبحانه اش را با لوس بازیهاِی شیرینِ 
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 خورد و چپ و راست متلک حواله ی امیرمحمِد بیچاره کرد. یلداو 
 
  

 
 
 
 

 تاکی اینجا میمونی؟
 شهریار: پس فردا باید برگردم.

 ود؟مریم با قلبی دردمند گفت : چرا انقدر ز
شهریار: خیلی کار دارم عزیزم..ضمنا چیزی تا تعطیالِت کریسمس باقی نمونده 

.. 
 تعطیالِت کریسمس میام ایران.

 
 مریم :کریسمس کی هست؟

 شهریار : بیست و پنجِم دسامبر.
 مریم : یعنی ِکی؟ من تاریِخ میالدی بلد نیستم.

 
 م ِدی ماه باشه.شهریار با اندکی حساِب ذهنی گفت: فکر کنم مصادف با چهار

 مریم: تقریبا یک ماِه دیگه میشه.
 

شهریار اهی کشید و گفت : باور کن خودم از تو افسرده ترم ..گاهی باخودم 
میگم بزار قیِد همه چیزو بزنم و بیام اینجا دوتایی عیِن آدم زندگی کنیم ..یه 

ه زندگِی آروم و بی دردسر..ولی خب من براِی درسم خیلی زحمت کشیدم ،حیف
 که بخوام حاال که دیگه چیزی به اخرش نمونده قیدشو بزنم.

 
 مریم ارام و محتاطانه گفت : شهریار؟

 شهریار: بگو عزیزم .
 

مریم : ناراحتیت از چیه؟چرا دیگه مثل قبل شاد نیستی؟ از این رو به اون 
روشدی..کم حوصله و عصبی شدی..چی شده شهریار؟ تروخدا به منم بگو..باور 

 رانتم .کن من نگ
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از چشماِن تیزبیِن مریم مخفی   شهریار لبخندی زد که غِم کمین کرده در پِس آن،

نماند و گفت : مسائِل مالیه عزیزم..چیزه نگران کننده ای نیست که جای نگرانی 
 باشه.

 مریم با شک گفت :میخوای باور کنم؟
 شهریار : باور کن ..!

و یکی ماشینت  یگم تا بعداز ظهرانگاه براِی اینکه بحث را عوض کند گفت : م
 برات بیاره..

خواد..فعال بزار همونجا باشه ..ما که حیاطمون  مریم آهی کشید و گفت : نمی
رو که نمیشه گذاشت سره کوچه به  یلیونی م ۱۰۰ه  اشین رو نیست ..ماشینم

 …اماِن خودش
 

 شهریار: بالخره که چی؟
 

عال گواهی نامه ندارم که بخوام ازش مریم شانه ای باال انداخت و گفت : من که ف
استفاده کنم ..بزار همونجا باشه ، هروقت گواهینامه گرفتم، خودم میرم 

 میارمش..فعال جاش اونجا امن تره .
 

برمت اموزشگاه  شهریار: مدارک و چند قطعه عکس بردار،فردا میام دنبالت می
 ثبت نامت کنم.  رانندگی

 
االن درگیره درس و مدرسه ام وصلشو ندارم ..مریم : نه شهریار فعال حال و ح

 ارمش واسه تابستون که از بیکاری باید غاز بچرونم.ذ ..می
 

شهریار شانه ای باال انداخت، نفس عمیقی کشید و گفت : اصرار نمیکنم ..هر 
 طور که خودت صالح میدونی.

 
**** 

 نگاهی به جواهر فروشی کرد و داخل شد. 
روبه مردی که پشِت پیشخوان ایستاده بود گفت :سالم اقا..ببخشید، من با اقاِی 

 پارسایی کار دارم.
 ان گفت : کدوم پارسایی؟ مرِد جو

 مریم : مگه اینجا چندتا پارسایی دارین؟
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 مرِد جوان : من و برادرم و پدرم ..همه پارسایی هستیم .
 مریم : آهان ..خب ،چیزه ..منو عموتون فرستادن، اقا جواد..

 مرِد جوان : درخدمتم ..
 مریم : من یه مقدار جواهر دارم ..میخوام بفروشمشون..

 فاکتور خرید دارن؟ مرِد جوان :
 مریم : اره .

 مرِد جوان : همراتونه که ببینمشون؟
 

مریم زیِپ کوله اش را باز کرد،جعبه های جواهر را روِی میز گذاشت و گفت : 
 ایناست.

مرِد جوان ،اول جعبه ی بزرگ تر را برداشت ..نگاهی به درون ان انداخت و 
 گفت: چند لحظه صبر کنید.

کوچکی که پشِت پیشخوان بود رفت و چیزی شبیه به ذره بین انگاه به سمِت کمِد 
یناش همه از الماِس تراشیده اورد و ان را خوب بررسی کرد و انگاه گفت : نگ

 ست .
 
 
 

 پیرمرد نگاهی به مریم کرد و گفت :استفاده شده ست؟
 مریم : نه ..اصال..اینارو کادو گرفتم ..اصال از جعبشون بیرونشون هم نیاوردم .

 
پیرمرد که همان پسرعموِی جواد اقا بود، گفت : من اگه اینارو بخوام ازتون 

 بخرم ، پول نقد ندارم که بخوام یک جا حساب کنم ..باید چک بدم.
 

مریم : خب اشکالی نداره ، من اینارو میبرم، همون چکی که میخواین به من بدید 
اینارو تحویل میدم و هم رو هر وقت تونستید نقد کنید بهم خبر بدید میام ، هم 

 پولشو یک جا میگیرم.
 پارسایی: چکه روز بهتون میدم خانم ..نگرانی نداره .

 
مریم با شرمندگی گفت : میدونم..ولی خب بهم حق بدید که بترسم ..به هر حال 

 ملیون می ارزن. 49پوله کمی نیست..خودتون دارین میگین 
 یلیون ،رقِم کمی نبود.م 49به راستی که حق بامریم بود،درآن سالها
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میلیون خریده 05مثال خانه ای که خانواده ی مریم درآن زندگی میکردند را انها

 .متری بود و دوخوابه. 229بودند.خانه 

 
،تو شیراز نمونه ش الماس هاِی اصلِ یان و پارسایی : اره خب ..اینا همه برل

 .. نیست و فقط تو تهران پیدا میشه..اونم تک و توک
بفرستم بره تهران..چون   چون استفاده نکردین ازش، من میتونم به عنوانه نو

 اینجا مشتری نداره..
که حاظر بشن به جای   مردِم شیراز هنوز اونقدر سلیقه هاشون پیشرفت نکرده

طال ، از جواهر استفاده کنن..همش دنباله طال هستن.. هرچی زرد تر و ُدرشت 
 تر ،مشتری هم بیشتر.

 
 اینجور جواهراِی گرون قیمت،فقط خوراکه تهرونیاست...

 زناِی تهرون برعکِس زنای شیراز ،دنباِل برلیان و جواهر هستن .
 

 مریم سری تکان داد و گفت : حاال چیکار باید بکنم؟
 

خواید، اون دستبند و اویزها که سُبک تر هستن رو بزارید و  پارسایی: خب می
سه که قیمتش باالست رو بزار،فردا براتون پول منم االن پولشو بدم، اون سروی

 نقد جور کنم،برام بیارش...
 

عدد 0عدد اویزه گردن به اضافه ی یک گوشواره و 2سه عدد دستبند و   مریم

سکه ی تزئینیه پوشیده شده با برلیان را به سمِت پارسایی گرفت و گفت : پس 
 اینارو بگیرید.  فعال
 
سمِت گاوصندوقش رفت: جواهرات را داخل ان پارسایی سری تکان داد و به  

 گذاشت و با چند چک پول بازگشت...
هزار تومانی به سمِت مریم گرفت و گفت :  599پارسایی مقداری چک پوِل 

لیون دیگه که بابِت یم 25لیونه بابته اینایی که گرفتم ..میمونهیم 25بفرمایید ، این

 اون سرویسه باید بهتون بدم.
 

ی به چک ها کرد تا از ُمعتبر بودِن انها مطمئن مریم با دقت نگاه
زاده ها ، انقدر ِچک پول  اشراف سال اشنایی اش با 2کر در این شود..خداراش
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در دستشان دیده بود که حاال با یک نگاه ،فرِق بیِن چک پوِل اصلی از تقلبی اش 
 را تشخیص میداد..

 
را در جیِب پیراهنی  مطمئن شد، انها  بعد از اینکه از اصل بودِن چک پول ها

که ان روز عمدا زیره مانتویه مدرسه اش پوشیده بود، جاسازی کرد، جعبه ی 
جواهرات را برداشت ،زیِپ کاپشنش را باز کرد ،جعبه را داخِل ژاکتش گذاشت 

 گاه گفت : خب من فردا کی بیام ؟نو زیپه کاپشن را باال کشید،ا
 

به بعد هستم  22ساعت   .دیگه ازپارسایی : من صبح میرم بانک پول میگیرم .

 ..تشریف بیارید.
چکِ بیِن بانکی بگیرید..پول نقد خطر داره بخوام مریم : پس لطف کنید برام 

 باخودم حمل کنم ..بعد خودم میرم می خوابونم به حساب خودم..
 در وجه خودتون بگیرم؟ پارسایی:

 مریم عارضی هستممن بله .. مریم:
 
 

را که درحاِل یلدا ش بیرون اورد.صداِی بلنِد کفش هایش را که جلوِی در از پای
 .صحبت با خانواده اش بود را از همان داخِل حیاط شنید.

 
 از راهرو عبور کرد و وارِد سالِن نسبتا بزرِگ خانه شد و رو به همه سالم کرد.

 همگی سالمش را پاسخ دادند.
 ره بابا صدات تا بیرون میاد..!گفت : چه خبیلدا مریم روبه 

پشت چشمی نازک کرد و گفت : حاال بیاو خوبی کن..اومدم خاله اینارو  یلدا
 راضی کنم که ببرمت مسافرت..

 مریم کوله اش را همان جا جلوِی راهرو بر زمین گذاشت و گفت : سفر؟
مریم ارم ی ذگفت: نه خاله ..من نم یلدامریم پیش دستی کرد و رو به اما مادِر 

 مسافرت راه دور بره .باباش هم قبول نمیکنه.
کناره مادره مریم نشست و خودش را لوس کرد و گفت : عهههه  یلدا 

 خاااااله..مگه ماکجا میخوایم بریم ..!!
 آبجیم هم هست دیگه .

 اما مرِغ مادِر مریم یک پا داشت.نه یعنی نه..
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 .کوله اش را برداشت و به اتاقش پناه ُبرد 

 هم که دید تیرش به سنگ خورده،ناامید دنباِل مریم به اتاقش رفت . یلدا
 یلدا..گفت : درو قفل کن  یلدامریم روبه 

 
در را بست و درحالی که از یک دنده گیه خاله اش ناراحت بود ،مدام ُغرُغر  یلدا

 میکرد.
 

ی  ،جعبهیلدا  در مقابِل چشماِن متعجِب  مریم زیِپ کاپشنش را باز کرد و
جواهرات و پشت بنِد ان چک پول ها را که در لباس هایش جاسازی کرده بود، 

 بیرون اورد و روِی تخت ریخت.
 

 باتعجب چک پول ها را برداشت و گفت : رفته بودی دزدی؟؟؟!! یلدا
 
 نشست .یلدا شلوارکی عوض کرد و کناره  تندتند لباس هایش را با تاپ و م

 : نه..جواهرایی که داشتمو فروختم.نگاهی به پولها کرد و گفت 
 : همونایی که تو تولدت کادو گرفتی؟ یلدا

 مریم : اره..
با ِهرس مشتی به شانه ی مریم زد و گفت : خاک تو اون سرت ..بی یلدا 

 ُعرضه..مگه مرض داشتی؟
 

مریم پولها را دسته کرد و در ُکمدش جاسازی کرد و گفت : َنَنم اشراف زاده ست 
 که جواهرای خداتومنی دور خودم جمع کنم؟ه و وزیره شایا بابام 

 
دونی اگه  جعبه ی جواهر را باز کرد و گفت : این کادوِی سمانه ست..می یلدا

 بفهمه فروختیش چقدر زشت میشه؟
 مریم : از کجا میخواد بفهمه اخه؟

 
: بابا ناسالمتی تو داری عروسشون میشی.میخوای سالیاِن سال تو یلدا 

 ندگی کنی، بالخره شاید یه روزی سراغشو گرفت و لو رفتی .خانوادشون ز
 

نشست و با صدایی آرام که کسی نشنود، گفت : میدونی چقدر یلدا کناره   مریم
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 قیمتشه؟
زه فروشی پولشو دو رو : حاال هر چقدر..بازم نباید بفروشیش..حیفه بابا مییلدل

 خرج میکنی میره .
 

 ؟؟؟،مریم پوزخندی زد و گفت : دو روزه 
 میلیون می ارزه. 25فقط همین سرویسی که ِ سمانه و امیرمحمد بهم دادن ،

 
خنده ای کرد و گفت : کم خالی ببند دختر..درسته که گرونه، ولی دیگه نه تا یلدا 

 این حد.
 

خواستم بفروشمش،ولی  مریم روِی تختش دراز کشید و ارام گفت : امروز می
 تا ازم میخره. 25ه..خودش گفتیارو جواهر فروشه گفت پول نقد ندار

 
 با دهانی باز مانده از ناباوری ،کناره مریم دراز کشید و گفت : راس میگی؟یلدا 

 براش ببرم . ردا برام چکِ تضمینی بگیره کهفروغم چیه..!قرار شد مریم : د
 : گولت نزده؟ یلدا

 مریم : برا چی؟
 فته.: خب شاید بیشتر می ارزیده و الکی این مبلغ رو گیلدا

مریم : نه بابا..خودم از قبل قیمت گرفته بودم ..وزن کلشو که ضرب در قیمِت یه 
 زنم. گرمش کردم،همین قیمت دراومد..الکی که بی گدار به اب نمی

 
آهی کشید و گفت : چرا میخوای بفروشیش؟ با اینهمه پول میخوای چیکار یلدا

 کنی؟
 

 مریم : الزم دارم 
 یرون آورد و ان را باز کرد.مریم چمداِن زیر تختش را ب

گذاشت و گفت : به نظرت با اینا چیکار کنم  یلداعدد جعبه ی مخمل را جلوِی  7

 ؟ 
 

 نگاهی به جعبه ها کرد و گفت : اینا چیه؟یلدا 
مریم ارام گفت : اینا جواهرایی هست که تو این دو سال ،به بهانه های مختلف، 

 قیمتشون میلیاردیه..…شهریار برام خریده
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یک یکه جعبه ها را باز کرد و با چشمانی که از تعجب در حاِل بیرون زدن یلدا 
 از حدقه بود، گفت : وای واااای مریم ..چه خبره اینجا.....!!

ونی لوکس تو باال شهر میت بافروِش اینا کلی پولدار میشی..قشنگ یه خونه ی فوق
 و یه ماشیِن مدل باال هم سوار شی.. بخری

 
میق گرفت و گفت : قیمِت اینا خیلی بیشتر از اونیه که فکرشو مریم نفسی ع

 کنی..اینا همشون دست سازن، تماِم نگین هاش الماسه ..کاره شانِل فرانسه ست..
ملیون  59-49خودم به چشم خودم رفتم دیدم یه انگشتره زپرتیه کوچولو رو 

ودم رو جلو خ انگشترمش سرویسه..ضمنا این یگه هقیمت گذاشته بودن..اینا که د
ولی خب من اینارو نمی تونم …لیون بابتش پول دادیم 65خرید و حساب کرد.

 اینجا آب کنم ..تو هوا کاله سرم میذارن ..ولی واقعا کاش میشد بفروشمشون..
 

دستش را روِی قلبش گذاشت و گفت :وای خدا قلبم ..چی دارم میشنوم..بابا یلدا 
 اینا دیگه کین؟؟؟!!

 
و اون شب ت فت و سپس با سری افتاده ،ارام و غمگین گفت : پساین را گیلدا 

طال دادم، حتما کلی تو دلشون بهم خندیدن و  پالک زنجیره  تولدت که من بهت
 مسخره م کردن.

 
 میلیونیه اینا کجا..! 65هزار تومنیه من کجا و دستبنده  ۱۵۰ ویزها

: این حرفا چیه نشست، بوسه ای به گونه ی او زد و گفت  یلدامریم کناره 
قربونت برم ..خدا خودش شاهده که از بیِن اون همه کادوِی گرون قیمت،تنها 

یزه تو چیزی که واقعا به دلم نشست و از داشتنش خوشحال شدم،همین او
 یلدابود..قسم میخورم 

 
بعدشم خودت شاهد بودی که تنها کادویی که اون شب گرفتم ودرحال حاظر ازش 

ن یین کشید تا ابود.مریم این را گفت و یقه ی تاپش را پااستفاده میکنم همین 
 درخشید،به او نشان دهد. را که در گردنش می)یاعلی( اویزه زیبای 

 
 مریم گفت : ایناها ..هنوزم تو گردنمه .

هستن  دست ساز و مارک میخرید،چون بعدشم این جواهرایی که شهریار برام
تولد از مهمونا گرفتم، همشون برلیاِن  ..وگرنه اونایی که شب،انقدر قیمتی ان
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 ساده بودن که تو همه ی جواهر فروشیا هست .
 میلیون شد. 25همش رو هم

 یلدا : حاال واسه چی میخوای بفروشیشون ؟ مگه به پول نیاز داری؟
 

مریم : این همه فقیر و بیچاره بغِل گوشمون هست، اون وقت من خداتومن 
 زیِر تخت..خدا رو خوش نمیاد.. جواهر رو بی استفاده جمع کردم

 
 یلدا : منظور ؟

 
مریم : پوالشو می خوام بدم به چند تا مستحق..تا االن چند نفر رو پیدا کردم که 

 بهشون قول دادم کمکشون کنم ..وضعشون خیلی خرابه..واقعا مستحق هستن
 

 میلیون پولو میخوای بدی بره ؟  ۴۰-۵۰یلدا : یعنی واقعا 
 

این جواهراِی مارکی که شهریار گرفته .جواهر می خوام چیکار؟ مریم : اره .
 رو اینجا نمی تونم آب کنم ..چون اصال مشتری نداره..باید بره اون وره آب ..

 اگه بفهمن یه همچین چیزایی پیشه منه ، بدبختم میکنن..
 

 یلدا : خب چجوری میخوای بفرستیش اون ور؟ 
ن اگه بشنوه کادوهای داداشش رو دارم می مریم : به سمانه که نمی تونم بگم چو

 فروشم ناراحت میشه..
و برمی گرده..بهش میگم ببره اروپا  ام بدم به امیر محمد، اون دائم میرهمیخو

 واسم بفروشه..
 قشنگ یک میلیارد پولشه..میدونی چند تا بدبختو میشه با این پول نجات داد؟ 

 
خیلیشو بردی بخشیدی به قحطی ر که یلدا : بس کن مریم ..اون از دارایِی شهریا

 زده ها و فقراء..بسه دیگه ..قرار نیست هر چی شهریار داره رو بر باد بدی !
 

 تو فکر کردی پوِل اینا تموم شدنیه ..!!!مریم : برو بابا دلت خوشه ..
من نمی تونم قاطی این همه ثروت زندگی کنم..حالم بد میشه..از خودم متنفر 

 میشم ..
برم میدم به اونایی که بهشون قول دادم ..بقیه ی جواهرا  جواهرا رو میپوله این 

می برم میگردم تو شهر ،هر کی مستحق تر بود، به اون رو هم وقتی آب شد، 
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میدم ..البته همه رو یه جا نمیشه به یه نفر داد..بر حسِب نیازاشون تقسیمش 
 میکنم..

 
ی شیطانی کرد و گفت : تازه مریم به این قسمِت صحبت هایش که رسید، خنده ا

خبر نداری واسه اون خونه باغه نرگس خاتون و عتیقه هاشون هم برنامه ها 
 دارم ..

 مریم نیستم اکر کاری نکنم که شهریار همشو کمپلیت بفروشه ..
 

خونه باغ  یلدا با ناباوری گفت : مریم !!!!!!!! چی داری میگی ؟؟ اون عتیقه و
ندیدی چه سیستِم امنیتی برای خانواده شونه .. یراثِ ،یادگاره چند صد ساله و م

 تدارک دیده بودن ؟حفاظت ازش 
 

مریم شانه ای باال انداخت و گفت : من این چرت و پرتا حالیم نیس ..اجدادشون 
همه ثروت رو راکد نگه صدها ساله که ُمردن..خدا رحمتشون کنه ..حاال این 

 داشتن که چی بشه ؟؟ 
نم تا مِخ شهاب رو هم بزنه و اون باغ و عتیقه هاش رو شهریار رو راضی میک

 بفروشیم بدیم به نیازمندا..
 با این کار، چند تا خانواده ی فقیر از کشورمون حدف میشه ..وای یلدا فکر کن 

درسته که خدا به خودم ثروت نداده ،، ولی حتما با وارد کردنه شهریار به زندگیم 
به دسِت کسایی که نیاز  ثروت های هنگفت ،خواسته تا من واسطه بشم تا این

 دارن برسه ..چه خبرشونه این همه پول؟؟؟ 
 

****************************************** 
 

اخرین امتحانش را داد و با خوشحالی از مدرسه بیرون امد.کتابش را به گوشه 
 ای پرت کرد و گفت: آخییییش بالخره تموم شد..دیگه مدرسه بی مدرسه .

این را گفت و با شادمانی سارا را بغل کرد و گفت : خیلی دلم برات تنگ میشه  
 سارایی ..ان شاهلل موفق باشی .

 
سارا صورِت مریم را بوسید و گفت : چی چیو تموم شد؟ تازه شروعشه..باید 

 واسه کنکور اماده بشی.
دانشگاه  مریم : فعال یه چیزایی بارمه ..سعی میکنم بازم مطالعه کنم باید

 سراسری قبول بشم .
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سارا: هر کاری که میکنی ان شاهلل موفق باشی عزیزم ..همیشه باهات درتماسم 

 ..خدا کنه تو دانشگاه هم باهم بیفتیم .
مریم : خدا رو چه دیدی شاید شد.فعال باید برم دنبال گواهینامه .بعدش برنامه 

 ریزی میکنم واسه کنکور.
رتبه نمیارم چون خیلی عقبم ..واسه   لی میدونمدلم دندون پزشکی میخواد و

خوندم ،نه حاال که دیگه یک ماه به  دندون پزشکی باید از همون ساله دوم می
 کنکور مونده .

 سارا : پس میخوای چیکار کنی؟
مریم : چه میدونم واال ،با اینکه از پیراپزشکی بدم میاد ولی واسه اینکه دراینده 

زدم باشم،مجبورم یکی از همین رشته ها رو بزنم دیگه بتونم تو محیِط کاره نام
 مامایی و از این جور چیزا ..البته ازمایشگاه هم خوبه .-..پرستاری

 
 سارا : اون مگه دکتر نیست ؟

 مریم : چرا .
 سارا:عمومیه دیگه اره؟

 
گفت :نه بابا عمومی چیه؟متخصصه   مریم با افتخار بادی به غبغب انداخت و

 ه ،اونم از دانشگاه اکسفوردددد.اعصاب و روان
 سارا چشمانش را ِگرد کرد و گفت : شوخی میکنی؟

 مریم : نه ..راس میگم .
سارا :پس خیلی باید تیزهوش باشه که سر از اون دانشگاه دراورده ..چند روز 

 پیش یه َمقاله راجب بهترین دانشگاه های دنیا خودنم.
 

ین دانشگاه دنیاست که خیلی از نوشته بود اکسفورد،بعد از کیمبریج بهتر
دانشمندای بزرگ هم اونجا درس خوندن..انقدر قانون و مقرراتش خشک و سخته 

که حتی اگه میلیاردر هم باشی،تا وقتی امادگی علمی ورود به اونجا رو نداشته 
 باشی،راحت نمیدن.

این یعنی که هر کس اونجا درس میخونه ،واقعا خاصه و تیزهوش و جایی برای 
 وه و پارتی بازی نیست .رش
 

مریم سری تکان داد و گفت : درسته..من خودم داخل اون دانشگاه رفتم ،اصال 
 ..دهمه چیزش با بقیه دانشگاه ها فرق میکر
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 میشد که واقعا دانشگاه باشه ..مینامزدم دانشگاه شیراز رو دیده بود،باورش ن
 فت اولش فکر کردم مدرسه ست یا یه اموزشگاهی چیزیه .گ

 قفل کرده بود بیچاره..  بعد که ما گفتیم این دانشگاِه،
دونسته همین دانشگاه، بهترین دانشگاهه  سارا خنده ای کرد و گفت : حتما نمی

 استان فارسه
 

***** 
صدای رسیدِن پیام را که شنید، فورا از کمد فاصله گرفت و پشت کامپیوتر 

 بود : سالم ..چیکار کردی؟نشست و پیاِم َمسنجره شهریار را خواند که نوشته 
 

کردن شد: سالم مریم فورا انگشتانش را روی کیبورد چرخاند و مشغوِل تایپ 
 دیپلمم رو گرفتم . ..بالخره تموم شد. ..اقااااای دکتر.

 شهریار: تبریک میگم عزیزم..حاال باید واسه دانشگاه اماده بشی.وقتو تلف نکن.
 مریم تایپ کرد : چشششششششم .

 : مریم ؟  شهریار
 مریم : جانم؟

 شهریار: وقتی برگردم باید راجب یه سری مسائل باهم صحبت کنیم .
 مریم با َشک تایپ کرد : چه مسائلی؟خب االن بگو..!

 
 شهریار: باید حضوری صحبت کنیم .

 
مریم که خیال میکرد شهریار راجب مسئله ی عقد و ازدواجشان میخواهد 

 تایپ کرد :باشه ..راستی تو کی میای؟ صحبت کند، قند در دلش آب شد و
 دلم برات تنگ شده .

 
 شهریار: اواخره ژوییه.

 مریم : ژوییه میشه تیر؟؟
 شهریار : اره 

..و نمی دانست که دست مریم با اشتیاق تایپ کرد: منتظرت میمونم شهریار
 است چه تازیانه ای بر پیکر نحیفش وارد کند! سرنوشت قرار

 
 گذشتند. روزها یکی پس از دیگری می

قرار بر این بود تا مریم خودش را براِی کنکور آماده کند،اما دوری از 
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 دیگر مجالی براِی تمرکز نگذاشته بود.  شهریار،فکرو خیال ،
ه هم نداشت که به هواِی آن چندساعتی را دربیرون از خانه حاال دیگر مدرس

 بگذراند.
 خوابید. شب ها تا صبح بیدار بود و روزها تا ظهر می

خورد و فورا به اتاقش  ظهر از خواب بیدار میشد،صبحانه و نهارش را یکجا می
 گشت. برمی

 
ا دوست دقیقه هم کناره خانواده اش نمی نشست ، نه اینکه انها ر 5دیگر حتی 

نداشته باشد،نه..مشکل این بود که دوری از شهریار او را به دختری به شدت 
عصبی و پرخاشگر تبدیل کرده بود و براِی جلوگیری از بحث و تنش ترجیح 

میداد تا از جمِع خانواده اش کناره گیری کند، مخصوصا اینکه خواهر و برادرش 
هاِی بچگانه ی انها باعث هنوز کودک بودند و ُپر سر وصدا و همین شیطنت 

 میشد تا مریم عصبی وبا انها وارِد جنگ شود و جنگی در خانه راه بیاندازد.
مریمی که همیشه به آرامی و صبوری معروف بود،حاال عصبی و تند خو شده 
بود.به حدی که حتی در مدرسه هم کسی به او نزدیک نمیشد و فقط گهگاهی با 

حتی نفرت را از  بداخالق و ُترش رو بود کهسارا صحبتی کوتاه میکرد.انقدر 
و از طرفی هم واند،اما به علِت اینکه شاگرد ممتاز بود ،خ چشِم معلمانش می

توانستند این نفرت را بروز  معلم ها نمیشهریار حسابی اولتیماتوم داده بود ، 
 دهند.

ِی تا قبل ازاینکه با شهریار اشنا شود..روزهاِی مدرسه برایش بهترین روزها
اوایل زبان عربی را  عمرش بود،با اکثِر بچه هاِی مدرسه دوست بود و با اینکه

انست،بازهم به خوبی با بقیه ارتباط برقرار میکرد و به سرعت د به خوبی نمی
گفتند  در مدرسه ،به عنواِن مریم االیرانی معروف شده بود و هر کجا که می

 همیدند که اوست.ف مریم ایرانی، می
ساله دبیرستان ،هیچ لذتی از لحظه های به یاد ماندنی مدرسه نبرد و  0 اما دراین

 دائم منتظره فارق التحصیلی بود.
 مادرش دائم او را به درس خواندن تشویق میکرد تا براِی کنکور آماده شود.

اوهم براِی اینکه از شِر ُغر زدن هاِی مادرش خالص شود، کتابهایش را دورش 
 ِی درس خواندن را در می آورد اما حتی ذره ای هم نمیمیچید و به ظاهر اَدا

توانست تمرکز کند و به جاِی ُنت برداری از متنهای کتاب، اسِم شهریار را با 
 حروِف التین ،گوشه گوشه ی کتاب و ُجزوه هایش می نوشت.

در نهایت هم روِز کنکور فرا رسید و او حتی یک سطر هم درس نخوانده بود و 
 را شانسی زد و از سِر جلسه بیرون آمد.تماِم تست ها 
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پدرش در ماشین مقابل در حوضه امتحانات منتظرش بود.. سوار شد ..سالم کرد 
 .گفت: بریم بابایی که خسته امو 
 

مادرش جلوِی در ایستاده و منتظر بود تا مریم بگوید که امتحان را خوب داده و 
 دانست که محال است قبول شود. قبول خواهد شد.اما خودش هم می

گران و فداکارش را نشکند به او گفت با اینحال براِی اینکه دِل مادره همیشه ن
 ،خوب بود..اگه خدا بخواد قبول میشم .

بیچاره مادرش چه روزها که با انواِع مغزها و میوه ها او را تقویت میکرد تا 
 هنگاِم درس خواندن ضعیف نشود.

چند باری ضعف کرده و او را به بیمارستان بردند،سرمی به او زدند و در نهایت 
برگرداندند،مادر هم به خیاِل اینکه استرِس کنکور دخترش را  او را به خانه

 خوابید،باالِی سرش می امد ایت الکرسی برایش می گرفته ، وقتی مریم می
خواند و در گوشش فوت میکرد،انگاه براِی اینکه مریم را بیدار نکند،پاورچین 

 نمیرفت و در را آرام پشِت سرش می بست،اما  پاورچین از اتاق بیرون می
 خواب نیست و در فکِر یار است. دخترش دانست که 

 
مریم از اینکه نتوانسته خواسته و آرزوِی مادرش َمبنا بر دکتر شدن را براورده 

کند،عذاب وجدان داشت و از خودش بدش می آمد و همین فکر هم ماننِد خوره به 
 جانش افتاده و عذابش میداد.

 
خواست را کافی  گه داشته بودند و هرانچه که مینپنبه در و مادرش او را الِی پ

بود لب تر کند تا برایش فراهم کنند و در عوض از او یک خواسته داشتند و آن 
 هم موفق شدن در درس بود.

 
دانستند که در دِل  نهایِت ارزوِی انها برای مریم موفقیت و خوشبختی بود.اما نمی

 می دادند. دخترشان چه میگذرد وگرنه شاید حق را به او
 
 

 به اتاقش رفت،لباس هایش را عوض کرد و خودش را روِی تخت انداخت.
 مبایلش را برداشت و شماره ی شهریار را گرفت، 

 خاموش بود.
 از شِب قبل هر چه شماره اش را گرفته بود ،همچنان خاموش بود.

از جابرخاست و به سمِت کامپیوترش رفت. آن را روشن کرد ، به اینترنت 
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 کت شد و َمِسنجر را باز کرد.هیچ پیامی از شهریار نداشت.کانِ 
 

شهریار این اواخر خیلی رفتارش عجیب شده بود.دیگر تمایلی به چت هاِی 
 تصویری نداشت .

هرچه مریم اصرار میکرد تا دوربینش را روشن کند تا او را ببیند،شهریار 
 چیزی را بهانه میکرد .

 رفت. دلش براِی دیدِن صورِت او َغنج می
 
عکس هاِی زیادی از او در گالرِی مبایلش داشت ،اما ان عکس ها بی جان  

خواست نه  بودند و دِل تنگِ مریم را ُمجاب نمی کردند .او خوده شهریار را می
 عکسش.

 ش هاِی بی منت و پاِک او را کرده بود.*دلش هواِی آغو
 تنش نوازش هاِی او را می طلبید.

 ش عطِر تِن او را خواستار بود.روحش صداِی او را و ریه ا
 
 
 
 

بالخره شهریار به ایران بازگشت و گویا براِی کاری مهم آمده بود و روِز بعد 
 گشت. باید برمی

 
صورتش را اصالح کرد،بهترین لباسش را   مریم دوشی اساسی گرفت، ابرو و

نه یپوشید و شادمانانه اهنگی شاد از کامپیوتر براِی خودش پخش کرد و مقابِل آ
خواست با  رقصید و با خودش حرف میزد..حرف هایی که می ی اتاقش ،می

 شهریار در میان بگذارد را براِی خودش ُمرور میکرد.
 

ساله اش نشست  29حسابی خوش اخالق شده بود و براِی اولین بار کناِر خواهرِ 

 و با مهربانی در حِل تکالیف به او کمک کرد ،در حالیکه روزهاِی دیگر،خواهرِ 
و اتاقش نزدیک شود و فقط مظلومانه   بیچاره اش حتی جرات نداشت به او

 بانگاِه معصوِم کودکانه اش او را از دور تماشا میکرد.
 

یک بار کتابش را آورده و از مریم کمک خواست تا یکی از تمرین های ریاضی 
 و عصبی بود، اواش را برایش حل کند،اما مریم که ان روز از شهریار بی خبر 
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بیرون کرد و در را با شدت چنان بست که قاِب روِی دیواِر   از اتاق و کتابش را
 اتاقش محکم به زمین افتاد.

 
چه کسی فکرش را میکرد که عشق بتواند انقدر در رفتار و گفتاره او تاثیر 

 بگذارد..!
 

دِر خانه را زد و پس از چند دقیقه خودش را در اتاِق  یلداشد و  7بالخره ساعت 

 له له ..چه کردی امروز؟  ریم انداخت و گفت : اوووهم
 میخوای دلبری کنیا ..!!!  قشنگ معلومه امشب

 
 مریم لبخندی شادمان زد و گفت : خوب شدم؟ به نظرت شهریار خوشش میاد؟؟

: اره عزیزم ..تو پسندیده شده هستی..نیازی به تالش نیست ..اون  یلدا
 همینجوریشم هالکته بیچاره.

 
 قند در دلش آب شد. یلدایاِن دندان گرفت و از حرِف بش را ممریم ل

 
 

 بالخره وقِت رفتن فرا رسید..
به خانه ی خودشان بازگشت و مریم هم آژانسی گرفت و به سمِت یار َپر یلدا 

 کشید.
 ماه بود که او را ندیده و تشنه ی دیدارش بود. ۲ تقریبا 

 تاکسی پس از طِی مسیر ،مقابِل درِب بزرِگ باِغ بانو توقف کرد.
کسی را حساب کرد و با اشتیاق به سمِت در رفت و زنگ را مریم کرایه ی تا

 فشرد.
دقایقی بعد احمد اقا در را باز کرد و با دیدِن مریم گفت : سالم خانم، بفرمایید 

 داخل.
 

 مریم لبخندی زد و گفت : سالم احمداقا ..بااجازه .
 

 باغِ  بیش از یک سال بود که به عمارت نیامده و دلش براِی نقطه به نقطه ی آن
 خاطره انگیز تنگ شده بود.

 داشت. با اضطراب اما تند تند به سمِت عمارت قدم برمی
مقابِل پله ها که رسید،قامِت رعناِی شهریار را دید که در ایوان به استقبالش 
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 ایستاده.
پله ها را دوتا یکی کرد    مریم تا چشمش به او خورد، پا ُتند کرد و دوان دوان،

وِش او جا *را به سوِی او َپر کشید و خودش را در آغ ومسیِر باقی مانده
داد،سرش را میاِن سینه ی او فشرد و با تماِم وجود عطِر او را به ریه هایش 

 هدیه کرد .
 اما یک چیز دیگر ماننِد قبل نبود.

 یک چیز اینجا کم بود و جاِی خالی اش به شدت در ذوق میزد.
 ؟!چرا شهریار ماننِد همیشه سرش را نبوسید

وِش خود نفشرد و خیلی عادی و سرد دستش *چرا دیگر ماننِد قبل، او را در اغ
 را روِی کمِر او کشید؟!!

 
فشرد که  وش می*شهریار هر دفعه که به ایران می آمد،مریم را چنان دراغ

 ان هایش در حاِل شکستن است.واحساس میکرد استخ
ریار برداشت و با با تعجب اب دهانش را قورت داد ، سرش را از سینه ی شه

 چشمانی ترسیده نگاِه رنجیده اش را باال برد و در چشماِن آبِی او قفل کرد.
 خندید؟ چه اتفاقی افتاده بود که شهریار دیگر نمی

 زد؟ چرا لبخند نمی
 مریم دارد؟  دانست که لبخندهاِی او حکِم اکسیژن برایِ  مگر نمی

 ستاد.مریم یک وجب ،عقب گرد کرد و رو به روِی او ای
 نگاهی ناباور به هیکِل آب رفته ی شهریار انداخت.

 به موهاِی خوش حالتش که به کم ُپشت ترین حالِت ممکن رسیده بود.
 آن موهاِی ُپر و خوش حالتش را چه شده بود؟!

 پس آن بازوها و عضالِت حجیِم شانه و سینه اش کجا بود؟
ِن صدایی ضعیف گفت : مریم آب دهانش را قورت داد و با صدایی ترسیده و تُ 

 شهریار؟ 
 

شهریار نیز چشمانش ُدو ُدو میزد و برای اینکه با مریم چشم در چشم نشود به 
 زمین نگاه میکرد.

 
 مریم دوباره گفت : شهریار؟برای کسی اتفاقی افتاده؟ طوری شده؟

 مریم این را گفت نگاهش را به داخِل عمارت دوخت تا ببیند چه خبر است.
فگِی مریم را دید، از سِر راِه او کنار رفت و گفت : بیا شهریار که کال

 داخل..میخوام باهات صحبت کنم.
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 شهریار حرفش را زد و بی توجه به مریم راهش را گرفت و داخل رفت.

مریم پس از چند ثانیه به خودش امد و ارام ارام، با قدم هایی ضعیف و لرزان که 
 رِد َسرَسراِی عمارت شد.روِی زمین کشیده میشد،به دنباِل او وا

 
مریم نیز به   شهریار به سمِت سالِن سمِت چپ رفت و انجا روِی مبل نشست و

 دنبالش رفت و روبه روِی او نشست.
 به راستی چرا روبه رو؟

 مگر نه اینکه باید کنارش مینشست ؟؟!!!
 

بانفسی حبس شده و چهره ی وارفته پاهایش را روِی زمین ُجفت کرد و دستانش 
 ا در هم ِگِره زد.ر
 

شهریار سیگاری اتش زد و یک کاِم عمیق از ان گرفت و دوِد آن را با فوتی 
 محکم بیرون فرستاد.

 
مریم هر چند ثانیه یک بار آِب دهانش را قورت میداد ، کدام آب؟ مگر آبی هم 

 در دهانش باقی مانده؟ 
 مگر نه اینکه زبانش از خشکی، به َسقش چسبیده بود..!

 م اب را قورت میداد؟پس کدا
 

 بالخره شهریار صحبتش را با کمی مقدمه چینی آغاز کرد .
 شهریار باصدایی خسته و دورگه گفت : خوبی؟

 
مریم چیزی نگفت و فقط به ان چشماِن آبی غمزده که دیگر فروغ نداشت ُزل 

 زده بود..
 مگر این همان شهریاِر خودش نبود؟ پس چرا اینهمه غریبی میکرد؟

 
ونم د رسید گفت : نمی ر با صداِی ضعیفش که به سختی به گوِش مریم میشهریا

 از کجا شروع کنم که برات قابِل هضم باشه.
میدونی مریم ،من خیلی تو رو دوست داشتم ..خیلی بیشتر از اون چیزی که 

 فکرشو بکنی..
گاهی سرنوشت بر خالِف خواسته ی آدم ها چیزهایی رو براشون رقم میزنه که 
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ن عذاب آوره، ولی کم کم همه چیز عادی میشه و ادم به جایی میرسه که براشو
 خواسته.. اصال یادش نمیاد یه روزی ،چه چیزی می

 
جمله ی اول مانده بود همان  بندگفت و می گفت ،اما مریم هنوز در شهریار می

 نید..ش و چیزی نمی
 

 من خیلی تو رو دوست داشتم؟؟؟!!!!! شهریار گفت چرا 
 داشت؟؟؟؟؟یعنی دیگر ن

 
 رفت و دستانش با سرعِت بیشتری میگ ضرباِن قلبش لحظه به لحظه اوج می

 لرزید.
 

بالخره شهریار به جمله ی اصلی اش رسید و ضربه ی نهایی را بر پیکِر مریم 
 کوبید 

 بهتره راهمون از هم جدا بشه مریم .شهریار : 
 

د،با چشماِن ُسرخ و شهریار با بغضی که مشخص بود دارد او را خفه میکن
غمزده ،سرش را به زیر انداخت و ارام ارام ادامه داد : من به سرطاِن خون 

مبتال شدم و امیدی هم به درمانم نیست ،چون بیماریم بیش از حد پیشرفت کرده و 
 شیمی درمانی ها هم متاسفانه بی فایده هستن.

 
الی کرده و به پایین پرت ،کسی از روی بلندی ،زیِر پایش را خناگهان حس کرد  

قلبش از حرکت ایستاده و خون در رگ هایش ُمنجمد شده..چشمانش در حاِل شد..
 بیرون زدن از حدقه بود.

حاال که درِس ذاشت..گ دروغ بود...دروغ محض..شهریار سربه سرش می
جفتشان تمام شده و وقت آن بود تا ازدواج کنند و زندگِی مشترکشان را آغاز کنند 

اتفاقی افتاده بود ؟،؟!!!!!!مگر نه اینکه هر دو منتظره چنین روزی چه ..
 بودند؟؟؟

 
 شهریار بی توجه به حاِل خراِب مریم ادامه داد :

 سال دوام میارم. ۲-۴دکترم معتقده که من نهایتا تا 
سال تماِم تالشمو کردم اما انگار دسِت  0خودم هم دیگه امیدی ندارم..تو این 

 ای رو براِی ما رقم زده. سرنوشت چیِز دیگه
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اما تو هنوز خیلی خیلی جوانی..دلم نمیخواد براِی چند سال زندگی با یه همسِر 
وام بهترین خ یک زِن بیوه رو به یدک بکشی.نمی بیمار ،یک ُعمر،عنوانِ 

سالهاِی جوانیت رو صرِف پرستاری کردن از یه شوهِر بیمار کنی که هیچ 
وکه تقصیری نداری که بخواِی به پاِی من ت..امیدی به زنده بودنش نیست.

 بسوزی..!
 

 خواهند او گناهی که می شهریار اشکش را با سِر انگشتش پاک کرد و ماننِد بی
 را به َمسلخ گاه ببرند، باصدایی که از شدِت بغض می لزید گفت:

 تومیتونی شانستو با کِس دیگه ای امتحان کنی.
 مثال همین ویلیان.برادِر خودم..

وقته که متوجه نگاه هاِی حسرت بارش به تو شدم .میدونم که بهت دلبسته  خیلی
 و به حرمِت من گذاشت و رفت .ولی حاال، ورق برگشته مریم .

 وام تو رو وادار به کاری کنم .خ من نمی
،سعی کن او شخص ویلیان ی ولی اگر خواستی شانستو با کسی امتحان کن

پشِت اون ظاهره ترسناکش، یه قلبه  باشه..درسته که ُترش رو و عصبیه ولی
 مهربون مخفی شده.

اون اگه به چیزی دل ببنده ،حتی اگر اون چیز ،یک شیء بی ارزش باشه ،بازهم 
نهایِت تالشش رو میکنه ..چه برسه به تو که یه دختره باکماالتی و مطمئنم که 

 .دلبسته ت شده.

.چون چند ساله پیش ،من از البته شاید خدا داره اینجوری از من انتقام می گیره.
نگاه های برادرم حس کردم که به تو عالقه مند شده ..از اونجایی که خودم هم 

اقدام کنه ، ازت دوستت داشتم ، پیش دستی کردم و قبل از اینکه اون بخواد 
 ..خاستگاری کردم تا راه رو برای اون ببندم

می دونستم عذاب وجدان داشتم ولی خب از طرفی هم تو رو حق خودم اوایل 
،فرشته رو داشت و اونا در ُشرف ازدواج بودن ..به هر حال اون موقع برادرم 

.. 
 اما حاال نمی دونم چه اتفاقی داره میفته ..

..اصال شاید خداوند تو رو از اول شاید اون بتونه به نیابت از من خوشبختت کنه
خواست و نع ماهم برای ویلیان درنظر گرفنه بوده و من با نادانی و خودخواهی 

 .. شدماراده ی خدا 
چیزی که تماِم خواسته ی من بود.اینکه بتونیم ازدواج کنیم. بچه دار بشیم و 

دونیم  هیچ کس از اینده ی خودش خبر نداره .ما نمی نواده بدیم ..اماتشکیِل خا
 تقدیر چه چیزی رو برامون رقم زده.
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تی ما خاطراِت زیادی در این چند سال داشتیم و فراموش کردنشون به این راح

 نیست.اما چاره ای نیست مریم .
 
 
 لحظه به لحظه تنش بیشتر یخ میزد. 

 گلویش را گرفته و راِه تنفسش را بند آورده بود.  ُبغض بیخِ 
 حاال دیگر صدای ضربان قلبش را هم می شنید.

 خداِی من چه اتفاقی افتاده بود؟
 گفت ؟ شهریار چه می

 این کابوس بود.مگرنه؟
 حقیقت داشته باشد. توانست اینها نمی

 شهریار سالم بود.
 مگربچه بازی بود؟

 انها قرار ازدواج گذاشته بودند.
 سال باهم بودند..چند 

 حتی اگر بیمارهم باشد ،بازهم حق ندارد او را از خود براند.
گفت راهمان را سوا  مگر مریم دوست دختره او بود که حاال به همین راحتی می

 کنیم..!!!!!؟؟
 

ه خودش آمد،دستش را باال برد و یک سیلی به خودش زد تا بیدار لحظه ای ب
 شود.

 چه کابوِس وحشتناکی ..
 چی میگی شهریار؟ داری اذیتم میکنی ؟

 اصال شوخیه جالبی نیست.
 

وش گرفت و *شهریار از جایش برخاست و امد کناره مریم نشست و او را در آغ
 یه نکن قربونت برم ..قسمتکشید،گفت : گر درحالی که اب بینی اش را باال می

 ما این بوده و کاریش هم نمیشه کرد.
 

پشِت سرهم و با سرعت از چشمش جاری شد،   مریم بی صدا و حرکت،اشکش
 مونم پیشت شهریار.. زبان باز کرد و میان بغض با صدایی ضعیف گفت : می
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 میدونم خوب میشی..علم پیشرفت کرده ..مطمئنم خوب میشی.من کنارت می
 ..من بی تومونم 

 ونم زندگی کنم ..ت نمی 
 

وشش فشرد و سپس او را با شدت از خودش جدا کرد و *شهریار مریم را در اغ
 با سرعت از سالن خارج شد .

 مریم بالفاصله پشِت سرش از جا برخاست و او را تعقیب کرد.
شهریار با صورِت خیس از اشک و چشماِن قرمز شده و صدایی دورگه ،روی 

 اد و فریاد زد: برو مریم ..برو خونه ..پله ها ایست
شهریار این را گفت و تند تند از پله ها باال رفت و در اتاقش پناه گرفت و در را 

 محکم پشت سرش بست. 
 

مریم پله ها را باال رفت و پشِت در اتاق ایستاد،هرچه به در کوبید و شهریار را 
ا باز نکرد و حتی درمیان هق هق هاِی بی امانش صدا کرد، شهریار در ر

 صدایی هم از او نیامد.
 دقایقی بعد صدای به هم خوردِن وسایِل اتاقش به گوش رسید..

صداِی شکسته شدِن اشیاِء شکستنی ِو فریاد هاِی گوش خراِش شهریار باعث شد 
و بناِی گریه مریم یک قدم از در فاصله بگیرد و همام جا پشِت در زانو بزند 

وانست سِر خودش را به دیوار کوبید ،انقدر به سر و ت کردن سر دهد، تا می
 صورِت خودش کوفت که دیگر نایی براِی دستانش باقی نماند.

 
 

حاال دیگر لرزِش دست و پایش،به سرش هم رسیده و تند تند می لرزید مانند 
پیرزن هایی که به خاطِر کهولت سن ،تماِم بدنشان به صورِت غیر ارادی می 

 لرزید .
 

ی و ضعف تماِم قدرتش را به پاهاِی لرزانش داد و سعی کرد بلند شود با کرخت
 ایستد.روِی پا  خره انقدر تالش کرد تا بال اما نتوانست..دوباره و دوباره

 
 اکو شده بود،و ماننِد ابر بهار می  صدای گریه های مظلومانه اش در محیط 

چانه اش جاری شده و  گریست..قطره های اشکش یکی پس از دیگری از گونه و
 ریخت..لبه های روسری اش از اشک خیس بود. روِی یقه اش می

 صداِی شکسته شدِن قلبش را به وضوح شنید.
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دستاِن لرزانش را به دیوار گرفت و ارام ارام با سرعتی الک پشت وار خودش 
 را به پله ها رساند.

 
ت .. حس میکرد رف باالِی پله ها ایستاد،سرش نبض میزد..چشمانش سیاهی می

تماِم خانه دوِر سرش می چرخد .گرمی خونی که از بینی اش جاری و به سمِت 
لب هایش در حرکت بود را حس میکرد.دستش را به ستوِن کناره پله ها گرفت و 

پله   از  ناگهان همه چیز مقاِبل چشمانش سیاه و زیرپایش خالی شد و با شدت
 به سمِت پایین َپرت شد..! ی مارپیچها
 

********************** 
 )فصل سوم(

 
 ین بود پایاِن تلِخ عشِق اتشیِن مریم و شهریار.ا

چه کسی باورش میشد که ان عشِق مقدس و زیبا که زبان زده تماِم فامیِل کاسیان 
 ها و ارباب زاده ها بود،روزی این چنین از هم بپاشد.

 
، دچار سکته ی مریم ان روز از شدِت فشار و استرسی که به او وارد شده بود

فته ی پزشکان، اگر شهریار به موقع به دادش نرسیده و کنترل شده و طبِق گ قلبی
 هاِی الزم را انجام نداده بود، مریم تا کنون یا ُمرده و یا فلج شده بود.

 
 پدر و مادرش وقتی فهمیدن آسمان و زمین را به هم ریختند.

 ، مادِر مریم با جیغ ها و ناله هایش تماِم بیمارستان را رویِ یلدا طبِق گفته ی 
مجبور شده تا او را از   سرش گذاشته و..انقدر سرو صدا راه انداخته که حراست

 بیمارستان بیرون ببرند.
 
هفته از بستری بودِن مریم در بیمارستان گذشته و اکنون حاِل عمومی اش  ۲

 خوب بود.
ساعته در  24سمانه از وقتی خبر دارشده بود،فورا خودش را به ایران رسانده و 

 بود و سربه زیر و گریان فقط کنارش می نشست و نوازشش میکرد.بیمارستان 
 چشماِن سبِز زیبایش دیگر نمی درخشید و در پِس اندوه پنهان شده بود.

 بیچاره سمانه ،او جانش به جاِن برادرانش وصل بود.
 هق هق میزد.  شست و مظلومانهن تماِم مدت باالِی سِر مریم می
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اری َبهِر برادِر جوانش چشمانش روی هم افتاد و چند باری هم از شدِت گریه و ز
 با سر از روِی تخت به زمین افتاد و از هوش رفت.

 
بعدها فهمید که سمانه از همان اوایل از بیمارِی برادرش مطلع بوده و دلیِل 

رفتنش از ایران و ماندش در لندن هم همین بوده تا کناره برادر باشد و از او 
 پرستاری کند.

 
 

 مریم را به خانه بردند. بالخره
مادر و پدرش نهایِت تالششان را کردند تا هیچ احدالناسی از دوست و فامیل از 

 این مسئله باخبر نشوند.
روزها و شب ها سپری میشد و مریم ماننِد جنازه ای متحرک فقط روِی تخت 

 کشید و نگاه میکرد..به سقِف اتاق به زمین .. دراز می
مدت مریم حتی یک کلمه هم صحبت نکرد.فقط به گوشه یک ماه گذشت و دراین 

 کشید. ای خیره می ماند و نفس می
 دانست . مریم را میی ه در فامیل ،قضیه ی سکته تنها کسی بود کیلدا 

 باز هم رفت و آمد هایش را با مریم قطع نکرد.  سمانه
هر روز به دیدنش می آمد.دراتاق کنارش می نشست و با چهره ی غمزده و 

 ریشانش با او صحبت میکرد .اما مریم حتی به او نگاه هم نمیکرد.پ
نبود،زیر   بیچاره سمانه ، دیگر خبری از ان زیبایِی افسانه ای در ُرِخ او

 چشمانش گود افتاده و کبود بود.
 ابروهایش ُپر و به هم ریخته بود و لباس هایش چروک و نامنظم ..

 
 
 
 
الخره این صحبت نکردِن مریم براِی اطرافیان ماه از ان اتفاق گذشته بود و ب 2 

نگران کننده شد و در تکاپو افتادند تا او را به یک متخصِص اعصاب و روان 
 نشان دهند.

 اعصاب و روان؟؟؟؟ 
 شهریاِر او هم تخصصش اعصاب و روان بود..مگر نه؟

 
 ازیر چشمانش انقدر گود و سیاه شده بود که هرگاه در اینه ی دستشویی خودش ر
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 می دید،وحشت میکرد.
 

 بار او را به حمام می برد  ۱مادرش هفته ای 
 او را روِی صندلِی کوچکی می نشاند و ماننِد بچه ها حمامش میداد.

او را حوله پیچ  تنش را لیف می کشید.موهایش را شامپو میکرد و در نهایت
 .ردند.ب گرفتند و به اتاقش می زیر بغل هایش را می یلدامیکرد ،با 

وسایِل شخصی اش را جمع کرده و نزِد او امده بود تا در کارهاِی شخصی یلدا 
 اش او را یاری دهد.

 
خواست،زمانی بود که به  تنها زمانی که مریم به اراده ی خودش از جا برمی

 دستشویی نیاز داشت.
 

به وقِت نهار و شام ،مادرش بشقاِب غذا به دست کنارش می نشست و ذره ذره 
 گذاشت. قاشِق کوچکِ سوپ خوری در دهانش میغذا را با 

 گرفت و موهایش را شانه میزد. ناخن هایش را می
مریم در ان مدت ُمرده ای بیش نبود و تنها تفاوتش با ُمرده ها در نفس کشیدنش 

 بود.
 

****************** 

 
 تاکسی مقابِل ساختمانی بلند متوقف شد.
 ز اتومبیل پیاده اش کردند.پدر و مادِر مریم ،دستش را گرفتند و ا

پس از اینکه پدر کرایه ی آژانس را حساب کرد ، کناره او برگشت و زیِر یک 
بازویش را گرفت و مادرش هم دسِت دیگرش را گرفت و او را تاتی ُکنان ماننِد 

خواستن به او آموزش دهند، راهش  بچه هاِی یک ساله ای که راه رفتن را می
 بردند. می

 فوق تخصص اعصاب و روان بود.. انجا مطِب یک
 سمانه برایش وقت گرفته بود تا مریم را درمان کند بلکه الاقل بتواند صحبت کند.
مادرش او را روِی مبل هاِی آبی رنگِ اتاِق دکتر نشاند و خودش بیرون رفت و 

 در را بست.
 

 دکتر که مردی جا افتاده بود، از پشِت میزش بلند شد.میز را دور زد و روبه
 روِی مریم روِی مبل نشست.
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 اندکی در سکوت فقط به او نگاه کرد.
مریم بی حرکت نشسته و با چشمانی که گویی تلسم شده،فقط به گوشه ی میِز 

 مقابلش ُزل زده بود و برای یک َصدِم ثانیه هم چشمش را از انجا برنمی داشت.
 
 م؟خوای چیزی بگی دختر دکتر ارام و باصدایی دلنشین گفت : نمی 

دکتر این را گفت و به مریم خیره شد، اما مریم حتی ذره ای در رفتارش تغییری 
 ایجاد نشد.

 
دکتر دوباره گفت : من میخوام بهت کمک کنم دخترم ..با من صحبت کن..قول 

 میدم اگه صحبت کنی حالت بهتر میشه..سبک میشی.
 

،حتی ذره ای هم مریم باز هم حرکتی نکرد و همچنان به پایه ی میز ُزل زده بود
 ورد، گویی که فلج باشد.خ در جایش تکان نمی

 
ه چیز رو تقریبا هم  دکتر نفس عمیقی کشید،به پشتِی ُمبلش تکیه داد و گفت : من

راجِب اتفاقی که برات افتاده، از زباِن خانِم کاسیان شنیدم.اما براِی اینکه بتونم 
شنوم.با روزه ی سکوت بهت کمک کنم، باید یه چیزایی رو از زبوِن خودت ب

 گرفتن چیزی درست نمیشه.
صحبت کن دخترم ...میدونم بهت شوِک سختی وارد شده ولی به خودت قدرت 

بده.تو نباید با مواجه شدن با اولین مشکل ،اینجوری از پا بیفتی.تو برای این 
 حالت خیلی خیلی جوانی.

 تاکی میخوای همین روش رو پیش بگیری؟
 

د و به مریم نگاه کرد تا تاثیِرصحبت هایش را روِی دکتر بازهم سکوت کر
مشاهد کند ، اما بی فایده بود، تماِم مدتی که دکتر صحبت میکرد، حتی   مریم

یک اینچ هم در مریم تغییری ایجاد نشد،حتی برای یک ثانیه هم چشمانش از پایه 
ی و ی میز جدا نشد و همچنان ُصُمن ُبکُمن نشسته بود..نه حرکتی و نه صدای

 !حتی نگاهی..
 
 

دکتر یک ساعِت کامل براِی مریم وقت گذاشت و به روش هاِی مختلف سعی 
داشت تا او را وادار به صحبت کردن کند. درنهایت ناامید،نفسی عمیق کشید و 

همراِه این   اش گفت :به از جایش برخاست،دِر اتاق را باز کرد و رو به منشی
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 تونن ببرنش. بیان ..می گیدخانم ب
 

مادرش آمد و زیِر بغلش را گرفت و او را از اتاق بیرون برد و روِی مبل های 
 سفیِد انتظار در سالن نشاند و خودش به اتاِق دکتر بازگشت. 

چند دقیقه ای گذشت و بالخره مادر از اتاِق دکتر بیرون آمد و به همراِه پدر، 
 دوباره او را بلند کرده و از مطب خارج شدند.

 
 
 
 

کرد و زبانش بسته شده بود،اما گوش هایش هنوز هم  بود که صحبت نمیُدرست 
می شنید و سالم بود و صداِی صحبت هاِی سمانه با پدر و مادرش را شنیده بود . 
درواقع این دکتر را سمانه براِی او در نظر گرفته بود تا مریم را درمان کند اما 

گذاشتن مریم در این شرایط شاکی شهریار به خاطِر تنها   پدر و مادِر مریم که از
را و شهریار بودند و به همین علت دِل خوشی از سمانه نیز نداشتند، کمکِ او 

کردند و اصرار داشتند تا مریم را نزِد دکتِر دیگری ببرند که از پِس  رد می
مخارجش بربیایند ، زیرا دکتری که مِد نظِر سمانه بود،ویزیت هایش بسیار 

 خت این ویزیت هاِی هرهفته ای برای انها غیرقابِل تامین بود.سنگین بود و پردا
 

 و اما بالخره وقتی چندین جلسه او را نزِد پزشکی که َمد نظر خودشان بود بردند
نتیجه ای نگرفتند، بالخره رضایت دادند تا او را نزِد  بسیار، باصرِف هزینه های

 ه دکتر همان جلسه ی اولهمان پزشکی که سمانه تعریفش را میکرد ببرند و البت
،پیشاپیش به شماره حساِب دکتر پرداخت را  زینه هابه انها گفته بود که سمانه ه

کرده بود و حاال دکتر هفته ای یک بار مریم را در منزل ویزیت میکرد و 
 همچنان هم تالشش بی فایده بود و هیچ تغیری در مریم ایجاد نشد.

 ش را نشنیده بود؟به راستی چند وقت بود که صداِی خود
 یک ماه؟ دوماه؟ سه ماه؟ و شاید هم بیشتر؟

ولی هر چه بود انقدر طوالنی مدت بود که شاید دیگر حرف زدن را فراموش 
 کرده بود.

 مهم هم نبود..
 خواست چکار؟ زندگی بدوِن شهریار را می

 مگر میشد بدوِن او نفس کشید؟
 به راستی برای چه هنوز زنده بود؟
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 توانست او را آرام کند. رد.. فقط مرگ میاو باید می مُ 
 فت.ررفت..باید از این دنیا می آری او باید می

دنیایی که در ان شهریار نباشد..اغوِش گرِم او نباشد..لبخندهاِی ُپر مهر و بوسه 
 خورد؟ هاِی پاکی که به پیشانی اش میزد نباشد..به چه دردی می

 
 شب بود و همه در خواب بودند.. 0ساعت 

 رختخوابش را پاییِن تخِت مریم پهن کرده و به خواب رفته بود.ادر ، م
 خانه در سکوِت محض بود..

 
ارام لبه ی تختش نشست و آباژوِر روِی پاتختی را روشن کرد و در کشوِی 

پاتختی قوطِی قرص هایش را که دکتر برایش تجویز کرد بود برداشت، دِر ان را 
دهانش ریخت و با چند قُلپ آب قورت داد و  باز کرد و نیمی از قرص ها را در

خیلی راحت   مجددا بقیه ی ان را هم با مقداری دیگر آب روانه ی معده اش کرد
روی تخت دراز کشید ،ملحفه را روِی خودش کشید ، چشمانش را بست و این 

لحظاِت باقی مانده از عمرش را بیاِد خاطراِت خوِش با شهریار بودنش بی صدا 
ک ریخت تابالخره قرص ها کار خودشان را کردند و دیگر چیزی ان قدر اش

 متوجه نشد.
 

***** 
با دل درِد شدیدی چشمانش را گشود،نگاهی مات به اطرافش انداخت،چه خبر 

 شده بود.
 اینجا کجابود؟

 جهنم؟ وشاید هم َبرزخ..!  بهشت؟
 دوباره چشمانش را بست و به خواب رفت .

 
گوشش بیدار شد،نگاهی به او انداخت و نگاهی به در و  باصداِی آراِم سمانه کنارِ 

 دیوار..! بیمارستان؟؟
 آری آنجا بیمارستان بود.پس او هنوز هم زنده بود؟

 چرا؟ چه کسی مانع شده بود تا مریم خودش را براِی همیشه راحت کند؟ 
 

سمانه در حالیکه موهاِی مریم را نوازش میکرد، کناره گوشش گفت : چرا مریم 
 ین چه کاری بود که کردی؟ تو دختره ضعیفی نبودی..! ؟ ا

نکن اینکارو باخودت عزیزم ..میدونم دلت شکسته ..خونه ی ارزوهات ویران 
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شده ..هیچ کس به اندازه ی من نمیتونه حاِل االِن تو رو درک کنه ، بااین وجود 
دا یه دونه بازم حاِل تو بهتر از منه..منم مثِل االنه تو رنج کشیدم ..اما بعدش خ

ه کبهترشو بهم داد..حاال که فکرشو میکنم، میبینم انگار خدا خودش میخواسته 
از هم دور بشیم تا اینده ی بهتری رو با یه شخِص  پیماناون اتفاقات بیفته و منو 

 بهتر برام رقم بزنه.
 

تو هم صبر داشته باش ..میدونم چقدر دلبسته ی شهریار بودی و اینم میدونم که 
 ر هم جونش به جوِن تو بسته بود و هست.شهریا

خورم که هنوزم دوستت داره و اگه چیزی گفته و  خورم مریم ..قسم می قسم می
خواد تو  خواسته که کنار بکشه،فقط بخاطر خودت بوده و بس ..چون دلش نمی

خواد..ترو خدا حرفامو باور  هم با اون نابود بشی..شهریار خوشبختیه تو رو می
هریار،مرِض خودش کمه،از اونورم به خاطِر تو ارامش نداره و کن.بیچاره ش

 داره خود خوری میکنه.
 

خواست تا مریم هم با او نابود  فت؟ یعنی چه که شهریار نمیگ سمانه چه می
 شود؟

 اگر قرار بود شهریار نابود شود، قاعدتاً مریم هم باید با او نابود میشد.
 

را آرام کند.اما درنهایت مریم فقط به  سمانه گفت و گفت و سعی کرد تا مریم
 روبه رو زل زد.

 
************************************** 

 
 ماه بعد 6
 

از تاکسی پیاده شد و باقدم هایی ارام و بی جان خودش را ُپشِت دِر شیشه اِی 
 رساند،

 یدر را ُهل داد و وارِد البی شد.نگهبان فورا ایستاد و گفت : بفرما خانم؟ با ک
 کار داری؟

 
مریم لحظه ای ایستاد و نگاِه سردش را به نگهبان دوخت و به او نزدیک شد ، 

 کلیِد واحد را باال گرفت و به او نشان داد.
نگهبان نگاهی به شماره ی روِی کلید کرد و گفت : شما؟ ...کلیِد واحِد اقای دکتر 
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 دسِت شما چیکار میکنه؟
 
شناسی ؟ اما افسوس که  ی؟ چطور منو نمیدر دل گفت : چه مرگت شده اسد 

 ..درتوانست صحبت کند مریم به خاطِر آن ُشک هنوز هم زبانش قفل بود و نمی
 واقع او حاال یک دختره الل بود.

 
کند، نگاهی دقیق به او انداخت و گفت :  نگهبان که دید مریم اصال صحبت نمی

 اشنا به نظر
 .یاد کجا دیدمترسی..ولی هرچی فکر میکنم یادم نم می 
 

در همین لحظه اسانسوِر البی باز شد و امیر محمد در حالیکه یک کاغذ در 
دستش بود ،به سمِت البی امد،نیم نگاهی به مریم انداخت و بی تفاوت رو به 

نگهبان گفت : اسدی من دارم میرم شرکت، این کاغذ رو نگه دار، اگه توکلی 
 اومد بهش بده..یادت نره ها.

 
 کاغذ را گرفت و گفت : چشم اقای مهندس،رو چشمم.نگهبان 

مشکی به تن کرده بود،   امیرمحمد سری تکان داد و در حالی که ُکت و شلواری
کیِف سامسونتش را برداشت و لحظه ی رفتن بازهم نگاهی متعجب به مریم کرد 

 و راهش را کشید و رفت .
 

هبان فورا دنباِل او مریم سرش را پایین انداخت و سمِت اسانسور رفت که نگ
دوید و راهش را سد کرد و گفت : کجا خانم؟ همینجوری که نمیشه سرتو بندازی 

پایین بری تو خونه مردم..من اینجا مسولیت دارم ،اگه اقای دکتر و خانمش 
 متوجه بشن پدرمو درمیارن.

 
مریم ایستاد و نفسی کالفه کشید،هرچه کرد تا بلکه زبانش باز شود و یک کالم 

 رف بزند،نتوانست.ح
 

امیرمحمد که هنوز از البی خارج نشده بود،لحظه ای ایستاد،به عقب برگشت و 
 رو به نگهبان گفت : چی شده اسدی؟

 
نگهبان با کالفگی اشاره ای به مریم کرد و گفت این خانم میخواد بره واحد دکتر 

 کاسیان.هرچی میگم شما کی هستی جواب نمیده ..تازه کلیدهم داره .
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امیر محمد با شنیدِن ناِم دکتر کاسیان، به سمِت انها امد، روبه روِی مریم 

 ایستاد،نگاهی به سرتاپاِی مریم کرد و گفت :حتما نظافت چی هستی؟ اره ؟
 

 او مریم را نظافت چی خوانده بود!!!  نظافت چی؟؟؟!!!
افت گفت : نظ واست تا قدرِت تکلم داشت و زبان باز میکرد و میخ دلش می 

ستم ..چطور مرا یادتان ه همن مریم هستم..من خانم آن خان چی کدام است؟
نیست؟میدانم که بدترکیب و زشت شده ام اما تو دیگر چرا مرا به یاد نمی 

 آوری؟!!
 

 گوید ، گفت : اون کلید رو کی بهت داده؟  امیرمحمد که دید مریم چیزی نمی
واست اقا مهندس..منم هرچی بهش نگهبان رو به امیر محمد گفت : فکر کنم ناشن

 میگم ،جواب نمیده ،حتما الله..!
 

امیرمحمد ابرویش را باال انداخت و گفت : ناشنوا؟؟؟ کلیِد خونه ی برادر خانِم 
 من دسِت یه زن ناشنوا چه میکنه ..!

 مریم این بار سرش را باال گرفت و خیره در چشماِن امیرمحمد نگاه کرد .
 

تر شد و با دقت به صورِت مریم نگاه کرد ..هرچه دقیق امیرمحمد نیز نزدیک 
ه متر نگاه میکرد، قیافه اش متعجب تر میشد، ناگهان با ناباوری و ُبهت ، زمز

  ؟؟؟؟!!!!!!خدایا...مریم؟؟؟؟؟؟ تو  کرد:
 

انگاه دستی به گردنش کشید و با چشماِن متعجب سرش را تکان داد و نگاهی به 
ت : چه بالیی سر خودت اوردی مریم ؟ این چه رخت و لباِس مریم کرد وگف

 ریخت و قیافه ایه؟ وای خدایا باور نمیکنم ..!
 

 نگهبان با تعجب رو به امیر محمد گفت : شما می شناسیدش ،اقای مهندس؟
 

امیرمحمد چشمانش را بست و دستی به صورتش کشید و با صدایی متاثر و 
من نشناختم چه برسه به این غمگین ،ارام گفت : چقدر تغییر کردی که حتی 

 اسدی..!
 دکتر کاسیانه..!همسر ایشون  رو به نگهبان گفت : انگاه

نگهبان دهانش از تعجب باز ماند و گفت : چی می گید اقا مهندس، اصال به سرو 
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 وضعش میخوره که ..!
 

 امیرمحمد چشم ُغره ای حواله ی اسدی کرد و گفت : هیییش..
 وباره بی حرف ،سمِت اسانسور رفت.مریم که خیالش راحت شد، د

 که شبیِه نظافتین دختره نامرتب و زشت اسدی که هنوز هم باور نکرده بود که ا
چی هاست، همان مریمی باشد که روزی مرتب و تمیز ،باافتخار انجا می امد 

خواست دوباره از باال رفتِن او جلوگیری کند که امیرمحمد به او َتشر  باشد، می
 سدی؟؟؟؟؟زد وگفت : ا

 
و لحظه ی اخر قبل از بسته   وارِد اسانسور شد،ُتکمه ی طبقه ی اخر را زد 

فت : گ ن را شنید که رو به امیر محمد میشدِن دِر اسانسور،صداِی اراِم نگهبا
 هنوزم باورم نمیشه که این همون خانوم دکتر باشه. 

 
 خانم دکتر؟ هه..

او نامزِد شهریار بود و دیگران به خاطِر  این لقِب خانم دکتر براِی زمانی بود که
کردند.ولی حاال  مریم را هم با َپسونِد دکتر خطاب می  اینکه شهریار دکتر بود،

 لقِب نظافت چی بیشتر برازنده ی حاله او بود.
 
 
 

در اینه ی اسانسور نگاهی بی تفاوت به خودش انداخت،به لباس های نامرتب و 
 نداشت.به صورِت پوشیده از مویش.چروکش که هیچ هماهنگی با هم 

به ابروها و سیبیل های ُپر پشتش که باعث شده بود صورتش هیچ شباهتی به 
 صورِت دختران نداشته باشد

 
حاال به ،  یک سالسابقش ،از شدِت گریه هاِی این  چشماِن ُدُرشت و سیاهِ 

 چشمانی ریز تبدیل شده بود.
 

اعصاِب ضعیف و داروهاِی  به راستی که چقدر زشت شده بود.به خاطرِ 
رنگارنگی که این مدت استفاده میکرد،صورتش مملوء از جوش های ُدرشِت 

صورتش پر از چال عصبی شده بود و یک جاِی سالم در پوستش نگذاشته بود.
 های عمیق به جا مانده از جوش شده بود.

 



romantops

 
461 

 

ارام بخش هاِی هر روزه ،تنش را نحیف و بیجان کرده بود، به گونه ای که  

 رسید کیلو می 49حاال وزنش به زور به 
که به لطافِت گل بود،حاال ُپر از جوش هاِی قرمِز چرکی شده بود پوسِت زیبایش 

 که کسی رغبت نمیکرد حتی نگاهش کند
و اما چشمانش،چشمانش ماننِد چشماِن پالستیکِی عروسک ها شده بود.چشماِن 

 پالستیکِی خالی از حِس زندگی
 

 انها حق داشتند که او را با نظافت چی اشتباه بگیرند.
 

یش که ان را وارونه پوشیده بود کرد و پوزخندی هم به َدم پایی نگاهی به مانتو
 پالستیکیه ُگنده اش زد

 
خب راستش را بخواهید، موقِع بیرون زدن از خانه انقدر عجله کرده بود که 

 ابی رنگ پدرش که جلوِی در  یادش رفت کفش بپوشد و همان دنپایِی پالستیکیِ 
 بودبود را به پا کرده و از در بیرون زده 

زمانی که ادرس را به راننده اژانس داد، راننده نگاهی به ریخِت او کرد و سری 
تکان داد و حرکت کرد، حتما باخودش گفته بود که این دختره کولی کجا و 

 باالشهر کجا..!
 آسانسور در طبقه ی اخر متوقف شد و مریم بیرون آمد

 به سمِت تک واحِد آن طبقه رفت.
دم اند.در باز شد و قان، کلید را وارِد قفل کرد و چرخن لرزپشت در ایستاد،بادستا

 به داخِل اپارتمان گذاشت و در را پشِت سرش بست.
 آرام آرام پاهاِی بی جانش را روِی زمین کشید و ،وارِد سالن شد.

متری چرخواند.آب دهانش را  259نگاِه حسرت زده اش را دور تا دوره سالِن 

 دن کرده بود.قورت داد.سرش شروع به لرزی
 دهانش خشک شده و نفس هایش لحظه به لحظه ُکند تر میشد.

توانست به راحتی راه برود و آن دمپایی های ُگنده هم  او همان طور هم نمی
 بیشتر مزاحِم بودند.

 
دمپایی ها را وسِط سالن از پایش در آورد و نگاِه بی حس و ُمرده اش را روِی 

وزی با نهایِت عشق دست در دسِت شهریار ، تک تکِ اثباب و اثاثیه ای که ر
 را براِی خریدِن انها زیر پا گذاشته بود ،چرخاند  بازار
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مشاورین امالک،تماِم خانه هاِی فروشِی شهر را به انها نشان دادند،شهریار 

اصرار داشت که یک باغ و ویالِی فوق لوکس بخرند،اما مریم اصرار داشت که 
ریم خانه های بزرگ را نمی پسندید،او عاشِق اپارتمان در اپارتمان زندگی کند،م

 بود،آن هم نه هر آپارتمانی.
 

.یک پنت هاوِس متر 599با متراز باالی  خواست می بزگ  او یک پنت هاوس

 بالکنی بزرگ و باصفا با ویوِی شهر. ،فوق لوکس با
وقتی مشاور امالک ان واحد را به انها نشان داد، مریم فورا دستش را به هم 

واینگونه شد که بعد ..خواستم همون چیزیه که می کوبید و گفت : خودشه .این

و سمانه هم پس  یافتاز یک ساِل تمام جستجو،بالخره خانه ی مورِد نظرش را 
از جاگیر شدن انها..امیرمحمد را وادار کرد که یکی ازواحدهای همان ساختمان 

نه اینگودر ان سکونت کنند و  فوق لوکس را برایش بخرد تا بعد از ازدواجشان
 نزدیک برادرش باشد..

 
 : خداروشکر بالخره پیداشه بودشهریار هم بالفاصله نفسی عمیق کشید و گفت

 کردی
شهریار حق داشت،بیچاره تماِم خانه هاِی فروشیه شهر را،از اپارتمان و ُبرج 

ه بود اما مریم ُمرغش یک پا و ویالهاِی لوکس،نشانش داد گرفته تا باغ ها
 ..داشت

در نهایت شهریار گفته بود که این آخرین خانه ای ست که به او نشان خواهد داد 
و اگر این یکی را هم نپسندد،به ناچار باید به معمار کمک کند و نقشه ی مورِد 

 ا برایشان بسازند.بگوید تا مهندس ،نقشه ی ان را بکشد و خانه رنظرش را 
 

نگاهش روِی مبلمان قفل شد و به گذشته سیر کرد، به روزی که شهریار از 
 خستگی ُغر میزد:
تماِم ریز و ُدرشِت وسایلمون   دونم تو چه اصراری داری که شهریار : من نمی

 رو خودت شخصا انتخاب کنی.!
 
خونن تا مدرک این دانشجوهاِی دیزاین داخلی واسه همین کار این همه درس می 

 بگیرن و این بار رو از روِی دوِش مردم بردارند
االنم دیر نشده..تا همینجا هرچی خریدی کافیه..بقیه شو بزار بسپرم به یه دیزاینِر 

 کلینیکم رو اون دیزاین کرده  ِخبره ی آلمانی .هم ُبرِج لندن ، هم
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اهمیتی دهد، شهریار تندتند صحبت میکرد و مریم بدوِن اینکه به حرف هایش 

دستانش را در جیب هاِی پالتویش فرو کرده و مشغوِل وارسی کردِن تک تکِ 
 سرویس هاِی مبلماِن گالری بود.

 
شهریار که دید مریم اصال بهایی به صحبت هایش نمی دهد، ایستاد و گفت : با 

 شما دارم صحبت میکنما خانوم دکتر.!
: ترو خدا انقدر ُغر نزن  مریم به سمِت شهریار برگشت و لبخند زنان گفت

 شهریار...من دلم میخواد وسایِل خونه مونو خودم انتخاب کنم
 

شهریار : خب یک ِدکوراتور هم میتونه این کارو انجام بده ..اخه مگه یکی 
 دوتاست که خودت بخوای انتخاب کنی؟

 امریم : درسته که ِدکوراتور ها همه چیز رو با قائده و قانون انتخاب میکنن. ام
 خونه ی عشقمون رو با عشق انتخاب کنم  من دلم میخواد اثاثیه ی

 
شهریار با لبخند سری تکان داد و گفت : اوکی ..اگه اینجوری فکر میکنی ..خب 

 خریم دیگه باشه ..ماکه فعال نیمی از وسایل رو خریدیم ..بقیشو هم می
 

وِی یک دستش را ر آنگاه .مریم لبخندی تشکر آمیز زد و گفت : ممنونم.

 مکعبِی نسکافه ای رنگ گذاشت و گفت : شهریار؟ این چطوره ؟  سرویس مبلِ 
  

شهریار نگاهی دقیق به مبل هاِی چرِم اصلی که مریم انتخاب کرده بود انداخت و 
 گفت :در نهایِت سادگی،فوق العاده ست

 
 
 

چرم که عدد صندلِی نسکافه اِی  8به سمِت میِز نهار خورِی تمام شیشه که با 

ِسِت مبلمان بود اشاره ای کرد و گفت : سرویس نهار خوریش هم همین خوبه 
..دیگه نمیخواد با یه مدل دیگه ستش کنیم ..به نظرم این سرویس ها از همه ی 

 کارایی که تا حاال دیدیم شیک و به روز تره و به خونه مون هم میاد
 

یوِن سلطنتی خوشم دلم میخواد دکوِر خونه رو اسپرت بچینم..از دکوراس
 نمیاد..واسه پیرمرد پیرزناست
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مریم ارام سرش را به سمِت گردِن شهریار گرفت و به او اشاره کرد تا کمی 

 خودش را خم کند، تا دهانش به گوِش او برسد.
شهریار سرش را پایین گرفت و کمی خم شد و گوشش را به صورِت مریم 

 نزدیک کرد .
 ،قیمتشه..خیلی خیلی باالست.چیکار کنیم ؟ مریم ارام گفت : تنها مشکلش 
 

شهریار نگاهی به تابلوِی سفیدی که باالِی سرویس، و روِی دیوار نصب شده و 
کرد و گفت : اتفاقا خیلی هم   قیمِت ان را با خطی ُدرشت پرینت گرفته بودند

 خوش قیمته ..نسبت به طرح و َچرمش قیمِت مناسبی داره .
میلیون  Nشده روِی تابلو انداخت و با خودش گفت :  مریم نگاهی به عدِد قید

 واسه یه سرویس مبل و یه سرویس نهارخوری مناسبه ؟   تومن پوِل بی زبون
 

 شهریار گفت : خب تصمیِم نهایتو گرفتی ؟ همین اوکیه ؟ 
میلیون خیلی  Nاخه من اولش قیمتو ندیدم .ولی  مریم سری تکان داد و گفت :اره

 زیاده .
هم گرون تره ..ما اگه ن م ی پدری  گاه پوزخندی زد و گفت : یعنی از خونهان

 میلیون نمی برنش. 09بخوایم خونمون رو بفروشیم، بیشتر از 
 

شهریار دستش را دوِر کمِر مریم گرفت و گفت : هرچیزی رو با هم رده ی 
 خودش مقایسه کن عزیزم .

 
 این مبل ها چرم های اصل هستن نه فوم

بعد از یه مدت رنگش ِکِدر و کم کم پاره میشه..اما اینا َچرِم فوم ارزونه ،اما 
 واقعی ان ،خب طبیعیه که قیمتشون باال باشه

 و در نهایت باید بگم که من بهترین اجناس رو واسه خانم کوچولوم میخرم
شهریار این را گفت و چشمکی زد،دهانش را نزدیکِ گوش مریم گرفت و گفت : 

 ات حساب میکنم حاال فوقش بعدا نقدا باه
 مریم گفت :بی حیا،همش به فکر معامله ای

 
شهریار خنده ای کرد و گفت: من یه تاجر زاده ام،تجارت و معامله تو 

 کنم خونمه.مجانی کارنمی
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شهریار رو به فروشنده ی گالری که بسیار خوش پوش و مودب گوشه ای 
 کرد و گفت : خانم ایستاده بود تا مزاحِم تصمیم گیری های مشتری هایش نشود ،

 همین سرویس رو پسندیدند
 

فروشنده لبخنِد ِکش داری زد و با احترام دستش را به سمِت پله هایی که انتهاِی 
 گالری بود گرفت و گفت: بفرمایید قربان.. تشریف ببرید دفترمدیریت لطفا .

 
شهریار سری تکان داد و در حالیکه دسِت مریم را در دست داشت به سمِت پله 

 هاِی شیشه ای و زیباِی گالری رفت ..
متر بود با  799  طبقه بسیار بسیار بزرگ به مساحِت تقریبا 0انجا یک گالریه 

 میلیون بود. 59سرویس هایی شیک که حداقل قیمِت سرویس هایشان،
 

ُمسن بود از مردی مدیریت ،مدیره گالری که  با وروِد شهریار و مریم به اتاقِ 
به سمِت انها امد ،با شهریار دست داد و گفت : اجازه  پشِت میزش برخاست و

بدید اول از همه ، از اینکه گالرِی ما رو انتخاب کردید، از شما سپاسگذاری کنم 
 .بفرمایید خواهش میکنم ، بفرمایید بنشینید قربان.

 
 مرد رو به مریم گفت : خوش آمدید بانو منوّر کردید.

 مریم روِی مبل های اتاِق مدیریت نشست..شهریار مودبانه تشکر کرد و کناره 
 تا قهوه براِی آقا و خانم بیارید. 2مرد گوشِی روِی میزش را برداشت و گفت : 

و فنجان هاِی قهوه   با یک سینی برگشت  چند دقیقه ای که گذشت ، مرِد جوانی
 را روی میز گذاشت و رفت ..

 
الزم ،شهریار دسِت ِچکش بعد از صحبت هاِی معمول و گذاشتِن قرار مدارهاِی 

ِچکِ روز   را بیرون آورد و گفت :پس من مبلِغ پیش پرداخت رو به صورتِ 
مینویسم و مابقی رو روِز تحویِل سفارشات ،به صورِت ِچکِ تضمینی پرداخت 

 خواهم کرد.
 

پیرمرد با لبخند گفت : البته قربان ..سپاسگذارم ..خیالتون آسوده ..سفارِش شما تا 
 ینده به آدرستون ارسال خواهد شد.یک ماِه آ

 
 

به زماِن حال َپرت شد و به سمِت   مریم با احساِس تهوِع شدید ،با بی رحمی
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فرنگی   سرویس هاِی بهداشتی دوید،و محتویاِت معده اش را در کاسه ی توالت
 باال آورد.

کِف حمام نشست و نفس نفس زنان ، چشم به واِن حمام دوخت ،همان واِن دونفره 
 که شهریار شخصا ان را با واِن قبلی عوض کرده بود  یا
 

روزی که کارگرها ،آن واِن بزرِگ دونفره را آوردند، مریم با تعجب رو به 
 شهریار گفت : همه ی سرویس های این خونه وان دارن، اینو واسه چی خریدی؟

 
 شهریار : میخوام اینو جایگزیِن اون وانی که تو اتاق خواِب خودمونه کنم

 مریم ؛: واسه چی ؟ مگه اون چشه؟
 

، انگاه با شیطنت چشمکی زد و گفت :   شهریار : مشکلش اینه که یه نفره ست
 متاهلی ،به همین ریلکس کردناِی دونفره ،اونم داخِل وانه حمامه..! *ذتِ اِم لتم
 

مریم لبش را به دندان گرفت و با خجالت گفت : بی حیاِی منحرف..همش به فکِر 
 ِی خاک بر سری هستی .این کارا

 
شهریار شانه ای باال انداخت و با خنده گفت : من دوست دارم با خانومم حمام 
 کنم و دونفری توِی وان ریلکسیشن کنم.توهم اگه دوست نداری،مشکل خودته.

مریم با خجالت ُمشتی حواله ی سینه ی شهریار کرد و سر به زیر فرار کرد تا 
 نشود. بیش از این با او چشم در چشم

شهریار نیز باخنده پشِت سرش گفت : آره فرار کن خانوم ترسو..بالخره که چی 
؟ آخرش مجبور میشی تسلیم بشی..چنان انتقامی ازت بگیرم که حالت جا 

عدا رو ب بیاد..َفندق کوچولوِی خجالتی.تمام این هزینه هایی که رو دستم انداختی
 ینی .میکنم.حاال میب تسویهتو رختخواب نقدا باهات 

 
 

وان. کشید ،دستی به شمع هاِی   روِی زمیِن حمام ، دو زانو خودش را به سمتِ 
تزئینیه اطراِف وان زد، مریم خودش این شمع ها را اینجا چیده بود.انواِع شمع 
های دکوری ِزیبا ،به شکل گل و قلب که دروِن گوی هاِی شیشه ای رنگ قرار 

 داشتند.
 

باال نمی امد . دهانش را ماننِد ماهِی بیرون   نفسش از شدِت سنگینیه خاطرات
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مانده از اب ، باز و بسته میکرد،بلکه اندکی اکسیژن وارِد ریه و ُشش هایش 
 شود.

دقیقه ای بعد کِف حمام افتاد و براِی ذره ای اکسیژن بال بال میزد.حمام دوِر 
 سرش می چرخید.چشمانش سیاهی میرفت.اکسیژن ..اکسیژن.

 
 وا گذاشت و ُبغضش را آزاد کرد.سرش را لبه ی 

 صداِی گریه های جگر سوزش در حمام اکو شده و بیشتر حالش را بد میکرد.
خدایا اکسیژن..حس میکرد چشمانش در حاِل بیرون زدن از حدقه است.صورِت 

کار شده میاِن سرامیک ها دید، بدتر غالب ُتهی کرد   کبودش را که در اینه هایِ 
ی مانده اش، ماننِد خزندگان سعی کرد خودش را روِی زمین و با تماِم تواِن باق

 بکشد و از حمام خارج شود بلکه ذره ای هوا به شش هایش برسد.
اما درنهایت آنقدر همان جا کِف حمام،براِی ذره ای اکسیژن ، ُمشت بر سینه ی 

خودش کوبید و اشک ریخت که درنهایت قُوایش تحلیل رفت، سرش را آرام 
ذاشت و دقایقی بعد ،همان جا گویی که روح از تنش جدا شد،ارام روِی زمین گ

 گرفت.
لحظه ی آخر صورِت مهرباِن شهریارش را دید که با لبخندی غمگین به او چشم 

 دوخته بود.
 
 
 

دروِن   خودش را در حالیکه یک لباِس بلنده سفیِد نخی و کهنه به تن داشت،
 به ابعاده یک قبر.اتاقکی کاه ِگلی دید، اتاقی تاریک و کوچک 

 اتاقک نه در داشت و نه پنجره..ونه حتی روزنه ای. 
 

نگاهش را به دیوارهاِی کاهگلی دوخت و باخودش گفت : اینجا که هیچ راهی 
 برای ورود و خروج نداره.. پس من چجوری اومدم اینجا.

عجیب بود.با اینکه از ترس گوشه ی اتاقک ِکز کرده و به خودش می لرزید ،اما 
 حساِس َسُبکی میکرد.ا

 حس میکرد وزنش از پِر کاه هم کمتر شده.
 تماِم تنش می لرزید، زانوهایش را بغل گرفت و شروع به گریه کردن کرد.

 خدایا ؛اینجا کجاست ؟ 
 او اینجا چه می کند؟ 

 ترسم.. خدایا به دادم برس..می
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 من ُمرده ام آیا؟؟؟ 
 

نین..مگه نگفتی شفاعتمون چمانش را بست و در دل گفت : یا امیرالموم
اری؟ کجایی پس ذ شب اول قبر،پیروانت رو تنها نمی  میکنی؟مگه نگفتی

 ؟کجایی؟
 

نفهمید چه شد که ناگهان المپی زرد رنگ و کوچک در گوشه ی قبر روشن شد 
و دری چوبی از ان درهاِی قدیمیه متعلق به صدها سال پیش ،روبه رویش باز 

 شد.
 و پا به سمِت در حرکت کرد و از قبر خارج شد.ارام در جایش چهار دست 

مقابلش صحرایی بزرگ و بی آب و علف بود که سیاهیه شب فضایش را خوف 
 انگیز تر از انچه بود ،کرده بود.

 تا چشم کار میکرد، زمیِن خالی بود و بس.
 اسمان یک دست سیاه و خبری از ماه و ستاره نبود.

 
 خدای من اینجا دیگر کجاست.

دوید و گریه میکرد : کمک کمک ..یکی به دادم برسه  ت به اطراف میبا وحش
 ..خدا؟؟؟خدا؟؟؟؟ داری باهام چیکار میکنی؟؟؟؟ 

روِی زمین زانو زد و مظلومانه اشک ریخت و با چشمانی وحشت زده اطراف 
 را نگاه میکرد.بلکه نشانه ای ، راهی بیابد.

 
رچه درمیان چیزی شبیِه پاناگهان احساس کرد، سمِت راستش،کمی ان طرف تر 

 ورد.خ وزش هاِی باد تکان می
 

سِر سجاده ای  فورا به ان سمت چرخید و با ناباوری َمردی بلند قامت رادید که
 ایستاده و نماز 

 واند.خ می
 

 اب دهانش را قورت داد و نفس نفس زنان با قدم هایی 
 لرزان به سمِت او رفت.

 که مریم متوجه نشد؟او که بود؟ اینجا چه میکرد؟ کی امد 
 مریم با چند قدم فاصله به او ایستاد و فقط به او نگاه کرد .

مرد نمازش تمام شد و بلند شد روِی سجاده اش ایستاد و نگاهش را به سمِت مریم 
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 چرخاند.
 

 خدای من او که بود ؟ چرا اینهمه قدش بلند بود..!
ه بود که کناره پدره بلند قدش سال 5انقدر بلند که مریم در برابره او ماننِد بچه ی 

 ایستاده .
 مرد َعبایِی مشکی روی دوشش انداخته بود.

 دستش را برای مریم دراز کرد و او را نزِد خود خواند.
 

عجیب بود، مریم اصال چهره ی مرد را در ان تاریکی ندید..گویی که در سره 
و را ببیند او اصال صورت وجود نداشت..زیرا هرچه دید زد ،تا بلکه صورِت ا

 ،چیزی ندید.گویی که قسمِت صورتش کامال خالی بود.
اما عجیب تر این بود که مریم از لحظه ای که او را دیده بود، ترس را فراموش 

 کرده بود.
 
 
 

ارام ارام به سمِت مرد قدم برداشت و گوشه ی َعباِی سیاهه او را چنگ زد و 
هان همه جا روشن شد..سیاهِی مرد هم دستانش را روِی شانه ی او گذاشت و ناگ

اسمان،جایش را به سفیدِی محض داد و همه چیز در فضا روشن شد..روشِن 
 روشن.

 دیگر خبری از ان بیاباِن خشک نبود و هرچه می دید، درخت بود و سرسبزی .
 ارم.مطمئن باش.ذگفت : من شماها رو تنها نمی  د آراممر

پیشانی اش را روِی آن گذاشت مریم همان جا کناره سجاده نشست ،خم شد و 
در گوشش پیچیدکه ارام گفت: اینجا   ،صدای مرد،ماننِد یک ملودِی آرام بخش

پایان همه چیز نیست .صبر کن..صبر کن و امیدوار باش تا درهاِی رحمِت خدا 
 دوباره به روت باز بشه.

 
 فت.همان جا روِی سجاده ماننِد جنین در خودش جمع شد و ارام ارام به خواب ر

بود.نه دردی داشت و نه از چیزی احساِس   چقدر حِس خوبی بود.سُبکِ سُبک
 ناراحتی میکرد.

 .گویی که حافظه اش خالیه خالی ست
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 ارام چشمانش را باز کرد و با ُگنگی اطراف را نگاه کرد..
 اینجا کجاست ؟ چرا باز هم تنش سنگین شده بود؟

 درد داشت ..قلبش سنگین بود.
ه ی پدرش را تشخیص داد که با صوت و لهجه ای زیبا باالِی سرش ایستاده چهر

 خواند. و آیاِت آرام بخِش قران را می
مادرش هم تسبیحی در دستش بود و با صورتی افسرده و چشمانی سرخ ارام 

 خواند. ارام زیره لب برایش اَمَّن یوجیُب می
و دست از خواندن بردارند به خودش داد ،باعث شد انها متوجه شوند   تکانی که

و با چهره هایی که گویی دنیا را به انها داده اند کنارش لبه ی تخت نشستند و 
 قربان صدقه اش رفتند.

 پدر و مادر سر و صورتش را غرق در بوسه کردند و بلند بلند خدا را شکر می
 گفتند..

 
درش گفت : دقایقی بعد دکتر وارد شد و پس از چک کردِن مریم رو به پدر و ما

..دیگه خطری نیست ..خیالتون راحت باشه..نگران شکر خدا وضعیتش عادیه
 نباشین.

 
 دکتر روبه مریم گفت : حالت خوبه دخترم ؟ میتونی راحت نفس بکشی؟ 

 هر وقت حس کردی این ماسکِ اکسیژن مزاحمته ،بگو برات برش دارن .
کرد به او بفهماند تا ان مریم با ُسستی پلکی زد،کمی دهانش را باز کرد و سعی 

 ماسکِ مزاحم را از روِی دهان و بینی اش بردارد.
 دکتر ارام ماسک را پایین کشید و گفت : االن خوبی؟ میتونی راحت تنفس کنی؟ 

 
مریم ُگنگ و بی حرف نگاهی به دکتر کرد و با گذاشتِن پلک هایش روِی هم 

 ،تایید کرد.
 شکر خب خدارو  دکتر سری تکان داد و گفت :

 من میرم ،یه چند ساعت دیگه دوباره بهت سر میزنم .
 

 بیمارستاِن خانواده ی کاسیان نبود؟ VIPاشنا بود..این همان اتاِق  انجا چقدر
آری خودش بود، پرده ها و مبلماِن گوشه ی اتاق را هنوز به خاطر داشت 

 رسیدند. ..بااینکه چند سال گذشته بود،هنوز هم زیبا و نو به نظر می
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 خدا خیلی دوستت داره که اینجوری هواتو داره .
 اگه امیرمحمد نگفته بود که تو رو تو ساختمون دیده ،شاید االن زنده نبودی ..!

 نمیدونی چقدر دنبالت گشتیم .
 گشتیم هم من هم خانواده ت ،در به در دنبالت می

 
 ترسیدیم رفته باشی جایی تا بالیی سر خودت بیاری . می

رام دستش را روِی یک طرفه صورِت مریم کشید و گفت : خدا رو شکر سمانه ا
 که زنده ای

 
تروخداخوب شو مریم ، من دیگه طاقته این همه رنج رو ندارم ..از اونطرف 

کنه، از این طرف هم تو داری ذره  نم داره با مرگ دستو پنجه نرم میوبرادره جَ 
 ذره خودُکشی میکنی.نکن این کارو باخودت

 
باصورِت پوشیده از اشک،فین فین کنان ،براِی مریم حرف میزد و از  سمانه

 نگرانی هایش می گفت
 

سمانه اشکش را پاک کرد و باصدایی خش گرفته از گریه گفت : کی چشممون 
 چشِم کی دنباِل خوشبختیامون بود که اینجوری زمین خوردیم ؟  زد مریم ؟

 
 ا میخواد ببرتش..!؟!!برادره مهربوِن من جاِی کیو تنگ کرده که خد

ما که همیشه مراقب بودیم دِل کسی رو نشکنیم ..به کسی ظلم نکنیم ..پس این آهه 
 کیه دنبالمون؟؟

 
 خدایا این چه بالییه که داری به سرمون میاری؟

 
مریم دستش را دراز کرد و دسِت سمانه را در دست گرفت و براِی هم دردی با 

 جاری شدند. او اشک هایش پشِت سرهم روِی گونه
 

سمانه با دستمال کاغذی آب دماغش را گرفت و گفت : تو خوب شو ..ترو خدا 
تو دیگه خودتو نابود نکن ..حرف بزن مریمی..دلم برا صدات تنگ شده ..االن 
یک ساله که به زبونت قفل زدی...ترو خدا حرف بزن بزار صداتو بشنوم ..دلم 
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 واسه صدات تنگ شده
 

دل گفت : میخوام که حرف بزنم ،ولی نمیشه ..دسِت خودم مریم اهی کشید و در 
نیست ..انگار مغزم روِش صحبت کردن رو یادش رفته و باید از اول بهش 

 برنامه بدن.
دو دست ،صورِت مریم را قاب گرفت و گفت : میزاری ببرمت پیشه   سمانه با

عمرت الل  یه گفتار درمان؟ هااا مریم؟؟ تا کی میخوای لج کنی؟ میخوای تا آخر
 بمونی؟ بخدا اگه حرف بزنی سبک میشی

 
مریم نگاِه یخ زده و ماتش را به چشماِن بی فروِغ سمانه دوخت و با کمی مکث 

 ،سرش را به نشاِن تایید تکان داد.
سمانه در میاِن گریه ،لبخندی غمگین زد و گفت : افرین مریم ..افرین ..من 

.میگردم برات بهترین گفتار درماِن تونی دوباره سر پا بشی. میدونم که تو می
 ایران رو پیدا میکنم.

 
 
 شده بود گذشت .  ماه از روزی که مریم در حماِم خانه دچاره خفگی 0

دکترها مورد را تشنِج مغزی تشخیص داده و گفتند که زنده ماندنش فقط یک 
معجزه بوده و علم پزشکی هیچ توجیهی برای آن ندارد و مریم قاعدتاً پس از 

 29کرده و اینکه تا  دقیقه تمام می 0رسیدِن اکسیژن به بدنش،باید در عرض ن

انست که این معجزه د معجزه بوده و بس،و مریم خودش می دقیقه زنده مانده،فقط
را مدیوِن چه کسی ست و طبیعتا باید خوشحال می بود.اما ناراحت بود،او امیدی 

بهتر بود،حِس سبکی که لحظه  برای زندگی نداشت و اگر ُمرده بود بسیار برایش
ی مرگ حس کرده بود هم به خاطِر خارج شدِن روح از بدنش بوده،شنیده بود 

که هنگاِم جداییه روح از بدن،انسان احساس سبکی و راحتی میکند و ارزو میکند 
مریم .،پس این موضوع حقیقت داشته..که ای کاش دیگر هرگز به بدنش برنگردد

رده بود و حاال با اشتیاقی وصف نشدنی در انتظار خودش این حس را تجربه ک
 مرگ بود تا دوباره ان حِس شیرین و بی نظیر را تجربه کند.

 
روزی که ان اتفاق افتاده بود ،مادِر مریم به حمام رفته بود و کسی در خانه  

نبود ، مریم هم که دیده بود دیگر نگهبان و پرستار ندارد،فورا مانتویی چروک 
وارونه روِی همان بلوز   آواره لباس هایش بیرون کشیده و ان را را از زیرِ 

شلواره زرِد خانگی اش به تن کرد و با عجله ، دنپایی پالستیکِی آبی پدرش را 



romantops

 
473 

 

جلوی در به پا کرد و فورا خودش را به دفتِر آژانس سر کوچه رساند و با 
 خواهد. حرکاِت دست سعی کرد به انها بفهماند که ماشین می

 
شِی دفتر،نگاهی به شلوار گل گلِی زرد رنگ و دنپایی پالستیکیه مردانه ی من

 مریم انداخت و با لحنی بد گفت : برو بیرون خانم ..ماشین نداریم ..
مریم از این حرکِت منشی بغضش را فرو خورد و یک کاغذ از روِی میز 

برداشت و با خودکاری که روِی میز بود، نوشت : من یه تاکسی 
 هستم .عجله دارم . 2505..اشتراِک میخوام

ترکیبش انداخت، کد  منشی مجددا نگاهی به مانتوِی وارونه مریم و قیافه ی بد
که مریم گفته بود را وارِد سیستم کرد و گفت : درسته ..ولی ببینم تو پول  2505

 داری اصال؟
تومانی که در دستش  5تومانی و چهار  29مریم ُبغضش را قورت داد و یک 

اله شده بود را به منشی نشان تا خیاِل او را راحت کند که پول همراهش هست مچ
 و قرار نیست پس از رسیدن به مقصد فلنگ را ببندد.

 
منشی که خیالش راحت شد ، روبه یکی از راننده ها گفت : اقای بزرافشان ، 

 نوبت شماست ..اینم سرویس شما.
خواهند زباله باره  کرد که گویی،مینگاِه تحقیر امیزی به مریم   راننده انچنان

 ماشینش کنند، نه یک انسان.
به راستی که چقدر پوشش و ظاهر ،در تعییِن رفتار دیگران با انها در اجتماع 

 تاثیر گذار است
 

 دیروز با احترام به او سرویس  رانندگانی که تا
انی او خواست پول هم بدهد و قرار نبود مج ادند، حاال با وجوده اینکه مید می

 را ببرند،ناراحت بودند و چندششان شده بود از اینکه او مسافرشان باشد.
 

خواست رساند و مریم هم کرایه را به  بالخره راننده او را به ادرسی که می
اِب دهانش را روِی زمین برای   سمِت او َپرت کرد،نگاهی به راننده کرد و سپس

 او َپرت کرد و رفت .
 پیاده شد و شروع به فهش دادن کرد . راننده از پشِت فرمان

مریم لحظه ای ایستاد و در دل خودش را نفرین کرد که چرا حاال که باید زبان 
داشته باشد و حِق این مردِک حیوان صفت و بی ارزش را کف دستش بگذارد 

 کیلویی به زبانش خورده . 299،الل شده و قفلی 
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هاِی راننده راهش را کشید و به چشمانش را روِی هم فشرد و بی توجه به ناسزا
سمِت ساختماِن زیبایی که واحِد او واقع در اخرین طبقه و به اصالح پنت هاوِس 

 ان بود رفت.
 مادرش بعد از اینکه از حمام بیرون امده و مریم را درخانه ندیده ..

ابراِز بی اطالعی کرده  یلداتماس گرفته و زمانی که  یلدابالفاصله با  

 ه تماس گرفته و سراغ مریم را از او گرفته بود.بود.باسمان
 

سمانه هم با نگرانی ابراِز بی اطالعی کرده و همگی با نگرانی شروع به 
 گیرد و کنند.تا اینکه برحسِب اتفاق ،امیرمحمد با سمانه تماس می جستجو می

گوید و سمانه هم به سرعت  با مریم را به او می  جریاِن دیدارش در البیه ُبرج
 رساند و با کلیده زاپاسی که داشته، وارِد واحد می ودش را به ساختمان میخ

شود و پس از  جاِن مریم در کِف حمام مواجه می شود و با جسِم بی
صورِت کبوده او فورا با اورژانس تماس گرفته و به بیمارستان فوق    دیدنِ 

 کند. تخصصِی خودشان منتقل می
 

گی اعالم کرده و تقریبا از او قطع امید پزشکان مورد را تشنج مغزی و خف
کردند که ناگهان در کماِل تعجبشان ،نبضش دوباره شروع به زدن می کند و با 

اقداماِت فورِی کادر پزشکی،او به زندگی برگشت و پس از یک ماه بستری بودن 
 در بیمارستان، سرانجام او را به منزل فرستادند.

 
 اتوان بود.اما مریم هنوز هم از صحبت کردن ن

بااینکه خودش هم تمایلی به صحبت نداشت،اما گاهی نیاز به صحبت کردن 
 داشت.

توانست با ایما و اشاره منظورش را به کسی بفهماند، به ناچار  هرگاه هم که نمی
 جیبش داشت، حرفش را روِی کاغذ میروِی دفترچه ی کوچکی که همیشه در 

 وشت و نشان میداد.ن
 
 
 

وام خ نشست ،دستش را گرفت و با لبخندی مهربان ، گفت : می دکتر کناره مریم
 باهام روراست باشی عزیزم.

 یه سوال ازت بپرسم قول میدی راستشو بهم بگی؟
مریم سری تکان داد و پلک هایش را روی هم گذاشت و با این حرکت به دکتر 
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 فهماند که حاظر است با او همکاری کند.
 

 تونی حرف بزنی یا اینکه خودت نمی ا نمیدکتر گفت : مریم جان؟ تو واقع
 خوای که حرف بزنی؟

 
مریم اهی کشید و سری تکان داد و نگاه غمگینش را به دکتر دوخت، انگاه 

دستش را روِی دهان خودش گذاشت و سپس ماننِد ناشنوایان که با یک اشاره ی 
نی عفهمانند که ناشنواهستن، به دکتر اشاره کرد که ی مخصوص به دیگران می

 واقعا 
 توانم صحبت کنم و عمدا خودم را به اللی  نمی

 نزده ام .
 

دکتر دستش را پشِت دسِت مریم کشید و گفت : نگران نباش ..من پرونده 
 پزشکیت رو مطالعه کردم ،

بهت وارد شده ،باعث شده تا قدرِت تکلمت رو از دست بدی.تو یه   شوکی که
 ذاشتی..طبیعیه.سکته و یه تشنج مغزی حاد رو پشِت سر گ

یلی زود دوباره اما خب نگران نباش ..بهت قول میدم اگه با من همکاری کنی ،خ
 ونی صحبت کنی ..بهت قول میدم عزیزم .ت می
 

جلسه نزِد گفتار درماِن ِخبره ای که سمانه برایش پیدا کرده بود رفت. اما  6مریم 

 متاسفانه هیچ پیشرفتی نکرد.
خواست تا روزی چند  ه مریم میداد و از او میدکتر هر جلسه تمرین هایی ب

 ساعت ان را انجام دهد و نا امید نشود.
 

و سمانه تمرین هایش را انجام میداد.اما متاسفانه هیچ  یلدامریم نیز با تشویق های 
پیشرفتی نکرد و در نهایت دکتر گفت، همان گونه که یک شوک باعث شده تا 

اوردِن دوباره ی ان، باید یک شوِک دیگر تکلمش را از دست دهد، براِی بدست 
 به او وارد شود.

 
 این گفته ی دکتر ، همه را ناامید و َپکَر کرد.

 روانِی مریم ،هنوز هم ماننِد گذشته بود.-وضعیِت روحی 
 هنوز هم باید ماننِد بچه ها با قاشق غذا دهانش 
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 گذاشتند. می
حمامش   انداخت وو راهش می   گرفت هنوز هم مادرش زیِر بغلش را می

 میداد.
 کرد. هنوز هم به کسی نگاه نمی

هنوز هم از صبح تا شب لبه ی تختش می نشست و بی حرکت فقط به گوشه ای 
ُزل می زد تا شب. و شب هم بعد از خوابیدِن خانواده، خاطراتش با شهریار، 

 گذاشت و نفسش را بند می اورد. ماننِد دستی قدرتمند، پنجه بر گلویش می
عالوه برقبل ، یک کپسوِل اکسیژن هم کناره تختش گذاشته بودند تا مشکِل   حاال

 خفگی های شبانه اش حل شود.زندگِی او یک زندگِی نباتی بود.
انقدر الغر و نحیف شده بود که دنده هایش از روِی لباس هم به راحتی نمایان  

 بودند.
 

نگه داشتِن سر و شست،قدرِت ن بی جان وبی َرَمق بود که وقتی میانچنان 
ه گون گردنش را نداشت و گردش به یک طرف می افتاد و بی حرکت می ماند،به

وارِد اتاقش شده و او را در این حالت دیده بود،به گماِن یلدا ای که بار اول وقتی 
اینکه مریم تمام کرده،با تمام توان جیغ کشید و بر صورتش می کوبید و باعث 

رس و وحشت خودشان را به اتاق برسانند..وقتی مریم شد تا خانواده ی مریم با ت
چشمش را به سمِت انها چرخاند،مادرش قلبش را گرفت و با صورت روِی زمین 

فورا مادر مریم را روِی زمین بغل گرفت و باصدای بلند شروع به  ..یلدافتاد.ا
 گریه کرد.

 
بی به زبان عر تند پدرش فورا جلو امده و او را بغل گرفته،سرش را بوسید و تند

 فت.گ خدا را شکر می
 

ذشت و او همچنان وضعیتش به گ از یک سال از این وضعیت مریم می بیش
وخامت قبل بود وبدتر ازهمه اینکه مریم دیگر توان تکان خوردن نداشت و مدتی 

بود که ویلچر نشین شده بود و براِی توالت رفتن هم مجبور بودند،خودشان 
 ببرندش.

 
 بود.ُمحرم در راه 

مادرش برای سالمتی اش روضه و دعا گذاشته بود و نظر کرده بود اگر مریم 
روز در خانه  4-0دوباره به زندگی بازگردد،از آن به بعد،هر سال ماه محرم ،

مراسم روضه ی امام حسین را برگذار کند و این کار را تا زمانی که زنده است 
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 انجام دهد
 

ه تصمیم گرفتند تا دختره بیمارشان را به عالوه بر این نظر و نیازها،خانواد
پابوِس امام علی ببرند.همه ی دوست و اشنایان مریم ، از عالقه ی عجیبه او به 

حضرت علی مطلع بودند و این موضوع بر کسی پوشیده نبود.حاال پدر و 
مادرش تصمیم داشتند تا سالمِت مریم را از همانی بخواهند که عاشقانه او را 

 د.دوست می دار
 

نیه دخترش را بغل گرفت و او را بر روِی ویلچر واپدر، بدِن ضعیف و استخ
 نشاند
 

یک ظرف اب در دست و یک قران در دسِت دیگرش، در حیاط ایستاد و  یلدد
پدر و مادره مریم را به ترتیب از زیر قران رد کرد ، نوبت به مریم که 

ای قرانو ببوسی رسید،قران را جلوی صورت او گرفت و ارام گفت: نمیخو
 عزیزم؟ 

 
هد،چشمانش مریم بدوِن اینکه تکانی بخورد و یا حتی ،ذره ای سرش را تکان بد

یم به جای مریلدا  فهماند که عالقه ای به این کار نداردیلدا را بست و اینگونه به 
چرخاند و گفت : خدایا به حق همین او د و ان را چند بار باالی سرقران را بوسی

 ار دسته حالی از این سفر برگرده.ذبده..ن،شفاش قران 
 

 سمانه رو به پدره مریم گفت : بریم عمو؟ دیر میشه ها.
 پدر،پشِت مریم ایستاد و ویلچره او را به حرکت دراورد و از در حیاط خارج شد

هم سفارشات الزم را به یلدا کرد...قرار براین بود تا در  مادر باز در این فاصله 
ه آنها به سفر زیارتی می روند ،یلدا در خانه بماند و از این یک هفته ای ک

 ..امیرحسین وآنا مراقبت کند
 
 

مریم را با ویلچر تا کناره اتومبیل سمانه برد و انجا ،او را بغل کرد و ، پدِر 
 روِی صندلی اتومبیل نشاند.

 سپس ویلچر را جمع کرد و در صندوق عقب خودرو قرار داد.
ا کردو کناره مریم نشست و پدر هم در صندلی جلو کناره مادر سفارشاِت الزم ر

 سمانه نشست .
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 ش میام پیشتعدتکان داد و گفت : فعال خداحافظ.ب یلداسمانه دستی برای 
 کاسه ی محتوِی اب را پشت ماشین خالی کرد و گفت : باشه .یلدا 

، از انجا دور شد و یلدازدن بوقی برای سمانه پشت فرمان نشست و پس از 
 سیر فرودگاه را در پیش گرفت.م

دقیقه بعد،اتومبیل در پارکینگ فرودگاه توقف کرد و همگی پیاده شدند  49تقریبا 

 و به سمِت سالن رفتند.
 

پس از تحویل دادن بارها و گرفتِن کارِت پرواز ،سمانه روِی ویلچر خم شد،مریم 
ت برگردی را با همان مهربانِی ذاتی اش محکم در اغوش گرفت و گفت : سالم

 دوست عزیزم ..
رد..چقدر ک انی سمانه او را زن داداش صدا میدوست عزیزم؟؟!! یادش بخیر،زم

 رسیدند.چقدر دلش برای ان ایام تنگ بود..! ان روزهای خوش ،دور به نظر می
 

دونم واقعا  سمانه ارام در گوِش مریم گفت : اگه شهریارو دوست داری،که می
، پس به خاطر شهریار هم که شده، خوب شو..سر پا داری که به این روز افتادی

شو تا شهریار هم آروم بگیره، باور کن اون االن حالش از تو خیلی بدتره ،ترو 
 خدا خوب شو تا اونم با خیاِل راحت از این دنیا بره .

 
سمانه با گفتِن این جمالت ،دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و بی خداحافظی 

هانش گرفت و با هق هق های بلند، دوان دوان از انجا دور دستانش را روِی د
شد،صدای گریه هایش به حدی بلند و جگرسوز بود که همه ی حاظران در سالن 

 به او خیره شده بودند.
 

پدر مریم با دیدِن این عکس العمِل سمانه اهی کشید و با صدایی غمگین رو به 
 همسرش گفت : بریم .

 
وار بر هواپیما شدند و در صندلی های خود جای بالخره همه ی مسافران س

 گرفتند.
مریم نیز ،در صندلیه کنارِه شیشه نشست و پدر ویلچره او را جمع کرد و کنار 

 گذاشت.
 هواپیما از زمین کنده شد و لحظه به لحظه بیشتر اوج گرفت.

سرش را به شیشه چسباند و بی صدا ،حتی بدوِن اینکه تغییری در عضالِت 
یجاد شود،اشک هایش پشِت سر هم از چشمانش جاری و راِه چانه اش صورتش ا
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 گرفتند. را پیش می
محیط هواپیما حالش را دگرگون کرده بود، مگر نه اینکه او اخرین بار همراه با 

 شهریار،سوار بر هواپیما شده بود؟؟؟ 
 

کم کم نفس هایش به شماره افتاد و پدر و مادرش هر چه کردند تا او را ارام 
کنند، نتوانستند و در نهایت که وضع او را وخیم دیدند، پزشکِ هواپیما را خبر 

 کردند.
 

 پزشک امد و فورا عالئم او را چک کرد و گفت : آسم داره؟ 
مادر بابغض و گریه گفت: نه..تشنج مغزی کرده،عصبی که میشه حالت خفگی 

 بهش دست میده.
 

مقداری از ان را به دهاِن او دکتر فورا یک اسپره روی دهان مریم گذاشت و 
 اسپری کرد و گفت : سعی کن نفس عمیق بکشی .نفس عمیق.

 
دکتر هر چه کرد نتوانست نفس کشیدِن او را به حالت عادی برگرداند ، در 

 نهایت با عجله رو به پدِر مریم گفت : حاج اقا بلندش کن بیارش اونور.
 

حالی که او را بغل گرفته  دکتر به سمت اتاق خلبان رفت و پدر مریم هم در
 بود،به دنبال دکتر رفت.

دکتر دِر کابیِن خلبان را باز کرد، در انجا یک سری پله ی مخفی بود که دکتر با 
 کشیدِن یک اهرم، ان را پایین کشید و رو به پدر مریم گفت : ببریدش باال .

 
ر پدر به سختی از ان پله های کوچک باال رفت و وارد اتاقی که واقع د

عدد تخت خواب در انجا وجود داشت که با  4کابین خلبان بود شد که   باالیِ 

 پرده هایی در میانشان،از هم جدا شده بودند.
 

 دکتر گفت : بخوابونش رو تخت.
مریم همچنان بلند بلند ُسرفه میکرد و در حالی که دستش روی گلویش بود ،برای 

 اکسیژن بال بال میزد.
 

کِ اکسیژن را کناره او گذاشت،ماسک را روِی بینی و دکتر فورا کپسوِل کوچ
 دهان مریم تنظیم کرد و شیره کپسول را باز کرد.
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مریم با رسیدِن اکسیژن به ُشش هایش ،دست از تقال برداشت و تند تند نفس های 
 عمیق کشید و اکسیژن را با تمام وجود به ریه هایش فرستاد.

گرفت و دست و پایش ُشل شد و ماننِد کم کم ارام   بالخره با رسیدِن اکسیژن
 جنازه ای بی جان روِی تخت ارام گرفت.

دکتر ابتدا فشار مریم را چک کرد و با دیدِن فشار،فورا یک امپول در رِگ او 
سرمی به او زد و یک امپول را در سرم تخلیه کرد و رو به   تزریق کرد.انگاه

 د.پدِر مریم گفت :خدا رحم کرد،فشارش خیلی باال بو
  

 پدر مریم از دکتر پرسید که حاال چطور است؟
 دکتر گفت : نگران نباشید ،بهش دارو رسوندم، فشارش کم کم پایین میاد.

 ارام بخش هم بهش زدم که بخوابه .
 انگاه ادامه داد: کپسول اکسیژن داره؟

 
 پدر: بله اقای دکتر..داره..همراِه بارهامون تحویل دادیم.

 فت :خوبه.ولی شما که دکتر سری تکان داد وگ
دونید وضعیتش اینجوریه،هرگز کپسوله رو ازش جدا نکنید.هرجا می رید با  می

 خودتون ببریدش.
  

 در همین لحظه مادرش را دید که نفس نفس زنان وارِد اتاق شد .
واین پیشش خ د و گفت : من میرم .شماهم اگه میدکتر وسایلش را جمع کر

 نکنید تا بخوابه.باشین، لطفا سر و صدا ایجاد 
 دکتر این را گفت و سپس از اتاق خارج شد.

 
 

ر فرودگاِه بغداد فرود امد و مریم حتی نفهمید،چه کسی و چگونه او را د هواپیما
 روِی ویلچر گذاشته و از هواپیما خارج کردند.

پس از چک شدن پاسپورت ها و تحویل بارها،مادر ویلچر را به سمِت بیروِن 
و پدر هم در حالی که چمدان و ساِک بلنده کپسول اکسیژن را  سالن هدایت کرد

 داشت. حمل میکرد، در کناره انها قدم برمی
 

 دوساعت بعد به نجف رسیدند و در هتل اپارتمانی نزدیک به حرم مستقر شدند.
سویت انها شامل یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره بود به عالوه ی یک 

 یس بهداشتی و حمام.اشپزخانه ی ُنقلی و یک سرو
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نفره ی قهوه ای رنگ به همراه یک میز کوچک  0در گوشه ای ،دو کاناپه ی 

اینچ هم روِی یک میز روبه روِی  22در بینشان قرار داشت و یک تلوزیون 

 کاناپه ها قرار داشت.
 همه چیز در عین سادگی،تمیز و مرتب بود.

تخت خواباند، مادر فورا پتو  پدر، مریم را از روی ویلچر بلند کرد و او را روی
 را روِی او کشید و بالش را زیر سرش تنظیم کرد.

 
مریم ارام چشمانش را روی هم گذاشت و در حالیکه هنوز هم به خاطر ارام 
بخشی که پزشکِ هواپیما به او تزریق کرده بود َمنگ بود،دوباره به خواب 

 رفت.
 

** 
های او را با روسریه مشکی مادر لباسی سرتاسر مشکی به تن مریم کرد،مو

رنگی پوشاند، عباِی عربی مشکی را هم سرش کرد و سپس پدر او را روِی 
 ویلچر نشاند.

 
مادر کفش های مریم را به پایش کرد و پس از برداشتِن کلید هر سه نفر از 

 سویبت خارج شدند تا برای زیارت به حرم بروند.
 د.ماه محرم بود و اطراف حرم به شدت ازدحام بو

خیابان ها ُپر از افراِد سیاه پوشی بود که دسته دسته با پای پیاده،در حالی که هر 
کدام ،یک پرچِم سیاه به کوله پشتی هایشان وصل کرده بودند،یا حسین گویان 

 خواندند. رفتند و به زبان عربی بلند بلند نوحه می پشت سر هم می
ایش را با َپره روسریه مادر از همان اول در حال اشک ریختن بود و اشک ه

 سیاهش پاک میکرد و ارام ارام معلوم نبود که زیر لب چه زمزمه میکند.
 بالخره انها در میان جمعیت خودشان را به حیاِط حرم رساندند.

با وارد شدنشان به صحن، مریم ارام ارام چشمانش را چرخاند و روِی گنبِد 
اهش را تا لحظه ای که به طالیی که مزین به پرچم سیاهی بود،چرخاند و نگ

بر گنبِد طالیی نگه داشت.انجا   سمِت ورودِی حرم رفتند،همان طور خیره
ارامگاِه همانی بود که در خواب او را از ان بیاباِن تاریک نجات داده و به 

 زندگی برگردانده بود.
 

 وارِد قسمِت بازرسی شدند.
تفتیش زنان بود ، نگاهی  نوبت به انها که رسید، زِن مسِن عرب زبان که مسئول
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ترحم امیز به مریم که روی ویلچر نشسته بود کرد و به زبان عربی گفت : هللا 
یشافیچ بحق ابالحسن و الحسین)ترجمه=خدا تو رو به حق پدِر حسن و حسین 

 ،شفا بده(
 

مریم نگاه یخ زده اش را از زن گرفت و مادرش پس از اینکه توسِط ماموران ، 
،ویلچر را ُهل داد و از ان راهروِی بزرگ خارج شد و پا به بازرسی بدنی شد

صحِن اصلی که به حرم راه داشت گذاشت و از همان جا درحالی که ویلچر را 
هدایت میکرد و به سمِت حرم میرفت ، گریه میکرد و با بغض درد دل و شفاِی 

 دخترش را طلب میکرد.
 

تا مریم را تا نزدیکِی ضریح بالخره لحظه ی موعود فرا رسید و مادر موفق شد 
ببرد ،جمعیت حوِل ضریح انچنان برای زیارت از هم سبقت میگرفتند و در سر 

زدند که دیگر فرصت و جایی براِی مریِم ویلچر نشین نبود تا  و کوِل هم می
 خودش را به ضریح برساند.

 
طالیی  بنابراین مادر، ویلچر او را کناره پله های مرمر، و در چند مترِی ضریحِ 

 نگه داشت و گفت : مریم ،مامان، من االن میرم زیارت میکنم و میام.
 

سال  5مادر این را گفت و سپس به زبان عربیه نصف و نیمه ای که در ان

زندگی با عرب ها اموخته بود،رو به زِن عربی که کنار مریم نشسته بود گفت 
 :دیری بالچ علی های ابنیتی..رحم هللا علی والدیچ

 ه= حواست به این دختره من باشه..خدا خیرت بده()ترجم
پیرزن سری تکان داد، دستش را به دسته ی ویلچر گرفت و گفت : روحی 

 بنتی..التخافی ،انی موجوده یمها.
 )ترجمه= برو دخترم ..نترس..من اینجا پیشش هستم.( 

 
 مریم نگاِه یخی اش را به ضریح دوخت.

ریم در حمام خفه شد،او را به زندگی باز اینجا حرم علی بود؟ همان که وقتی م
 گرداند؟ 

 علی اینجا خوابیده بود؟ 
 همان که نامش ،روزی اراِم جاِن مریم بود؟

 
بی صدایش   ارام ارام اشکش از چشمانش جاری شد و کم کم ان اشک های
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 تبدیل به هق هق های جانسوز شد.
 شانه هایش از شدِت هق هق ها به لرزه در امده بود.

 
ارام  ، دستش رازنی که کنارش نشسته بود، با گریه ی مریم ، به گریه افتادپیر

 ..رحمه هللا واسعه یا بنیتی..هللاَهمگفت :التاکلی ال شید و میک روِی دست مریم می
 کریم یا روحی..اطلبی السحه من رب علی بن ابی طالب و ان شاءهللا تشافین.

کریمه..سالمتیت رو از خداِی )ترجمه = غصه نخور..رحمت خدا وسیعه..خدا  

 علی بخواه تا شفا پیدا کنی عزیزم.(
 
 

مریم با این صحبت هاِی پیرزن که با گریه همراه بود ،بیشتر دلش شکست و 
خوام  گریه هایش بلند تر شد ، در دل گفت : کدوم سالمتی؟ من سالمتی نمی

 خوام .. ..من شفا نمی
زانه در دل گفت : یا علی به دادم انگاه نگاِه خیسش را به ضریح دوخت و عاج

برس..خسته ام ..عاجزم..ترو به خدا تو به جاِی من به خدا بگو خالصم کنه از 
خواد اینجوری خار و  تا کی می  این شکنجه..دیگه تحمل ندارم..به خدا بگو ،

 ذلیلم کنه؟؟؟ 
الل شدم ...فلج و ویلچر نشین شدم ..دیگه بسمه..دیگه نمی ِکشم ..ِخَفت 

، سالمتیمو کوبیدی تو َسرم گرفتی ،کاِخ آرزوهامو ه..عشقمو که ازمبس
گرفتی..شادابی و زیباییم رو گرفتی..زباِن صحبت کردنمو گرفتی،،پاهاِی راه 

..دیگه چی برام رفتنمو گرفتی ..سوِی چشمامو هم که کم کم داری می گیری
 مونده که ولم نمی کنی؟چرا نمی ُکشیم؟ 

 کنی؟  ز بنِد این بدِن ناقص و مریض رها نمیخدایا؛ چرا روحم رو ا
 مگه نمی خوای شهریارمو ببری؟

ترو به علی قسم بزار منم باهاش بیام..من بدوِن اون یه جسِم بی ارزشم ..من 
بدوِن شهریارم هیچم..من پوچم..من بدوِن اون ،مرده ی متحرکم ..ترو به حرمِت 

م پیشت..منو هم با شهریارم از این اسِم علی منو از این قفس نجات بده ..بزار بیا
 خوام زنده باشم؟؟؟ دنیا بردار..به چه زبونی بگم که دیگه نمی

 
 مریم لحظه به لحظه حالش دگرگون تر میشد و گریه ها بلند و بلند تر.

 همه ی زنانی که اطرافش بودند،دورش جمع شده و با گریه و التماس به او می
 ادعینه و یاچ..بلکی هللا یسمع دعانه من لسانچگفتند :هللا یخلیچ ..فدوه لروحچ 

)ترجمه=ترو خدا ..الهی فدات بشیم..برای ماهم دعا کن ..شاید خدا دعاِی مارو 
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 از زباِن تو بشنوه(
 

یک زن ایرانی ،کنارش زانو زد .بوسه ای بر سرش زد و گفت : خداخیرت بده 
کسته حتما خدا عزیزم ..جان عزیزت برا بچه ی منم دعا کن .حاال که دلت ش

 صداتو می شنوه(
مریم با این حرف هایی که از انها می شنید،بدتر داغ دلش تازه میشد و در دل 
گفت : خدایا اینا چی دارن میگن؟؟؟ من اگر دعا کردن بلد بودم که وضعم این 

 کرد. نبود..خدا اگر صداِی منو می شنید که تو جوونی فلج و اللم نمی
 

گی سراغش امد و پنجه هاِی قدرتمندش را به گلوِی او ناگهان دوباره غوِل خف
 چنگ انداخت و سعی داشت تا نفسش را بُبرد.

در همین لحظات بالخره مادرش خود را از بیِن انبوِه جمعیتی که دوره ضریح 
 برای زیارت در هم

می لولیدند،بیرون کشید و در حالی که روسری اش از سرش کنده شده و  

شید،دوان دوان به سمت مریم امد و ک اِی مردم ،بیرون میرا از زیِر پ عبایش
وقتی او را در حالی دید که دستش روی گلویش است ،فهمید که دوباره راه 

تنفسش بند امده و بالفاصله.اسپری آسم را از جیِب مانتوِی مریم درآورد،روِی 
 دهانش گذاشت و چند بار اسپری کرد.
را ماننِد ماهِی بیرون مانده از اب باز و مریم همچنان بال بال میزد و دهانش 

 بسته می کرد.
 

َمردم همگی دورش جمع شده و با ترحم به او می نگریستند و مادره بیچاره اش 
 49اشک ریزان بر سر خود می کوبید و خدا را صدا میکرد.اکثِر موهاِی مادره 

اده و ساله اش از غصه ی مریم سفید شده و دوِر چشمانش چروک های عمیق افت
 ساله کرده بود. 59چهره اش را به ساِن زناِن 

یکی از زن ها فورا روبه روی مریم ایستاد و با َپِر چادرش تند تند اورا باد میزد 
 بلکه نفسش برگردد.

 
یکی از زنان ایرانی گفت : پاشو حاج خانم..پاشو ببرش بیرون ..فضای اینجا به 

بیرون تو هوای ازاد تا بتونه نفس خاطر شلوغی گرفته و خفه کننده ست ..ببرش 
 بکشه ..عجله کن گناه داره، داره خفه میشه.

 
مادر بالفاصله خودش را جمع و جور کرد و باسرعت،ویلچر را به سمِت بیرون 
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در شلوغی می دویند و راه را   هدایت کرد و چند زِن دیگر، جلوتر از مریم
 کردند. برایش باز می

 
 بالخره بیرون رسیدند.

بالفاصله به سمِت کفش داری رفت و کیفه کپسول اکسیژن را که هنگام  مادر
 ورود از او گرفته بودند،تحویل گرفت و دوان دوان به سمت مریم برگشت..

لحظه ی ورودشان، کادره امنیتی اجازه ندادند که انها کپسول اکسیژن را با خود 
 به داخل حرم ببرند..

 
وضیح داد و گفت که همراه داشتِن کپسول پدر مریم وضعیِت او را برای انها ت

خفگی به سراغش   اکسیژن برای دخترش حیاتی ست و هر لحظه امکان دارد که
 بیاید..

کادر امنیتی نیز بس از کلی چانه زدِن پدر مریم با انها بالخره پس از بررسی 
دقیِق کپسول اکسیژن و مطمئن شدنشان از اینکه ان کپسول حاوِی مواد منفجره 

ت،اجازه دادند و گفته بودند که باید کپسول را حداقل به کفش داری و یا به نیس
 ماموران دم دِر حرِم اصلی بدهد.

مادر هم بالخره رضایت داد تا کپسول را نزِد کارکناِن کفش داری بدهد تا در 
 صورِت لزوم،دسترسی سریع به ان داشته باشد.

 
 چشمانش را بست . مریم بارسیدِن کپسول اکسیژن،کم کم ارام شد و

 پدر در قسمت مردانه بود و خبر از خراب شدِن حال مریم نداشت .
 شد. مادر انقدر به حال دخترش گریسته بود که چشمانش اصال باز نمی

یک سال و نیم ، اسیره مریم   مادره بیچاره اش چه گناهی کرده بود که در این
 شده بود؟ 

 حِق مادرش نبود.مادرش بی تقصیر بود..این همه غم و رنج،
 می گذشت در عراق آنها  اقامتِ از روز ۱

انها در این فاصله، به کربال نیز رفتند و پس از زیارت ،تصمیم داشتند تا به 
ایران باز گردند که یکی از عموهاِی پدِر مریم که ساکِن اطراِف نجف بود در 

 میاِن ازدحاِم زائران،آنها را دید.
ونه   ت.در واقع هیچ کس ،نه از خانواده ی مادراو از وضعیِت مریم خبر نداش

 از خانواده پدری اش از ماجراهای اخیر مطلع نبود.
خانواده اش در این مدت رفت و امد ها را کم کم از بین بردند تا کسی بویی 

 نبرد.
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فامیل های پدریه زیادی    حاال هم مستقر شدنشان در هتل ،برای همین بود.وگرنه

 عراق داشت.در شهرهای مختلف 
ق ااما برای عدم رویارویی با انها ،در هتل مستقر شده بودند.تا اینکه بر حسب اتف

 فرار را ترجیح دهند.نبود که بخواهند  موقعیت به گونه ای عموِی پدر را دیدند و
عمو ،جلو آمد و با ناباوری،پدِر مریم را مردانه در اغوش گرفت و پس از 

 د به گلگی کردن که چرا به منزل او نرفته اند.احوال پرسی با مادر، شروع کر
 مریم قبال عمو را دیده بود و هنوز چهره ی او را به خاطر داشت.

عمو نگاهی متعجب به مریم که روی ویلچر نشسته بود کرد و رو به پدر گفت : 
 های منوِه ؟)ترجمه=این کیه؟(

 
ریم ..بنتی)ترجمه های م  با این حرف پدر اهی کشید و رو به عمویش پاسخ داد:

 =این مریمه ..دخترم(
 

..شنو سایر؟ اشبیها عمو با ناباوری به مریم نگاه کرد و با تاسف گفت : یاهللا
 اعده علی الکرسی؟گمریم؟ لیش 

 )ترجمه =وای خدا..چی شده؟..مریم ِچش شده؟...چرا روی ویلچر نشسته؟(
 

 ی..!ش اگول؟ بعد های هِی قسمتها..ِشنساو..پدر گفت : وهللا 
 )ترجمه= چی بگم واال..این هم قسمته اینه دیگه ،چیکار میشه کرد.(

 
 

عمو پایش را در یک کفش کرد و گفت باید انها را با خود به منزلش آن روز 
 ببرد.

هرچه پدر اصرار کرد و نه آورد، به گوِش عمو بدهکار نبود و گفت باید انها را 
 با خود ببرد.

 ند.سی بنشارا به کربالخره عمو موفق شد تا حرفش 
 

رفتند،پس از جمع کردِن وسایلشان، با هتل تسویه کردند و سوار بر اول به هتل 
 تیوتاِی دوکابیِن عمو شدند و عازِم منزل عمو.

 بود. "ُمَهناّویه  "عموِی پدر، ساکِن شهره 
 …سرتاسِر آن نخلستان های خرما بودبود که  ستانیمهنوایه، شهر
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دِر بحرینی و از مادر بود..از طرِف پ بحرینی تبار ی پدِر مریم یک دورگه
عراقی بود و بعضی از فامیل های مادری اش ساکن عراق بودند..البته به علت 

 به اروپا مهاجرت کرده بودند.. جنگ و ناامنی اکثر فامیل
بود که از زمان" ملک فیصل")پادشاه عراق قبل تبار عموِی پدر هم یک بحرینی 

 یم عراق بوده ..مقاز َصدام حسین( ،
 

عمو اتومبیل را به سمِت نخلستاِن هدایت کرد و پس از طی مسیری چند دقیقه 
 ای،مقابل ساختمانی که ُدرست در میاِن نخلستان بود توقف کرد.

 
همگی پیاده شدند و پدر پس از نشاندِن مریم روی ویلچر، پشت سِر عمویش به 

 سمت خانه حرکت کرد.
 

ان ماِل عمو بود که در واقع از همین نخل ها امرار ان نخلست  همه ی زمین
 خوبی داشت.بسیار معاش میکرد و وضعیت مالِی 

 
 

همسر و پسراِن عمو به استقبالشان امدند و پس از تعارفات معمول،ساعتی بعد 
همگی در حالی که در سالن پذیرایِی بزرگی که دور تا دور ان مبل هایی چیده 

 .گفتند ،نشستند. می"دیوان"به ان شده بود که در زبان عربی 
 عروس های خانواده تندو تند مشغول پذیرایی بودند.

 
زِن عمو ،با دیدِن مریم روی ویلچر، نتوانست اشکش را کنترل کند،اشکش را با 
گوشه ی شاِل عربی اش پاک کرد و گفت : ُکلشی ِیتَعدل ان شاهلل )ترجمه =همه 

 چیز درست میشه ان شاهلل(
 

سید و کوچک و بزرگ ،همگی دست به دست هم دادند و سفره ای وقت شام ر
بسیار بلند،از این سر سالن تا ان سر پهن کردند و در کمتر از یک دقیقه ،سفره 

 مملوء از دیس های مرغ .پلو.ماهی.خورشت.ساالد.نوشیدنی و غیره.. شد.
 

 ویِ سینی بزرِگ حا  پسر بزرگ عمو که تقریبا هم سن و سال پدره مریم بود،
)  ارو به جمعیت گفت : یا جماعه تفضلو  و  ه ی بریانی را وسط سفره گذاشتبرّ 

 بفرمایید(
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 همگی سر سفره نشستند و مشغول شدند.
زن عمو یک سینی خیلی بزرگ از غذا و نوشیدنی را به صورت جداگانه برای 

 مریم آورد و روِی میز،جلویش گذاشت .
دهد که زن عمو فورا پیش دستی کرد،مادِر مادر کنار مریم نشست تا به او غذا ب

مریم را قسم داد و از او خواست تا سر سفره بنشیند و غذایش را میل کند و 
 اجازه دهد که او به مریم غذا بدهد.

 مادر هر چه اصرار کرد، زن عمو نپذیرفت و بالخره موفق شد .
ه بی تکه تکاز سینی برداشت و ان را در بشقا  زن عمو مقداری بره ی برینانی

یا روحی) ترجمه  کچمریم نزدیک کرد و گفت : فتحی هل کرد و ان را به دهان
 =دهانتو باز کن عزیزم (

 
سمه ای بی اما مریم اهمیتی نداد و حتی ذره ای به خودش حرکت نداد و ماننِد مج

 ه بود..جان به گوشه ای ُزل زد
عینی؟ ماتحبین  زن عمو دستش را روِی دست مریم گذاشت و گفت : اشبیج یا

اکلنا؟ تریدین اسویلچ غیر شی؟؟ )چی شده عزیزم ؟ غذای ما رو دوست نداری ؟ 
 میخوای یه چیز دیگه برات درست کنم ؟(

 
 مریم همچنان به همان نقطه ی اول خیره بود و گویی که صدایی نمی شنود.

 زن عمو هر چه کرد تا مریم را وادار به خوردن کند،نتوانست.
 
 
 
 
 
 
 

ئین کرده بودند و سوعا بود و تماِم نخلستان را با فانوس های روشن تزشب تا
 …، پرچم های بزرگ سیاه نصب کرده بودندها سرتاسِر نخل

 چندین مرد در حاِل برپایِی خیمه ها بودند..
 

تمام اهالیه آن منطقه تا اربعین ، که از ابتدای محرم ک هیئت داشتی عمو خودش
 کردند. مع می شدند و عذا داری میج ،مقابل منزلشدر نخلستان 
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در نخلستان اماده  ساعتی بود که مردم دسته دسته می آمدند و در خیمه هایی که
 کرده بودند 

 شستند و همراه با هیئت زنحیر زنان سینه میزدند.ن می
شده بود و چند ساعتی بود که دسته های زنجیر زن حرکت کرده بودند و شب 

سیاه پوشیده بودند ، زنجیر به دست پشِت سر هم صف در حالی که  گرداگرِد هم
 زدند. بسته و زنجیر می

صدای طبل های بزرگ کِل نخلستان را برداشته بود و عذاداران را بیشتر به 
 شور وا می داشت.

 
مرد در  8-7چندین عدد دیگ بزرگ روی اتش بود و حدودا در گوشه ای دیگر 

 حال پخت شاِم نذری بودند.
ز اتِش زیِر دیگ ها در ان سیاهی شب در فضا پخش شده و نوحه دوِد حاصل ا

زنجیرزنان با شور زنجیر خواند و خان با صدایی سوز دار در سوِگ حسین می
 زدند. می
 

فضا بسیار معنوی و غمگین بود.قبال هم شنیده بود که عمو هیئِت بزرگی دارد 
 اما فکرش را هم نمی کرد که انقدر شلوغ و وسیع باشد.

شب ،همین بساط را  49ب این بود که از ابتدای محرم تا اخر اربعین ،یعنی جال

 داشتند و هر شب برای صدها نفری که به هیئت می امدند، شام می پختند.
 

چند عدد سینی بسیار بزرگ زیر یکی از نخل ها گذاشته و چندین بسته شمع هم 
 ن کند.کنارش ،تا هر کسی خواسته ای دارد، به نیت حاجتش شمع روش

 
 ان ابتدای مجلس ،گوشه ای نشسته و با نوای نوحه گریه میمادِر مریم از هم

 رد.ک
مریم اما ماننِد تکه ای سنگ روی ویلچرش نشسته و با چشماِن سرد و بی 

 روحش ،به فعالیت های دیگران نگاه میکرد.
کپسوِل اکسیژنش را پشِت صندلِی ویلچر اویزان کرده بودند تا در صورت 

 در دسترس باشد.نیاز،
 

نگاهش را به پرچم های بزرگ و سیاهی که بر فراِز نخل ها در میان باد می 
 رقصید ،دوخت .
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 اشک از چشمانش جاری شد و از بهِر جوانیه بر باد رفته اش گریست.

 گریست. اششهریارش .نابودی عشق و اینده  تا می توانست در سوِگ جوانیِ 
 

دختری جوان به   نه گریه میکرد کهصورتش خیس از اشک بود و مظلوما
 )میشه بشینم پیشت (  مج؟سمتش آمد با لبخند رو به او گفت : ممکن اکُعد یَ 

 
مریم نگاه خیسش را روِی دختر گرفت و سپس بی تفاوت ،به سمتی دیگر نگاه 

 کرد.
دختر روی ویلچِر مریم خم شد و گفت :َصح ِانو اسمج مریم ؟ ) ترجمه = درسته 

 یمه؟(که اسمت مر
 

دختر برای گرفتن جواب به مریم ُزل زده بود، وقتی دید مریم تکان نمی خورد و 
قرار نیست جواب دهد. گفت : ام عقیل کلَتلی انتی هم اسمج مریم ..انی هم اسمی 

 مریم ..) اُم عقیل بهم گفت اسمت مریمه ..اسم منم مریمه( 
 

 ست .دختر یک صندلی پالستیکی اورد کنار مریم گذاشت و نش
بلوز شلوار مشکی به تن و.موهایش را از پشت بسته و شالی روی سرش انداخته 

 بود.چیزی که واقعا برای مریم عجیب بود.
حجاب زنان در این منطقه به شدت سفت و محکم بود و هیچ زنی نبود که حتی 
یک نخ از موهایش بیرون باشد، واز همه مهم تر اینکه همه عبا پوشیده بودند 

 ن دختر بلوز شلوار به تن داشت.،اما ای
مریم در اروپا ،زنان بی حجاب زیادی دیده بود، اما این یکی برایش عجیب بود 

ه مردم در این منطقبی حجابی در اروپا یک مسئله ی کامال عادی بود  اما زیرا 
ساله هم روسری و  8-7و حتی دختران کوچکِ ند به شدت معتقد و مذهبی بود

 عبا به تن داشتند.
 مریم نگاهش روِی گردنبنِد صلیِب که در گردِن دختر بود قفل شده بود.
 دختر رِد نگاه مریم را گرفت و با لبخند دستی به صلیبش زد و گفت : 

 مادرمه ( های ذکره من امی )این یادگاریِ 
 سال پیش فوت کرد( 5اسنین )  5توفت قبل 

 ی(دختر لبخندی زد و گفت : انتی مزوجه؟ )تو ازدواج کرد
که   مریم در دل پوزخندی زد و گفت : کدوم خری میاد یه دختره زشِت و الل

 فلج هم هست بگیره؟ 
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 اما همچنان بی تفاوت و بی حرکت ماند .
لم ..زوجت واحد مسسلیمانیه..بیتنا کان فی  دختر لبخندی زد و گفت : انی مزوجه

و کرایبی  یعیشون  .اهلیو بعدیِن اصَبحت مسلمه  یت اهناو اجمن اهل المهناویه 
دم..با یه مرِد مسلمان از اهل بو سلیمانیه ساکنِ )من ازدواج کردم... نیهباسلیما
..همه ی فامیل و خانواده م و اومدم اینجا و بعد مسلمان شدم ازدواج کردم مهناویه

 سلیمانه زندگی می کنن(
 

 مریم نگاهی به لباس های سرتا سر سیاهه او کرد.
در یک دستشان   های عراقیه زیادی را دیده بود که دراین چند روز مسیحی

پرچم سیاِه یا حسین بود و در دسِت دیگرشان پرچمی با نقِش مسیِح به صلیب 
 کردند. زائران پذیرایی می  و از  کشیده بود

 
ساله ای که گردنبنِد صلیب به گردن داشت و از زائراِن  29یا کودِک تقریبا 

 بندی شده پذیرایی میکرد.اباعبدهلل با میوه های بسته 
جالب بود .بااینکه دینشان متفاوت بود، اما در مراسم های عذادارِی مسلمانان 
شرکت میکردند.گویی که انها هم در اثر سالها هم جواری با مسلمانان ،عاشق 

 شده بودند.  حسین
 
 

دختر ارام ارام برای مریم صحبت میکرد و مریم بی توجه به او همچنان مانند 
 ه ای سنگ نشسته بود.تک
 

دم بریم یه کم قویه ) خلنا نتمشا ش ویلچره مریم را گرفت و گفت :دختر پشِت 
 )بزنیم 

 
خواهی ؟؟؟ آسوده  خواست فریاد بزند و بگوید، از جان من چه می مریم دلش می

 ام بگذار تا به درِد خود بسوزم ..
 ه او بفهماند دلش مینه تواِن صحبت داشت و نه تواِن حرکت که بافسوس که اما 

 خواهد تنها باشد.
 

دختر که از حاِل درونی مریم بی اطالع بود ، دستی برای مادر مریم تکان داد و 
پس از راحت کردِن خیاِل او بابِت مریم ، ویلچر را به سمِت پشِت ساختماِن خانه 

 ی عمو هدایت کرد .
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 دخترک ارام ارام قدم میزد و برای مریم صحبت میکرد.
ذشته و بچه دار نمی شده و پزشکان پس گ سال از ازدواجش می ۱گفت که  می 

از ازمایشات و درمان های متداوم، اب پاکی را روی دستش ریخته 
به حرم امام حسین رفته و از او طلِب فرزند کرده،  سرانجام با دلی شکستهبودند،

شدِن او قطع ماه،باوجوِد اینکه پزشکان از باردار  4و جالب ان بود که پس از 

ماه بعد وقتی که پسرش صحیح و  0امید کرده بودند، باردار شده بود ،بنابراین 

و همان جا در حضوِر  رفتهو به حرم  داشتهبه دنیا آمده، نوزادش را برسالم 
عالماِن کربال و در مقابِل ضریِح حسین، به اسالم روی اورده و رسما و قلباً 

 ِِ خوانند و  نوزاده تازه متولد شده اش اذان می مسلمان شده و همان جا زیِر گوِش
 گذارند. می  "حسین "  نامش را نیز به حرمِت معجزه ی اقا

 
دخترک در حالی که خاطراتش را برای مریم تعریف مبکرد ،ویلچر مریم را به 
سمِت پشِت یکی از نخل ها برد و ارام نگاهی مشکوک به اطراف کرد و رو به 

 .حسه اجیج..)همینجا باش..االن میام(مریم گفت : ابقی اهنا.
 

 دختر این را گفت و مریم را در تاریکی میان نخلستان رها کرد و رفت .
 مریم ترس برش داشته بود..

 توانست بخورد و فقط اندکی قادر بود گردنش را بچرخاند و بس . تکان که نمی
 از ترس نفسش به شماره افتاده بود.

او را   خواست؟چه دشمنی با او داشت که چه میخدای من ، این دختر از مریم 
 در این تاریکی رها کرده بود..!

 و دوباره ان خفگی به سراغش امده بود. هاز ترس نفسش به شماره افتاد
 حلقش می سوخت .

 حاال چه می توانست بکند؟ 
 یاری بطلبد؟  و با کدام زبان  چگونه

 
ت بیرون امد و در حالیکه به در همین حال هیکِل مردی را دید که از پشِت درخ

 مریم خیره بود ،ارام ارام به سمتش امد.
 دست به یکی کرده بود.زِن تازه مسلمان رد انجا کمین کرده و با ان گویی که م

 
 مرد فاصله اش را با مریم به حداقل رساند و رو به روِی او ایستاد.

 خدای من چه میدید؟او اینجا چه میکرد؟ 
 او که بود؟
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ماِن ابی ..این قامِت رعنا و این لب و دهان خوش فُرم، متعلق به چه این چش 

 کسی ست ،جز شهریار؟؟؟؟
 شهریار؟ !!!!!!!

 و چشم هایی گرد شده از تعجب به او زل زده بود.  مریم با تعجب
 چند بار چشمانش را باز و بسته کرد تا ببیند ایا خواب است ؟

 شنید . ش را به راحتی مینفسش به شماره افتاد و صداِی ضرباِن قلب
 الغر بود و خبری از عضله های برجسته اش نبود.

 صورتش به شدت الغر و تکیده بود.
جذاب نبود .جای ابروهایش کامال خالی بود و کالهی  دیگر خبری از ان ته ریشِ 

 بافتنی را سر کرده و تا روِی گوش هایش کشیده بود..!
 به او بود.مریم هنوز هم با ناباوری و ُبهت خیره 

 رد انچه را می دید..!ک باور نمیهنوز هم 
 

شهریار فاصله را از بین برد و مقابِل پاِی مریم ،روی زمین نشست ،سرش را 
و بنای گریه سر داد، شانه هایش از هق هق   روِی زانواِن بی جاِن او گذاشت

 خورد. هاِی مردانه اش به شدت تکان می
 خارج نشده بود. مریم هنوز هم َمنگ بود و از بهت

 تازه مسلمان را کناره نخل ها دید که دستی برایش تکان داد و رفت. زنِ ان 
 پس او می دانسته که شهریار اینجاست؟؟؟

 پس او عمدا مریم را این جا اورده بود تا با شهریار مالقات کند؟ 
 اما چگونه ؟؟؟!!! 

 
و گرفت و با شهریار سر از زانوی مریم برداشت و دستش را دوِر صورِت ا

صورتی خیس از اشک و چشماِن سرخ ،ارام گفت : چه بالیی سر خودت آوردی 
 عزیز دلم..!

 چطور تونستی خودتو به اینجا برسونی؟ 
 مگه منه احمق کی هستم که تو خودتو به خاطرم تا اینجا رسوندی؟

 
 
 

 شهریار دستش را روِی دست ها و پاهای مریم کشید و گفت : الهی شهریار فدای
 اون قلب مهربونت بشه..چیکار کردی تو باخودت؟ 

از  تو همونی نبودی که واسه چند دقیقه هم حاظر نبودی  این ویلچر چیه ؟ مگه
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 ؟استفاده کنیچرلوی
تو مثل یه آهوی گریز پا بودی که از درو دیوار باال می رفتی، حاال نشستی رو 

 ویلچر؟ 
 و.پاشو مریمم ..پاشو قشنگم..به خاطر من بلند ش

 
شهریار این را گفت، اشک های مریم را پاک کرد و گفت : من مسافرم مریم 

..بارمو بستم ..همین روزا باید برم..ترو خدا بلند شو بزار با خیال اسوده گورمو 
 ُگم کنم.

شهریار حرف میزد و گریه میکرد..ان هم نه یک گریه ی معمولی، از ان گریه 
 می آورد.های مظلومانه که دل سنگ را به درد 

 یک مرد به کجا باید برسد تا اینچنین گریه کند؟ 
 مگر نه اینکه مردها به این سادگی ها اشکشان در نمی اید؟؟ 

چه چیزی شهریارش را ، مرِد ُپراستقامتش را این چنین گریان کرده که در خاک 
 نشسته و زار می زند.!!!!

 
هق هق های مردانه ی مریم مانند ابر بهار می گریست و صدای گریه هایش در 

 شهریار ُگم شده بود.
 نگاهش را به پلک های شهریار دوخت که دیگر حتی یک تار مژه هم نداشت.

 که ابی چشمانش را قاب می گرفت؟؟؟ُپری است آن مژه های بلند و کج
 چقدر جای ان ابروهای پر پشت و کشیده روی صورتش خالی بود...!

 
ا تماِم وجود در دل بر سِر خودش فریاد زد مریم نگاهی به دستان خودش کرد و ب

و گفت : تکون بخورین المصبا..االن وقت استراحت نیست.ترو خدا تکون بخور 
 ،میخوام صورِت شهریارمو لمس کنم..

 
 خدایا کمک کن..

انگشتانش را می توانست کم و بیش تکان دهد، اما انقدر می لرزید و ضعیف بود 
 ام دهد.که کاری با ان نمی توانست انج

 گفت : یاعلی  ،دلچشمانش را بست و در
با اوردِن نام علی ،گویی که کسی، انرژی به دستانش تزریق کرد و در کمال 

حرکت دراورد به  اندازه ی یک سانت تعجبش توانست دست های لرزانش را به
. 
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نگاِه خیس و گریانش را از صورِت شهریار گرفت و به دستاِن خودش دوخت که 
 د باال بیاید و نمی توانست..تالش میکر

خواسته ی او را از نگاِه تمام التماسش را به دستش داد و گویی که شهریار 
ملتمسش خواند ،که فورا دستاِن مریم را گرفت، باال اورد و روِی دوطرِف 

مگر نه اینکه مریم صورِت خودش گذاشت و محکم نگاه داشت تا سقوط نکند..
 تماماً فلج بود.!

  
دسِت مریم که روِی صورتش بود را گرفت و بوسه ای به ان زد و در شهریار 

 میان گریه گفت : قربونت برم الهی عزیزم ..دیدی تونستی تکون بخوری...!!!!
 باور کن اگر تالش کنی میتونی از رو این ویلچر بلند شی..

 شهریار این را گفت از روی زمین بلند شد.
دا ونی ..به خت قول میدم که می ریم ..بهتدستان مریم را گرفت و گفت : پاشو م

 ونی بایستی.ت می
 

مریم گریه اش شدید تر شد و تند تند سرش را تکان داد و در دل گفت : 
 نمیشه..نمیشه.

شهریار خم شد و بوسه ای به پیشانی مریم زد و گفت : به خاطر من پاشو مریم 
 ..خواهش میکنم ..به خاطر من تالش کن .

ایستاد و دستانش را از زیِر بغل مریم رد کرد و او را از ویلچر شهریار بی کار ن
 بلند کرد و در اغوش خودش نگه داشت .

مین روی ز  کافی بود اندکی دستانش را حوِل تِن مریم ُشل تر کند تا او ماننِد مایع
 پخش شود.

 تمام تنش می لرزید.
ی ُشل میکنم..سع اب بینی اش را باال کشید و گفت : من کم کم دستامو  شهریار

 تونی. کن خودتو نگه داری مریم ..باور کن می
 

مریم سرش را در میان گریه، تند تند تکان داد و پیشانی اش را به سینه ی 
 شهریار تکیه داد .

  
در  و جیغ و شیوِن زنان صدای طبل و زنجیر ،نوای یاحسین َمرداِن هیئت

 گوشش زنگ میزد.
ات میکنم تا روی پای خودت بایستی مریم .بگو شهریار ارام گفت : من کم کم ره

 با علی ..بگو یا علی،مریم 
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مریم چشماِن خیسش را بست و در دل عاجزانه از این وضعیِت فالکت بارش 

 گفت : یاعلی..!
شهریار کم کم دستانش را که دوِر کمِر مریم حلقه کرده بود را ُشل و ُشل تر 

 کرد.
 

و در حاِل سقوط بود که صدای مداح را شنید   مریم نتوانست خودش را نگه دارد
که ناگهان در میکروفون فریاد زد: کلمن عنده مشکله خل ایگول یاعلللللللی..یا 

 ن ییییییییسحسیاااااااااا 
 بگه یا علی ..یا حسین( )ترجمه = هر کس مشکل داره

 
نوی حسی فوق العاده مع  صدای مهیِب طبل ها و فریاِد یاعلی و یا حسیِن مردم،

   ...ه بود ..گویی که اسرافیل در شیپورش دمیده و قیامت شدهدر او بوجود اورد
اگهان گویی که کسی زبانش را وادار به سخن گفتن کرد و با صدایی ُکهنه و و ن

 ی حسی عل علی..ی یا ح ح حس  یا ع خش دار ..با نفس نفس هایش،گفت : ی
 ن
 

مریم دوخت و زیر لب ورِت شهریار بالفاصله نگاهش را با ناباوری به ص
 :مریم؟؟،!!!!!تو حرف زدی..!!!!صدای تو بود؟؟؟؟؟،اره مریم ؟؟؟؟ زمزمه کرد

 
شهریار این را گفت و مریم را سخت در اغوشش فشرد و با گریه گفت : خدای 

 حرف بزنه ..ه نمیشه...مریِم من دوباره تونست من ...باورم
 

: یه بار دیگه بگو مریم ..یه بار شهریاردهانش را در گوش مریم گرفت و گفت 
دوساله که ..دیگه بگو بزار بشنوم صداتو..خواهش میکنم..تمنا میکنم مریم

 صدای قشنگتو نشنیدم..
 

با لحنی جانسوز ،در میاِن سیِل اشک هایش با لحنی  و مریم نفسی عمیق گرفت
ک  :مانند بچه هایی که به تازگی سخن گفتن اموخته اند ،به صورت منقطع گفت 

 ی یا یار ار؟  کجا ب ب بود د ی ش ش شهر  کج
 برای شروع همین هم معجزه بود.

قفل بر زبانش خورده و الل شده بود، همین  سال  ۱قریب به  برای کسی که
 صحبت کردِن منقطع و با لکنت هم معجزه ای بود، بس عزیز.
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ای بلند بن شهریار با شنیدِن این جمله ی منقطع ،مریم را به خودش فشرد و بلند
 گریه سر داد و گفت : چه کنم مریم ؟؟؟ تو بگو منه بیچاره چه کنم ؟؟ 

 چیکار کنم که تو رو با خودم نسوزونم؟؟؟
 خوام تو نابود بشی. من نمی

 نمیخوام بعِد من دوباره به این حال بیفتی.
 دلم میخواد سالهای سال زندگی کنی.خوشبخت باشی.

 
ج جا ب ب نه ی شهریار کشید و گفت : هر مریم گریه کنان صورتش را به سی

 می می یا مبری ،م من منم 
 

 شهریار :کجا ببرمت عزیز دلم ؟ کجا ببرمت .
شهریار مریم را از خودش جدا کرد و دستانش را با احتیاط از دوِر کمر او باز 

 کرد.
اصال حواسش نبود که با باز شدِن دسِت شهریار از اما   مریم هق هق میکرد

 ..ش ،همچنان ایستاده..حوِل تن
 توانست بایستد..او 

 آری مریم اکنون بدون کمک شهریار روی پای خودش ایستاده بود....!!!!
 فلسفه ی این شب چیست؟ 

چگونه است که هم زبانش باز شد و هم قدرِت پاهایش برگشت؟؟؟!!!معجزه ی 
 عاشورا بود؟

 غیر از معجزه چه می توانست باشد؟
 

ه خندید،اشکش را با پشت دست پاک کرد و گفت : دیدی شهریار در میان گری
 تونی؟ گفتم می

 بالخره تونستی.
مریم با چشمانی از حدقه بیرون زده ،به پاهایش نگاه کرد ..نگاهی به خودش 

 انداخت که اکنون بدوِن هیچ کمکی روی زمین ایستاده بود.
ار فورا از شدت هیجان،پاهایش سست شد و در حال سقوط کردن بود که شهری

 زیِر بغل هایش را گرفت و او را روی ویلچر نشاند.
 عزیزم ؟  شهریار ، صورِت مریم را میان دستانش قاب گرفت و گفت : خوبی

مریم حالش دگرگون شده و نفس هایش دوباره به شماره افتاد، دستش را روی 
 گلویش گذاشت و گفت : د دار دارم خ خف خفه می میش م..
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وسه ای به سر مریم زد و گفت : من میرم مریم .ولی اگه از جا برخاست ، ب
 دوستم داری باید بهم یه قولی بدی..

 باید بهم قول بدی قوی باشی ، مثل همیشه..نباید خودتو ببازی ..
گرفت و گفت :  او خم شد، صورتش را مقابل صورتِ  شهریار روی ویلچر مریم

ر و زندگِی جاودانه د قیامت دا ویکتا پرستیم ، به خجفتمون ،مریِم عزیزم ،منو تو
و بلکه یه   دونیم که مرگ پایان زندگی نیست اعتقاد داریم و می دنیاِی دیگه

 شروع دوباره ست ، پس چه نیازی داره که عذا داری کنیم ؟
 

دیگه ما رو درکنار هم قرار مریِم عزیزم ، من اطمینان دارم که خدا در دنیای 
 ..میده
 

از مریم  آرام و قدم به قدمز جا برخاست و در حالی که اشهریار این را گفت و 
از او فاصله می گرفت که یک  گریانبا صورِت خیس و چشمانی  دور میشد

 لحظه مریم متوجه شد که او قصد دارد باز هم او را تنها بگذارد.
 دو ِگربالفاصله ماسکِ اکسیژن را از روِی دهانش برداشت و با چشمانی ترسان 

 می شد..تر زل زد که لحظه به لحظه از او دیر به او شده 
ی ر شهر  با صدایی التماس امیز و زبانی سنگین گفت : ن نر نرو ..ش شه شهر

 یار..
فندق کوچولو...به شهریار سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت :خداحافظ 

 دنیاِی بعدی.. امیِد دیدار در
 خداحافظ

 
 

که سریعتر بدود که مریم جیغی گوش خراش شهریار این را گفت و پا تند کرد 
 کشید و با صدایی وحشت زده شروع به صدا کردِن شهریار کرد.

 رآاااااااار....شهرررررریااشهریار...شهررریا
 

مریم وقتی دید که شهریار همچنان در حاِل دور شدن از اوست،سعی کرد از 
ش قدم برنداشته،پاهایویلچر بلند شود ، به زور توانست روی پا بایستد،اما هنوز 

چه چیز باعث شده بود که فکر کند .. باره خشک شد و محکم به زمین خورددو
 می تواند راه برود؟

می   به دنباِل شهریار ، سینه خیز خودش را روی زمیِن خاکیو  اما تسلیم نشد 
 کشید و با صدایی وحشت زده،گویی که چیزی وحشتناک دیده باشد ؛ جیغ می
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 رفت که شهریار رفته بود. سینه خیز به همان سمتی می کشید و همچنان
 

از دور شهریار را دید که لحظه ای ایستاد ، دستش را روِی سرش گذاشت و چند 
ثانیه بعد محکم روی زمین افتاد و بالفاصله شهاب که گویی جایی همان جاها بود 

 خودش را به برادرش رساند و سعی کرد او را بلند کند.
 

را  زِن جوانکه در همین لحظه ان  با تماِم وجودش جیغ می کشید مریم همچنان
دید که دوان دوان ، به سمتش می آمد ، زیر بازویش را گرفت که بلندش کند اما 

 رهمریم محکم دستش را باال برد و در سِر خودش کوبید و به سمِت شهریار اشا
 ِن شهریار شود.می خواست تا مانِع رفت زِن جوانکرد و جیغ َزنان انگار از 

متوجه منظورش نشد و بالفاصله از جا برخاست و دوان دوان به سمِت  زناما 
و چند لحظه بعد با ِسیلی از جمعیِت سیاه پوش   رفت  هیئت و جمعیِت عذاداران

 به سمِت مریم امدند.
 

شهاب چشمش که به جمعیت افتاد، بالفاصله خم شد دسِت برادرش را از روِی 
را دوِر کمِر او که نمی توانست   کرد، دسِت دیگِر خودش گردِن خودش رد

 کرد و در حالی که او را با خود راه می انداخت، از انجا دور شد  بایستد حلقه
مریم لحظه به لحظه جیغ هایش بلندتر میشد و با سرعِت بیشتری خودش را روِی 

 زمین می کشید،
ینه خیز خودش را به وسِط زمانی که جمعیِت عزاداران به او رسیدند ، مریم س

نخلستان رسانده و ُمشت ُمشت خاِک خیِس زمین را برمی داشت و بر سِر و 
براِی خودش  سوز از فراِق یارصورِت خودش می ریخت و با نوایی جگر 

 که دِل دشمن هم به درد می آمد. انچنان نوحه ُسرایی می کرد
 

و بلند بلند گریه می  مادرش کنارش روی زمین نشست و او را در اغوش گرفت
 کرد .

همه دورش جمع شده بودند و از این که شفا یافته و توانسته تکان بخورد صلوات 
 می فرستادند و بلند بلند خدا را شکر می کردند.

غریبه و آشنا گریه می کردند و بلند بلند یاحسین می گفتند که این دختِر فلج و الل 
 را ُدرست در شِب عاشورا شفا داده.

 
 آنها چه می گفتند و مریم چه می گفت .

 و این  مریم خاک بر سِر خودش می ریخت و بلند بلند شهریارش را صدا میکرد
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مردم به خیالی که او از اینکه توانسته بلند شود و زبانش باز شده خوشحال است 
مریم چند ماه بود که ..گفتند.بالخره حق هم داشتند  ، می خندیدند و ُشکر می

حتی توان نداشت ذره ای تکان دو سال هم که الل بود ..شین شده و ویلچر ن
 بخورد.

 حتی برای دستشویی رفتن هم او را سِر توالت فرنگی می نشاندند و پس از اتمامِ 
پدرش از فرنگی او را بلند می کرد و روِی  کارش، مادرش او را می شست و

 ویلچر می نشاند.
 

معنوی ،این قدرت را پیدا کرده بود تا از  حاال بعد از این همه مدت در این شبِ 
زیادی را سینه خیز برود..این یعنی اینکه ،توان   ویلچرش بلند شود و مسافتِ 

دست و پایش برگشته و از همه مهم تر اینکه حاال زبانش باز شده بود   دوباره به
 و ناِم شهریار را فریاد می زد..واین واقعا معجزه بود.

 بود. مریم شفا پیدا کرده
 ایش کاری کننده کبکبه نتوانستد بربدَ برها با ان همه سواد و دَ مریمی که دکت
 ک،حاال با گفتِن ی

بدوِن هیچ هزینه ای هم زبانش باز شده و هم قدرت به بدنش بازگشته   یا علی 

  بود و این بود معجزه ی ناِم علی.
 

 زِن تازه مسلماناین وسط گویی که ان  اما
به خاطِر چیست ، گوشه ای ایستاده بود   مریم  ه و جیغ هایمی دانست که گری 

و در حالی که اشکش را با گوشه ی شاِل سیاهش پاک میکرد ، به مریم نگاه می 
 کرد.

مادرش و زن عموِی پدرش ،محکم دستش را گرفته بودند تا نتواند بر سِر خودش 
 بزند.

میکرد ُجمُجمه اش تکان  حقیقتاً آنقدر ُمشت بر سِر خودش کوبیده بود که احساس
 خورده و مغزش جابه جا شده 

خاک بر سِر خودش ریخت   بالخره انقدر جیغ کشید ،ناِم شهریار را فریاد زد و
 که توانش َته کشید و همانجا در اغوِش مادرش از هوش رفت.

 
******* 

 آرام چشمانش را باز کرد و نگاهش را به سقِف اتاق دوخت.
ک نفره در اتاِق خانه ی عموی پدرش خوابیده بود ، درحالی که روی تختی ی

 ماسکِ اکسیژنش هم روِی دهان و بینی اش بود.
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کمی سرش را چرخاند و مادرش را در ان تاریکی دید که رختخوابش را پایین 
پهن کرده و با صورتی سرخ که نشان از گریه ی شدید داشت،   مریم  تخت

 ه بود.درحالیکه اخمی بر چهره اش بود، خوابید
 دلش برای مادرش سوخت ،او هنوز خیلی جوان بود.

 ین همه اندوه هنوز خیلی جوان بوداو براِی مریض داری و ا
بقیه می دانستند که او دیگر به وضعیِت ُنرمال برنخواهد گشت و هم  خودش  هم 
. 

حتی پزشکان هم به همین نتیجه رسیده بودند که او را رها کرده و دیگر حاظر 
 او را ویزیت کنند.نبودند 

 
 ماسک را از دهانش برداشت و کنار گذاشت. 

 پتو را کنار زد و از تخت بلند شد.
ارام ارام از کناِر رختخواِب مادرش رد شد و به گونه ای که او را بیدار نکند، 

 از اتاق خارج شد.
 

درحالیکه دیشداشه ی سیاهی )دیشداشه =لباِس بلنِد عربی( به تن داشت ، با 
، بعد از ان حادثه ی اسب سواری و شکسته شدِن ِی باز و اشفته که بلندِی انموها

تا روِی شانه اش رسیده بود ، با پاهاِی برهنه از  سر و تراشیده شدِن موهایش ،
 دِر خانه خارج شد و در تاریکی ، راِه نخلستان را پیش گرفت.

 
و همه جا در ها هم خواب بودند ای شب بود و حتی حیوانات و جانورنیمه ه

سکوِت مطلق فرو رفته بود ،فقط صداِی جیرجیرک ها سکوِت نخلستان را بر هم 
 زده بود.

 و هوا بسیار سرد. اواسِط پاییز بود
دیشداِشه ی تنش نخی بود و تماِم تنش از سرما می لرزید ، اما اصال خم به ابرو 

یچ ترسی، میاِن نیاورد و ماننِد یک ُرباط ،باقدم هایی ارام و شمرده و بدون ه
 که شبِ  می رفت به سمِت جاییو قدم برمی داشت   نخل های سر به فلک کشیده

در انجا بر زمین خورده بود و قدرِت برخاستن   گذشته شهریاره تنومندش
 نداشت.

 
 

شهریاِر قدرتمندی که مریم را ماننِد َپِر کاه بغل میکرد و تماِم طبقاِت ایفل را 
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رداند ، حاال خودش تواِن راه رفتن نداشت و گ و بیاورد میوِن اینکه خم به اَبربد
 .برادرش او را کشان کشان برده بود.

 
 

هوا انقدر تاریک بود که حتی جلوی پایش را هم نمی دید و چندین مرتبه پایش 
در چاله هاِی اطراِف تنه ی درختان رفته و زمین خورد ، اما کامال ریلکس 

 ند شد و ُمِصّرانه به راهش ادامه داد.،گویی که اتفاقی نیفتاده ، بل
بالخره به نخلی رسید که کناِر ان ، سینِی بزرِگ شمع های سوخته بود که حاجت 

 مندان ،در شِب گذشته انها را به نیِت حاجت روایی روشن کرده بودند.
چندین عدد فانوِس خاموش به تنه ی نخل ها اویزان بود که برای مراسم انها را 

د و بعد از اتماِم ساعاِت عذاداری و رفتِن َمردم و هیئت خاموش روشن میکردن
 شده بودند.

یکی از فانوس ها را از تنه ی درخت پایین اورد و کبریتی که در سینِی شمع 
 های آب شده بود را برداشت.

 فانوس را روشن کرد و از جا برخاست و مسیر را ادامه داد .
 ید.د حاال فانوس داشت و جلوی پایش را می

 پاهاِی برهنه اش ُشلی شده بود.
فانوس را باال گرفته و در حالی که ارام ارام قدم بر میداشت ،شهریار را صدا 

 شهریار ؟ کجایی ؟؟  : شهریار ؟  میکرد
 

ماننِد دیوانه ها   رفت و بیش از یک ساعت بود که همچنان در نخلستان پیش می
 شهریار را صدا میکرد.

 
 ر شده بود . صدها متر از خانه دو

منزِل عموِی پدرش ُدرست در میاِن نخلستانی چند هزار هکتاری در حاشیه ی 
 شهر بود که سر و َته نداشت.

 تا چندین کیلومتر قبل و بعد از انجا هِمگی نخلستان بود و بس.
 

داد که صداِی پا و به دنباِل آن صداِی چیزی شبیِه  همچنان به راهش ادامه می
ید ،از حرکت ایستاد و به جاِی اینکه در ان ظلمات و ویبره ی مبایل شن

بترسد ، فانوس را باال گرفت و گفت : شهریار ؟ تویی شهریار ؟    سکوت
 کجایی ؟ 

انگاه با عجز و ناتوانی گفت : الاقل یه نشونه بده که بدونم کدوم سمتی ..شهریار 
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 ؟ 
د که شهریار هنوز هم مریم به معناِی واقعیه کلمه ، دیوانه شده بود و فکر میکر

 در ان نخلستان به زمین افتاده و به کمکِ او نیاز دارد.
 تا دیشب فلج و الل بود ، اما عقلش سرجایش بود .

حاال زبانش باز شده و قُدرِت پاهایش برگشته بود ، اما این بار ، عقلش را از 
 دست داده بود.

یارش می گشت و او را شهر کامال جدی و ُمَصَمم ، فانوس به دست ، به دنبالِ 
 رد.ک صدا می

رفت ،آن صداِی پا هم همچنان با او پیش می امد ،اما وقتی  هرچه بیشتر پیش می
.شاید اگر در حالِت می ایستاد و پشِت سرش را نگاه می کرد ، چیزی نمی دید 

عادی بود ،اکنون باید از این صداِی پایی که تعقیبش میکرد، می ترسید ، اما خب 
 ون حالِت طبیعی نداشت و عقلش سر جایش نبود.او اکن

 
بالخره بعد از چند ساعت پیاده روی به جاده رسید و با خود گفت : پس کجایی 

 شهریار ؟ کجا رفتی ؟ 
 انگاه نگاهی به نخلستاِن ان سوِی جاده انداخت و گفت : شاید رفته باشه اونجا.

 
ها به او نزدیک نشده  این کاِر خدای مهربان بود که در این چند ساعت ،سگ

 بودند ، در حالی که صدای پارِسشان را از همان نزدیکی ها می شنید.
 
پایش را روِی آسفالت گذاشت و از جاده رد شد تا به نخلستاِن ان سوِی جاده  

 برود
 

کناره جاده یک اتومبیل دید که دو جوان پشِت ان ایستاده و بطری در دست 
مریم بالفاصله مایع در حلقشان پرید و شروع به  ،چیزی می نوشیدند که با دیدنِ 

 ُسرفه کردن .
موهاِی باِز او که اشفته   بالخره یکی از مردان ، نگاهی به سِر برهنه ی مریم و

 روِی دوشش ریخته بود کرد و نگاهی متعجب به پاهاِی برهنه ی او که تا ساق
 تریدین ؟  ُشلی بود و گفت : منو انتی ؟ ش

 هستی ؟ چی میخوای ؟()ترجمه=تو کی 
 

انی اَدور علی  مریم نزدیک تر رفت و ارام با صدایی پِچ ِپچ مانند گفت :
 ..انتم ماشفتو رجال یعُبر َعلَی هذا الشارع؟واحد
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می گردم ..شما یک مرد رو ندیدی که از اینجا رد بشه  ه = من دنباِل یکی)ترجم
 ؟(
 
 
 
 

و انگاه رو به مریم گفت : همان مرد ، نگاهی عجیب به مرِد همراهش کرد 
 رجال ؟ شلون کان ِشکله ؟ 

 )ترجمه = مرد ؟ چه شکلی بود؟ (
 

ق و ِجسِم عُضلی و ِعنده مریم گفت : َفد ِرجال طویل و ممتلئ الجسم..عیونه ُزرُ 
   حیهشویه لِ 

)یک مرده بلند قد و چهارشانه.. بدِن عضالنی داره ..چشماش آبی و َته ریش هم 
 داره (

 
 یک مریم امد و گفت : ای ..ِاهنا ِشفنامرد نزد

 )ترجمه = اره ما دیدیمش(
 

مریم با خنده گفت : صدوک؟؟؟ وین راه؟؟ ِمن اَی َطریق ِمِشه؟ )ترجمه =واقعا؟ 
 کجا رفت ؟از کدوم راه رفت ؟(

 
ان دو مرد نگاهی مرموز به هم انداختند، انها متوجِه حالِت غیِر طبیعیه مریم شده 

 بودند.
 

 یّمهمرد ها گفت : َتعالی ویانا بالسیاره ،ِاهنا نودیج یکی از 
 بریمت پیشش( ِعنده )ترجمه = با ماشیِن ما بیا..ما می

 
مریم که اصال در باغ نبود و عقلش َزوال یافته بود ،گفت :ِای.. شکراً الکم 

 ...اَجی ویاکم 
 )ترجمه =اره..ممنون...باهاتون میام( 

 
الرجال الی تدورین علیه؟ )ترجمه = این مرد که مرد با پوزخند گفت : منو هذه 

 گردی ،کیه؟( دنبالش می



romantops

 
515 

 

 
 
 

رض ..اَرید العَ .ما اَدری شنو سارله ..َوقع علی مریم با بغض گفت : هو خطیبی.
 اروح اساعده..هو ِحسه ِمحتاج لمساعدتی.

خوام برم کمکش  فتاد زمین..میکه ا دونم چش شده )ترجمه =اون نامزدمه ..نمی
 ون االن به کمک من احتیاج داره(کنم..ا

 
 مرِد جوان درِب اتومبیلش را باز کرد و رو به مریم گفت : ُسعدی خلنا نروح

 )ترجمه= سوار شو تا بریم(
 

مریم فورا فانوس را روِی زمین گذاشت و در صندلِی عقب جای گرفت و یکی 
 از مردها پشت فرمان و ان یکی هم در صندلی عقب کنار مریم نشست.

 
هاِن مرد بوی بدی میداد و شیشه ی در دستش که مایعی زرد رنگ در ان بود د

 نیز بوِی بدتری داشت.
 مریم نفِس عمیقی گرفت و گفت : یه کم صبر کنی میام دنبالت

 
مرد قبل از اینکه استارت بزند، رو کرد به مریم و با تعجب گفت : شنو های ؟ 

 !انتی ایرانیه؟ اشو ِحِجیتی بالغه الفارسیه 
 )ترجمه =این چیه ؟ تو ایرانی هستی؟ شنیدم به فارسی صحبت کردی !(

 
مادرم )ترجمه =بله .. من اهل البحرین..اُمی ایرانیه و اَبویه  مریم ارام گفت : ای

 هسِت(بحرین  اهلِ ایرانیه و پدرم 
 

 مرد خنده ای مستانه سر داد و استارت زد.
نگاهی در اینه به پشِت سرش رد اما راننده ک اتومبیل ارام ارام حرکت می

انداخت و ناگهان سرعت گرفت و با عجله در جاده ای فرعی که دوطرِف ان 
 ماشین خود به خود خاموش شد..نخلستان بود پیچید و چند متر باالتر 

 الص البانزین..)بنزین تمام شد( راننده نگاهی به رفیقش کرد و گفت : خ
الطریق َمشی  ..خلنا نکملت :انزل مردی که کناره مریم نشسته بود فورا گف

 )پیاده شو تا بقیه ی راه رو پیاده بریم(
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که ناگهان یکی از مردها پیاده طی کنند ادامه ی راه را هر سه پیاده شدند تا 
 ...به او چسبیدِت مریم را از پشت گرفت و دس

ر مریم فورا او را از خود جدا کرد که ان یکی مرد نیز به کمکِ رفیقش امد و ه
دیگری از  همه جا را گرفتند و به سمتِ  دو َمرد ،دست و پای مریِم بی خبر از

 رفتند. نخلستان می
 

شید و دست و پا میزد که ناگهان او را دید که با سرعت به ک جیغ می  مریم
 سمتشان می دوید.

ان دو مرد با دیدِن او ،فورا مریم را روی زمین پرت کردند و برای درگیری 
 .گارد گرفتند

 
دقیقه ای بعد هر سه َمرد، با هم درگیر شدند ،اما او به تنهایی با ضربه ای هر 

 به زمین زد که دیگر نتوانستند بلند شوند.  دو را انچنان
 کردند. هر دو روِی زمین زانو زده و عذرخواهی می

 
 ناجِی مریم ، تا می توانست ان دو مرد را زیِر ُمشت و لگد گرفت.

 
ردند. اما ناجِی ک ین بود و ناله ُکنان طلِب عفو میان خونتماِم سر و صورتش

مریم ، عصبانی تر از ان بود که دلش به حاِل ان دو متجاوِز خدانشناسی بسوزد 
که از فرصت استفاده کرده و قصِد دست درازی به دختری بی پناه را داشتند که 

 از سر و وضعش کامال مشخص بود عقِل ُدرست و حسابی ندارد.
 

خره آنها زیِر لگدهاِی عصبی و ُپر قدرِت ناجِی مریم آنقدر خون باال آوردند تا بال
 از حال رفتند و دیگر همان ناله هاِی ضعیفشان هم خفه شد.

 
مریم در حالیکه از سرما و ترس به خودش می لرزید ، روِی زمیِن ُشلی نشسته 

 بود و به ناجی اش نگاه می کرد.
ن به سمِت او آمد ، دستش را باال برد تا مریم ناجی اش عصبی و نفس نفس زنا

را بزند اما مریم دقیقه ی َنَود ،قبل از انکه دسِت او بر صورتش فرود بیاید ، از 
اش خودش را در اغوِش او پنهان کرد و گریه   جا برخاست و با لباس های ُشلی

 یچاند و گفت : معذرت میخوام ..کنان ،دستش را دوِر کمِر او پ
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که خوشت نمیاد من تنها بیرون برم ...میدونم که اجازه ندارم بدوِن  ونمد می
اجازه جایی برم ، ولی ایندفه مجبور شدم ،اومده بودم دنباِل تو بگردم 

 شهریار..!!!!!!!
 

کرد و حرف میزد..با دستاِن ضعیِف استخوانی اش ،محکِم کمِر  مریم گریه می
 او را گرفت و

 گفت : ترو خدا منو نزنیا..! 
من سراغ تو رو از این مردا گرفتم ، اونا هم گفتن که تو رو دیدن ..گفتن بیا  

 ببریمت پیِش شهریار.. منم باهاشون اومدم
مریم اینها را گفت و سپس اندکی سرش را از روِی سینه ی ناجی اش جدا کرد و 

نم ود دونم چرا یه دفعه دستو پامو گرفتن ..نمی رو به باال نگاه کرد و گفت : نمی
 چشون شد یه باره ..!

 
شهاب با چشماِن ِگرد شده از ُبهت و تعجب ، در حالی که مریم خودش را به او 

چسبانده و در اغوشش پناه گرفته بود ، بی حرکت ایستاده و با ناباوری به مریمی 
مریمی که ..ُزل زده بود که او را به جاِی شهریار گرفته و هزیان می گفت

ِِ طاصلت طبیعی ندارد و به کامال مشخص بود که حا عامیانه، به سرش زده  الِح
 بود..!

 
چی شده؟ چه شهاب سرش را با ناباوری تکان داد و زمزمه کرد : مریم ؟!!!

 اتفاقی برات افتاده؟ 
 

مریم همه چیز را به خاطر داشت، به جز بیمارِی شهریار و اتفاقاِت اخیر 
سال را کامال از حافظه اش  ۱ین گویی که کسی پاکن به دست ،تمام اتفاقاِت ارا..

 پاک کرده باشد.
 
دوباره نگاهش را از شهاب گرفت ،سرش را روِی سینه ی عضالنیه او گذاشت  

 و گفت : برا چی این بیچاره ها رو زدی ؟ 
 اینا منو آوردن پیِش تو.

 به خاطِر اینکه تنهایی سوار ماشینشون شدم ،ناراحت شدی و زدیشون ؟
 

شد و چشمانش  ر صورِت شهاب لحظه به لحظه بیشتر میُبهت و ناباوری د
 خیس .
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 .لبانش لرزید و قطراِت اشک ،بی صدا از گوشه ی چشمش جاری شد
 

دستانش را که تا آن لحظه کناِر تنش آویزان بود را باال برد و دوِر بدِن لرزاِن 
 شتمریم پیچید و محکم او را به سینه ی خود فشرد،چانه اش را روِی سِر او گذا

دشمِن او هابی که شروع به گریه کرد...چه برسِر مریم آمده بود که حاال ش  و
 ..می گریستش بی پناهی و مظلومیتِ هم براِی بود 

مریم در حالیکه سرش روِی قفسه ی سینه ی شهاب بود با صدایی ارام و ِپچ ِپچ 
 مانند گفت : گریه نکن شهریار ..بیا بریم خونه

 
 ی ارام و ُپر بغض گفت : گریه نمیاال کشید و با صدایشهاب آِب بینی اش را ب

 نم ..یه چیزی رفته تو چشمم.ک
مریم سرش را باال گرفت و گفت : بیا فوت کنم تو چشمت ..حتما خاکی چیزی 

 رفته توش.
 

اب دهانش قورت داد و لبخندی دردمند زد و گفت   شهاب بغضش را همراه با
 :چیزی نیست دیگه..بیا بریم خونه.

 .یم کمی از شهاب جدا شد و گفت :باشه بریم.مر

 
ا نشست ت ان دو مردی که قصِد اذیت کردِن مریم را داشتند،شهاب پشِت اتومبیِل 

امید  .نا بلکه بتواند آن را روشن کند، اما وقتی دید مشکل ،نداشتِن بنزین است
 .. پایین آمد و گفت : باید پیاده بریم ..این بنزین نداره

ه ی رفتند، مریم روی زمین نشست و گفت: پاهام درد میکنه..بزارچند قدمی که 
 استراحت کنم.حق هم داشت،بالخره این دختر یک ساِل تمام ویلچرنشین بوده کم

 بی جان بود.و استخوان هایش هنوز 
 

شهاب ،چراغ قوه اش را به دسِت مریم داد و گفت :اینو نگه دار تا جلو پامون 
 رو ببینیم.

پاهاِی برهنه ی مریم انداخت که تا ساق در ُشل فرو رفته بود و سپس نگاهی به 
لباِس سیاهش که ُپر از ُشل بود ، دستش را زیر پاهاِی او برد و از زمین بلندش 

 کرد و در اغوش گرفت
 

مریم فورا یک دستش را محکم دوِر گردِن شهاب حلقه کرد و سرش را در 
 گودِی گردِن او فرو کرد و چشمانش را بست.
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 شهاب اندکی َمکس کرد و سپس ، به راه افتاد و مسیِر آمده را ارام ارام طی می
 کرد.
 

نیم ساعتی میشد که در نخلستان حرکت میکرد و مریم همچنان دست در گردِن او 
 با چشماِن بسته تندتند می لرزید.

  
شهاب گویی که تازه متوجِه لرزِش او شده بود ، از حرکت ایستاد و ارام سر در 

وِش مریم که صورتش را در گودِی گردِن او پنهان کرده بود ،گفت : سردته گ
 مریم ؟

 
 مریم صورتش را از گردِن او جدا کرد و مظلومانه ماننِد بچه ها سر تکان داد

 
شهاب فورا او را زمین گذاشت ، پالتوِی ضخیمش را از تن بیرون آورد و آن را 

 تِن مریم کرد.
های ساق بلنِد مشکی اش را نیز از پایش درآورد  وتپ  انگاه خم شد و جوراب و

پاک کرد و اول جوراب و   و جلوِی پاِی مریم زانو زد،ُشل هاِی روِی پاِی او را
سپس پوتین هاِی خود را نیز به پاِی مریم کرد و بندهاِی ان را محکم بست تا از 

 .پایش در نیاید
 

واقعا ُمزِحک  45تین های سایِز قیافه ی مریم با ان پالتوِی مشکیه بزرگ و آن پو

شده بود ..پالتویی که کامال قالِب هیکِل تنومنِد شهاب بود و فقط باالتنه ی او را 
می پوشاند ، حاال در تِن رنجور و ضعیِف مریم زار میزد و بلندِی ان تاروِی 

 زانویش می رسید
ه راه خوای با پای برهن نگاهی به شهاب کرد و ارام گفت : پس خودت چی؟ می

 بری؟ 
 هنوز خیلی راه مونده

 
شهاب نگاِه غمگینش را روِی صورِت او گرفت و ارام لب زد : اشکالی نداره 

 ...من سردم نیست

 
مریم دوطرِف پالتو را محکم به خودش چسباند و بینِی یخ زده اش را در یقه ی 

 پالتو پنهان کرد
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از گردن باز کرد و ان  خودش را دِن او ، فورا شال گردِن خاکستریِ شهاب با دی
را دوِر گوش،دهان و بینیه مریم پیچید و گره ای به ان زد و گفت : همینجوری 

 نگهش دار تا گرم بشی 
هاِی چرِم مشکی اش را نیز از دسِت خودش درآورد و ان را  درنهایت دستکش

 دسِت او کرد
ش ،زیِر پایمریم گویی که کسی تماِم توان و قدرِت پاهایش را به یک باره ِبکِشد

 .خالی شد و دوباره روِی زمین نشست.
ویلچرنشینی   عجیب هم نبود، به هر حال بعد از یک سال و اندی ،فلج بودن و

 ،به یک باره راه افتاده بود و این کامال طبیعی بود
 شهاب با نگرانی بازوهاِی او را گرفت و گفت:چی شد؟

 ارههام جون نداره..هیچ حسی ندامریم مظلومانه گفت:پ
شهاب خم شد و کمی پاچه های شلواِر خودش را باال زد تا ُشلی نشود، انگاه 

دستش را از زیر پاِی مریم رد کرد و دسِت دیگرش را دوِر شانه هاِی او   یک
پابرهنه در ُشل ها   پیچید و مجدداً او را از زمین بلند کرد و در اغوش گرفت و

 راه افتاد.
 

یاده روی کرد و بالخره از حرکت ایستاد،نفسی شهاب تقریبا یک ُربِع دیگر پ
 چاق کرد و با خودش جمله ای به زباِن فرانسه گفت

 مریم سرش را باال گرفت و گفت : چی شده شهریار؟ پس کی می رسیم؟
 

شهاب نگاهی به مریم کرد و با کالفگی گفت :من این اطراف رو اصال بلد 
 خلستانهدونم خونه عموت کدوم سمِت این ن نیستم...نمی

 دونم از کدوم طرف اومدم اینجا خیلی وسیعه..اصال نمی
 

 مریم دستش را بیشتر دوِر گردِن شهاب پیچید و مظلومانه گفت : یعنی ُگم شدیم ؟ 
 

شهاب نفِس عمیقی کشید و گفت : اره ..فکر کنم ُگم شدیم ..خیلی تاریکه هیچ جا 
 رو نمی بینم .

 
 ؟ مریم با ترس گفت : حاال چیکار کنیم

 
از و نوحه هاشون شهاب کمی تمرکز کرد و گفت : صداِی پیاده روِی عزادارها 

 اون سمت میاد.پس حتما راِه اصلی اونطرفه
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 باید بریم اونجا.
 

شهاب راهش را به سمتی که صدا می امد کج کرد و پس از ده دقیقه ،به جاده ی 
 اصلی رسید.

و از عزادارانی که با پاِی پیاده  خیمه هایی زده  در سرتاسِر جاده ،َمرُدِم روستا
 سمِت کربال می رفتند ،پذیراییاز فاصله های طوالنی به 

 ردند.ک می 
 

ردند که الاقل برای دقیقه ای هم که شده ، در خیمه ک انها به زائران التماس می
 های انها بنشینند و استراحت کنند و یا از غذاهایی که اماده کرده اند بخورند.

 
 
 

ته دسته با لباس های سیاه، در حالیکه پرچم دستشان بود، با پای پیاده َمردم دس
ستگی و سرما برایشان بی معنا رفتند و خ همچنان به سمِت ارامگاِه یار می

مریم را زمین گذاشت ، شال گردن را از دوِر صورِت او باز کرد و   شهاب،.بود
ت باشه ..ُدرست روِی سرش انداخت و ارام گفت : بزار این شال گردن َسرِ 

 نیست با سِر برهنه وارِد این جمعیت بشی
مریم مطیعانه ماننِد بچه ای که مقابِل پدرش ایستاده سرش را تکان داد و گفت : 

 چشم
 

شهاب نگاهی عمیق به چشمان مریم انداخت .در همین لحظه ،پیرزنی با عبا و 
 لباس های یک دست مشکی،

کرد تا انها را با خود به خانه اش  صرارا ب ایستاد و شروع بهکناره مریم و شها
 ببرد.
 

گفت :تعالو یا زوار الحسین..تعالو لبیتی لخاطِر  کرد و می پیرزن التماس می
الحسین..ماکو رحمه بالبیتی بدون زوائر اباعبدهلل..خلونی اَخدمکم یا زوار 

 الحسین.
ن .. بدوِن م )ترجمه =ای زائرهاِی حسین بیاین ...به خاطِر حسین بیاین خونه ی

تو خونه ی من ،رحمتی نیست.اجازه بدید بهتون خدمت کنم  ،زائرهاِی ابا عبدهلل
 ای زائرهای حسین(
پیاده هاِی به سوِی هیئِت نیز جزِء  ابرد که مریم و شهک ان پیرزن فکر می
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 کربال هستن.
 

 شهاب ارام رو به مریم گفت : چی میگه ؟ من عربی نمی فهمم.
 

 مارو ببره خوَنش..میگه بیاین خونه ی من استراحت کنین. مریم گفت :میخواد
 

مریم رو به پیرزن گفت : اهنا مو ِمن زوار مشایا .اصال اهنا مو ِمن اهِل 
 العراق..اهنا التحینا بیتنا..ما نِنَدل الطریق..

)ترجمه =ما جزِء زائرهاِی پیاده نیستیم...اهل عراق هم نیستیم.. راهمون رو گم 
 بلد نیستیم.( کردیم ..راهو

 
خالف یا روحی..های رزن باز هم لبخند زد و گفت : ِمیبرخالِف حدِس مریم ، پی

 المنطقه ُخّدام الحسین..
.ُکل هذا البیوت ،هو بیوِت اباعبدهلل... انتوم اهنانه مو ُغربه.. اهنا موجودین 

  کریم.ح یسیر هللاالیله و باِجر الُصب ا..ِاعتبرونا من اََهلکُم..تعالو ِل بیتی..ِاسِتریحو
 

)ترجمه =اشکال نداره عزیزم ...اینجا منطقه ی خدمتکاراِن حسینه ..همه ی خانه 
 های این منطقه ،خانه هاِی اباعبدهلل ست..

ستید... ما هستیم ..ما رو خانواده ی خودتون بدونید .. بیاین یشما اینجا غریب ن
 ا کریمه(فردا صبح خد  خونه ی من ، امشب رو استراحت کنید وتا

 
مریم صحبت های پیرزن را براِی شهاب ترجمه کرد و ارام و گفت : حاال 

 چیکار کنیم ؟ من دستشویی دارم.
 

شهاب نفسی عمیق گرفت و گفت : بهتره با همین خانم به خونه ش بریم و شب 
 تاریکی اصال نمیرو اونجا بمونیم تافردا صبح یه جوری برگردیم..من تو این 

مدم که حاال بخوام برگردم.تلفنم هم که انتن نمیده که بگم بیان ونم از کجا اود
 .ماشین هم که اینجا نیست و راه بسته ست...دنبالمون

 
وقتی پیرزن متوجه شد که مریم و شهاب پذیرفته اند تا به خانه ی او بروند از 

 خوشحال سرجایش بند نمیشد..
را طی کرد و شهاب نیز در  تند تند مسیِر خانه اش را که در میاِن نخلستان بود

حالیکه دسِت مریم را محکم گرفته بود، با پاِی برهنه و ُشلی ،پشِت سِر پیرزن 
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 کرد. حرکت می
دقایقی بعد پیرزن مقابِل خانه ای ایستاد ،در حیاط را باز کرد و رو به شهاب 

 گفت : تفضل یا ولیدی..تفضل..
 )ترجمه=بفرما پسرم..بفرما(

 
حیاط انداخت و ارام وارد شد .پیرزن نیز پشِت سِر آنها  شهاب نگاهی به داخلِ 

وارد شد و در را بست ،با قدم هایی شتاب زده به سمِت درِب حال رفت ، ان را 
 )بفرمایید( اباز کرد و گفت : تفضلو

 
شهاب نگاهی به پیرزن انداخت و سپس اشاره ای به پاهاِی ُشلِی خودش کرد و 

 پایش کثیف است و نمی تواند داخل شود. سعی کرد به پیرزن بفهماند که
 
 
 
 

پیرزن به محِض اینکه متوجه منظوِر او شد ،فورا گفت :ِمیخالف..ُدخلو 
 ُجوه..ِغسلو رجولکم بالحمام.

 )ترجمه =اشکال نداره..برید داخل ،پاتونو داخِل حمام بشورید(
 

ب گوشه کرد و با دیدِن شیِر ا افشهاب ُمصرانه سر تکان داد و نگاهی به اطر
ی حیاط ، فورا به ان سمت رفت ، اِب یخ را باز کرد، پاچه ی شلوارش را باال 

 زد و پاهایش را تمیز ُشست.
پیرزن فورا یک ُجفت دمپایی مردانه جلوِی پاِی شهاب گذاشت و گفت : الِبس 

 ابنی و ادخل...َجو ُکلِش باِرد..َترا تِتَمرض.
 سرده..مریض میشی( )ترجمه =بپوش پسرم و بیا داخل ،هوا خیلی

 
شهاب که معنی صحبِت پیرزن را نفهمید، به لبخندی غم انگیز اکتفا کرد و چیزی 

 نگفت
 

ساعتی بعد ، مریم و شهاب کناره هم گوشه ی سالِن خانه ی پیرزن ،کناره 
 بخاری نشسته بودند .

 کامال روستایی. خانه ای با سبک و معماریِ 
 تجمالت نبود. به هرحال انجا روستا بود و خبری از
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اتاق خواب و یک سالِن  2متری بود با  299خانه ی پیرزن ،خانه ای تقریبا 

 ..کوچک و اشپزخانه

 
متریه خانه  259همه چیز در عیِن سادگی ،تمیز و مرتب بود.مریم به یاِد بالکنِ 

 متر یه خونه ی کامل299ی شهریار افتاد و با خودش گفت ماها با

 متره.! 259فقط بالکِن اپارتمانش سازیم..اونوقت شهریار می 
 

 در آن خانه نه خبری از مبلمان بود و نه میز و صندلی و تختخواب.
اطراف سالن را ُتشکچه هایی کوچک و یک رنگ چیده و ُپشتی هاِی اَبری روی 

 ان گذاشته بودند
روِی دیوار چند عدد َپرچِم سیاه نصب شده بود که روِی آن باخِط ُدرشت نوشته 

 "یا حسین "د شده بو
 
ز لحظه ای که رسیده بودند ، شهاب یک َسره مبایل به دست شماره ی سمانه را ا

 می گرفت تا با مادِر مریم تماس بگیرد و بگوید که جایش امن است.
خانواده متوجِه نبوِد مریم شده اند و بی شک به   گفت که حتما تا حاال می شهاب

 دنبالش می گردند.
 نتن نداشت.آجا اصال اما بی فایده بود،ان

 
پیرزن هم وقتی مبایل را دسِت شهاب دید ،گفته بود که در این مناطق،به خاطر 

بمباران و جنگ، اصال َدَکل تلفن همراه وجود ندارد و هر چه بوده را خراب 
 کرده اند.

 
 پس از انکه مریم نیز ،پاهایش را در حمام شست..

فت : های دیشداشه بنتی پیرزن یک دیشداشه ی سیاه به مریم داد و گ
.نضیفه..لبسی های و ِنزعی دیشداشتیج حتی اغسلها الج..کلها طین..سایره 

 َوسخه.
 

و دیشداشه ی خودتو در بیار تا برات بشورم   )این لباِس دخترمه ..تمیزه..بپوشش
 ..همش ُشلیه..کثیفه.(

 
میزی ی تمریم تشکر کرد و داخِل اتاق رفت ، دیشداشه ی کثیفش را با دیشداشه 

که پیرزن به او داده بود ،عوض کرد ، از اتاق بیرون امد و مستقیم رفت و کناِر 
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 شهاب روِی تشکچه نشست و به او چسبید.
 

شهاب تکیه به ُپشتی داده و دستش را روِی پیشنانی اش گذاشته بود ، وقتی مریم 
را دید که جفتش نشست و دستش را در بازوِی او انداخته ،نگاهی به او 

 و سرش را به زیر انداخت.  انداخت،چیزی نگفت
 
 

 پیرزن لبخند زنان کنارشان نشست و گفت : ِانُتم ِمتَعشین؟
 )ترجمه= شما شام خوردین؟(

 
مریم سرش را پایین انداخت و ارام گفت : ال ..بس موجوعانین)نه..ولی گرسنه 

 هم نیستیم(
 

 اقیب هشویه اَجیِبلکم َعشه..یه..ِحسپیرزن فورا از جا برخاست و گفت : ُسوده َعلَ 
 حسه احمی و اجیبه الکم..العشه.. منتمن و دجاج 

یه مقدار پلو و مرغ از شب )ترجمه =روم سیاه باشه..االن براتون شام میارم..
  ..االن براتون گرم میکنم(مونده

 پیرزن این را گفت و سپس به سمِت اشپزخانه اش رفت.
 

 مریم ارام گفت : شهریار ؟ 
 

 کمی مکس کرد و گفت : بله؟ شهاب 
 مریم با دلخوری به حالِت قهر گفت : باهام قهری؟ 

 شهاب با صدایی دورگه گفت : نه..واسه چی قهر باشم؟
 

گفت : پس چرا نگفتی ، جانم ؟ همیشه وقتی صدات   لب ورچید و با ُبغض  مریم
 کردم ، بهم می

 گفتی جانم می 
 

 نبود..جانم ؟  شهاب آهی کشید و گفت : ببخشید..حواسم
 

خوام پیِش تو باشم  مریم لبخندی زد و گفت : بیا زودتر عروسی کنیم.. من می
 ..دیگه نمیرم خونه خودمون..
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 کنیم ..عروسی می پس با همان لَحن گفت : باشهشهاب اندکی مکس کرد و س

 
 مریم : کی؟

 شهاب :فعال که نمیشه
 

ت : چرا نمیشه ؟ تو دیگه مریم فورا سرش را از بازوِی شهاب جدا کرد و گف
 منو دوس نداری و داری بهانه میاری که منو بزاری و بری ،اره ؟

 
 

و گفت : این چه   بود غم انگیزتری دردمند زد که از صدتا گریه شهاب لبخند
حرفیه ؟ چرا نباید دوستت داشته باشم ! ..من گفتم فعال نمیشه عروسی کنیم ،چون 

 عروسی گرفت عزیزم.ماِه ُمحرمه..نمیشه تو ُمحرم 
 

مریم با حالتی متفکر سرش را پایین انداخت و گفت : اره راس میگی ، ولی من 
 بازم میخوام با تو بیام ..نمیرم خونمون..هرجا رفتی منم باهات میام.

 
گفت : اینجوری که نمیشه ..پدرت اجازه نمیده..ما اول باید ازدواج کنیم ، شهاب 

 بعدش با هم زندگی کنیم.
 

ساله لب َورچید و در عرِض چند ثانیه صورتش خیس  0--2م ماننِد بچه های مری

 خوای دوباره بزاری بری ..من می از اشک شد و گفت : تو دروغ میگی ..می
 دونم
 

شهاب که این حالِت مریم را دید ،فورا تکیه اش را از دیوار گرفت و او را در 
ر حالیکه موهاِیش را و د  اغوش گرفت ، سِر او را روِی سینه اش گذاشت

نوازش میکرد ،با لحنی ارامش بخش گفت : گریه نکن عزیزم ..باور کن 
 اینجوری که فکر میکنی نیست..

 
ارم ..حاال بزار با پدرت صحبت ذرو هنوزم دوست دارم و تنهات نمی من تو 

کنیم ببینیم چی میشه..اول باید از اون اجازه بگیرم تا بتونم تو رو پیِش خودم نگه 
 دارم.
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 ای انها با آمدِن پیرزن پایان یافت.ه بالخره بحث
فت : و گ  پیرزن سینِی بسیار بزرگی را روی زمین، مقابِل مریم و شهاب گذاشت

 ..بسم هللا اتفضلو
 )ترجمه = بفرمایید..بسم هللا(

 
شهاب نگاهی قدرمندانه و تشکر امیز حواله ی پیرزن کرد و انگاه رو به مریم 

 ..من گرسنه نیستم.گفت : تو بخور
 

مریم قاشق و چنگال را برداشت ، تکه ای مرغ را به سمِت دهاِن شهاب گرفت و 
 گفت : بخور

 
شهاب دستش را جلوی دهانش نگه داشت و گفت : تو بخور عزیزم ..من گرسنه 

 نیستم
 

 مریم لب ورچید و گفت : اگه تو نخوری ، منم
 خورم.. نمی 
 

 ریم ..تو بخور ..شهاب : باور کن گرسنه نیستم م
 نوش جان..

 
مریم قاشق و چنگال را روی سینی گذاشت و خودش عقب رفت که پیرزن رو به 

.خطیه جوعانه بس ما ِتکَدر شهاب گفت : اُُکل یابنی..اُُکل لَک لقمه ویا مارَتک..
 تاکل َوِحدها.

 سرم..یه لقمه کناره زنت بخور..گناه داره..گرسنه ست اما نمیپ)ترجمه=بخور 
 بخوره( ییتونه تنها

 
بالخره شهاب جلو امد ،قاشقی پلو برداشت و ان را مقابِل دهاِن مریم گرفت و 

 گفت : آشتی ؟
 مریم ماننِد بچه ها رویش را برگرداند و گفت : 

 نمی خوام ..باهات قهرم.. 
 

 شهاب با شیطنت گفت : یعنی دیگه نمی خوای باهام عروسی کنی؟
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 وسی میکنم.مریم فورا گفت : چرا ..عر
شهاب گویی که بخواهد یک بچه را گول بزند،گفت: پس این لقمه رو ازم بگیر و 

 گرنه عروسی بی عروسی
 

پروت بود و باور کرد، فورا با ترس قاشِق پلو را در دهانش مریم که در هَ 
 گذاشت و گفت : باشه 

 خورم. می
 

 مریم به معناِی واقعیه کلمه ، تبدیل به یک بچه شده بود.
ساله  22به یک دختِر   کاتش ..صحبت هایش همه بچگانه شده و هیچ شباهتیحر

 نداشت.
 کرد. ماننِد بچه ها حرف میزد و ماننِد انها قهر می

 کجا رفته بود آن مریمی که محکم و کوبنده صحبت می کرد؟!!!
 صبح بود که پیرزن که مریم حاال می 4بالخره شامشان را خوردند،و ساعت 

  ادانست که او ر
ند ، رختخواِب انها را در اتاق پهن کرد و از انها خواست تا کن اُِم محمد صدا می 

 بروند و استراحت کنند.
دونفره و دو عدد وقتی مریم و شهاب ،وارِد اتاق شدند ، مقابلشان ، یک تشکِ  

 روِی زمین پهن شده بود. دونفره لحافِ بالشت و یک 
 

که مریم و شهاب ، زن و شوهر هستن ،  اُِم محمد ، چون فکر میکرد  در واقع
 تشک و پتوِی دونفره پهن کرده بود.  برایشان

شهاب دِر اتاق را بست ، یکی از بالشت هاِی روِی ُتشک را برداشت و رفت ،  

گوشه ی اتاق انداخت و روِی فرش دراز کشید و ساعدش را روِی   بالش را
 پیشانی اش گذاشت.

 
 به حرکاِت شهاب نگاه میکرد .مریم همچنان ایستاده بود و 

 ارام پیش رفت و کناره شهاب روی زمین نشست .
شهاب وقتی حضوِر او را کناره خودش حس کرد، دستش را از روِی پیشانی اش 

 برداشت ،چشمانش را گشود و ارام گفت : چی شده ؟ چیزی الزم داری ؟
 

 بخوابم مریم سری تکان داد و با لحنی بچگانه گفت : میخوام پیِش تو 
و هنوز ازدواج نکردیم شهاب پلک هایش را روی هم فشرد و ارام گفت : منو ت
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ونیم تو یه رختخواب بخوابیم عزیزم ..تو برو رو ُتشک بخواب .منم ت مریم ..نمی
 خوابم  اینجا می

 
مریم در ان لحظه تماِم مشاعرش را از دست داده و هیچ منطق و استداللی 

 نمی دانست که محرم و نامحرم چیستبرایش معنا نداشت و اصال 
 

 ماننِد بچه ها لب ورچید ، سرش را با لجبازی باال انداخت و گفت : نمی
 خوام...تو منو دوست نداری ..

 وای من پیشت بخوابم ..مگه نه ؟ خ برا همینم نمی
 

شهاب با کالفگی آهی کشید، از جا برخاست ، بالشتش را از زمین برداشت و 
.دوتایی یا اینجا .ونفره ایستاد و رو به مریم با کالفگی گفت : برفت روِی تشکِ د

 وابیمخ باهم اینجا می
 

شهاب این را گفت و سپس روِی تشک دراز کشید ، مریم از جا برخاست اِب 
 نشست  ال کشید و امد ،روِی تشکبینی اش را ماننِد بچه ها با فینی عمیق با

او پیچید ،   دستش را دوِر شکمِ  انگاه ارامرا روِی خودشان کشید و  لحاف،
 سرش را روِی سینه ی او گذاشت و خوابید.

، نفِس   شهاب با اندکی تامل ،دستش را باال ُبرد و روِی موهاِی مریم گذاشت
 نگفت  زیعمیقش که بیشتر شبیه آهی جانسوز بود را بیرون فرستاد و دیگر چی

سر بر سینه ی او به  یک ربع بعد مریم چشمانش گرم شد و در اغوِش شهاب و
 .خواب رفت

 
چشمانش را گشود و با َمنگی اطرافش را از نظر گذراند ، صبح شده بود و مریم 

همچنان ،وسِط آن ُتشکِ دونفره خوابیده بود، نگاهی به کناِر خودش کرد و 
ناگهان ماننِد ِفشنگ از جا در رفت و با صدایی ترسان و وحشت زده شهریار را 

 صدا میکرد .
ام خانه ی اُِم محمد را به دنبال او گشت ،اما هیچ کس خانه نبود، در نهایت تم
سِر برهنه به سمِت حیاط دوید ،جیغ زد وباصدایی بلند گفت   با
 شهرررریارررررر؟؟؟؟؟؟  :

قدم در کوچه گذاشت ،هنوز چند قدمی دور تر نشده بود که شهاب را دید که از 
 متوجه مریم نشده بود. دور به سمِت او می آمد و گویی هنوز

های چرِم مشکی اش را تا یک وجب باالی ُمِچ پا و به  به تن و پوت  پالتوِی سیاه
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 روِی شلواِر کتاِن مشکی اش کشیده بود.
 با ان لباس ها قدش کشیده تر و اندامش ُدرشت تر به نظر می رسید.

 
ن طی کرد و َقَدم ُتند کرد و مسافِت باقی مانده تا شهاب را خودش ،دوان دوا

خودش را در اغوِش او جا داد و ماننِد بچه ها شروع به گریه کرد : کجا رفته 
 بودی؟ چرا رفتی ؟ فکر کردم منو اینجا گذاشتی و خودت رفتی..

 
شهاب سرجایش بی حرکت ایستاده و با تعجب گفت : چی شده مگه ؟ واسه چی 

 داری گریه میکنی؟ 
 

جدا کرد و با ُبغض گفت : از خواب  مریم اندکی سرش را از سینه ی شهاب
 بیدار شدم دیدیم نیستی ، ترسیدم فکر کردم رفتی .

 
شهاب نفسش را با شدت بیرون فرستاد و سپس دستی به موهاِی مریم کشید و 

 گفت : چرا اینجوری اومدی بیرون مریم ؟ 
 ردی.ک زی سرت مییه چی

 
 مریم سرش را پایین انداخت و گفت :حواسم نبود

گاهی به پاهای برهنه ی او انداخت و گفت : باز که با پاِی برهنه راه شهاب ن
 .افتادی ! ببین پاهات ُشلی شدن 

 
خطا کار که مقابِل پدرش   ماننِد بچه ای  مریم چیزی نگفت و فقط سر به زیر

 ایستاده تا تنبیه شود، سربه زیر ایستاد.
 

کرد و ان را روِی  شهاب نگاهی به اطراف کرد و انگاه شال گردنش را باز
موهای مریم انداخت و گفت :بار اخرت باشه این شکلی میای بیرون..تکرار کنی 

 من میدونم و تو ..بگی حواسم نبود و یادم رفت هم
 ..  ازت نمی پذیرم 

 شهاب این را گفت و سپس با لحنی کامال جدی گفت : متوجه شدی که چی گفتم ؟ 
 

 شم بله..چصدایی مظلوم گفت : تکان داد و بامریم تندتند سرش را 
 

شهاب دسِت مریم را در دست گرفت و او را به دنباِل خودش به سمِت خانه ی 
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 ،اُِم محمد کشید و وارد شد.
 

 شیِر اِب موجود در حیاط را باز کرد و گفت :بیا اینجا پاهاتو بشور مریم 
 

 اد و نگاهیمریم فورا مطیعانه پیش رفت ، خم شد و پاهاِی ُشلی اش را شستشو د
 َترسان حواله ی شهاب کرد.

 
 شهاب به سمِت داخل اشاره کرد و گفت : برو داخل اینجا سرده

 
 مریم فورا با لحنی مظلوم گفت : نمیخوام..

 بعدش خودت بزاری بری؟  وای که من برم داخلخمی
 

 شهاب کالفه گفت : نه عزیزم ..کجا برم اخه؟ 
 سری چیزی ازش برات بگیرم که بریم منتظرم این خانومه بیاد، یه شالی ،رو

 
اُِم محمد وارِد حیاط شد و در را باز کرد و گفت : لِیش واکفین اهنا؟جو کلش باِرد 

 )چرا اینجا ایستادین ؟ هوا خیلی سرده(
 

شهاب نگاهی به مریم کرد و گفت : من که عربی بلد نیستم ..خودت بهش بگو یه 
 بده  روسری بهت

 
محمد گفت : اهنا نرید نروح ..بس انی ماعندی َربطه..ممکن  مریم ارام رو به اُمِ 

 تتطینی َفد ربطه اَو شال؟
 وایم بریم ..من روسری ندارم ..میشه یه روسری یا یه شال بهم بدین؟(خ )ما می

 
 اُِم محمد گفت :وین تریدون تِمشون ؟

 خواین برین( )کجا می
 

 خواین برین؟ مریم ارام به شهاب گفت : میگه کجا می
  

دونم ..فعال که همه چی به هم ریخته  شهاب با لحنی کالفه و سردرگم گفت : نمی
 .باید ببرمت هتل ،از اونجا خودم تنها برم ببینم چه خاکی باید بر سرم بریزم.
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 مریم با تعجب گفت : چرا؟ چی شده؟
 

کیلومتر پایین تر ، اونجا بامادرت  2شهاب : اینجاها که آنتن نمیده ،رفتم یه 

ماس گرفتم که بهش بگم تو پیِش منی و حالت هم خوبه ، اما ظاهرا خونه ی ت
 عموت اتفاِق بدی افتاده.

 
یکی از اشاهاتون دیشب منو تورو تو جاده دیده رفته خبر داده .اونا هم به خیاِل 
اینکه من تورو اغفال کردم و ُدزدیدمت ، یه طایفه آدم ، اسلحه به دست منتظِر 

 ناموِسشون رو دزدیدم.من هستن که مثال 
ایم فروکش کنه..االن بخو  مادرت گفت فعال اونورا افتابی نشیم تا اتش خشمشون

 بریم اونجا،تا بخوایم از خودمون دفاع کنیم، سِر جفتمون برباد رفته.
شهاب صحبت هایش که تمام شد ،انگاه رو به مریم با کالفگی گفت : اخه این چه 

 کاریه که کردی مریم ؟ 
 ز خونه بیرون زدی؟ چرا ا

،بعد دیگه ندیدمت   مریم لب َورچید و با ُبغض گفت : خب دیدم تو خوردی زمین
 ،نگرانت بودم ، گفتم بیام کمکت

 
شهاب نگاهی عمیق حواله ی چشماِن مریم کرد و سپس پلک هایش را محکم 
روِی هم فشرد و گفت : بیا برو یه چیزی َسرت کن ،بگو اگه میشه یه دمپایی 

تونیم بریم خونه  ی هم بهت بده تا ببرمت واست لباس بخرم .فعال نمیچیز
 عموت.

عباِی مشکی را   پیرزن با دل سوزی ،روسری و کفِش دختِرش را به مریم داد و
روِی سِر او انداخت و گفت : لِبسی های َعبایه ..مایسیر طلعین به 

 دیشداشه..عیب.
 بری بیرون .زشته()بیا این عبا رو سرت کن..نمیشه با دیشداشه 

مریم شال را به طَبعّیت از عرب ها ،دور سرش محکم پیچید و گوشه ی ان را 
را به پا کرد و گفت :  سوزن زد و عبا را روِی سرش تنظیم کرد..کفش

 (..لطف کردی خاله)ممنونم تسلمین خاله..شکراً 
 
 

 اُِم ُمحمد با مهربانی گونه ی مریم را بوسید و 
 نیتی..دیری بالِج َعلَی نفسش.گفت : ِالَعفوو یاب

 )خواهش میکنم دخترکم..مواظب خودت باش(
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 مریم سرتکان داد و گفت : صار )چشم(
 

دقایقی بعد شهاب و مریم مقابِل درِب حیاط ایستادند و از اُم محمد خداحافظی 
 کردند.

اُم محمد دستانش را روِی شانه های مریم گذاشت و رو به شهاب گفت :دیر بالَک 
 مارَتک یا ولِیدی َعلی

 )مواظِب زنت باش،پسرم(
به نظر می رسید که شهاب با اشاره هاِی پیرزن، متوجه منظورش شد که 

لبخندی خسته زد و دستش را به نشاِن َچشم گفتن ، روی چشمش گذاشت و از در 
 خارج شد.

 مریم براِی اُم محمد دستی تکان داد و پشِت سِر شهاب راه افتاد.
 

پیاده روی به جاده ی اصلی رسیدند و میاِن جمعیِت سیاه پوِش پس از یک ربع 
 پیاده حرکت کردند.

 مریم دستش را دوِر ُمِچ شهاب حلقه کرد و گفت : حاال کجا میریم؟
 پایین تر راننده منتظرمونه..میریم هتل  شهاب : یه چند کیلومتر

 مریم سر تکان داد و گفت :خب چرا نمیاد همینجا دنبالمون؟
شاره ای به جمعیت کرد و گفت :مگه نمیبینی کِل جاده رو واسه پیاده شهاب ا

 روِی زائرها بستن.
 

تقریبا نیم ساعتی میشد که در حاِل پیاده روی بودند که مریم از حرکت ایستاد و 
 گفت : صبر کن شهریار ..خسته شدم ..بزار یه کم استراحت کنیم.

 ا.شهاب ایستاد و گفت : خیلی خب..بیا بشین اینج
مریم به سمِت ردیِف صندلی هایی که روبه روِی خیمه ها چیده بودند ،رفت و 

 نشست.
 

 شهاب نیز روِی صندلِی کنارش نشست 
در همین دقیقه ،بالفاصله، صاحِب ان خیمه و تشکیالت ، نزدشان امد و رو به 

 شهاب گفت :
 یرَطبیعی..اَهالً وَسهالً اَخی..ِشنو تِشُرب ؟ُکلشی ِعدنه ..شای..قهوه..َعس 

خوری برات بیارم؟ همه چی داریم  )ترجمه=خوش اومدی برادر..چی می
 ..چای..قهوه..آب میوه ی طبیعی(

 



romantops

 
524 

 

 شهاب نگاهی گنگ حواله ی مریم کرد و گفت : چی میگه؟
 خوری؟ مریم لبخندی زد و گفت : میخواد ازت پذیرایی کنه..میگه چی می

 
رو به ان مرد که   َقهار است،مریم با علم براینکه شهریار یک قهوه خوِر 

همچنان مقابلشان ایستاده و از کمر خم شده بود تا از زائراِن اماِم غریبش پذیرایی 
 کند، گفت : قهوه لَو ِسَمحت ..شکراً الَک اَخی ..َرحمه هللا والدیِک

 )ترجمه=ممنونم ازت داداش.. قهوه لطفا..خدا خیرت بده(
 ن گفت :صار اُختی..َعلی ُعیونی الثنِتینمرد بالفاصله دستی بلند کرد و خندا

 )ترجمه=چشم ابجی..رو جفت چشمام(
 

مرد این را گفت و با عجله به داخِل خیمه ی سیاه رفت و دقایقی بعد با یک 
 مخصوِص دم کردنِ   قورِی بلند و کشیده ی ِمسی که به بلندِی یک فالکس بود و

میخورد را ،به همراِه دو  قهوه ی عربی بود و انصافاً بیشتر به درِد دکوری
فنجاِن ُنقلِی مسی که ِسِت قوری اش بود،نزد انها بازگشت ،فنجانهاِی خالی را به 

مریم و شهاب داد و سپس با احترام اول برای شهاب قهوه ریخت . قوری   دستِ 
را نزدیک اورد تا برای مریم نیز قهوه بریزد که مریم فنجان را عقب برد و گفت 

 خورم..ممنون( قهوه.شکرا)من قهوه نمی: انی مااشرب 
 

 طبیعی ..اجیب لِج؟؟ لربین َعسیر؟ِعندی َعسیر ُبرُتقامرد گفت :لِیش؟ تشُ 
 )ترجمه=چرا؟ آب میوه میخوری؟اب پرتقاِل طبیعی دارم ..برات بیارم؟(

 
   مریم با خجالت گفت : خاف یسیر زحمه علیک)ترجمه=زحمتتون میشه(

 
ش را تکان داد و گفت :ِاهنا ُخدام اباعبدهلل..ِخدَمه زوار َمرد بالفاصله خندید..دست

 الُحسین،َفَخر لی
 )ما خدمتکاراِن اباعبدهلل هستیم..خدمت کردن به زائراِن حسین برای من افتخاره(

 
مرد جمله اش را بیان کرد و به خیمه اش بازگشت تا برای مریم اب پرتقال 

 بیاورد.
 

 یم گفت :کجا رفت؟ شهاب قهوه اش را خورد و رو به مر
 خوام ..بیچاره رفت برام اب پرتقال بیاره. مریم :بهش گفتم قهوه نمی
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واقعا جالب بود..در انجا چیزی به اسِم غرور معنا نداشت..َمردم با کماِل میل از 
 گذشتند و با افتخار از زائراِن او پذیرایی می مالِشان در راِه اماِم مظلومشان می

 کردند.
یقه استراحت شهاب برخاست و گفت : باید بریم ..بلند شو هنوز پس از چند دق

 خیلی راه مونده.
 

 مریم فورا اطاعت کرد و از جا برخاست.
 شهاب گفت :چادرتو یه جور بگیر که صورتت زیاد قابِل شناسایی نباشه..

شانس نداریم که ..ممکنه یکی از تیر و طایفه ت ببینتمون و بفهمن و ردمونو 
 بزنن.

 
بالفاصله چادر عربی اش را جلو کشید و لبه های ان را روِی صورتش  مریم

 پوشاند و با چشمانی ترسان و مظلوم به شهاب نگاه کرد.
 

 شهاب آهی کشید و گفت : بریم
 

تقریبا یک ساعت و نیم پیاده روی کردند تا به جاده ای رسیدند که راهش برای 
 اتومبیل ها باز بود.

ماره ای گرفت وبا مخاطبش به فارسی صحبت کرد شهاب فورا گوشی به دست ش
رو روشن میکنم ..اوکی  GPSمن زیِر تابلوِی ورودی ایستادم .: کجایی رحمان؟

. 
 
 
 
 

اب بینی اش را باال کشید و بی صدا روِی   مریم که حسابی سرماخورده بود،
 زمیِن خاکی نشست.

 
 میشی..شهاب فورا به او َتشر زد و گفت : نشین رو زمین ..کثیف 

 
 تونم سر پا بایستم.. مریم مظلومانه گفت : پاهام درد میکنه..دیگه نمی

 
 به او نگریست و سپس گفت : خیلی خب ..بشین..  شهاب اندکی در سکوت
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ده دقیقه بعد ،یک شاسی بلنِد لوکِس بسیار بزرگ که دوبرابِر اتومبیل های عادی 

ت : سالم اقا..بفرمایید.سپس دِر بود مقابلشان توقف کرد و راننده پیاده شد و گف
 عقب را برایشان باز کرد.

 
 شهاب با سر اشاره ای به مریم کرد و گفت : سوار شو.

 
 مریم بی حرف روِی صندلی عقب نشست و شهاب نیز کنارش با فاصله نشست.

راننده در را بست..اتومبیل را دور زد ، پشِت فرماِن اتومبیِل لوکسش نشست 
 خت و اتومبیل به حرکت درآمد.،دنده را جا اندا

 
راننده که از چهره و لحجه اش کامال مشخص بود که عراقی ست ، درحالیکه 
رانندگی میکرد ، خطاب به شهاب گفت : زنگ زدم بچه ها براتون تو یکی از 

رمتون ب می.بهترین هتل هاِی ُمجلِل کربال یه سوییِت خیلی لوکس ردیف کردن.

 اونجا.
 

به مریم که ساکت کنارش نشسته بود کرد و رو به راننده گفت شهاب ارام نگاهی 
 : برادرم چی شد؟ کارتو انجام دادی؟ 

 
جه ی عربی گفت : خیالتون راحت باشه آقا..رسوندمشون فوردگاه هراننده با ل

 پرواز کردن..نگران نباشید.  بغداد..با هواپیما خصوصی
 
 

 مریم ارام رو به شهاب گفت : شهاب رو میگه ؟ 
 شهاب سری تکان داد و گفت :اره ..

 مریم ادامه داد : با شهاب اومدین اینجا؟ 
 

شهاب پلک هایش را روی هم فشرد و گفت : اره..با شهاب اومدم ..اون دیشب 
 برگشت پاریس.

 
 

***** 
راننده مقابِل هتلی ُمرتفع و شیک پارک کرد و گفت : بفرمایید ..فقط اگه ممکنه 
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 بدید تا کارارو انجام بدم .پاسپوراتتون رو به من 
 

 شهاب گفت : فقط من پاسپورت همرامه
تیغه کرده اش کشید و گفت : خب اینجوری که  0مرد دستی به صورِت صاف و 

مشکل پیش میاد..بدون مدرک که نمیشه..باید یه کارت شناسایی همراِه خانومتون 
 باشه.

 
درستش میکنم شهاب با بی خیالی شانه ای باال انداخت و گفت : خودم 

 ..چشمشون به پول بخوره ،سند و پاسپورت براشون بی اهمیت میشه.
 

دسِت مریم را گرفت و او را به دنباِل خود به حرکت   شهاب این را گفت و سپس
 دراورد.

 
 

شهاب وارِد البِی هتل شد ،مقابِل زِن جوانی که پشِت پیشخوان نشسته بود ایستاد 
 و به انگلیسی گفت : 

excuse me ,can you  speech english ? 
 تونید انگلیسی صحبت کنید؟( )معذرت میخوام..شما می

 
زن نگاهی به چهره ی شهاب کرد که کامال مشخص بود عرب نیست و گفت : 

yes sir()بله قربان 
 

 جه ای غلیظ شروع به صحبت با زن کرد .هبا لشهاب سری تکان داد و 
 

و به شهاب چیزهایی گفت و خودش از زن که مشخص بود تقریبا قانع شده ،ر
 پشِت پیشخوان بیرون امد و با دست به انها اشاره کرد که پشت سرش بروند.

 
دقایقی بعد ،زن پشِت درِب اتاقی که کناِر ان حک شده بود مدیریت ، ایستاد ،در 

 شهاب را به داخل دعوت کرد.  زد و سپس مودبانه
 
 

 .شهاب و مریم وارِد اتاِق مدیریت شدند
 ظاهرا مدیر مردی باشخصیت بود.
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ُکت و شلوار مشکی و پیراهِن ابی اسمانی پوشیده و کراواتی مشکی نیز بسته 
 بود.

 به انها اشاره کرد..خوش آمد گفت و انها را به نشستن دعوت کرد.
 
 

 به با مدیر آمریکایی پا روی پا انداخت  و کامال  مسلط با لهجه ی غلیظِ  شهاب
ع به صحبت کرد و مدیر نیز مودبانه به نشاِن فهمیدن سر زبان انگلیسی شرو

 تکان داد و چیزهایی گفت.
 

کشوِر فرانسه روِی ان  طالیی رنگِ که آرمِ   جگری رنگش شهاب پاسپورتِ 
حک شده بود را به سمِت مدیر گرفت و سپس با اشاره به مریم ،چیزهایی را 

 برای مدیر توضیح داد.
 

دی زد ،پلک هایش را به نشاِن اطمینان روی هم لبخن با دیدِن پاسپورتمدیر
 گذاشت و سپس تلفِن روی میزش را برداشت و شروع به صحبت کرد.

دقایقی بعد، همان زنی که پشِت پیشخوان با شهاب صحبت کرده بود، وارِد اتاِق 
 مدیریت شد و لبخند زنان کمی کمرش را خم کرد و رو به شهاب گفت : بفرماایید 

 
برخاست، با مدیر دست داد و سپس پاسپورتش را برداشت، دسِت شهاب از جا 

 مریم را گرفت و از اتاق خارج شد.
 
 

 شهاب در البی هتل ،رو به راننده اش گفت :
 هستم 029اتاق  

انگاه دست در جیبش کرد و از کیِف پوِل مشکی اش،دسته ای یورو دراورد و ان 
باش..بهت نیاز دارم ..هرجا میری را به سمِت راننده گرفت و گفت :فعال همینجا 

 ،برو ولی در دسترسم باش.
 

ا چشمانش برق زد،تا کمر دوال شد و گفت : به روی چشم وهمرد با دیدِن یور
کافیه یه میسکال بندازین، فورا دِم   اقا..چشم..همین اطراف هستم ..کارم داشتین

 درم..خیالتون راحت اقا..
 

 شهاب سری تکان داد و گفت : اوکی
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 پیاده شدند. 22نگاه دسِت مریم را گرفت و به سمِت اسانسور رفت و در طبقه یا
 

متری بود با تماِم  09اتاقی که به انها اختصاص یافته بود ،یک سوییِت 

 امکانات..شیک و لوکس..
 

 مریم رفت و روِی تخِت دونفره نشست.
 شالش را باز کرد و روی تخت انداخت.   چادرش را برداشت و

دردناکش را از کفش بیرون آورد و روِی تخت دراز کشید، اما هنوز پاهاِی 
سرش به تخت نرسیده ،شهاب با لحنی جدی گفت : پاشو دوش بگیر..با لباسای 

 کثیف رو تخت نخوابیا.
 خوام بخوابم  مریم فورا سِر جایش نشست و ارام گفت : خستمه..می

 
..تماِم لباسات خاکیه ..بلند  شهاب با همان لحن ادامه داد : گفتم پاشو دوش بگیر

 شو بچه..
 

مریم سر به زیر و مظلومانه از تخت بلند شد و گفت : خب برم حموم ، لباس 
 ندارم بپوشم.

 
 
 

شهاب گفت : تو حمام حوله دست نزده هست ، دوش بگیر ،حوله رو دوِر تنت 
 بخرم و بیام..  بگیر تا من برم برات لباس

 
 را پایین انداخت و وارِد حمام شد ..مریم ماننِد جوجه اردک سرش 

صدای شهاب را شنید که تلفنی در حاِل صحبت با همان راننده ی عرب بود و 
 سپس از اتاق خارج شد.

 
در قفسه هاِی شیکِ حمام همه چیز بود ،حوله هاِی سفید رنگ و دست نزده که 

 ند.فانتزِی آکب هنوز از پاکت در نیامده بودند به اضافه ی مواِد شوینده و لیف هایِ 
 

 اب را باز و وان را ُپر کرد .
سپس کمی شاورژن در اب ریخت و کمی ان را هم زد تا َکف کند و در اخر 

 لباس هاِی سیاهه کثیفش را درآرد و داخل وان دراز کشید و چشمانش را بست.
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 انقدر خسته و کوفته بود که همان جا در وان خوابش برد.
فتاب غروب کرده بود ،فورا اِب وان را تخلیه کرد وقتی چشمانش را باز کرد ،ا

 و زیِر دوش ایستاد که صدای شهاب را از پشِت در شنید ..
 از دوش فاصله گرفت و رفت پشت در ایستاد و گفت : بله؟ 

ساعِت که اون  4شهاب :چیکار میکنی اون تو؟ حالت خوبه ؟اتفاقی افتاده ؟االن 

 تویی.
 

 یرم میام .گ میود..االن دوش مریم : تو وان خوابم برده ب
شهاب گفت : واست لباس گذاشتم روی تخت، من میرم بیرون ،لباساتو که 

 گردم . پوشیدی،برمی
 

شهاب این را گفت و سپس صداِی به هم خوردِن درِب سوییت، نشان دهنده این 
 بود که وی خارج شده.

 
 فورا دوشی گرفت و حوله پیچ از حمام خارج شد. 
 

خرید که آرم و ادرس یک مجتمع تجاری روی ان بود ،روی  عدد پکیجِ  29

 خورد. تخت به چشم می
 

اول بزرگترین پکیج را باز کرد که در ان یک عدد پالتوی مشکی بود که دوِر 
 گردنش خز داشت .

 در پکیِج بعدی دو عدد شلوار جین بود.
 
حتی اردر پکیج های دیگر ،بلوز شلوار 

 تیشرت..کفش......ژاکت..بافت..روسری.ُبروس
 جوراب.. گِل سر ..اسپری و مام و کرم مرطوب کننده و حتی سه دست 

 فانتزی زیرِ  -ِسِت لباسِ 
 

 فورا موهایش را خشک کرد.
 کمی برایش بزرگ بود.  را پوشید که البته قالِب ان زیر ها -لباسیک دست از 

 ُسرمه ای را نیز به تن کرد.-بلوز شلواِر بافِت سفید
شست..موهایش را با سشوار خشک کرد و مشغوِل شانه کردِن جلوی اینه ن

 موهایش شد.
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موهایش را دو دسته کرد و در دوطرفه شانه هایش بافت و کش های عروسکی 
که هم رنگ و طرِح لباسش بود را در انتهای موهاِی بافته اش بست تا 

 نشود.  باز
سمِت تخت رفت  در نهایت مقداری کرم مرطوب کنند به دست و پاهایش زد و به

 و زیِر لحاف خزید.
 چشمانش را بست و به اتفاقاتی که افتاده بود فکر کرد.

 دقایقی بعد، کسی در زد ..
 فورا از جا برخاست و پشِت در ایستاد و گفت : کیه ؟

 صدای شهاب را شنید که ارام گفت :منم 
 

 مریم فورا در را باز کرد.
رتاپای مریم انداخت که در ان بلوز شهاب در درگاِه در ایستاد و نگاهی به س

شلواِر بافِت عروسکی و ان موهای بافته شده که در دو طرِف شانه اش افتاده 
 بود،شبیه بچه ها شده بود و سر به زیر وارد شد .

 .ی گذاشتجالباس  زویِ  ش را در اورد وپالتوی
ساعت مچی اش را نیز روِی میز توالت گذاشت و به سمِت پکیج های خریِد 

خودش رفت و یک دست ِسِت ورزشِی مشکِی ساده با مارِک نایک را به همراِه 
 ت برداشت، اتیکت هایشان را باز کرد و وارِد حمام شد.-شور
 

مریم بغض کرده روی تخت نشست و ارام با خودش گفت : چرا دیگه باهام 
می  د ووارد میشحرف نمیزنه..چرا شهریار اینجوری شده ؟ چرا مثل همیشه که 

 شت..حتما دیگه دوسم نداره.ذابوسیدم ، محلم ن
 ارام ارام اشک ریخت و زیِر لحاف خزید ..
 به راستی که او عقلش را از دست داده بود.

و بگوید ، اخه مریِم احمق ،این ادِم خشک و   یکی نبود بر سرش فریاد بزند
 بداخالق کجا و شهریاِر مهربان کجا..

ت جدا نمیشد و همیشه تو رو تو بغِل خودش مگر نه اینکه شهریار لحظه ای از
 نگه می داشت..خب این کجا و ان کجا..!

کاش یکی بود و بر سرش فرباد میزد و او را از خواب بیدار میکرد و از اشتباه 
 درش می اورد.

 ارام و مظلومانه اشک ریخت .
 ندِر حمام که باز شد، فورا لحاف را روِی سرش کشید ،چند دقیقه بعد از پایی

 رفتِن تشکِ تخت ،متوجه شد که شهاب لبه ی تخت کنارش نشسته.
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شهاب لحاف را از روی صورِت مریم کنار زد و گفت : چی شده ؟باز که داری 
 گریه میکنی ..! من موندم تو این اشک ها رو از کجا میاری؟

 
 مریم دستش را روِی صورتش گذاشت و چیزی نگفت .

پاشو عزیزم.. گفتم شاممون رو بیارن  شهاب دسِت او را کنار زد و گفت :
 همینجا..

 
 خوام  مریم شانه ای باال انداخت و گفت : نمی

 شهاب : نهار هم که یه لقمه بیشتر نخوردی ..پاشو باید غذا بخوری .
مریم به پهلو خوابید ، پشتش را به شهاب کرد و گفت : گرسنه نیستم شهریار 

 ..تو بخور..
 

 یر داد و کامال جدی گفت : گفتم پاشو ..یعنی پاشوناگهان شهاب لحنش را تغی
انگاه لحاف را از روِی مریم کنار زد و گفت : زود باش بچه ..پاشو برو دستتو 

 بشور 
 

اول  در همین لحظه ،زنگِ سوییت به صدا درآمد و شهاب برخاست و رفت
ساِک خرید برداشت ، روِی سر او روسرِی که برای مریم خریده بود را از 

 داخت و گفت : بکن سرت ..ان
 را باز کرد. رفت و آن  در آنگاه به سمِت 

گارسونی با لباِس فرم ، یک میز متحرِک دو طبقه را داخل اورد ،غذا ها را 
 روِی میِز نهار خورِی شیشه ای چید.

عنواِن انعام به سمِت گارسون گرفت و   شهاب از کیفش یک اسکناِس ُدرشت به
 سوییت خارج شد.گارسون با تعظیمی از 

 
شهاب با اخم رو به مریم گفت : هنوز که نشستی ؟ مگه با تو نیستم میگم پاشو 

 دستتو بشور ؟ 
 

مریم فورا از جا برخاست و وارِد حمام شد و پس از شستِن دستش امد و با چهره 
 ای َپکَر و سر به زیر پشِت نهار خورِی دونفره ،روبه روِی شهاب نشست.

الی به دست گرفت ،تکه ای گوشت را با چنگال برداشت و چنگ  شهاب کارد و
معذرت میخوام باهات   ان را جلوِی دهاِن مریم گرفت و با لحنی دلجویانه گفت :

ُتند صحبت کردم..راستش به خاطر این اتفاقاتی که افتاده کالفه ام واسه همینم 
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 کنترل اعصابم از دستم خارج شده..تو ببخش.
باال گرفت و به چشماِن ابی شهاب نگاه کرد و گفت : مریم چشماِن خیسش را 

ولی من میدونم که تو دیگه منو مثل قبال دوست نداری..قبال خیلی مهربون بودی 
 خندیدی..حاال همش اخم میکنی.. و همش می

 
 شهاب لبخندی غمگین زد و ارام گفت : میدونم ..معذرت میخوام ..حاال آشتی ؟؟؟

به خوردن هایت لقمه را از شهاب پذیرفت و شروع مریم کمی ناز کرد اما در ن
 کرد.. و خوش آب و رنگ خوشمزهان غذاهاِی عربِی 

پس از صرِف شام ،مریم با احتیاط سرش را باال گرفت و گفت : حوصلم سر 
 رفته شهریار..بیا بریم بیرون ..بریم َحرم ..

الن تو ه اشهاب اندکی مکس کرد و گفت : نمیشه..ممکنه کسی ببینتت ..گفتم ک
 نن..ک تیم..فامیالت ببیننت بیچاره ت میچه وضعیتی هس

 
بروشونو بردی و فقط با کشتِن آنا حکِم یه دختره فراری داری که تو االن برای او
 تو اروم میشن.

انقدر عصبی و جدی هستن که حتی پدر و مادرت هم جراِت اعتراض ندارن و 
 بی چاره ها موندن چیکار کنن..

 
یم ؟ مجبوریم اینجا بمونیم؟ بیا بریم ایران ..یا اینکه یرا از اینجا نممریم :خب چر

 بریم پاریس..مگه نگفتی دلت میخواد تو کشوِر آبا اجدادِی خودت زندگی کنی؟ 
 

شهاب سرش را پایین انداخت و ارام گفت : اول باید اَزَمون رفِع اتهام 
نن ما ک فکر می کنیم بریم ..اینجوری بدتربشه..نمیشه که همینجوری ول 

 اشتباهی مرتکب شدیم که از خودمون دفاع نکردیم و فرار کردیم.
همن که بخوایم مثِل ف ربی بلدم و نه اونا زباِن منو میمشکل اینجاست که نه من ع

 چندتا ادم ُمِتَمدن گفتمان کنیم .
  

 مریم :خب بالخره که چی ؟
 

ید کمی اروم بشن تا بشه شهاب : فعال پدرت داره باهاشون صحبت میکنه..اول با
 باهاشون صحبت کرد..

این مسئله ،مسئله ی ابرو و حیثیته ،موضوِع بی اهمیتی نیست که بخوام برم 
 اونجا باهاشون گالویز بشم و بعدشم ول کنم برم.
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مسئله ناموسیه و عرب ها هم که کال ناموس پرستن و کافیه مسئله ای پیش بیاد تا 

 طرفو زنده به گور کنن..
از مرگ نمی ترسم ..بی دست و پاهم نیستم که بخوان بالیی سرم بیارن ..اگه  من

اونا سالح دارن ، منم دارم ،شهاب اشاره ای به ُکلِت کمری اش که روِی پاتختی 
ونم آدم ت و پورت کنم و تهدید کنم ..منم میگذاشته بود کرد و گفت : منم بلدم هارت

 ..از هیچ َکس و هیچ چیز هم نمیبکشم ، هم توانشو دارم و هم شجاعتش رو
ترسم ..اما میدونم اگه درگیری پیش بیاد، نه تنها این موضوع حل نمیشه ، بلکه 

پیچه و اتهام که از ما برداشته نمیشه ،تازه یه انگِ  موضوع بیشتر به هم می
 دیگه هم بهمون می چسبونن.

 
 

خواستی بری  شهاب از جا برخاست و گفت : پاشو بپوش ببرمت حرم..مگه نمی
 زیارت ؟

 
 مریم : میشه؟ مگه نگفتی نباید کسی ببینتم؟

 
 شهاب :احتیاط میکنیم ..

مریم از جا برخاست و شلوار جین و ژاکِت بافِت زیتونی اش را برداشت و به 
 سمِت حمام رفت و انها را پوشید و بیرون امد.

رد و یک زیتونی اش را به صورِت مدِل لبنانی به سر ک-روسرِی ساتِن سفید
سیلور گوشه ی ان زد و در اخر کفِش اسپرِت سفیدش را به پا کرد و بندهای ان 

 را به شکل پروانه گِره زد و عبایش را به سر کرد.
 

شهاب همان پالتو و شلواِر مشکِی مارَکش را که کثیف شده بود،به خشک شویِی 
 هتل سپرده بود و حاال شسته و اتو شده و کاور شده برایش آوردند

شلوار را به پا کرد و پالتو را روِی ژاکِت مشکی اش به تن کرد و شال گردنش 
هاِی چرِم واکس خورده اش را که از  ِر گردنش انداخت و در نهایت پوترا دو

تمیزی برق میزد را به پا کرد ، ساِق ان را روِی شلوارش کشید و زیِپش را باال 
 کشید.

هم بپوش ، بیرون خیلی سرده ..همین ساعتش را به دست کرد و گفت :پالتوتو 
 االنشم سرما خوردی
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 وام :گرمه..ژاکتم ضخیمه.خ ت : نمیمریم سری تکان داد و گف
 ایی که برات گرفتمو بپوش دستات یخ نکنهه شهاب : پس دستکش

 
 

مریم سری تکان داد و به سمِت کشوِی دراور رفت و دستکشهاِی بافِت زیبایش 
 ریم ؟ را به دست کرد و گفت : ب

 
شهاب دستکش های چرِم اصِل خودش را از روِی پاتختی برداشت و گفت : 

 بریم.
 

شب بود و  29رفتند، ساعت  دقایقی بود که دوشادوِش هم به سمِت حرم می

انقدر سنگین بود که جاِی سوزن   جمعیِت هیئت ها و عزاداراِن بین الحرمین
 انداختن نبود.

 راه نبود تا وارِد صحن شوند.جمعیت در هم می لولیدند و اصال 
شهاب پشِت سِر مریم ایستاد،از پشت به او چسبید و بازوهایش را از دو طرف 
دوِر شانه هاِی او پیچیده و به سختی میاِن جمعیت که اکثرشان مرد بودند ،راه 

 و پیش میرفت.  باز میکرد
 

ود و ِد ابالفضل بحاال ُدُرست در میاِن بین الحرمین ایستاده بودند،سمِت چپشان گنب
 سمِت راست هم گنبِد امام حسین )ع(

مریم با چشماِن خیس به گنبِد اباعبدهلل ُزل زد و لحظه به لحظه گریه اش شدیدتر 
شد تا اینکه شهاب نگران شد و با دستاِن پوشیده در دستکش ،صورِت خیس از 

 ببینداشکِ او را قاب گرفت ، کمی کمرش را خم کرد تا صورِت مریم را بهتر 
،انگاه با انگشتهای شصت ،اشک هاِی او را پاک کرد و گفت : گریه نکن مریم 

 ..خواهش میکنم 
 

 مریم پیشانی اش را به قفسه ی سینه ی شهاب تکیه داد و گریه اش شدت گرفت
شهاب دستانش را حوِل تِن مریم گرفت و او را به سینه ی خود فشرد و ارام ارام 

 . بادست ،پشِت کمِر او میزد
 

دقایقی به همین منوال گذشت و بالخره مریم ارام شد و با صورِت و دماغی که 
 به خاطره گریه و سرما سرخ شده بود ، گفت : نمیشه بریم داخل ؟ 
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شهاب نگاهی به افق انداخت و گفت : خیلی شلوغه ،،بعید میدونم داخِل صحن 

 ،جا باشه 
 

او را باد میزد، از کنارشان  درهمین لحظه یک زِن ایرانی در حالی که شوهرش
که  و رو به شهاب رد شد و مرد ،نگاهی به هیکِل ظریف و کوچکِ مریم کرد

گفت : اقا برگرد..نرو جلو..از صبح تا حاال    یم را میاِن بازوانش گرفته بودمر
چند نفر زیِر دست وپا موندن..خانم خودمو هم از زیر دست و پاِی جمعیت کشیدم 

دیر کرده بودم االن خفه شده بود..خانمتو همین جا بزار و  بیرون ..یه لحظه
 خودت برو.

مرد این را گفت و در حالی که دسِت همسرش که حاِل خرابی داشت را گرفته 
 بود،از کنارشان رد شد.

حق با ان مرد بود، جمعیت انچنان در هم گره خورده بود که ماننِد امواِج دریا 
ه گشتند و محال بود ک ه به جای اولشان باز میرفتند و سپس با فشاری دوبار می

فت خفه شدنش ر جمعیت عبور دهد،اگر میمریم بتواند خودش را از بین این 
 حتمی بود

 
 مریم آهی کشید و گفت : ای کاش میشد بریم داخل..دلم هواِی حرم رو کرده..

وش البته حق هم داشت ،هر کِس دیگر هم جای او بود و میاِن ان جمعیِت سیاه پ
گرفت و صداِی طبل ها و نوحه سرایی های جانسوز را در ان موقعیت  قرار می

 می شنید، یقیناً دلش هواِی آن ارامگاِه مقدس رامیکرد.
 

ناراحت نباش ..من هر  شهاب خم شد و نگاهی به صورِت مریم کرد و گفت :
 رمت داخل..ب طور شده می

ر میاِن سینه اش جا داد و از شهاب بازوهایش را باز کرد و مریم را از پشِت س
دو طرف محکم او را به خود فشرد و هیکِل نحیِف او را در میاِن هیکِل قوی و 
 ُدرشت خودش قاب گرفت و سپس ارام ارام از البه الِی جمعیت جا باز میکرد.

اما هنوز چند قدمی نرفته بودند که مریم ان پایین اکسیژن کم اورد و احساِس 
 خفگی میکرد

کردند و شهاب با ان  داشت ،به اندازه کافی جمعیت به انها فشار وارد میحق هم 
 قد و قامِت درشت هم که کال مسیِر جریان هوا را برای مریم بسته بود.

هیکِل ُدرشِت شهاب بود که   البته اگر تا ان لحظه سر پا بود هم به خاطِر همین
و   ان به او تنه نزننداو را ماننِد مرواریدی در صدف نگه داشته بود تا دیگر
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گرنه اگر تنها بود قطعا تا االن او را زمین زده بودند و زیِر پاِی جمعیت جان 
 باخته بود.

 
ستیِن پالتوِی شهاب که دوِر شانه های او حلقه زده بود را چنگ زد و آ  مریم

 ونم نفس بکشمت شهریااااار ..دارم خفه میشم..نمیگفت : شهریارررر..
فشاِر جمعیت ُمدام به این سمت و ان سمت متمایل میشد، سرش شهاب که میاِن 

را پایین گرفت، نگاهی به مریم انداخت و فورا خم شد و دو دستش را دوِر ران 
 های او پیچید و او را ماننِد بچه ها از زمین بلند کرد

 
رش در کناِر سِر شهاب قرار گرفت س که حاال هم ارتفاعه شهاب شده و مریم
طِر بلندی قِد او که اِز اطرافیان بلند تر بود، توانست هوای تازه به خا بود،

 .استشمام کند 
سر   فورا دو دستش را دوِر شانه های َپهِن شهاب حلقه کرد و چانه اش را رویِ 

شانه ی او گذاشت و با ِهرس شروع به کشیدِن نفس های عمیق کرد و اکسیژن 
 را بِه ریه هایش فرستاد.

 
 شدی؟ نفست باز شد؟  شهاب گفت :بهتر

 
مریم که حاال لبش درست کناِر گوِش شهاب بود،ارام گفت : اره ..اون پایین 

 داشتم خفه میشدم..
متری ،ماننِد 2سانتی در برابِر شهاِب  265حق هم داشت به هرحال مریم با ان قدِ 

 طفلی بود که کناِر انسانی بالغ ایستاده..
 
 
 

درحالیکه مریم را بغل کرده بود، توانست ضرب و زور   بالخره شهاب با هزار
میاِن ان جمعیِت میلیون نفری ،راه باز کند و خودش را به صحِن اصلی که به 
حرم راه داشت برساند، اما متاسفانه به علِت ازدحام ،درهاِی طالیِی ورود به 

 ضریح را بسته بودند..
 هر سال وضع همین بود..

پاِی جمعیت خفه شده بودند و از ان پس  زن در حرم زیرِ  0چند ساِل گذشته ، 

براِی جلوگیری از ان اتفاق، ماه محرم ،درهاِی حرم را می بستند و زائران اگر 
توانستند خودشان را تا داخِل حیاط برسانند و همان  کردند ،می خیلی زرنگی می
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کار نبود و جا سِر پا سالمی بدهند و خارج شوند؟ و گرنه زیارت کردنی در 
 یون نفری ،از سرشان زیاد بود.عیِت چند میلم در ان جمهمین ه

 
 شهاب رفت و کناِر ستونی ایستاد و مریم را روِی زمین گذاشت..

مریم پایش که به زمین رسید ،عبایش را دوباره روِی سرش کشید و گفت : 
س کردم که نتونم نف خواستم اذیت بشی..معذرت میخوام..فکر نمی ببخشید...نمی

 بکشم ..
 

 اب نفسی عمیق کشید و گفت : اشکال نداره عزیزم..شه
 مریم نگاهی به جمعیت کرد و گفت : حاال چجوری برگردیم؟؟

 و نیمه.. 22شهاب : فکر کنم تا یه چند ساعِت دیگه خلوت تر بشه..االن ساعِت 
شهاب این را گفت به فرش هایی که در حیاط پهن شده بود،اشاره ای کرد و گفت 

 ی؟خوای بشین : نمی
 
 
 

 مریم گفت : اره ..وضو هم دارم ..باید نماز زیارت بخونیم ..
 به راستی چند وقت بود که مریم نماز نخوانده بود؟ 

رفت ، نماِز اول وقتش ترک نمیشد ..اکنون  همان مریمی که َسرش هم می
سال بود که نماز نخوانده بود..البته حتی خوده خدا هم از او در ان  2نزدیکِ 

 ت انگیز، توقعی نداشت ..وضعیِت رق
توان داشت که هم الل بود و هم فلج که حتی  چه توقعی از یک دختره افسرده می

توانست خودش را در دستشویی آب کشی کند... و شب ها خودش را در  نمی
 رختخواب خیس میکرد..!!!

 به راستی دورِی شهریار ،چه بر سِر مریم آورده بود ؟
ی اش هم معجزه ای بوده باشد تا مریم اندکی از عقل اصال شاید وضِع روانِی فعل

 فاصله بگیرد و استراحتی به رواِن خسته اش دهد.
به راستی که دنیاِی دیوانگان ،عجب دنیاِی آرامی بود.آنقدر آرام و بی 

 دغدقه..گویی که هرچه میکشد از َبهِر همین عقل و شعور بود.
 

 .دو رکعت نماِز زیارتش را خواند و سالم داد
 شهاب کنارش نشسته و به گل های قالی ُزل زده بود.

 مریم سجده کرد ،ُمهر را بوسید و سپس رو به شهاب گفت : شهریار؟
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 شهاب سرش را باال گرفت و گفت : جانم؟
 

 مریم لبخندی زد و گفت : تو نمیخوای نماز بخونی؟ 
.ُهل شهاب که ظاهرا می دانست شهریار نماز خواندن بلد است،اما خودش نه .

 شد و گفت : خب راستش ..وضو ندارم .
مریم گفت : باید همونجا تو هتل وضو می گرفتی..االن تو این جمعیت تا بخوای 

 خودتو برسونی به وضوخانه یک ساعت طول میکشه..
 

 شهاب کمی حرفش را مزه مزه کرد و سپس با احتیاط گفت : مریم ؟ 
 مریم روِی دو زانو نشست و گفت : جانم ؟

چه حد متوجِه تفاوتهاِی بین منو برادرم  با شک و تردید گفت : تو تا شهاب
 میشی؟

 
 مریم :یعنی چی؟؟

شهاب شانه ای باال انداخت و گفت : یعنی ممکنه که منو برادرم رو یه روزی 
 اشتباهی به جای هم بگیری؟

 
 مریم خنده ای کرد و به سادگی گفت : خب نه..شما دوتا خیلی باهم فرق می

 هرچقدر تو خوب و مهربونی ، به جاش شهاب بداخالق و نچسبِه ..کنید..
 

شهاب اهی کشید و گفت : که اینطور.. اگه االن مثال من بهت بگم که شهریار 
 نیستم ..باورمیکنی؟

 
 مریم با تعجب گفت : یعنی چی که شهریار نیستی؟ پس کی هستی؟

 
ه االن بهت بگم که من شهاب ارام گفت : دارم مثال میزنم ..منظورم اینه که اگ

 شهاب هستم و تو اشتباهی منو به جای شهریار گرفتی ..تو چیکار میکنی ؟
 
 
 

 مریم اندکی تاًمل کرد و سپس با خنده گفت : ُنچ ..نمیشه..تو شهاب نیستی..
شهاب یک تاِی اَبرویش را باال انداخت و گفت :از کجا مطمئنی؟ خب ما دوتا 

یه به هم هستیم ..حتی مادرمون که مارو به دنیا دوقلوهای همسانیم ..کامال شب
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 گیره. آورده هم گاهی مارو با هم اشتباه می
 

مریم لبخندی زد و گفت : اره خب ..ولی تو شهاب نیستی ..چون اگه بودی ،این 
همه ساعت منو کناره خودت نگه نمی داشتی ..شهاب از من خیلی بدش میاد 

حبت بشه، اونوقت بیاد دو روز منو ..حاظر نیست حتی یک کالم باهام هم ص
 کناره خودش نگه داره و ازم حمایت کنه؟ 

تو و برادرت فقط ظاهرتون شبیه به همه..ولی شخصیت .رفتار و کال همه 
 چیزتون با هم فرق می کنه..

 ..نگ دل و بی رحمه س شهاب  
سته که نم چرا..اخه من ُدر.نه تنها از من ، بلکه از همه بیزاره..درحالیکه نمیدو

رسم،ولی هیچ وقت ازش بدم نمیومده،راستی شهریار؟؟؟ چرا شهاب ت ازش می
 اینجوریه؟؟؟ 

 
 شهاب غمگین سرش را به زیر انداخت و ارام زمزمه کرد:اشتباه میکنی مریم ..

 
 مریم گفت : چیو اشتباه میکنم ؟

فر نشهاب : اینکه فکر میکنی شهاب از تو متنفره ..حقیقت نداره ..اون از تو مت
نیست..اتفاقا اگر اتفاقی برات بیفته ،به اندازه ی من ازت حمایت میکنه ..مطمئن 

 باش.
 مریم : پس چرا اینجوری رفتار میکنه؟ 

هیچوقت بلد نبوده  هنه کشهاب ارام و با سری افکنده گفت : شاید به خاطره ای
 ابراِز عالقه کنه ..!

 
کمی از او   جیِب پالتویش شهاب این را گفت و سپس از جا برخاست و دست در

 فاصله گرفت و مشغوِل قدم زدن شد.
 

 مریم با گنگی چشم به شهاب دوخت و گفت : چش شد؟!!
 

زانوهایش را بغل گرفت و با ناراحتی اطراف را نگاه میکرد که ناگهان با پسِر 
عموِی پدرش که با چشمانی به خون نشسته از ان سوِی جمعیت به او می 

 شم شد.نگریست،چشم به چ
 خدای من ، عادل اینجا چه می کرد..!!!

آِب دهانش را با ترس قورت داد و بدوِن اینکه تکان بخورد بازبانی که گیر کرده 
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 ی یار؟  ش شه شهررر  بود گفت :
 

شهاب که گویی متوجِه رنگِ پریده ی مریم شده بود ،فورا به سمِت او امد و گفت 
 : چی شده ؟ 

 پسرعمو بابامعادل...ه سمِت جمعیت کرد و گفت : مریم با وحشت اشاره ای ب
 

 شهاب :کجاست؟
 گفت :اوناهاش ایستاده بود نگه داشت و ادلانگشتش را به سمِت جایی که ع مریم

 ...داره میاد اینجا
 

 شهاب نگاهی به جمعیت انداخت و گفت : کدومشونه؟
اره ناهاش دمریم فورا از جایش بلند شد،پشِت سِر شهاب سنگر گرفت و گفت ، او

 باسرعت میاد این طرف..
 

 جاِی دعوا واینجا بریم ..اینجا شهاب فورا دسِت مریم را گرفت و گفت :باید از 
درگیری نیست. این را گفت و سپس در حالی که دسِت مریم را گرفته بود، به 

 سمِت جمعیِت پشِت سرش قدم برداشت.
کشید،  به دنباِل خودش میشهاب در حالی که دست مریم را محکم گرفته و او را 

 تند تند بیِن جمعیت راه باز میکرد..
مریم برگشت پشِت سرش را نگاه کرد و با ترس گفت : داره بهمون میرسه 

 شهریار..
 

دوید و مریم هم نفس نفس زنان  شهاب پا تند کرد و دوان دوان بیِن جمعیت می
 پشِت سر او می َدوید.

 
سِر انها با چشماِن به خون نشسته تعقیبشان می انها می دویدند و عقیل نیز پشِت 

 کرد.
 بالخره از صحن خارج و وارِد بین الحرمین شدند..

شهاب مسیرش را عوض کرد و راِه کوچه پس کوچه هاِی اطراِف بین الحرمین 
 کشاند .. را پیش گرفت و مریم را به دنباِل خودش می

 
 فرار کنند.  ندبالخره پس از چند دقیقه موش و گربه بازی توانست
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شهاب تکیه به دیوار داد و نفس نفس زنان گفت : عجب آدمه سیریشیه...یکی 
 نیست بهش بگه اخه تو سِر پیازی یا ته پیاز..!!!

مریم دستش را روِی سینه اش گذاشت و درحالیکه نفسش بند آمده بود روِی زمین 
 ه میکرد.نشست و ماننِد ماهِی بیرون مانده از اب دهانش را باز و بست

 
شهاب فورا کنارش زانو زد ،دستش را روِی شانه ی او گذاشت و با ترس گفت : 

 چی شدی مریم ؟ چت شده؟ 
دانست که  مریم چشمانش درحاِل خارج شدن از حدقه بود و ندیده هم می

 صورتش کبود شده ..
 روِی زمین پخش شد و ماننِد مرِغ َپر کنده ،برای اندکی اکسیژن بال بال میزد .

شهاب فورا روی زمین نشست، شروع به ماساژ دادِن قفسه ی سینه ی مریم کرد 
،اما بی فایده بود ،مرگ را به چشم می دید و نفِس اخرش بود که ناگهان شهاب 

روِی مریم خم شد، بینِی او را گرفت ، لبش را روِی لِب او گذاشت و تند تند 
 شروع به دادِن تنفِس مصنوعی به او کرد.

انداخت و درحالی که دراز به دراز روِی   جه در یقه ی پالتوِی شهابمریم پن
کِف آسفالتیه ان کوچه ی تنگ و تاریک خوابیده بود، پاهایش را روِی آسفالت 

 یه شهاب ، اکسیژن بهکشید و بالخره کم کم وقتی دید با تنفس های مصنوع می
هایش  ماِن بسته لبسد، ماننِد نوزادی تازه متولد شده که با چشر ریه هایش می

دانست منبِع  چرخاند ، او نیز حاال که می را به قصِد یافتِن سینه ی مادرش می
می انداخت و سعی داشت تا او  یقه ی  پنجه در  شهاب است ،لبهاِی   اکسیژنش

 دهانش را بر دهاِن او بگذارد.
 

او نفسی به گذاشت ، ت شهاب با فاصله های منظم دهانش را بر دهان مریم می
 میداد و سپس فاصله

 دوباره کارش را از سر می گرفت.  رفت ، نفسی می گرفت وگ می 
انقدر کارش را تکرار کرد تا بالخره نفس های مریم به حالِت عادی برگشت و 

 دست از تقال کردن برداشت و چشمانش را بست .
 

 د ،از باز گشایِی راِه تنفسش کسب کرده بو  شهاب با دیدِن آرامشی که مریم
 پشتش را به دیوار تکیه داد و پاهاِی بلندش را روِی زمین دراز کرد..

سرش را به دیوار تکیه داد ، چشمانش را بست و پشِت سِر هم نفس های عمیق 
 کشید تا نفِس خودش هم برگردد. می
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 ُشکِر خدا کوچه خلوت بود و حتی پرنده هم پر نمیزد، 
ن به زور به یک متر و نیم می رسید یک کوچه ی ُبمَبست و باریک که َعرِض ا

. 
 

دید، قطعا به سالمِت عقلشان َشک  هرکس می آمد و انها را در ان وضعیت می
 کرد. می

مریم دراز به دراز کِف کوچه ،به ُپشت خوابیده بود و شهاب هم روِی زمین 
 را به دیوار تکیه داده بود.  نشسته، پاهایش را دراز کرده و سر و کمرش

 
ه همین ِمنوال گذشت تا اینکه بالخره شهاب به خودش آمد و خودش را دقایقی ب

به سمِت مریم کشید ، دستش را زیِر شانه هاِی او برد و با یک فشار،او را نشاند 
 تونی راحت نفس بکشی؟  وگفت :مریم ؟ خوبی؟ می

 
مریم چشمانش را گشود و با تنی ِکِرخت که باز هم تواِن حرکت از آن َسلب شده 

، چشم در چشماِن ابِی شهاب دوخت که در تاریکی برق میزد و مجددا پلک بود
 هایش را روی هم گذاشت.

 
شهاب باال تنه ی مریم را به سینه ی خودش تکیه داد ، مبایلش را از جیبش 

 بیرون آورد و مشغوِل شماره گیری شد..
یا و ببه صحبت کرد : الو رحمان .. سریع پاش  چند لحظه بعد با مخاطبش شروع

 رم ..ذا رو روشن می  اینجا..جی پی ِاَسم
 عجله کن ..اگه تا یه ربع دیگه اینجا نبودی،دیگه نیا..
 شهاب این را گفت و سپس بی خداحافظی قطع کرد.

 
گوشی را در جیبش گذاشت و دستش را نوازش گونه بر صورِت مریم کشید و 

 گردیم هتل .. گفت : االن رحمان میاد دنبالمون برمی
یقاً یک ربِع بعد رحمان تماس گرفت و گفت که راه بسته است اتومبیلش را سر دق

 خیابان پارک کرده.
 

 شهاب مریم را روِی دو َدست بلند کرد و او را در اغوش گرفت و به راه افتاد.
مریم قدرِت عضالتش را از دست داده بود و حتی توان نداشت تا دستانش را باال 

های شهاب حلقه کند تا تماِم فشار و سنگینِی وزنش روِی ببرد و الاقل دوِر شانه 
 دستاِن او نباشد.



romantops

 
544 

 

 
 سرش را در گردِن او فرو ُبرد و چشمانش را ارام بست.

شهاب اول نگاهی به اطراف کرد و وقتی خیالش اسوده شد که امن است ، 
 مسیرش را به سمِت خیاباِن اصلی کج کرد..

 
ن دوید و گفت : سالم اقا..چی شده؟ ...برا رحمان با دیدِن انها فورا به سمتشا

 خانم اتفاقی افتاده؟ 
 

 شهاب به او توپید و گفت : به جای حرف زدن ،دِر ماشینو باز کن .
 رحمان فورا دِر عقِب اتومبیل را باز کرد، 

شهاب مریم را روِی صندلی عقب نشاند و خودش نیز کناره او نشست و رو به 
 روخونه شبانه روزی..میخوام دارو بگیرم..رحمان گفت : اول برو یه دا

 
 رحمان گفت : چشم آقا ..

 سپس استارت زد و از انجا دور شدند..
 

خونه دارو تقریبا بیست دقیقه بعد مقابِل یک دارو خانه ایستاد و گفت : اینم از
 رمایین تا برم بگیرم بیام ..بف ؟ا واین اقخ ..چی می

 شهاب گفت : کاغذ و قلم داری؟  
 

مان سری تکان داد و از داشبورِد اتومبیلش یک دفترچه ی کوچک و یک رح
 خودکار برداشت ، آن را به سمِت شهاب گرفت و گفت : بفرمایید آقا..

 
شهاب تندتند اسِم چند دارو را با خِط خرچنگ غورباقه ای که خاِص پزشکان 

به طرِف  بود، روِی کاغذ نوشت و کاغذ را به رحمان باز گرداند و چند اسکناس
او گرفت و گفت : این داروها رو بگیر بیار..بدوِن نسخه ی ُمهر شده این داروها 

 رو شاید بهت ندن ..حاال تو برو اگه ندادن ، بگو خودم بیام.
 

دقیقه دوباره بازگشت و گفت : شرمنده آقا..هر کاری  5رحمان رفت و پس از 

یه چند تاشو بدون نسخه میدن البته کردم قبول نکردن بدون نسخه بهم دارو بدن ..
 چیکار کنم؟ ولی اون آمپوال رو نمی دن..

 
 شهاب فورا در را باز کرد و گفت : خودم میرم میگیرم ..
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خه پاِی نسهرِ مُ  رحمان گفت : فایده نداره آقا..خیلی جدی هستن..نمیدن ..میگن باید

 باشه ..
 

 شهاب گفت : میدونم ..
 هاِی بلند به سمِت داروخانه رفت.با قدم   شهاب بی توجه به رحمان

 رحمان نیز با کمی فاصله به دنباِل او رفت .
 

بود بازگشت و   چند دقیقه بعد ، شهاب در حالیکه یک کیسه ی دارو در دستش
 کناره مریم جای گرفت..

 
دونستم خودتون دکتر  رحمان پشِت فرمان نشست و با خنده گفت : من اصال نمی

م تاجرین ..البته دست خطتونو که دیدم باخودم گفتم عیِن کرد هستید اقا..فکر می
 دونستم. خِط دکتراست ولی خب نمی

 
شهاب بی اهمیت به رحمان ، یک اسپرِی از کیسه ی دارو ها دراورد و ان را به 
مریم نشان داد و ارام گفت : از این به بعد ،همیشه این اسپری رو با خودت حمل 

ش تا هر وقت نفس تنگی اومد سراغت ،ازش کن ..هر جا رفتی با خودت ببر
 استفاده کنی..باشه؟

 
مریم پلک هایش را به نشاِن َچشم گفتن روی هم گذاشت و آرام گفت : این همه 

 دارو رو چجوری بدوِن نسخه ازشون گرفتی؟ 
 

 نظام پزشکیم دیگه.پروانه ی شهاب با صدایی خسته گفت : با کارِت 
 

رد، از اینه نگاهی حواله ی انها کرد و گفت : رحمان درحالی که رانندگی میک
قیافه ی دختره دیدنی بود..اومد بازم بگه دارو نمیدم که اقا کارتشو هم با ورقه 

رو نوشته بود،گذاشت رو میز ..دختره با دیدِن کارته  ای که داخلش اسِم داروها
ت گذاشفورا داروها رو گذاشت تو کیسه و گذاشت رو میز.تازه چقدرم که احترام 

 و معذرت خواهی کرد از اقای دکتر..
 

رحمان که تازه َفکش گرم شده بود گفت : جسارته اقای دکتر.ببخشید فضولی 
میکنم ..شما ایرانی نیستید؟البته پاسپورتتونو دیدم ماِل فرانسه ست..من فکر 
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میکردم شما در اصل ایرانی هستید که مقیِم فرانسه اید ولی االن اسمتونو رو 
 299اسِم و هم فامیلیتون خارجی بود..من شنیدم اگه   پزشکیتون دیدم ..همکارِت 

سال هم که اروپا زندگی کنی ،بازم اسم و فامیلت همونی میمونه که هست..شما 
 چجوری اسم و فامیلتونو عوض کردین؟

 
 

گفت   شهاب کالفه از ُپرحرفیه رحمان دستی به پیشانی اش کشید و با عصبانیت
آبا  ..فامیلیم هم ،فامیلیه تبارمه نیستم..بلکه اصالتاً فرانسوی رانس: مِن مقیِم ف

 همونی هست که از اول بوده.  اجدادیمه و عوض نشده
 

جه هم هنید؟ البته لک صحبت میرحمان گفت :پس چجوری انقدر خوب فارسی 
ال ایران زندگی س 25نید...من ک خب کلمه ها رو خیلی خوب بیان می دارید ولی

 جه ی عربیمو دارم .ههنوزم ل کردم ولی
 

 شهاب چیزی نگفت و خودش را با تماشاِی بیرون سرگرم کرد .
ی هم خواست سکوت کند و ادامه داد: چه اسم و فامیِل سخت اما گویی رحمان نمی

ردم اسم و لقب های ما عربا پیچیده و طوالنیه ک دارید اقای دکتر..من فکر می
 ا خیلی اوضاعش بدتره ..،ولی انگار اسم و فامیل های اروپ

تلفظ کنم ، ویلیان ..ویلیان کاسیان پالف   چی بود اسمتون ؟؟؟ آها اگه ُدرست
 بود..درسته؟

 
این حرف که از دهاِن رحمان خارج شد، شهاب فورا سرش را به سمِت مریم 

 چرخاند تا عکس العمِل او را ببیند.
صداِی بی رمق و بیمار  مریم اندکی با َشک به رحمان نگاه کرد و سپس با همان

گونه اش گفت : ویلیان نه ..آدریان.. اسمش آدریانه ..آدریان کاسیان 
 پالف..ویلیان اسِم برادرشه.

 
 رحمان از اینه نگاهی حواله ی مریم کرد و گفت : ولی نوشته بود ویلیان ..

شهاب پیش دستی کرد و گفت : تو اشتباه متوجه شدی..حاال هم یه دقیقه به اون 
 ت استراحت بده و به رانندگیت برس ..دیگه حرف نزن ..فک
 

َچشمی گفت و دیگر   حسابی در ذوقش زده شد ،  رحمان که از لحِن جدیه شهاب
 تا رسیدن به هتل، حرفی نزد.
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شهاب مریم را روِی تخت خواباند، عبا و روسری اش را در اورد، جوراب و 

 تنش کشید. کفشش را هم از پایش خارج کرد و لحاف را رویِ 
 تونی تکون بخوری؟  انگاه ارام گفت : هنوزم بدنت بی حسه؟ می

 مریم ارام لب زد : نه ..
شهاب دسِت مریم را در دست گرفت و نیشگونی محکم از او گرفت و 

 دردو حس نکردی؟   گفت:
 مریم : نه ..هیچی حس نکردم 

 
 مینطور..اتو هم هتونی پاتو تکون بدی؟ انگشتای پاه شهاب :تالشتو بکن ببین می

 
مریم تماِم تمرکزش را روِی انگشتاِن پایش گذاشت و اندکی انها را حرکت داد و 

 گفت : اره ..انگشِت پام رو تونستم تکون بدم ولی ساِق پامو نه ..
 
 

خواستم اگه بهتر شده  شهاب سری تکان داد و گفت : برات دارو گرفتم ..ولی می
 انگار هنوز بهش نیاز داری.. باشی ازش استفاده نکنم ..ولی خب

 
واد ..االن که شبه و وقته خوابه ..تا صبح که خمریم سری تکان داد و گفت : نمی

 بیدار بشم ، درست میشه.
 

 شهاب گفت : نه ..بهتره این داروها رو برات تزریق کنم..بهشون نیاز داری.
 

موجود  شیشه ای از کیسه ی داروها برداشت،ان را باز کرد و مایعِ   شهاب،
 وارِد ُسرنگ کرد.  درآن را

ُسرنگ را روِی پاتختی گذاشت ،مریم را که سعی داشت اعتراض کند را به پهلو 
 خواباند و دکمه و زیِپ شلوار جینش را باز کرد.

 مریم از خجالت چشمانش را محکم بست و سرش را در بالشت فرو کرد.
ش برگردد و لباسش را او انقدر ضعیف و ناتوان بود که حتی قدرت نداشت،خود

 پایین بکشد
 ناتواِن ناتوان بود.

 
ِِ زیِر او را -شهاب به اندازه چند بنِد انگشت ،پشِت شلواِر جیِن و کمی هم لباس
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پایین کشید و پس از چند ثانیه،آمپول را در عضله اش تزریق کرد و شلوار را 
 برایش باال کشید و لحاف را رویش انداخت.

 
 ِی پاتختی گذاشت و خودش به سمِت حمام رفت .شهاب دارو ها را رو

دوشی گرفت و دقایقی بعد درحالیکه لباسهایش را با همان گرم ُکن و سوشرِت 
مشکی عوض کرده بود، با موهای خیس آمد و باالِی سِر مریم ایستاد، خم شد و 

 دستش را روِی صورِت او گذاشت و گفت : بهتری؟
 

 سر تکان داد.مریم پلک هایش را روی هم فشرد و 
شهاب نفسی عمیق کشید، رفت و چراغ ها را خاموش کرد و گوشه ی لحاف را 

لبه ی تخت با فاصله ی بسیار زیاد از مریم خوابید.آباژوِر کناِر سرش   باال زد و
 را خاموش کرد و ساعِد دستش را روِی پیشانی اش گذاشت.

پاتختی کنار مریم تنها نوری که در اتاق بود،حاصِل آباژوری بود که روِی 
 روشن بود و نوری بنفش رنگ و خیلی مالیم از ان انتشار یافته بود.

بعد از چند دقیقه، از باال و پایین رفتِن منظم سینه ی شهاب ،متوجه شد که به 
 خواب رفته.

 
 اشکش بی صدا سرازیر شد.

 ُبغض امانش را بریده بود...باخودش گفت: چرا شهریار اینجوری شده.!!؟؟
 خوام بخورمش که انقدر دور از من خوابیده؟ گیره؟ مگه می ازم فاصله می چرا
 

 تماِم شب را بیدار ماند و ارام گریه کرد تا بالخره
 کم کم عضالتش ُشل شد و توانست حرکت کند . 

ارام در جایش نشست ،پاهایش را از تخت اویزان و ُپشتش را به شهاب کرد و 
دش را سرزنش میکرد و فکر میکرد که همچنان بی صدا اشک می ریخت و خو

 حتما اشتباهی از او سرزده که باعث شده شهریار از او سرد شود.
همچنان در حاِل اشک ریختن بود که دست های شهاب بی خبر دوِر پهلوهایش 
 حلقه شد و او را با یک حرکت به سمِت خودش کشید و میاِن اغوشش جای داد.

گذاشت تا از او دور شود اما شهاب او را  مریم دستش را روِی بازوهای شهاب
محکم تر به سینه ی خود فشرد و سر در گوشش با صداِی دورگه و خسته گفت: 

 بگیر بخواب بچه.
 مریم باز هم َتقال کرد و گفت :ولم کن ..میخوام بلند شم ..خوابم نمیاد

شهاب :بهت گفتم که دسِت خودم نیست ..فکرم مشغوِل.حاِل درست و حسابی 
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 خواد ازم دلگیر باشی..معذرت میخوام  ارم..دلم نمیند
 دیدم حالت خوب نیست، نخواستم برات مزاحمت ایجاد کنم تا راحت بخوابی..نمی

 دونستم بیداری..
 

شهاب به پهلو خوابیده بود ،مریم را محکم بغل کرده و بازوهایش را دوِر شانه 
 هاِی نحیِف او پیچیده بود.
اومتش بی اثر است و تواِن خالصی از میاِن آن شانه مریم نیز که می دانست مق

های پهن را ندارد.پس از چندی تقال ،ارام گرفت .تسلیم شد،سرش را روِی 
بازوِی حجیم ِاو تنظیم کرد و در حالی که پشت به او به پهلو دراز کشیده و هیکِل 

 آرام به خواب رفت  نحیفش کامال میاِن هیکِل ُدرشِت او پنهان شده بود،
  

صبح وقتی چشمانش را گشود صدای شهاب را شنید که روِی کاناپه نشسته بود و 
 آرام ارام به زباِن انگلیسی با مخاطبش از آن سوِی تلفن صحبت میکرد.

ش سپرد،اما بدوِن اینکه قصِد استراِق َسمع داشته باشد ،گوش به صحبت های
و به همین علت هم  جه ی غلیِظ آمریکایی صحبت میکردهل اشهاب انگلیسی را ب

مریم اصال متوجه نمیشد،اما درمیان صحبت هایش ناِم آدریان را که شنید، فورا 
در جایش نشست و با موهاِی ژولیده و صورِت خواب آلود، بی حرف ُزل زد به 

 صورِت شهاب
 شهاب خداحافظی کرد و گفت: ُصبِح عالی متعالی ..ساعت هشته خانوم.

 ی؟ آدریان کیه ؟مریم گفت : با کی حرف میزد
 

 شهاب گوشی اش را روِی میِز شیشه اِی مقابلش گذاشت و گفت : یکی از اشناها
 

 مریم :چرا اسمش آدریانه؟ هم اسِم تو هست.!!
 کردی؟ شهاب خنده ای کرد و گفت :استراِق َسمع می

 
 مریم بازهم پرسید :آدریان کیه؟

طرفدارترین اسم ها در شهاب:مگه فقط من اسَمم آدریانه؟ این اسم یکی از ُپر
 رنذا اروپاست ..ساالنه صدها نفر اسِم بچه هاشونو آدریان می

 
 مریم سری تکان داد و چیزی نگفت.

 شهاب گفت: پاشو دوش بگیر تا بگم واست صبحانه بیارن.
 مریم لحاف را کنار زد و درحالی که چشمانش را
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ر زد و گفت :نکن فت که شهاب فورا به او َتشر می مالید، به سمِت حمام می 

 بچه..
 مریم فورا سرجایش سیخ ایستاد و گفت :چیکار کردم مگه؟

 شهاب با اخم گفت : اینجوری چشماتو َنمال..دوِر چشمت چروک میفته..!
 مریم اخمی کرد و گفت: بچه خودتی.
ساله 22سال سن بچه ام..پس تویه  02شهاب چشمکی زد و گفت :اگه من با

 صورتتو بشور..چشماتو هم نمال.هنوز نوزادی..پس بدو برو 
مریم لبهایش را غنچه کرد و لِی لِی ُکنان ماننِد دختربچه ها به سمِت شهاب رفت 

و بی خبر بوسه ای به َته ریِش او زد و با لحِن کودکانه گفت : چششششم آقای 
 دکتر

مریم این را گفت و خندان و دوان دوان به حمام رفت و دقیقه ی اخر قبل از 
ِن َدِر حمام ،چهره ی متعجب و ناباوِر شهاب را دید که سیخ سِر جایش بسته شد

نشسته بود و گویی که اصال َتوقِع این برخورد را از مریم نداشته همچنان در 
 ُبهت بود.

 
در را بست ، دوش گرفت و سپس حوله را دوِر تنش پیچید ، کمی در را باز کرد 

 و گفت : شهریاااااااار؟؟؟
 : بله؟شهاب پاسخ داد 

 مریم :لباس یادم رفت بیارم .
 شهاب : صبر کن االن برات میارم .

 دقایقی بعد شهاب ضربه ای به در زد و گفت :لباساتو بگیر.
مریم اندکی در را باز کرد و از الِی در لباس هایش را از شهاب گرفت و در را 

 بست.
 

 لباس ها را که وارسی کرد از خجالت گونه هایش ُگل انداخت .
زیِر صورتی -ک پلیور ،به اضافه ی یک سِت لباسهاب یک شلواِر جین و یش

 برایش اورده بود.
 از خجالت دیگر ،روِی خارج شدن از حمام را نداشت. آنهابادیدِن 

چند دقیقه همان جا ماند و بالخره به خودش َتشر زد و گفت : خجالت نداره که 
هم این لباس زیرا رو  ریارشهمه ی دخترا دارن و تازه خوِد ..این چیزیه که ه

 خریده ،پس بیخیال ..
انگاه مقابِل آینه ایستاد و به خودش گفت : بیا برو بیرون .اصال هم به روِی 

 خودت نیار..شتر دیدی ندیدی
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 این را گفت و سپس ریز ریز از حرِف خودش خندید.
 

 بالخره از حمام خارج شد و شانه ای به موهایش زد.
را بپوشد تا براِی پایین رفتن آماده شود که فورا شهاب خواست تا روسری اش 

ماننِد َعجِل ُمعلق باالی سرش ایستاد و گفت ؛اول موهاتو خشک کن ..سرما 
 خوردی ..بدتر هم میشی.

 
مریم لب و لوچه اش را اویزان کرد و با لحنی لوس گفت : نوموخام ..حوصلشو 

 ندارم ..
شوار را برداشت ، آن را به برق زد و شهاب چشم ُغره ای حواله ی او کرد و س

 بی حرف آن را روِی موهاِی مریم گرفت و مشغوِل خشک کردِن موهایش شد.
 

 مریم پایش را روی پا انداخت و گفت : آخییییش..چه گرماِی لذت بخشی..
 

شهاب تک خنده ای کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت : تنبل..از 
 تو رختخواب باشه،بیش از این نمیشه توقع داشت. صبح 8کسی که تا ساعِت 

 
مریم خنده ای کرد و پاهایش را با شیطنت تکان داد و گفت : ایییش مگه همه 

 از خواب پاشن؟؟ 6مثِل تو هستن که ساعتِ 
 

شهاب در حالیکه با دقِت زیر و َبِم موهای مریم را خشک میکرد، گفت : خواِب 
زود بخوابی و صبح به محِض روشن روز آدمو ضعیف میکنه..سعی کن شب 

شدِن هوا و قبل از طلوِع خورشید از خواب بیدار شی تا سرحال بمونی..حتی اگه 
شب دیر وقت خوابیدی، باز هم روِز بعد زود بیدار شو و در عوض ظهر یک 

 ساعت استراحت کن تا همیشه سالم بمونی ..
 

بازم صبح نمیتونم  ساعت بخوابم 29مریم خنده ای کرد و گفت : من اگه شب 

بیدار شم ..اگر هم بیدار بشم ، سرحال نمیشم که هیچ، تا شب اخالقم  6ساعت 

 ه مرغی میشه..گو
 و گفت : شهاب با شنیدِن دو کلمه ی اخِر جمله ی مریم ، فورا گوِش او را پیچاند

 بی ادب..این چه طرِز صحبت کردنه؟
ه بگفت : آی آی ببخشید..مریم با خنده گوشش را از دسِت شهاب خالص کرد و 

 شیطون گولم زد گفت حرِف بد بزن.. خدا
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شهاب خنده ای کرد ،سشوار را خاموش کرد و گفت : دیگه تکرار نشه..اینو به 
 اون شیطون هم بگو که دیگه گولت نزنه.

 
 مریم سری تکان داد و گفت : چششششم آقاِی دکتِر بداخالق

 
 اال؟ شهاب گفت : تماس بگیرم صبحانتو بیارن ب

دونی من هرچیزی به معده م  مریم : نه ..بیا بریم پایین ببینم چی دارن..مگه نمی
 ازه ..بریم ببینیم غذای ُپختنی چی دارن..س نمی

 شهاب با تعجب گفت : غذای ُپختنی؟ !!
خورم؟ یادت رفته  دونی من غذای پختنی و گرم فقط می مریم : واااا...مگه نمی

 کردی؟  هر صبح واسم جیگر کباب می
 شهاب با لکنت گفت : آه آهاااا ..آر آاره .یادمه...بپوش بریم ..

 
مریم فورا روسری اش را پوشید،عبایش را سر کرد و پس از بستِن بندهاِی 

 کفشش از در خارج شد.
 

گشت تا غذای مورِد نظرش را  دقایقی بعد مریم کناِر میزهاِی بلنِد خوراکی می
 پیدا کند.

 
بود و انواع و اقساِم خوراکی هایی که معموال در وعده ی میز ، سلف سرویس 

 شوند روِی میز حاظر بود. صبحانه ِسرو می
بالخره یکی از غذاها توجهش را جلب کرد..زبانش را به حالِت نمایشی دوِر 

لبش کشید، مقداری از آن را در بشقاب ریخت و پس از برداشتِن یک لیوان شیر 
 و عسل ،سِر میز رفت .

دست به سینه پشت میز نشسته بود، مریم روبه روِی او نشست و گفت : شهاب 
 تو صبحانه خوردی؟

 ونیم باید صبحانمو خورده باشم. 6شهاب : اره ..من حدااکثر تا 
با چشم و اَبرو ،اشاره ای به غذای مریم کرد و گفت   شهاب این را گفت و سپس

 : این چیه؟
گوشت چرخ کرده درست شده ..البته یه مریم : صبحانه ی عربی..با ُتخم مرغ و 

 خوری؟ کم گوجه ی َرنده شده هم داره..خیلی خوشمزه ست..می
 شهاب به صندلی اش تکیه داد و گفت : نه ..
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مریم مقداری از غذا را الِی یک تکه نان گذاشت و ان را مقابِل شهاب گرفت و 
 گفت : بخور ..

 خورم .. شهاب سرش را عقب برد و گفت : نمی
یم لب َورچید و گفت : شهریییااااااار؟؟؟؟؟ بخور دیگه ..واسه تو لقمه گرفتم مر

گیری، من حتما باید بخورم ..اونوقت تو  ...چطور وقتی تو لقمه واسه من می
 دسِت منو رد میکنی؟؟

شهاب حالتی متفکر به صورتش داد و انگاه ،لقمه را از مریم گرفت و در دهانش 
 رت دادِن آن گفت : خوشمزه ست..گذاشت و پس از جویدن و قو

 
در همین لحظه گارسون ،فنجانی قهوه مقابِل شهاب گذاشت و با تعظیمی کوتاه 

 دور شد.
 

مریم دولُپی مشغوِل خوردن بود و شهاب هم در حالیکه ُجرعه ُجرعه قهوه اش 
را می نوشید در سکوت به مریم نگاه میکرد که با اشتها لقمه ها را هنوز ُدرست 

 ه، قورت میداد که مبایلش زنگ خورد.نجوید
 

شهاب گوشی اش را برداشت ،نگاهی به صفحه ی آن انداخت ، اتصال را 
 برقرار کرد و از جا برخاست، از مریم فاصله گرفت و شروع به صحبت کرد..

 
 چند دقیقه بعد به سمِت مریم آمد و گفت : صبحانتو بخور باید بریم.

 
 مریم :کجا؟

 پدرتشهاب: خونه عموِی 
 مریم با تعجب: چرا اونجا؟ مگه نگفتی میخوان بکشنمون؟!!!

شهاب کالفه گفت : پدرت گفت آمادشون کردن تا به صحبت هامون گوش 
 کنن..باید بریم اونجا از خودمون رفِع اتهام کنیم .

 
 مریم: اگه حرفامونو باور نکردن چی؟ 

 شهاب: باور میکنن.
 

 فت : من نمیام.مریم دست از خوردن کشید و با ترس گ
ارم بهت آسیب بزنن..قول میدم اذیتت ذ شهاب ِپلکی زد و گفت : نترس .من نمی

 نکنن.
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 مریم بغض کرده سرش را به زیر انداخت و هنوز نرفته، استرس گرفت.

مریم ارام گفت : بعدش چی میشه؟ اگه حرفامونو باور کردن و فهمیدن که من 
 فرار نکردم ، چی میشه؟

 
.تو با خانواده ت بر میگردی ایران..من میرم میرسم به بدبختیم.. شهاب :هیچی .

 من االن باید کنارِه برادِر بیمارم باشم نه اینجا..
 

 مریم با این حرِف شهاب مشکوکانه گفت: برادِر بیمارت؟؟؟
شهاب یک لحظه جا خورد و با لکنت سعی کرد گافی که داده را جمع کند و گفت 

 :ها؟
 

 ت: برادره بیمارت؟ مگه شهاب مریضه؟مریم با ُگنگی گف
شهاب دستپاچه دستی به ته ریشش کشید و با لکنت گفت :خب..ر رااس 

 آره..شهاب یه یکم ناخوش احواله..باید کنارش باشم.  راستش
 

 مریم: چشه؟
 شهاب: چیزه مهمی نیست..عوارِض سکته ی قبلیشه دیگه..خوب میشه..

 مریم سر تکان داد و گفت: آهان.
بود که مریم و شهاب وسایلشان را جمع کردند و پس از تسویه کردن  22ساعت 

 با هتل، سوار بر اتومبیِل رحمان ، به سمِت ُمَهّناویه حرکت کردند.
 

مریم از استرس جفِت شهاب نشسته و محکم دستش را دوِر بازوِی او حلقه کرده 
 رده بود که مزه یبود و پوسِت لبش را با دندان میکند،انقدر این کار را تکرار ک

خون در دهانش پخش شد و شهاب دستش را محکم روی دسِت او زد و گفت : 
 نکن دختر..لبتو تیکه تیکه کردی ..نکن بهت میگم ..

شهاب جدی و محکم به او َتَشر زد و بالخره مریم چشمی گفت و دیگر ان 
 سترس ،حرکت را تکرار نکرد ، اما همچنان ناآرام بود و تماِم تنش از شدِت ا

 می لرزید.
 

 29رحمان اتومبیل را در مسیِر فرعیه ُمنتهی به خانه ی عمو هدایت کرد و 

 طبقه ایستاد..2دقیقه بعد مقابِل ساختماِن 
نفر از پسر عموهای پدرش که همگی خون از چشمانشان می  5چند دقیقه بعد،



romantops

 
555 

 

 ل زدند.بارید از خانه خارج شدند و مقابِل در ماننِد خون خواران به انها زُ 
مریم از ترس قالب ُتهی کرد و بر خالِف سفارِش شهاب که به او تذکر داده بود 
تا مقابِل چشم انها به او نزدیک نشود و تماِس فیزیکی با او نداشته باشد تا انها 

تحریک نشوند، فورا به شهاب چسبید و َپنجه در پالتوِی او انداخت و با وحشت 
پلک هایش را روِی هم فشرد و با صدایی ارام  سرش را پایین انداخت که شهاب

ه ود، گفت : مگه بهت نگفتم ببه گونه ای که فقط مریم صدایش را بشن  و عصبی
 زدیک نشو؟؟ حاال قاطی میکنن..برو اونور دختر تا وضعو خراب نکردی..من 
 

مریم از شدِت ترس و استرس، اشکش ارام ارام سرازیر شد و با گریه گفت : 
 .بیا برگردیم ..برا چی اومدیم اینجا؟ خوام. نمی
 

از   تبا اسلحه ای در دس  در همین لحظه پسر عموِی کوچکترش به یک باره
به سمِت انها می آمد، شهاب فورا دسِت مریم را  نخانه خارج شد و دوان دوا

ش را به سمِت ُکلِت خودش که ..دستکشید و او را پشِت سِر خودش پنهان کرد
در همین   که رد و فوراً آن را مقابِل عادل گرفتکرده بود ب ش پنهانپشِت کمر

ساله بود، از خانه بیرون آمد و رو به  79هنگام ،عموِی پدرش که مردی حدودا 

 پسرش با صداِی بلند توپید: عادل؟؟؟؟ ِاشبیک؟؟)عادل؟چته؟(
 

عادل همچنان که سِر اسلحه اش را به سمِت سینه ی شهاب هدف گرفته بود، 
 )ترجمه=اجازه بده این دزد الحرامیبویه حتی اَکتِل هذه  زد: اسمح لی یافریاد 

 رو بکشم ،پدر(
 

ع شیکولون نسم لبدایه بِزل سالحک یا ولیدی..َخل عمو مجددا گفت : نَ 
ِنتَصرف ویاُهم)ترجمه= سالحتو بیار پایین..بزار اول به صحبت هاشون   ،بعدِین

 ( تصمیم می گیریمش بدیم،بعدا گو
 

 نفس نفس زنان با چشماِن به خون نشسته اسلحه اش را پایین آورد. عادل
 عمو رو به شهاب و مریم گفت: تعالو َورایه..)پشِت سرم بیاین(

 
نگاهی تحقیر آمیز حواله ی عادل کرد و اسلحه اش را  عمو داخل رفت و شهاب 

ه در حالیکه مریم ماننِد چسب به او چسبید مجدداً پشِت کمرش جاسازی کرد و
 بود، پشِت سِر عمو وارد شد..
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نشست و به پشتی تکیه داد و رو به شهاب  مبل عمو رفت و باالی سالن رویِ 
 اشاره کرد تا بنشیند.

 سرتاسِر سالن مرد نشسته بود و خبری از حضوِر هیچ زنی نبود.
لحظه ای سرش را باال گرفت و به چشماِن پدرش نگریست که بی حرف کناره 

 گفت. و یک تسبیح هم در دستش بود و ذکر می عمویش نشسته بود
 

همه که نشستند، شهاب نیز نشست و مریم هم در حالیکه دستش را در بازوِی 
او نشست و سرش را پایین   لرزید، کناره شهاب انداخته بود و از ترس می

 انداخت.
دست هایش را روِی راِن پایش قفل کرده بود و بی هیچ  ب با اعتماد به نفس اشه

 به عمو زل زده بود.  رسیت
عمو به دسِت قفل شده ی مریم در بازوِی شهاب اشاره ای کرد و سپس با 

پوزخندی، خطاب به پدِر مریم گفت: ِاسِتلم یابوالغیره..شوف ِبنَتک شلون کاِعده 
 باُحضن ِرجال َغریب ..های هیه َتربیَتک؟؟ صودوک ماعرفت تتربی

ترتو ببین چجوری بغِل یه مرِد غریبه )ترجمه=تحویل بگیر اقای باغیرت..دخ 

 نشسته..این تربیته توهست..الحق که نتونستی بچه تربیت کنی(
 

 پدِر مریم با سری افتاده، سکوت کرد و سرش را پایبن انداخت..
 آخر چرا؟ مگر مریم چه خطایی ُمرتکب شده بود؟ 

به  د بود وچرا باید پدرش اکنون سربه زیر باشد..مگر نه اینکه او همیشه سربلن
 مریم افتخار میکرد؟ 

گفت :از اینکه دختری ماننِد مریم دارد،َمسرور  مگر نه اینکه پدرش همیشه می
 است و خدا را شاکر است که دخترش پاکدامن است..

مریم چند ماِه تمام با شهریار زیِر یک سقف زندگی کرد اما صحیح و سالم 
 بازگشت.

خوابیده بود، به خاطِر ُنرمال نبودنش حاال هم اگر دو شب در اغوِش یک مرد 
بود..وگرنه او در حالِت طبیعی هرگز با شهریار در یک تخت و یک رختخواب 

نمی خوابید.بااینکه مدت هابود که صیغه ی محرمیت میاِنشان جاری بود و ان دو 
 به هم حالل بودند.

 کاش یکی بود و این چیزها را درک میکرد. 
 گفت؟  دیوانه داشتند که در بیداری هزیان می اخر چه توقعی از یک دختره

اختند نش د این مریم، آن مریمی که انها میکردند تا ببینن چرا چشمشان را باز نمی
 نیست.
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فت، این دختر هنوز هم خواب است و گ کاش یکی بر سرشان فریاد میزد و می
 مغزش تکان خورده و چیزی نمی فهمد.

سی که از حال و شرایِط مریم آگاه بود، اما افسوس که در حاِل حاظر تنها ک
 دانست تا بتواند از مریم دفاع کند. شهاب بود..شهابی که عربی نمی

 
رحمان کناِر شهاب نشسته بود تا طبِق خواسته ی او ،صحبت هایش را موبه مو 

 .نفری که ماننِد زامبی به او ُزل زده بودند، ترجمه کند 09براِی ان جمعیِت 
 

یم بره بیرون ..در رو به رحمان گفت : بهشون بگو بزارن مرشهاب در ابتدا 
 ونم صحبت کنم.ت حضوِر اون نمی

 
 به شهاب چسبید و با صدایی که مریم فورا

 خورم شهریار..نمیرم.. رزید گفت: من از اینجا تکون نمیل می 
 

شهاب نگاهی به مریم کرد و ارام گفت: خواهش میکنم مریم ..برو بیرون ..به 
 ست که اینجا باشی ..نفعت نی

 مریم فورا سر تکان داد و گفت : نمیرم شهریار ..نمیرم ..
 

 شهاب ارام گفت: اگه حرفامو بشنوی ناراحت میشی مریم..
 خوای بگی؟ مریم : مگه چی می

 دونی  شهاب : چیزایی که تو نمی
مریم بیشتر خودش را پشِت شانه هاِی شهاب پنهان کرد و گفت : نمیرم..هرچی 

 ای بگی ،بگو..میخو
 

در همین لحظه مرداِن جمع با عصبانیت رو به مریم توپیدند: ِاستحی علی نفسش 
 یا بنت..!

وهللا عیب ..واال َفشله..ِشنو های؟ ااَلَاَقل ِاحَترمی وجودنا...َعلَی یا اساس هیچی 
 الزکه علی رجال غریب؟؟واال سایره آخره الزمن.

..وهللا عیبه..این چیه؟...الاقل احتراِم )ترجمه=خجالت بکش دختر...به خدا زشته
مارو نگه دار..رو چه حسابی اینجوری چسبیدی به این مرِد غریبه؟..واال آخره 

 زمان شده(
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بغض کرده و سر به زیر،صورتش را به بازوِی شهاب تکیه داد تا صورتش را 
 از چشماِن انها پنهان کند.

مه به کلمه ،صحبت هاِی او بالخره شهاب شروع به صحبت کرد و رحمان نیز کل
را براِی ُحضار ترجمه میکرد و لحظه به لحظه مریم چشمانش گشاد تر میشد و 

 نفسش تنگ تر..باور نمیکرد انچه را می شنید..
غیر ممکن بود..اما حقیقت داشت..ماننِد َمسخ شده ها ُزل زده بود به دهاِن شهاب 

یر صحبت میکرد..آرام و که نگاهش را به ُگل هاِی قالی دوخته و سر به ز
 ..و مسلطشمرده 

 
 ساِل پیش با برادِر دوقلوِی من نامزد کرد. ۵م شهاب بدین شکل شروع کرد: مری

 قرار بود بعد از پایاِن دوره ی تخصِص برادرم،باهم ازدواج کنند.
در این مدت این دوتا باهم نامزد بودن و محرمیت هم بینشون جاری بود تا اینکه 

شد که سرطاِن خون داره..بدوِن اینکه بزاریم مریم بفهمه، شروع  برادرم متوجه
 به شیمی درمانی کرد.

 یک سال..دو سال..سه سال..چهارسال..
 اما بی فایده بود..

کردند،تا اینکه بالخره  روز به روز سلول های سرطانی بیشتر فعالیت می
 زمینش زدن..

 دیگه بدنش به هیچ درمانی پاسخ نمی داد.
 

 بیشتر از همه نگراِن مریم بود.برادرم 
ریم گفت م میبرادرم گفت خیلی بهش وابسته است و اگه بفهمه دیوانه میشه.. می
 ونه تحمل کنه ..ت نمی
 مجبور بود بخاطِر مریم هم که شده، ازش فاصله بگیره.اما 
 

از حاال به بعد، هرچی بیشتر بهش نزدیک بشه، مریم شهریار معتقد بود که 
 بینه ..البته حق هم داشت .. یبیشتر آسیب م

 
بهش گفتیم اشکالی نداره ..مریم دوستت داره و انقدر بهت وابسته ست که اگه تو 

سال هم بگذره، بازم نمیتونه کسی رو جایگزیِن تو کنه  29 رهاش کنی، حتی اگه

.. 
 بهش گفتیم برو موضوِع بیماریتو به نامزدت بگو و بزار خودش انتخاب کنه ..

 خاب رو به عهده ی مریم بزار که پیشت بمونه یا بره ..گفتیم انت
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اما قبول نکرد، گفت من رفتنی ام ،خدا رو خوش نمیاد که این دختره کم سن و 

سال رو اسیِر خودم کنم و واسه یکی دوسال زندگی با یه شوهره مریض، 
 برچسِب بیوه به پیشونیش بچسبه..

 
واد از منه ُمردنی پرستاری کنه و گفت مریم گناه داره و تقصیری نداره که بخ

اگه باهاش ازدواج کنم بدتر میشه و بعد از من پذیرِش نبودم براش دشوار تر 
 میشه ..

اگه بزارم و برم ، خودش کم کم به خاطره اینکه رهاش کردم، ازم متنفر ولی 
 میشه و فراموشم میکنه..

ِی شهریار، اول اما برنامه ریزی هامون درست از آب درنیومد و مریم از دور
سکته کرد و بعدم تشنج مغزی کرد،آخِر سرهم فلج شد وقدرِت َتکلمش رو از 

 دست داد و الل شد..
 چی فکر میکردیم و چی شد.

تمام مدتی که مریم تحِت درمان بود، برادرم از درماِن خودش دست کشید و عیِن 
بود و خودش  ن های این بچهسایه دنباِل نامزدش بود، دورادور شاهِد زجر کشید

 شید که کاری از دستش بر نمیاد.ک زجر می
 
 

 ردیم بازم مریم صدمه می دید.ک پس داشت نه راِه پیش..هرکاری می نه راهِ 
شت هم فوقش مریم واسه یه مدِت کوتاه آروم میشد اما درنهایت بعد گ اگه برمی

و  میشهاز یکی دوسال که شهریار از دنیا بره، دوباره این پروسه از سر گرفته 
 کنه ..  ادامه پیدا  معلوم نمیشه که تا کی

 تااینکه اون شب، شِب تاسوعا..برادرم زد به سیِم اخر و گفت باید برم ببینمش..
 تونست رو پاش وایسه.. حالش خیلی وخیم بود..به حدی که حتی نمی

 گفت داره دق میکنه و دلش میخواد مریمو ببینه، 
..انقدر ضعیف و رنجور شده بود که دلمون هرکاری کردیم که آرومش کنیم نشد

 نیومد بیش از این باهاش مخالفت کنیم.
 و فعال پدر و مادرش اومده زیارت از خواهرم سراِغ مریمو گرفتم ..گفت که با

 خونه ی عموِی پدرشه..
 ازش خواستم ادرس رو برام پیدا کنه

ینجا رو گرفت و بهم اونم با مادِر مریم تماس گرفته بود و به یه بهانه ای ادرس ا
 داد
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حال برادرم خیلی خراب بود..به خاطِر شیمی درمانی ها،تمام بدنش درد داشت .. 
ونستیم کمکش کنیم چون انقدر بدنش ت تونست راه بره و نه ما می نه خودش می

 ونستیم بهش دست بزنیم..ت که اصال نمی درد میکرد
 

مرشه و تمام میکنه ، همه کردن اون شب،شبه آخره عُ  همه ی خانواده م فکر می
 چی بهم ریخته بود..

سپردم مقدماِت پرواز به عراق رو برامون ُمحیا کنن و بالخره روز بعدش، یعنی 
 عاشورا، پروازمون در بغداد نشست و این اقا ، 

 
شهاب به این قسمِت صحبتش که رسید، اشاره ای به رحمان کرد و گفت : این 

کرد و گفت در این مدت مترجم و راهنمامون َمرد رو یکی از آشناها معرفی 
 و اون مارو به اینجا اورد.  باشه
 

وقتی رسیدیم اینجا، همه در حاِل عزاداری بودن، تااینکه به کمکِ یکی از اهالیه 
 اینجا، مریم رو کشوندیم پشِت ساختمان تا با شهریار مالقات کنه ..

 
م از اون ور آشفته بود و دیوانه شهریار با دیدِن مریم، بدتر حالش بد شد، مریم ه

 کشید و تقال میکرد تا خودش رو بهش برسونه .. وار پشِت سِر شهریار جیغ می
 

من تا دیدم جمعیت به سمِت مریم دارن میان، فورا برادرم رو بلند کردم و از 
 اینجا دور شدیم ..

و تو ماشیِن رحمان که نشستیم ،برادرم خیلی جدی ازم خواست تا پیاده شم 
 همینجا تو نخلستان بمونم..

 
هم من و هم برادرم از وضعیِت جسمانی و به خصوص از مشکلی که مریم در 

تنفس داشت اگاه بودیم، واسه همین هم شهریار گفت مریم بازم حالش بد شده 
،گفت اینجا روستاست و تا بیان برسوننش به بیمارستان معلوم نیس چه بالیی 

مونم و دورو وِر خونه کشیک بدم تا اگه وضعیِت سرش بیاد ..ازم خواست تا ب
 مریم ُبهرانی شد،بهش کمک کنم ..

 
یتین اهنا مِ  قابلکو؟؟؟در همین لحظه عقیل برادِر بزرِگ عادل گفت : و انت شَ 

چیکاره ای ؟..مگه ما ُمردیم که تو مراقِب  ا؟ )شماعن بتن راقبحتی انت ت
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 دخترمون باشی؟(
 

ی شهاب ترجمه کرد و شهاب اخمی کرد و با نگاهی رحمان جمله ی عقیل را برا
دم بنیستم که دیگران رو نجات  ن عاقل اندر سفیه به عقیل گفت : بنده هم سوبر مَ 

 از مراقبت ، مراقبِت پزشکی بود...چون من پزشک هستم.منظورم ..
با این حرِف شهاب ، عقیل نفِس حبس شده اش را آزاد کرد و بی حرف سرش  

 اخت و سکوت اختیار کرد..را پایین اند
 

وضعیِت تنفِس مریم واقعا خطرناک بود،نمیشد به امیِد یه شهاب ادامه داد : 
 کپسوِل اکسیژن رهاش کرد به اماِن خودش..

وقتی التماس رو تو چشماِی برادرم دیدم، علی رغِم میِل باطنیم که ترجیح میدادم 
ه ی درهمین نخلستان پشِت پنجر کناره برادرم باشم، پذیرفتم و اونو تنها گذاشتم و

 اتاقی که مریم داخلش خوابیده بود نشستم.
 برادرم هم با رحمان از اینجا رفت.

 
رحمان اونو که حالش وخیم بود به بغداد برد و از اونجا با پدر و مادرم که در 

 این سفر همراهمون بودن، برگشتن به پاریس.
برادرم بود و دوم هم نگرانیم براِی من اگر اینجا موندم اول به خاطِر خواسته ی 

 حاِل دختری که
ین دختر ناموسه برادرمه،پس ناموِس ..ابراش میده. برادرم جونشو  دونستم می 

 .منم هست.

تر خیلی بیششماها مرد هستم و  دارین ..منم مثلِ فکر نکنید که فقط شماها ناموس 
 ..غیرت و تعصب دارم از شماها ،برای ناموَسم 

 هر کسی در این دنیا براِی من با ارزش تره اگر جانم رو هم می برادرم از 

 .ردم ..این که دیگه چیزی نبود.ک خواست ،بی درنگ تقدیمش می
 

بی سرو صدا از خونه خارج مریم  شب بود که دیدم 22حدودا ساعت حوالیه ،

 شد و پابرهنه بیِن نخال راه افتاد .
 دم ممکنه بترسهراه افتادم دنبالش،گفتم اگه خودمو نشون ب

باخودم گفتن بزار ببینم کجا میخواد بره..راستشو بخواین کنجکاو شده بودم تا 
ببینم اون نصِف شب پا ِبرهنه تو تاریکی و ظلمات کجا میخواد بره..وقتی فهمیدم 

 که حالش بده و هوش و حواِس درست و حسابی نداره که دیر شده بود.
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م زنگ خورد و یه لحظه پشِت نخل ها پناه همینجور دنبالش رفتم تا اینکه گوشی
گرفتم تا تماسمو جواب بدم ، صحبتم که تمام شد، دیدم مریم نیست..هرچی اون 

 دورو اطراف چشم چرخوندم ندیدمش.
رفت و اتفاقی براش میفتاد  برادرم این دختر رو امانت به من سپرده بود، اگه می

 تونستم با برادرم رو در رو بشم. من دیگه نمی
 

چند دقیقه ای اون اطراف دنبالش گشتم تا اینکه دوباره پیداش کردم و برش 
خواستم بیارمش اینجا، یک ساعت تمام تو نخلستان پیش اومدیم،  گردوندم ، می

اما از اونجایی که من با اینجاها اشنایی نداشتم و اولین بارم بود که میومدم، راه 
ی یه پیرزن تو روستاِی نزدیکِ به رو ُگم کردم، آخرش مجبور شدیم بریم خونه 

.البته اون خانم خودش وقتی فهمید که مااینجا غریبه ایم و ..جاده ی اصلی
 راهمونو ُگم کردیم ،بهمون لطف کرد و مارو توخونه ش پذیرفت.

 
ماهم چاره ی دیگه ای نداشتیم..اونجا نه ماشین بود که ما بخوایم ادرسو بهش 

انتن میداد که تماس بگیریم بیاین دنبالمون..مجبور بدیم تا بیارنمون...نه تلفن 
 ..بودیم شب رو بمونیم

 گردیم اینجا.. گفتم شب رو خونه ی اون می مونیم و فردا برمی
خواستم تماس بگیرم با مادِر مریم و اطالع بدم که چه اتفاقی افتاده تا نگران 

 .نداشت. نباشین، اما متاسفانه در اون قسمت اصال َدَکِل مخابرات وجود
 

شب رو اونجا موندیم تا صبح به محِض روشن شدِن هوا رفتم دوکیلومتر پایین تر 
،یعنی روستاِی بعدی تا اونجا تونستم با مادِر مریم تماس بگیرم و در جریان 

بزارمش که متاسفانه شنیدم که اینجا چه اتفاقی افتاده و شما از غیاِب مریم چی 
 برداشت کردین..

 
و مادره مریم دخترشونو موقتا دسِت من امانت سپردن و گفتن  این شد که پدر

 فعال نیاین اینجا تا باشماها صحبت کنن..
 

شهاب آهی کشید و در نهایت گفت : و اما چیزی که در اخر باید بگم اینه که ،این 
دختر در حاِل حاظر به خاطِر شباهِت مثال نزدنیه منو برادرم ، منو با اون اشتباه 

کر میکنه که من نامزدش هستم و دلیله اینکه انقدر راحت کناره من گرفته و ف
نشسته و از گرفتِن دستم ِعبایی نداره هم همینه چون بیِن اون و برادرم محرمیت 
جاری شده و هنوز هم اون محرمیت باطل نشده وگرنه هم من و هم شما میدونیم 
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ربیت شده و به خوبی از که این دختر زیِر دسِت یه پدر و مادِر معتقد و مذهبی ت
 پایبند بودهو همیشه هم به شئونات  موضوِع حالل و حرام ،َمحرم و نامحرم آگاهه

 و نیازی نیست شما این مسئله رو بهش متذکر بشید..
 

صحبت هاِی شهاب که پایان یافت ،همه ی سرها پایین بود و همگی از قضاوِت 
به مریم نبود که ماننِد مجسمه  ناعادالنه شان شرمنده بودند، اما هیچ کس حواسش

بر سرش محکمی  ُپَتکِود و صحبت هاِی شهاب ماننِد سرجایش خشکش زده ب
 که او را از خواِب شیرین بیدار کرده بود. بود
 

حاال مریم همه چیز را به خاطر آورده بود، عقلش دوباره به سرش بازگشته و 
 همه چیز برایش روشن شده بود.

ِم اندامش به لرزه درآمد، روِی زمین افتاد و شروع به باال در کسری از ثانیه تما
 آوردِن َکف کرد ، همگی از جاهایشان پریدند و گرداگردش حلقه زدند..

 پدرش فورا سره او را بغل گرفت و تند تند و با ترس او را صدا میکرد.
شهاب فورا باالِی سِر مریم خیمه زد و رو به پدِر او گفت : برید کنار 

 .پاهاتونو از زیر سرش بردارید..نباید چیزی زیر سرش باشه ..لطفا.
پدره مریم فورا سِر او را زمین گذاشت و خودش کمی فاصله گرفت و با نگرانی 

 رزید و کف باال می آورد.ل ش ُزل زد که به طرِز وحستناکی میو ترس به دختر
زد ، برید کنار شهاب بی کار نماند و بالفاصله مریم را به پهلو خواباند و داد 

 بزارید اکسیژن بهش برسه..
 خواین اینجا حلقه زدین، برید بیرون بزارید راحت باشه .. بابا چی می

پدر مریم فورا صحبت های شهاب را برای بقیه ترجمه کرد وانها را از سالن 
 بیرون کرد و در را بست ..

 
در ان موج میزد  عموِی پدر باالِی سِر مریم زانو زد و با لحنی که عذاب وجدان

دسِت مریم را گرفت تا مثال کمتر تقال کند که باز هم شهاب فورا دسِت عمو را 
پس زد و گفت : دستشو ول کنید،خورد میشه..تا حمله تمام نشده نباید بهش دست 

 بزنید
 

 کنی؟ پدره مریم با نگرانی رو به شهاب گفت :چرا هیچ کاری نمی
فت : تشنج کرده..نمیشه تکونش داد شهاب پلک هایش را روی هم فشرد و گ

 ..باید اول صبر کنم حمله تمام بشه ..االن هر کاری هم که انجام بدم به ضررشه.
پنجره   شهاب این را گفت و روسری مریم را از سرش بیرون اورد و بلند شد و
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 را نیز باز کرد.
و  دقیقه بعد مریم کم کم دست از لرزیدن و تقال کردن برداشت 5--4تقریبا 

 بالخره حمله تمام شد و چشمانش بسته شد و گویی که از هوش رفت ..
 

پدر از ترِس اینکه مریم بی هوش شده باشد، خواست تا او را تکان دهد اما 
صحبت نکنید..خوابیده..خواب بعد از تشنج لطفا اب با صداِی ارام گفت : شه

ارید بزارم بی وتاه و ک طبیعیه..نترسید..فقط لطف کنید به بالِش خیلی خیلی نرم
 زیِر سرش..یه ملحفه یا روانداِز نازک هم بگین بیارن روشو بپوشونم ..

لطفا به بیرون هم بگین سرو صدا ایجاد نکن تا بیدار نشه..االن بیشتر از هر 
 چیزی به این خواب نیاز داره.

 پدر گفت : داروهاشو هم بیارم بهش بدیم؟
 ساعت نباید آب یا دارو بخوره .. شهاب : نه نیازی نیست ..فعال تا چند

 
************************** 

 با صداِی باز شدِن دِر اتاق ،گردنش را به سمِت در چرخاند.
ظه بی صدا ایستاد ، چند لحو بی روح در آستانه ی در  شهاب با چهره ای خسته 

 خیره شد و انگاه باصداِی دورگه  و ارام گفت : حالت چطوره؟به مریم 
 

کرد و بی حرف رویش نگاهی بی تفاوت حواله ی چهره ی غمگیِن شهاب  مریم
 را به سمِت پنجره ی بزرِگ اتاق چرخاند و محو در افق شد.

 
 شهاب داخل شد و در را روِی هم گذاشت.

و اندکی اجزاِی  ارام ارام به سمِت مریم قدم برداشت و لبه ی تخت نشست
کپسوِل اکسیژن انداخت و گفت : صورِت  او را از نظر گذراند و نگاهی به 

 معذرت میخوام.
 

صدایی خش گرفته از گریه و  هاِی خیسش را روِی هم گذاشت وبا پلکمریم 
 ..خیلی َپستیگلویی گرفته ، ارام زمزمه کرد : 

 
هرکاری کردم، فقط به شهاب نفِس عمیقی گرفت و ماننِد مریم زمزمه کرد:  

انقدر هیجان افتادی و زبانت باز شده،  خاطِر خودت بود.وقتی دیدم دوباره راه
 زده شدم که دلم نیومد دوباره َپرِتت کنم به همون دنیاِی افسرده و نباتِی قبلت..
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ر ، اما به هو تو منو با برادرم اشتباه گرفته بودی درسته که من شهریار نبودم 
ت رو تیماین اشتباه باعث شده بود تا ، تو موقتاً غم هاتو فراموش کنی و سال حال

تو حتی بیماری شهریار و اتفاقاِت اخیر رو هم  روز ، 2این بدست بیاری..در 

 دوباره شده بودی همون مریِم قبلی.. اصال به یاد نداشتی..
 از اشتباه درت بیارم .. خندیدی..شیطنت می کردی..واسه همینم دلم نیومد  می

 خورم که حتی ذره ای سوِء نیت نداشتم مریم.. قسم می
عالقه ای بهت داشتم و مایل بودم که به عنوان همسر یِل اشناییمون، ه که اوادرست

 کنارم باشی و بعدشم اذیتت کردم و ازت متنفر شدم ..
اما حاال دیگه حسم به تو نه عشقه و نه تنفر..خیلی وقته که تو رو به عنواِن 

 ..همسِر برادرم پذیرفتم 
غلو کردم ، اما به جرات می تونم اگه بگم به اندازه ی خواهرم دوستت دارم ، 

کوچولوِی  زن داداشِ .و ازت حمایت می کنم.ازت پشتیبانی مثِل خواهرم بگم 
 من..

 
 شهاب زن داداش را با لبخند رو به مریم زمزمه کرد.. 

 
مریم با چشماِن ُسرخ شده از شدِت گریه و صورِت خیس ،به چشماِن شهاب خیره 

 شهریارم کجاست ؟ گفت : م انگیزبا صدایی التماس گونه و غشد و 
 

 شهاب سرش را پایین انداخت و ارام لب زد : پاریس
 

سِر جایش نکانی خورد و دستاِن شهاب را در دست گرفت و تماِم التماسش مریم 
را در چشمانش ریخت و خسته گفت : تو رو خدا شهاب..ترو خدا منو ببر پیِش 

وای برات انجام میدم ..حتی شهریار...خواهش میکنم...در عوض هر کاری بخ
 اگه بگی بمیر، می میرم ..منو ببر پیِش شهریارم ..

 
سرش را باال گرفت و به چشماِن خیس و پلک هاِی به هم چسبیده ی مریم شهاب 
رد و با لحنی دلسوز و ارام گفت : نبینیش برات بهتره..اینجوری بدتر نگاه ک

 اذیت میشی..فراموشش کن مریم ..
 

عاجزانه نالید : تورو خدا ایش تبدیل به ِهق ِهق شد و اِی بی صدمریم گریه ه
قسم..تو رو جاِن هر کسی که برات عزیزه منو ببر پیِشش..تروخدا شهاب..بهت 

 التماس میکنم
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شهاب که از چهره ی در همش مشخص بود که تحِت تاثیر قرار گرفته و دلش به 
 ه اصال این نیست ..من میبینوا  سوخته ، ارام گفت : مسئلحاِل این دخترِک 

اصال نمیخواد که تو در این شرایط  است که شهریاربرمت..اما مشکل اینج
 اون راضی نیست که با تو رو به رو بشه..ببینیش ..

 
مریم سرس را ُتند ُتند تکان داد و گفت : اونش با من ..تورو خدا تو فقط منو با 

داره به جاِی من تصمیم خودت ببر ..من خودم درستش میکنم ..شهریار حق ن
بگیره ..من خودم عقل دارم میدونم چی به نفعمه و چی به ضرر..من میخوام 

بازم عاشقشم و ذره ای پیِش شهریارم باشم ..مهم نیست که چه شکلی شده ..من 
از عشقم بهش کم نشده...من میرم پیشش و باهاش زندگی میکنم ...حتی اگه قرار 

می مونم و وقتی که رفت ، منم پشِت سرش می رم  باشه بمیره ..من بازم کنارش
..من زندگی رو بدوِن عشقم نمی خوام ..وقتی شهریار نباشه ، میخوام دنیا نباشه 
 ...من از دنیا فقط شهریارو میخوام و بس ..ترو خدا کمکم کن ..منو ببر پیشش..

 
واده خانشهاب اهی کشید..پنجه در موهایش انداخت و با نگاهی ُمَردد گفت : 

 ت...اونا چی؟
 

مریم فورا دستش را روِی صورِت خیسش کشید و گفت : خودم راضیشون میکنم 
.. 
 

مستاصل نگاهی به مریم کرد و گفت : باشه..می برمت..البته خودت باید شهاب 
 خانواده ت رو راضی کنی.

 

 
 

و مادرش بود تا اجازه ی  بود که در حاِل چانه زدن با پدر بیش از یک هفته
 نش را صادر کنند..رفت

 .اجازه دهد تا با شهریار عقد دائم کند و کنارش زندگی کندبه پدر گفته بود که 

اما انها به شدت مخالفتشان را اعالم کردند و به هیچ وجه هم راضی نبودند کوتاه 
 بیایند..

 
 بی خبر از قول و قرارهاِی میاِن مریم و شهاب بود.در این میان ، شهریار 



romantops

 
567 

 

خانه ی عمو با هم صحبت کردند ،  روز که مریم و شهاب در اتاقِ فرداِی ان 
 مریم و خانواده اش عازِم برگشِت به ایران شدند..

، به همراِه رحمان از شهاب نیز همان روز پس از انکه با مریم صحبت کرده بود
انجا رفت و صبِح روِز بعد ، به پاریس برگشت و قرار بر این شد تا هر زمان 

انست خانواده اش را راضی کند، با شهاب تماس بگیرد تا او مقدماِت که مریم تو
 ..رفتنش به پاریس را ُمحیا کند

 
اما با این تفاوت که ..روانِی مریم هنوز هم ماننِد قبل بود -وضعیِت روحی 

 فلج و الل نبود..دیگر 
و هدیه ی  کربال بودشرفتی عظیم بود که سوغات و َره آورِد واین خودش پی

 ..یش علی موال
 

 
 

روز در اتافش َبس دو هفته بود که مجددا قفِل سکوت بر لبهایش زده و شب و 
 می نشست ، زانویش را بغل می گرفت و به دیوار زل می زد..

 
 

و سمانه در سالِن انتظاِر فرودگاه  ربال به خانه بازگشت ،وقتی یلدازمانی که از ک
جیغ کشیدند و ِت هیجان آنچنان ،مریم را سرپا و بدوِن ویلچر دیدند ، از شد

دورش را گرفتند که کِل سالن برگشته و به انها خیره شده بودند اما برای انها 
 مهم نبود.

 
سمانه سر و صورِت مریم را غرق در بوسه کرد و اشکِ شوق ریخت..مریم نیز 

درآمده بود، وعده های شهاب ، اندکی روحیه گرفته و از ان قالِب صاِمت  که با
 را روِی صورِت او کشید و ارام گفت : گریه نکن َدنی خوشگله.. دستش

 
جدا شد و سمانه با شنیدِن صداِی مریم دِر گوشش، ماننِد ِجن زده ها از مریم 

ُزل زد و با  به رو شده ، با دهاِن باز به اورو  یک انساِن فضایی گویی که با 
 !!!!!!لکنت گفت : ب با باور م ن نمی نمیشه..تو ح حرف ز زدی

 
 

 سمانه مجددا او را در اغوش فشرد و بلند بلند بناِی گریه سر داد..
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 لِت افسردگیه قبلش بازگشته بود...و حاال پس از دو هفته ، مجددا مریم به حا
خورد..مادرش شیون کنان ،پشِت در  حتی یک روز کامل هم میشد که غذا نمی

باز کند تا برایش غذا بیاورد اتاقش می ایستاد و التماس میکرد تا مریم در را 
..اما مریم با اینکه شکمش به کمرش چسبیده و ضعیف و نزار تر از قبل شده 
بود.. چیزی برایش مهم نبود..قصد داشت تا با اعتصاِب غذا خودش را از پا 

در نهایت وقتی دید بی فایده است ..گوشی اش را از کشوِی میزش  بیاندازد و
سال بود که 2ش  کرد ..گوشی اشی خاک گرفته ابرداشت و نگاهی به صفحه 

سال مریم اصال  2ش خوابیده بود..دراین خورد و باطری ا در کشو خاک می

ادمی زاد نبود که بخواد مبایل داشته باشد..وقتی شهریار نبود تا با او تلفنی 
خورد ..او در این دوسال ماننِد نوزادی بود  صحبت کند ، تلفن به چه دردش می

خواباندنش..دراین دوساِل  ردند و میمی کاکش می دادند و حمامش خورکه 
 حیاِت اجتماعی اش کامال از بین رفته بود.

 
 و به سمِت در رفت .. گوشی را در شارژ گذاشت 

 قفِل ان را چرخاند و در چهار چوِب در ایستاد..
ته هال نشسته  و در حالی که  پارچه ای را محکم دوِر پیشانی اش بسمادرش در 

ریم را ..باچهره ای مچاله شده از سر درد ، تا مو سرش را در دست گرفته بود 
ه سمتش امد ...قربان صدقه اش رفت و دستش را دید ، فورا از جا پرید و ب

 گرفت تا او را بنشاند و برایش غذا بیاورد..
و در اتاق خودش را حبس کرده اخر او دو روِز تمام بود که غذا نخورده بود 

 .بود.
مریم دهان باز کرد و یه کالم گفت : شارژ میخوام ..میخوام به یکی زنگ بزنم 

.. 
 

مادر با خوش رویی گفت : باشه مامان ..بیا بشین یه چیزی بیارم بخور تا بابات 
نگاه به خودت بکن ، داری می میری بره برات شارژ بگیره ..بیا قربونت برم ..
 فتاده ....زرد شدی ..دور چشمات یه و جب گود ا

 
مریم همان جا روی کاناپه نشست ..مادر دوان دوان به سمِت اشپزخانه رفت و 

یک ُربع بعد  با یک سینی برگشت و ان را روِی زانوِی خودش گذاشت و قاشق 
مشغوِل ریختِن خورشِت قیمه های خوش اب و رنگ روی پلوی سفید به دست ، 

 شد..
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 فت و گفت بخور مامان ..قاشقی پلو و قیمه به سمِت دهان مریم گر

مریم اندکی مکس کرد ، دهانش را باز کرد و غذا را از دسِت مادرش گرفت و 
 خورم .. ارام گفت : بده به خودم ..خودم می

 
مادر فورا قاشق را به دست مریم داد و سینی را کناره او گذاشت و خودش با 

مریم گذاشت و  چنگال مشغوِل َسوا کردِن گوشت ها شد و انها را روِی پلوی
 گفت : اول این گوشت ها رو بخور تا سیر نشدی ..خودتو با برنج سیر نکن ..

 
 مریم سری تکان داد و مشغوِل خوردن شد...

با غذا خوردن ، کم کم بدنش گرم شد و احساس کرد که خون دوباره به رگ 
 هایش برگشته ..

 
حال و مریض قبال در ماه های رمضان وقتی روزه می گرفت ، انچنان بی 

احوال میشد که کارش به بیمارستان و متوسل شدن به داروهاِی تقویتی می کشید  
و دکترها هم پس از دیدِن ازمایشاتش ، به صورِت جدی او را از روزه گرفتن 

عیف ض کردند..البته حق با پزشکان بود... ُبنیه ی مریم از اول هم بسیار منع می
 بود و باید ُمدام تقویت میشد..

 کردند. خانواده ی بیچاره اش ، از هیچ چیز برایش دریغ نمی
دائم برایش انواِع مغزها و میوه را تهیه می کردند و مادرش یک روز در میان 

 مرغ و ماهی-گوشت
ردن نداشت ..دو قاشق می پخت ..اما مشکل اینجا بود که مریم اصال اشتهای خو 

 میخودد و
 فت  سیر شدم..می گ 

را که مادرش در کیِف  ی خداتومنی و میوه های َترگل ور گل ی کیلویمغزهاان 
مدرسه اش می گذاشت تا زنگ های استراحت بخورد را به هم کالسی هایش می 

..چون می دانست اگر  بخشید ، بدوِن اینکه حتی ذره ای از انها را بخورد
ان قدر خوراکی هایش را نخورده به منزل باز گرداند، مادِر بیچاره اش 

 خوری  خواهد کرد تا سردرد هاِی میگرنی اش دوباره عود کند.خود
 

غذایش را که خورد پاهایش را از مبل باال برد و زانوانش را بغل گرفت و با 
 شارژ میخوام ..بابا کی میاد؟ چشماِن خمار و افسرده ، ارام گفت : 
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 مادر : میادش ...
 

عجیب بود !  دوسال بود که نگاهی به سالِن خانه انداخت..چقدر همه چیز برایش 
 در سالن ننشسته بود..

 ُزل میزد .. فشید و به سقت ، تماِم وقت روِی تختش دراز می کدر این مد
او را با ویلچرش به سالن ببرند تا تلوزیون تماشا خواستند تا  اگر هم خانواده می

ا به کشید و انها هم او ر جیغ میماننِد جن زده ها کند و سرگرم شود، به شدت 
 کردند. حاِل خودش رها می

از جا برخاست ، تلفِن بی سیم را برداشت و بی حرف ماننِد ُرباط به اتاقش 
الن نگه سعی داشت تا او را در س برگشت و اهمیتی به اصرار های مادرش که

،نداد...وارِد اتاق شد و در را دوباره از دارد تا دوباره به ان اتاِق تاریکش نرود 
 د..داخل قفل  کر

خیم نصب شده بود که مریم هر الیه پرده ی ض 0ره ی بزرِگ اتاقش پشِت پنج

 سه الیه را کامل کشیده بود تا ذره ای نور به داخِل اتاق نفوذ نکند..
 

 را گرفت . تخت نشست و شماره ی یلداروی 
 گفت : بله خاله جان؟ بوق اتصال برقرار شد و یلدا 5 پس از خوردنِ 

 
 الم یلدا..مریم ارام گفت : س

و سپس با صدایی شوق زده گفت : قربونت برم الهی اندکی مکس کرد یلدا 
 رم.رمَ مَ 

 خوبی عزیزم ؟ چی شده یادی از من کردی؟ چیزی الزم داری گلی؟؟؟
 مریم بی تفاوت یک جمله گفت : از شهاب خبری نداری؟ 

 
: چطور که گویی جا خورده بود ، کمی تامل کرد و انگاه با احتیاط گفت  یلدا

 مگه ؟ چی شده؟
 

مریم : کارش دارم ..نمیدونی کجاست؟ ایرانه یا پاریس یا هر قبرستوِن دیگه ای 
 ؟

 ، صدای شهاب هم میومد .. مدیشب با سمانه صحبت میکردارام پاسخ داد :  یلدا
 

 مریم : سمانه کجاست؟
 : پاریسیلدا 
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 مریم : یه کاری برام میکنی؟
 : تو جون بخواه مرمر.. یلدا
 

 مریم : اگه یه وقت خبر دار شدی که شهاب  اومده ایران ..بهم فورا خبر بده .
 

 : چی شده مریم ؟ به منم بگو شاید کمکی از دستم بر بیاد.یلدا
 مریم : خداحافظ 

 
ارام روی زمین نشست و دستش را دراز کرد و مریم گوشی را قطع کرد و 

 چمدانش را از زیر تخت بیرون کشید ..
ژاکِت آبی نفتیه شهریار را که بی خبر از او ِکش رفته بود را ز کرد و زیپ را با

 برداشت و ان را بغل گرفت و ارام ارام خودش را گهواره وار تکان داد..
از روزی که ژاکت را به صورتش کشید و ان را بویید ..بااینکه چند سال 

او را می می گذشت، هنوز هم بوِی تِن هریار ان ژاکت را به تن کرده بود ش
 داد..

همان جا کِف اتاق روِی موکت خوابید و پاهایش را ماننِد جنین در شکمش جمع 
کرد و ژاکت را محکم بغل گرفت و ان را می بویید که به گذشته سیر کرد به 

شهریار به دنبالش امده و پس از ُکلی اصرار، پدرش را راضی کرده روزی که 
 شهربازی ببرد.بود تا اجازه دهد مریم را با خود به 

 
وقتی پدر رضایت داد و گفت  باشه . از خوشحالی از جا پرید و بوسه ای بر 

 صورِت پدرش زد و به اتاقش رفت تا اماده شود..
با پدرش در این فاصله شهریار مودبانه روی مبِل داخِل سالن نشسته بود و 

 صحبت میکرد.
 

 اماده ام .مریم فورا اماده شد و از اتاق خارج شد و گفت : من 
 

زِن اینده اش انداخت وگفت : خب پدر ..اجازه ی مرخصی شهریار نگاهی به پدر
 می فرمایید؟

 
پدر گفت : خواهش میکنم ..انگاه ارام روبه شهریار سفارش کرد که مراقِب مریم 

 و تاکید کرد که دخترش امانت است .باشد 
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این وروژک باشه . شهریار لبخندی زده و گفته بود : چشم پدر..خیالتون راحت
 قلِب منه ..مگه میشه ادم هواِی قلبشو نداشته باشه ..؟!

 
 پدر خنده ای کرده وگفته بود : برید به امان خدا..

 
 

شهریار جلوتر از مریم به سمِت در رفت و انجا خم شد و مشغوِل پوشیدِن پوت 
 شد.هایش 

 
تِی ی نفا و ژاکِت آبمریم نگاهی به سر تاپای او کرد که شلواِر جیِن مشکی به پ

شال گردِن مشکی رنگی نیز دور گردنش پیچیده بود خوش بافتی به تن داشت ..
در نهایت طبِق معموِل همیشه پوت های تا با شلواِر مشکی اش هماهنگ شود و 

قط از گوشه ی ان  تا باال زیپ می ساق بلنِد چرمش را که این بار بند نداشت و ف
را راست کرد و گفت : بریم که بچه ها منتظرن  را به پایش کرد .کمرشورد خ
.. 
 
 

 گفت : بریم مریم نگاهی به قامِت رعناِی او کرد و 
 

ریم خوایم ب دقایقی بعد کناره شهریار روِی صندلی جلو نشست و گفت : کجا می
 ؟

 خوایم بریم شهربازی.. آزادی..می ارکشهریار :پ
کشی که میخوای بری  ت نمیمریم با خنده گفت : از این هیکِل گنده ت خجال

 ؟پارک
 

دستمالی از داشبورد برداشت و بی حرف همان یک ذره رژ لبی که  شهریار
دل ندارن؟  خب ماهم گفت : مگه هیکل گنده ها و مریم داشت را پاک کرد 
 دوست داریم بازی کنیم ..

 
 مریم اخمی کرد و گفت : چیکار به رِژ من داری شهریار؟ 

ره رژ رو هم ببینی؟ دخترای کوچیک تر از من هفت قلم چشم نداری همین یه ذ
نه ِکرمی نه رژی نه هیچ آرایش می کنن، اونوقت من عین بچه ها میام بیرون 

  سالمه..بچه نیستم ۲۸..من آرایشی..منم دوس دارم آرایش کنم
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شهریار با اخم گفت : همه ی دخترا آرایش میکنن که می کنن..به منو تو ربطی 

چهره ت رو اینجوری دوست دلم نمی خواد خانومم آرایش کنه ..نداره ..من 
دارم..وقتی آرایش می کنی خب حقیقتاً زیباتر میشی ..اما من میخوام خودت 

 باشی ..من همین مریم واقعی رو دوست دارم 
مریم با قهر لب ورچید و دست به سینه رویش را از شهریار برگرداند و به 

 خیابان ُزل زد..
 

ت : گفرِد خیاباِن اصلی شد و با لحنی شیطنت آمیز مان را تاب داد، واشهریار فر
ی که قهر نکن فندق کوچولو.. دلت میاد واسه خاطِر یه رژ لب روتو از من

 برگردونی و باهام قهر کنی ؟ دوستت دارم
 

از این به بعد وقتی تنها میرم بیرون آرایش میکنم تا  مریم با سرتقی گفت :
 به من زور میگی .. زورت بگیره ..همش

شهریار خنده ای کرد و گفت : آرایش کن تا حسابتو برسم ..بفهمم همچین کاری 
زنمت زیر بغل و باخودم می برمت پیش خودم و اونجا تو خونه  میام میکردی 

 حبست میکنم تا حالت جا بیاد..
 

مریم با هرس ُمشتی بر بازوِی شهریار کوبید و گفت : 
 ..مستبدددد..ررر..دیکتاتووووگوزور

 
شهریار تک خنده ای کرد، در حالی که چشمش به رانندگی اش بود، دستش را 

دراز کرد و لپ مریم را میاِن انگشتانش پیچاند و گفت : هرس نخور فندق 
 کوچولو..

 
 
 

 میرفت ، مردم با وحشت نگاهی به ان وسیله ی خطرناک کرد که با سرعت باال
ورد چرخ می خ چرخاند و با سرعت دوباره یدمتری در هوا مرا در ارتفاِع چن
 گشت.. و به پایین برمی

آب دهانش را قورت داد ، به دسِت شهریار چسبید و گفت : من نمیام ..من سواره 
 این نمیشم ..
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عزیزم ..خودم شهریار دستش را دوِر شانه های ظریِف او پیچید و گفت : نترس 
 هواتو دارم ..محکم نگهت میدارم..

 
 خوام ..نمیام .. ی تکان داد و گفت : نمیمریم سر

 
شهریار در نهایت مریم را راضی کرد و همگی سوار بر ان وسیله ی غول پیکر 

 شدند ..
 

و دستش را دوِر شانه های او پیچید و او را محکم به شهریار کناره مریم نشست 
 سینه ی خودش فشرد..

جیغ های مریم گوش  دستگاه ارام ارام شروع به حرکت کرد و لحظه به لحظه
هرچه خورده بود را با ُعقی روِی ژاکِت خوش رنگِ و در اخر خراش تر میشد 

 شهریار باال آورد..
بود که شهریار به جای اینکه چندشش شود و کناره گیری کند ..اصال به  بجال

 بلند رو به صاحِب دستگاه فریاد زد : نگه دار اقا روی خودش نیاورد و 
 

 داد و گفت : نمیشه اقا..مردم پول دادن ..َمرد ، سر تکان 
در همین حال شهاب را دید که فورا سرش را پایین انداخت و بی تفاوت به 

اب را به قسمتی که اهرم و تکمه مخالفِت ان مرد که سعی داشت جلوِی وروِد شه
شد و دستش را روِی تکمه  اتاقکِ فلزی  دستگاه بود را بگیرد ، واردِ اشتغاِل  ی

 و ارام ارام دستگاه از حرکت ایستاد.. گذاشت
 به شهریار فورا زیِر بغل مریم را گرفت و او را از پله ها پایین اورد و انگاه 

یک باره به سمِت مرد حمله کرد و با ُمشتی جانانه او را روِی زمین پرت کرد و 
ت  قوینی این بچه حالش بده ، اوند : به تو هم میگن ادم ؟ داری می ببلند فریاد ز

تو به فکره پول و هیجاِن مردمی ؟ خب به جهنم که پول دادن ، یه بار دیگه 
 کردی ..به همین راحتی ... دستگاه رو براشون روشن می

 
مرِد دیگر که گویی اشنایاِن ان مرد بودند با سینه های سپر  4در همین فاصله 

سینه ی  کرده و اماده ی جنگ به سمت شهریار امدند..یکی از انها محکم به
 شهریار زد و گفت : چه گوهی خوردی ؟ 

 
شهریار نفس عمیقی کشید و مشتش را ُپر کرد و محکم بر دهاِن مرد کوبید و با 

با یک حرکت روِی زمین پرت کرد و گفت : اینو  را ، مردلگدی به زیر پای او 
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 از مادر زاده نشده اون که بخواد روی منزدم که یادت باشه ادب داشته باشی ..
 دست بلند کنه ..

 
با این حرکِت شهریار ، شیپوِر جنگ به صدا در امد و دوستاِن ان مرد همگی به 

ام ، امیر محمد ، سیاوش سمِت شهریار حمله کردند و در این فاصله شهاب ، پره
 فرهاد نیز فورا از دستگاه پایین امدند و وارِد معرکه شدند ..، سیامک، و 

در نفر هم از هواداراِن ان مرد ،   8انِب شهریار و نفر از ج 7 غوقا شده بود..

 می زدند..معرکه بودند و ُمشت و لگد  بود که در دهاِن یکدیگر 
 

تماِم مردم در شهربازی گرداگرِد انها حلقه زده و مشغوِل تماشا بودند ، هیچ کس 
 و کسی هم حاظر نبود پادرمیانی کند..  حاظر نبود کوتاه بیاید

 
 به خاطِر جسه ی کوچکش ُکلی کتک خورد اما تسلیم نشد..بیچاره سیاوش 

اما جالب بود که شهاب با دل و جان ماننِد حیوانی گرسنه حمله میکرد و گویی 
زمین  با ان پاهای بلندش هر کس را که رویِ که تفریِح مورِد عالقه اش باشد ، 

 رفت..می خواباند ، زیِر لگد می گ
و چاق که شکمی بسیار بزرگ  شت هیکلشهریار مردی دردر گوشه ای دیگر 

را به شکم روِی زمین خوابانده بود و خود نیز روِی کمرش نشسته و  داشت
و می پیچاند و فریاد های گوش خراشه  هدستهاِی مرد را پشِت سرش قفل کرد

 در محیط پیچیده بود..مرد، از درِد دستهایش 
اسفالت کوبید و بلند  شهریار موهای فرفرِی مرد را گرفت و سرش را محکم به

مردی رفت که فرهاد را روِی زمین خوابانده بود و مشت بر شد و به سمِت 
 دهانش می کوبید ..

شهریار به انها نزدیک شد ، پایش را باال برد و انگاه با قدرت  انچنان بر کمِر 
با شتاب به جلو پرت شد و پس از خوردِن چند ان مرِد نگون بخت کوبید که 

 اصورت روِی زمین پهن شد ..ُپشتک ، ب
در همین لحظه صداِی آژیِر ماشین پلیس شنیده شد و همه ی سرها به سمت 

 ..ماشینهای نیروی انتظامی برگشت 
 

 مامور ها وسط امدند و گفتند: اینجا چه خبره؟ چاله میدونه؟ 
امیر محمد جلو رفت و شمرده شمرده داستان را به طوِر مختصر برای مامور 

 د..توضیح دا
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حاظر نبود دستاِن مرد را رها کند و مامور نگاهی به شهاب کرد که هنوز هم 
گفت : اوهوی یارو..ول کن دستشو ؟ فکر کردی چون هیکل ُگنده کردی میتونی 

 به اینو اون حمله کنی ؟ 
 
 

 5شهاب فورا دسِت مرد را رها کرد و به سمِت مامور رفت و ارام گفت : فقط 
که حرفتو پس بگیری و بابِت ادبیاِت زشتت، از من ثانیه بهت فرصت میدم 

کنی ..وگرنه  این روپوِش نظامی رو از تنت  در میارم و به جاش عذرخواهی 
 ثانیه ت از همین حاال شروع شد... 5م ..وپوِش نارنجِی رفتگری به تنت میکنر

ماموران فورا به سمِت او حمله برده این جمالت که از دهان شهاب خارج شد ، 
خواستند تا دستبند به دستش بزنند که شهاب ُمشتی در دهاِن ان افسری که  و

 زد و افسر روِی کاپوِت ماشین افتاد..دستور داده بود تا به او دستبند بزنند ،
 جنگِ دیگری بود آغازِ این شیپورِ و 

ماموره نیروی  0نفره ی شهاب و  7حاال جنگِ دومی اغاز شد میاِن گروِه 

 انتظامی..
 
شب انها ماموران را انقدر کتک زدند و در اخر انها را در ماشین هایشان  ان

انداخته و همگی ِفلِنگ را بستند و در این میان وقتی ماوراِن جدید امدند ، فقط 
 شهاب و شهریار را که سردسته ی انها بودند را با خود بردند..

مبیِل امیر محمد و در حالیکه در اتومریم از ترس چهار ستوِن بدنش می لرزید 
گفتد: با این کاری که اینا کردن میدونی چه  نشسته بود گریه میکرد و می

گیرن ؟ پدرشونو در میارن ..شوخی بردار  مجازاِت سنگینی براشون در نظر می
 نیست که ..

 
سمانه که روی صندلی جلو نشسته بود، به عقب برگشت و رو به مریم گفت : 

پدرم تماس گرفتم و جریان رو گفتم ، بابا گفت نگران نباش عزیزم االن  با 
 این مشکل رو جمع میکنه ..خودش 

 
اتومبیِل پلیسی که شهاب و شهریار با دستبند در ان نشسته  ر کماِل تعجب هنوزد

دقیقه بعد  29د نرسیده بود که ناگهان کنار زد و توقف کرد ، انگاه به مقصبودند 

پیاده شدند ..دست بندهایشان باز شد و  ماور در را باز کرد ..شهاب و شهریار
 ماموران سوار شده و رفتند..

 مریم از تعجب دهانش باز مانده بود..
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 !!!!!کرده بودند  ایعنی چه؟  چرا انها را ره

 ردند..باید انها را به کالنتری و یا بازداشتگاه می بمگر نه اینکه 
 گفت : یعنی چی ؟  مریم با ناباوری

 
ند رفت وی جنگجوو به سمِت ان دو برادِر دوقلد نیز پیاده شدند سمانه و امیر محم

.. 
 شهریار خنده ای کرد و مریم را در اغوش گرفت ..

 
 مریم گفت : هنورم نمی فهمم چرا ولتون کردن؟ 

شهریار چشمکی برای مریم زد و گفت : هیچ وقت کاسیان پالف ها رو دست کم 
 ه مارو بازداشت کنه ..مگه الکیه ؟ونرئیس جمهور هم بیاد نمی تنگیر ..خوِد 

 
مریم : ولی خب شما ماموراشونو کتک زدید..این جرمش خیلی سنگینه ..تازه 

 ..روشون اسلحه کشیدین؟ حمل سالح در ایران ممنوعه 

زنگ زدم جریانو گفتم ، اونم دست به کار شده رو به مریم گفت : به پدرم  سمانه
 فورا به گوِش اینا رسوندن..ده و اوناهم اونی که باید برسونه رسون به گوشِ و 

 دونن که اگه بخوان اذیت کنن براخودشون بد میشه ... خودشون هم می
پول خیلی چیزه خطرناکیه مریم ..از هر سالحی خطرناک تر و از هر چاقویی 

 ..تیزتره 

 
واینگونه بود که ان شب خیلی راحت شهاب و شهریار از زیِر باِر مجازاِت 

ت درنهایت خیلی راحه خالی کردند ..گویی که اصال اتفاقی نیفتاده..کارشان شان
خارج از شهر نزدیک به پلیس  بچه ها به تفریحشان رسیده و دریک باغ سنتیِ 

 جمع شدند.. راه
شهریار از پاساژی که در مسیرشان بود، فورا یک ژاکت برای خودش خرید و 

م بود را در اورد تا بیرون اغشته به استفراِق مریان ژاکِت ابی نفتی اش که 
تی اش چپاند تا ببرد و بیاندازد اما مریم پنهانی ، ان را مچاله کرد و در کوله پش

شت ، نباید به د و برای خودش نگاه دارد ..ان ژاکت بوِی تِن یار داان را بشوی
 رفت سطل اشغال می

 

 
 مریم : مطمئنی ؟ 

 ..گفتم چقدر خلوته ..تنهایی؟سم: اره دروغم چیه..! زنگ زدم احوالشو بپریلدا



romantops

 
578 

 

 
ریار درد داشته سمانه هم گفت : اره..سراغ شهاب و شهریار رو گرفتم ..گفت شه

مسکن زده و خوابیده ..شهاب هم برای یه کاری رفته ایران  ..دکتر کاسیان بهش
 گرده.. و فردا برمی

 
 مریم : به نظرت کجاست؟  یعنی میره عمارِت مادرش؟

 تما..: اره دیگه ..حیلدا
 

 مریم فورا لباس پوشید و اماده شد..
 برمت .. مادرش با ترس جلویش را گرفت و گفت: کجا میخوای بری ..خودم می

 مریم کامال جدی گفت : برو کنار مامان..میخوام برم پیِش شهاب..کارش دارم..
 

مادرش از ترس رنگش پریده بود..حق هم داشت ، مریم هنوز هم بیمار بود 
تیه جسمانی اش را صدقه سرِی معجزه ی ائمه به دست اورده بود ..گرچه سالم

..اما روانش هنوز هم بیمار بود و ناسالم..مریم هنوز امادگی الزم برای برگشتن 
 و زندگی معمولی را نداشت و  به محافظ و پرستار نیاز داشت.. به اجتماع

 
لوی در ایستاد مادر از ترس اینکه مریم برود و بالیی به سر خودش بیاورد ، ج

 و راه مریم را گرفت ..
کند ، شروع به جیغ زدن کرد...اما  وقتی دید مادرش راه را برایش باز نمیمریم 

هیستریک ، که هر کسی هم او را عصبی نه جیغ های معمولی ..بلکه جیغ های 
د که این دختر حالت طبیعی ندارد و این جیغ ها می دید، بی درنگ متوجه میش

 انساِن ُنرمال نیست.. ،جیغ های یک
کبود شدِن چهره اش را خودش نیز حس میکرد..در نهایت فورا شروع به 

ع به باال و روی زمین افتاد و شرولرزیدن کرد..لرزیدن های به شدت عصبی ،
 مجددا تشنج کرده بود..آوردِن کف کرد..

 
 یمی دانستند که وقتی کسی تشنج مطبِق سفارشاِت پزشک ، خانواده اش حاال 

ر طبیعی سیند ، نباید مزاحمش شوند و باید کنار بایستند تا حرکاِت تشنجی اش ک
 ارام شود.. خود را بگذراند و خودش
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مادر فورا مریم را به پهلو خواباند تا کف ها در حلقش نپیچد و خفه نشود ..انگاه 
اشک ریزان و هق هق کنار کناِر سِر او در راهروِی باریکِ خانه نشست و چشم 

 ه او دوخت...ب
چند دقیقه بعد لرزش ها تمام شد و ارام چشمانش بسته شد و همان جا روِی 

سرامیک خوابش برد که البته ان هم طبیعی بود و همیشه بعد از تشنج خوابش 
 میبرد..

 

 
 ارام چشمانش را گشود و نگاهی به اطراف کرد..

 ش نشسته بود..با چشماِن به خون نشسته کنارروِی تخت خوابیده و مادرش هم 
 

 تکانی خورد و گفت : برو بیرون مامان..برو درو هم ببند..میخوام تنها باشم..
 

پس از برداشتِن مادر بوسه ای بر پیشانِی او زد و بی حرف از اتاق خارج شد و
 سرش بست ..در را پشِت  کلید از در، 

 
ال و به دنبوِی میزش پیدا کرد برخاست ...دفترچه ی تلفن را از کشفورا از جا 

 ..شماره ی شهاب گشت
 

 شماره را گرفت و منتظر ماند تا وی پاسخ دهد..
 بار اول هرچه بوِق ازاد خورد..کسی پاسخ نداد..

بار شماره گیری ، شهاب پاسخ  8دوباره و دوباره تماس گرفت تا بالخره بعد از

 داد : بله؟
 

 مریم نفسی کشید و گفت : سالم 
 شهاب : سالم ..شما؟

 
 : مریم هستم.. مریم

 شهاب اندکی مکس کرد و گفت : آ مریم ..تویی؟ حالت خوبه؟
 

 ارن بیام بیرون..نم..کارت دارم ولی مامانمینا نمیذمریم : میخوام باهات حرف بز
 

 شهاب : چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
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 ت کنم..ولی مهمه ..باید حضوری باهات صحبمریم: نه .

 
ازه نمیدن بیای بیرون ، چجوری میخوایم شهاب : خب وقتی میگی خانواده اج

 همدیگه رو ببینیم؟
 

از پدرم اجازمو بگیر..با تو باشم کاری باهام  مریم: تو بیا اینجا ..بیا خونه ی ما
 ندارن..

 
یه سر  ..من فعال تهرانم..عصر و انگاه گفت : باشهشهاب  کمی سکوت کرد 

 .ببینمت. میام
 

دانست  که می گِ خانه را زد و یلدانبعد از ظهر بود که شهاب ز 7ساعت 

 ،رو به مریم گفت : اومد ..فکر کنم خودشه ..هاب پشِت در است ش
 

ب داخل امد و روی مبل دقایقی بعد پدر در را گشود و با تعارفاِت وی شها
ای یکی دوساعت مریم را بیرون نشست و پدر را راضی کرد تا اجازه دهد بر

 و با او صحبت کند.. دببر
 

مادرش راضی نبودند ، اما از انجا که ُحسِن نیِت شهاب در ان مدتی که پدرو 
راقبش معراق بودند ، برایشان ثابت شده بود، پذیرفتند و به او سفارش کردند تا 

 باشد..
ن مادر ارام به گونه ای که مریم متوجه نشود ، دِر گوِش شهاب گفت : حواستو

شم چ..همین صبح تشنج کرده.. دی برنگشتهبهش باشه..هنوز حالش به حالت عا
 ازش برندارینا...!!!

 
اما مادر خبر نداشت که مریم گوشش خیلی تیز تر از ان است که او فکرش را 

به راحتی می شنید و این از فاصله های دور بکند و ارام ترین صحبت ها را هم 
 یکی از آپشن های مثبِت مریم بود که کمتر کسی از ان اگاهی داشت.

 فرمان نشست و رو به مریم که کنارش نشسته بود گفت : کجا برم؟ شهاب پشتِ 
 نه..فقط از اینجا دور بشیم..مریم :هرجا..فرقی نمی ک

 شهاب استارت زد و اتومبیل حرکت کرد..
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توقف کرد و گفت : بریم دروازه قران  و کنارهنیم ساعت بعد، حاشیه ی خیابان 
 اون باال..

 کوه انداخت و گفت : باشه بریم.. مریم نگاهی به پله هاِی حاشیه
دوشادوِش هم از پله ها باال رفتند و روِی یکی از تخت هاِی موجود در رستوران 

 نشستند..  سنتیِ 
 

 ...رست، مقابِل شهاب نشست خودش را روِی تخت کشید و دُ مریم 
گفت : چی شده، بیا اینجا  مریمشهاب نگاهی به اطراف کرد و متعجب  رو به 

 ه چی زل زدی به من؟بشین واس
 

..تماِم التماس و خواهشش را در زبانش شهاب را گرفتمریم پاچه ی شلواِر 
 ریخت و گفت : منو ببر پیِش شهریار..تو بهم قول دادی..

 
شهاب اهی کشید و گفت : اره قول دادم ولی به شرِط اینکه رضایِت خانواده رو 

 جلب کنی..
 بول نکردن..کنن..هرکاری کردم ق مریم : قبول نمی

 
 شهاب : خب پس بدون رضایِت اونا چجوری ببرمت؟

 
 مریم : تو فقط کارای رفتنمو درست کن..

شهریار هم چند سال پیش منو بدون رضایِت پدرم، با پارتی بازی از کشور 
 خارج کرد..پس تو هم میتونی..

 
شهاب چشمانش را گرد کرد و گفت : این کار دزدیه..انگار که من تو رو از 

خانواده ت بدزدم..من از اعتماِد پدر و مادرت سوِء استفاده نمیکنم ..حتی حرفشم 
 نزن مریم..

ه دار می دونی با این کارت چه بر سِر مادِر بیچاره ت میاری؟  نمی بینی حالشو؟
 به خاطِر تو دق میکنه

 
مریم اشکش سرازیر شد و بیشتر به پاِی شهاب چنگ زد و گفت : خودم پول 

ر برام خریده..با عالمه جواهِر اصِل فرانسه دارم ..همشونو شهریا دارم ..یه
 ارم ..سفرمو دربی  فروِش یه تیکه از همین جواهرا میتونم  مخارجِ 
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ردم با وکیل صبحت کبه این راحتیا نیست ..،اونم ویزاِی فرانسه اما گرفتِن ویزا 
یا  شته باشم وامه داباید مراحل قانونی رو بگذرونه ..میگه یا باید دعوت ن ، گفت

پول  و سنِد ملکی و گردش حساِب نمیدونم چی داشته باشم  باید حساب بانکی ُپر
و تازه کلی دوندگی داره و از چند ماه تا یک سال طول میکشه..اخرشم معلوم 

 نیست سفارِت فرانسه با درخاسِت ویزام موافقت کنه..
 ت ببر..من عجله دارم شهاب ..ترو خدا کمک کن ..منو باخود

واده م بفهمن که کاره تو بوده .. ارم خانهیچ کی نمیگم تو منو بردی ..نمیذمن به 
رو خدا شهاب  فوقش وقتی رسیدم بهشون زنگ میزنم میگم قاچاقی رفتم..تو

 ..التماس میکنم ..
مریم این را گفت ، فورا خم شد و بوسه ای پشِت دسِت شهاب زد که شهاب فورا 

فت : اصرار نکن مریم ..من بچه نیستم که بتونی راضیم دستش را پس کشید و گ
پدرت باید بیاد رمت..نمی بکنی ..بدون اجازه ی رسمِی پدرت، به هیچ عنوان 

 همین که گفتم .محضر و رضایت نامه ی محضری رو امضا کنه ..
 

رخاست و گریه کنان ، اشکش را با مریم که دید التماس بی فایده است از جا ب
کرد و گفت : باشه ..نبرم ..ولی بدون اگه اتفاقی برام بیفته ، خونم  ستینش پاکآ

 گردِن تو هست ..
مریم این را گفت و قبل از انکه شهاب به خودش بیاید ، دوان دوان از پله ها 

 سرازیر شد و هق هق کنان، پایین رفت ..
یم مر دوید و صدایش میکرد : مریم ؟ میشهاب نیز با اندکی فاصله به دنباِل او 

؟ صبر کن..کارت دارم...بزار باهم صحبت کنیم ..باور کن این راهش نیست 
 ..صبررکن دختر...مریم؟؟؟. بزار برسونمت خونه..کجا داری میری ؟

 
و وارد خیابان شد و قبل از انکه شهاب به او برسد، ز پله ها پایین پرید مریم ا

و بر زمین کوبیده  ردمحکم با او برخورد کانداخت و ماشینی خودش را جلوِی 
 ...شد

 روِی کاپوت افتاد و از سمِت راسِت اتومبیل روِی زمین افتاد..
 ترمِز الستیک ، نگاِه عابران را به خود جلب کرد..صداِی جیِغ بلنِد مریم و 

 
روِی شقیقه اش را حس کرد وچشم به شهاب دوخت که  جاری شدِن خون از 

االی سرش زانو زد و با چهره ای دوان دوان خودش را به مریم رساند و ب
 ..وحشت زده او را در اغوش گرفت 

 راننده با ترس کنارشان نشست و گفت : خانم؟  حالت خوبه خانم ؟ ..
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اره را چسبید و گفت شهاب مریم را رها کرد و با عصبانیت یقه ی راننده ی بیچ
 ینی؟ این چه طرز رانندگیه؟  : مگه کوری؟ جلوتو نمی ب

 
قِد کوتاه و هیکِل تپلش با ترس و لرز گفت : به خدا حواسم ان مرد با 

 بود..خودش پرید جلو ماشین ..به جون بچه م خودش پرید جلوم..
و این مریم بوده که  دانست که ان مرد بی گناه است خودش هم می شهاب که

با قدرت به جلوی ماشیِن این بنده ی خدا پریده، یقه اش را رها کرد و او را 
شینش هل داد و به سمِت مریم برگشت تا اورژانس را خبر کند که یکی سمِت ما

فورا گفت : من با اورژانس تماس گرفتم از ان ملِت بیکار و همیشه تماشاچی 
 ..االن میرسن ..

 
شهاب سِر مریم را بغل گرفت و گفت : مریم ؟ مریم جان؟ صدامو می شنوی؟ 

 ببینم..چشماتو باز کن 
 

پیراهِن سفیِد شهاب دوخت که با خون یکسان شده م به چشمانش را گشود و چش
 بود..

اورژانس از راه رسید و پس از طی کردِن مراحل،شهاب مریم را بغل کرد و 
 روی برانکارد خواباند..

 

به هوش امد و با همان چشماِن بسته گوش به صحبت هایش  با صدای یلدا 
 سپرد..

 تواِن تکان خوردن نداشت تا اعالم البته قصِد استراِق َسمع نداشت ، بلکه اصال
 کند که به هوش امده..

تند تند با مادرش صبحت میکرد و گویی که او را سرزنش میکرد : شما که  یلدا
شناسی ..میدونی لجبازه و وقتی بخواد کاری بکنه ، حتما  خودت دخترتو می

لی که اریس ..اون شهریاره طف.ولش کن خاله جون ..بزار یه مدت بره پمیکنه 
هر چی دکتره ازش قطع امید کرده ..همین امروز فرداست که بیچاره از این دنیا 

بزار مریم بره این مدت پیشش باشه ..به خدا ثواب هم داره، اون بیچاره بره ..
 عشقش کنارش باشه ..البته من میدونم نگرانی شما بابِت چیه .. این دِم مرگی 

خواست کاری  اون شهریاره بدبخت اگه میولی به خدا خاله نگرانیت بی خوده ..
کنه ، اون موقع که صحیح و سالم بود کاری میکرد ، ولی خدا شاهده تو این 

تونیم بهش  ال هم میمدت یه نگاِه چپ به دخترت ننداخته ..قسم میخورم خاله ..حا
سفارش کنیم که حواسش باشه وفقط به چشِم یه همراه بهش نگاه کنه و نه 
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رمیتی که بینشون جاری کرده بودین هم که هنوز برقراره و فسق بیشتر..اون مح
پس نگراِن چی هستین ..بزارین بره بابا..این مریم دیگه اون مریم سابق  نشده

نمیشه خاله ..خیالت تخت اگه شهریار بمیره، فکر نکن بعد یه مدت این دختر 
اهرا حالش خوب میشه و میره شوهر میکنه و خوشبخت میشه ..شاید حالش ظ

خوب بشه و زندگی کنه ، اما حاظرم قسم بخورم که دوره هرچی َمرده خط 
میکشه ..با این عشقی که به شهریار داشته و داره ، دیگه عمراً بتونه کِس دیگه 

 ای رو بپذیره ..پس بی خودی نه خودتونو اذیت کنین نه این بدبختو ..
مادر هم برا مریم مطمئن باش اونجا جاش امن تر از اینجاست..شهریار از 

 دلسوز تره ..دیدم که میگم خاله ..
 
 

در ان تصادف ، صدمه ی چندان خطرناکی ندیده و فقط سرش مریم خوشبختانه 
کمر و شانه هایش به شدت کبود شده بود.که ان هم پس از دو روز از شکسته و 

 بیمارستان مرخص شد ..
رضایت خودکشی بزند، از ترِس اینکه مریم باز هم دست به بالخره خانواده 

 دادند تا شهاب ، مریم را نزِد شهریار ببرد.
روز اماده کرد و اکنون مریم ، با رضایِت  ۲همه چیز را در عرِض شهاب 

 محضرِی پدرش در فرودگاه نشسته بود ..
مریم (، قطعا با او  کوچکِ نبودند)خواهر و برادرِ مادرش اگر امیر حسین و آنا 

ختانه در این مدت شهاب توانسته بود اعتماِد انها را جلب ..اما خوشبهمسفر میشد 
 کند..

 
 مادر او را محکم بغل کرد و سفارشاِت الزم را گوش زد کرد.

پدر نیز پیشانی اش را بوسید و با چهره ای َپکر او را اول به خدا و بعد به 
 شهاب سپرد..

میکرد را بغل  با چهره ای معصوم به او نگاهخواهِر کوچکش آنا را که  مریم ،
 کرد و بوسه ای بر صورِت سفید و تپلش زد و گفت : خداحافظ آبجی کوچولو..

 ساله لبخندی زد و متعاقباً گفت : خداحافظ ۲۲نای آ
ماه دیگر که مدارس تعطیل شد ، پدر و مادر مریم  به  ۱قرار بر این بود که 

ب مقدماِت سفِر انها همراِه آنا و امیرحسین نیز به پاریس نزِد مریم بروند ..شها
 روز انجام داده بود  ۲را به راحتی در عرض همان 
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 برای باِر اخر ایستاد و پشِت سرش را نگاه کرد ..دستش را برای خانواده اش
 کرد و به همراِه شهاب از سالن خارج شد..بلند 

 
خلبان کناره هواپیماِی خصوصی ایستاده بود..با نزدیک شدِن انها ..رو به شهاب 

 رزومندم ..ی دکتر..پروازه آرامی رو براتون آروز بخیراقافت : گ
شهاب برعکِس شهریار که همیشه لبخند میزد و با خلبان دست میداد، فقط سری 

و خود  تکان داد و بی حرف ،مریم را جلوتر از خودش به سمِت پله ها فرستاد
 رفت .. نیز پشِت سِر او باال

که همان پله ها بودند را بست و اهرِم پشِت ان  خلبان نیز داخل شد و دِر هواپیما
 را کشید و با تعظیمی کوتاه به کابیِن خلبان رفت و در را بست..

 شهاب اشاره ای به مریم کرد و گفت : بشین .
 
ر کرد..به روزهایی که همراه با اتاِق هواپیما کرد و به گذشته سی نگاهی به 

 ..او پرواز میکرد. شهریار در این هواپیما می نشست و با
دقیقه حرکت کرد و پس از ان با سرعت از بانِد فرودگاه بلند  29هواپیما پس از 

 شد و به مقصِد پاریس اوج گرفت..
 
 
 

 جلِد اولپایاِن 
 2006مهرماه سال 

 
 رد است...سینه ماالماِل د

 ی دریغا مرهمیا
 دل ِز تنهایی به جان آمد...خدا را همدمی..!
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