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 [پارت اول]

 ""به نام خدا""

 "دیبا"

داشتم آروم از پله ها می اومدم پایین،اِنقدر آروم که اگه مورچه ای هم از کنارِ پام رد 

شنوم!هر پله ای که می اومدم پایین یه لبخند هم می نشست رو شد صدای پاهاشو ب

لبام،اما دقیقاً وقتی که فکر می کردم پله ی آخر رو دارم رد می کنم رامیال داد زد و 

 :گفت

 !...دیبا...نه-

 .پاهام روی دو پله جلوتر رفت و افتادم

 ای نگرانِصدای قدمهای تندِ رامیال که داشت میومد به سمتم رو شنیدم و بعد صد

 :خودش پیچید تو گوشم

 این کارا چیه آخه؟چرا قهرمان بازی درمیاری خواهرِ من؟-

 :همونطور که سرم پایین بود گفتم

 !باالخره که باید یاد بگیرم-

 :دستش نشست رو مچِ پام و حرف رو عوض کرد

 درد میکنه؟-

 :دم و گفتمبا اینکه می دونستم از قصد این سؤالو پرسید اما به روی خودم نیاور

 !آره،یکمی-
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 :با اون صدای مهربونش که خیلی دوست داشتم پرسید

 می خوای ببرمت بیمارستان؟-

 .نه داداشی،فقط یکمی درد میکنه-

 مطمئن باشم؟-

 :سرمو به معنیِ تأیید تکون دادم و بعد پرسیدم

 راستی مامان کجاست؟-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 .با خاله رفته بیرون-

م و ی چی هر روز با خاله میره بیرون اما بازم به روی خودم نیاوردمی دونستم برا

 :گفتم

 .آهان-

 :رسیدپبه سختی از روی زمین بلند شدم و دوباره خواستم برگردم به اتاقم که رامیال 

 می خوای کمکت کنم؟-

 :سریع گفتم

 .نه نیازی نیست،خودم میتونم برم-

رم حِس می نگاهِ نگرانِ رامیال رو پشتِ س دستمو گرفتم به نرده ها و آروم رفتم باال و

ید کردم.وقتی رسیدم به دمِ درِ اتاقم،داخل شدم و درو بستم.بعد یه قطره اشک چک

نرسیده  رو گونه م و مچِ پام تیر کشید.با صدای بلند یاسمین رو صدا زدم که به ثانیه

 :اومد داخلِ اتاق و گفت
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 جانم دیبا خانم؟-

 :گفتمبا صدای خش داری از بغض 

 .لطفاً بیا آرایشم کن،می خوام برم بیرون-

 :مِن مِنی کرد و گفت

 ...امروز بهتره استراحت کنید خانم،آخه-

 آخه چی؟-

 :صدای هول و دستپاچه ش پیچید تو گوشم

 !آخه پاهاتون آسیب دیده،آقا رامیال گفتن امروز تو خونه بمونید بهتره-

 :عصبی گفتم

 .شاگرد منتظرِ منن اما من امروز کالس دارم و کلی-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 !راستش آقا رامیال زنگ زدن مؤسسه و کالسِ امروزتون رو کنسل کردن-

 :بیشتر از قبل عصبی شدم و دِق و دِلیمو سرِ یاسمینِ بدبخت خالی کردم

 !بیرون-

ه از اتاق که رفت بیرون گریه م گرفت و دلم می خواست داد بزنم.دیگه از این هم

 .و وسواس خسته شده بودم،کاش زمان به عقب برمی گشتمراقبت 

 

 [پارت دوم]
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 "فَریا"

 :دیگه نفسم داشت بند می اومد که ایستادم و همونطور که نفس نفس میزدم گفتم

 !کامبیز توروخدا ولم کن،من...من دیگه نمی تونم-

 :همونطور که از پله های عمارتِ بزرگش می اومد پایین خندید و گفت

 !جاع تر بودی کوچولوقبالً ش-

 :دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم

 !آره قبالً شجاع بودم ولی االن ترسو شدم چون تو ترسناک شدی-

 :خنده از رو لبش محو شد.اومد نزدیکم،بی هوا یقه ی لباسمو گرفت و گفت

 !خیلی دیر فهمیدی که من ترسناکم-

ترس رو تو چشمهام  قلبم از ترس اِنقدر تند می زد که صداشو می شنیدم!وقتی

م که دید،یقه مو وِل کرد و محکم خوردم به دیوارِ پشتِ سرم.از درد به خودم پیچید

 :گفت

 !وقتی می ترسی دیگه فایده ای نداره،تاریخ مصرفت گذشته فَریا خانم-

آدمی  حرفهاش مثلِ خنجر روح و قلبمو خراش می داد.اِنگار یه آدمِ دیگه شده بود،یه

ا تتو دنیاش نداشتم.به سختی از جا بلند شدم و رفتم سمتِ مبل که دیگه من جایی 

 :وسایلمو بردارم که جلوی روم ایستاد و پرسید

 کجا کوچولو؟-

ن سرمو آوردم باال و تو چشمهای به خون نشسته ش نگاه کردم،ترسیدم و با مِن مِ

 :گفتم
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 .می...می خوام برم-

 :دستی به موهاش کشید و گفت

 !شرط داره-

 :پرسیدم با تعجب

 !چه شرطی؟-

 :لبخندِ مرموزانه ای زد و گفت

 !دیبا-

 :بردنِ اسمِ دیبا باعث شد قلبم تیر بکشه و عصبی پرسیدم

 چیکار به اون داری؟-

 :خندید و گفت

 !می خوامش-

 :دندون قروچه ای کردم و گفتم

 .چرت و پرت نگو کامبیز-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 !اِ باریکال،باز شجاع شدی-

 :کالفه چشمهامو بستم که گفت

بیرون نمی  دیبا رو باید بیاری سمتِ من،باید مالِ من باشه.وگرنه تو امروز از این خونه-

 !ری



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

7 

 

 :به سرعت چشمهامو باز و تو چشمهاش نگاه کردم.سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !به دیبا کاری نداشته باش،بخدا اون گناه داره-

 :پوزخندی تحویلم داد و گفت

من فقط می خوامش،قرار نیست بالیی سرش بیاد که اینطوری داری حرص می -

 .خوری

 

 [پارت سوم]

 

 :لبمو به دندون گزیدم تا صدام باال نره و گفتم

 .دِ آخه داری دروغ میگی و خودتم خوب می دونی-

 :به حالتِ مسخره ای برام دست زد و گفت

 !آفرین خوب منو میشناسی-

 :تمبا خشم زُل زدم بهش و گف

 .به دیبا کاری نداشته باش،دورشو خط بکش-

 :سری تکون داد و خیلی خونسرد گفت

ا پس بهتره همین امروز با دنیای دخترونه ت خداحافظی کنی و خودتو بفروشی فَری-

 !کوچولو

قلبم از حرکت ایستاد و تو گوشام اِنگار دَنگ دَنگ صدا میداد.به طرزِ مسخره ای 

باال و باالتر می رفت.کامبیز فقط نگام می کرد که به  خندیدم و دیوونه وار صدام

 :سمتش حمله ور شدم و گفتم
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 !تو چه غلطی کردی؟-

 :دستامو تو هوا گرفت و گفت

 !اوی،اوی،قرار نبود شبیهِ گربه ها پَنجول بکشی-

 :دلم می خواست با همین دستام خفه ش کنم و گفتم

 .ولم کن عوضی،می خوام برم-

 :وی صورتم تکون داد و گفتانگشتِ اشاره شو جل

 !نچ،نچ،تو هیچ جا نمی ری مگه اینکه قول بدی دیبا رو عاشقِ من کنی-

 :باز اسمِ دیبا بهم جرأت داد و گفتم

 .عمراً-

 :اخماش رفت تو هم و گفت

 !پس حاضری از شرافتت بخاطرِ دیبا بگذری؟-

 :گفتمدیبا کسی بود که حاضر بودم براش جونمم بدم پس خیلی قاطع و محکم 

 !آره،می گذرم-

دوباره شروع کرد به خندیدن و هم زمان دست هم می زد،بعد یکدفعه ساکت شد و 

 :گفت

 !کجاست این دیبا خانم تا فداکاریِ دخترداییِ عزیزش رو ببینه-

 هیچی نگفتم و فقط با نفرت نگاش کردم،اونم خیره ی من بود و هیچی نمی گفت.کم

 :ی صورتم و گفتکم نزدیکم شد و انگشتشو کشید رو

 !لعنتیا،خانوادگی جذاب و خوشگلید-
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دستام می لرزید و قلبم تند تند می زد.امروز باید با تمومِ آرزوهام خداحافظی می 

 .کردم بخاطرِ اشتباهِ خودم

 

 [پارت چهارم]

 

دیبا مقصر نیست و تنها کسی که مقصرِ این قضیه س منم.منی که بدونِ شناخت از 

ونه ش شدم و چشممو روی همه ی عقایدم بستم.اومد نزدیک تر و مردِ روبروم واردِ خ

دستش نشست رو تیره ی کمرم.چشمهامو بستم و اولین قطره ی اشکم چکید رو 

 :گونه م.نفسهای داغش گردنمو می سوزوند و صدای نحسش پیچید تو گوشم

 .گریه نکن چون اونوقت عصبی می شم-

ام یکی پس از دیگری از هم سبقت به سختی نفس می کشیدم و با این حرفش اشک

 .گرفتند

 :سرشو آورد عقب و به صورتم نگاه کرد،بعد با دستش اشکامو پاک کرد و گفت

 !خاصیتتون اینه که وقتی گریه می کنین چشمهاتون به طرزِ عجیبی زیبا می شه-

 :به سختی لب باز کردم و گفتم

 !خاصیتمون؟-

 :سری تکون داد و گفت

 ! دیباآره،تو،دیبا و مادرِ-

 :با چشمهای ریزشده نگاش کردم و با تعجب پرسیدم

 !عمه ی منو میشناسی؟-
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 :نمی دونم چرا احساس کردم هول شد ولی از تَک و تا نیفتاد و گفت

 نه،چرا باید بشناسم؟-

 !پس از کجا فهمیدی وقتی گریه می کنه چشمهاش جذاب میشه؟-

 :با یه دست هُلم داد روی مبل و گفت

 .ا به مادرش رفته،فقط یه حدس بود!نمی خواد کارآگاه بازی دربیاریمطمئناً دیب-

داشت یه چیزی رو پنهان می کرد ولی قیافه ش خیلی ضایع بود.از روی مبل بلند 

 :شدم و گفتم

 .رمن هیچ وقت دیبا رو نمی فروشم به آدمی مثلِ تو و خودمم نمی فروشم،خدانگهدا-

ه ل بود چنگ زدم و دویدم سمتِ در.همینکاینو که گفتم مانتو و کیفمو که روی مب

ی مدرو باز کردم کامبیز به خودش اومد و دوید دنبالم.به طرزِ معجزه آسایی تند 

م بیرون دویدم تا اینکه به درِ خروج رسیدم و از شانسِ خوب من در باز بود،از در رفت

هم می و دویدم سمتِ خیابون.به پشتِ سرم نگاهی انداختم و دیدم کامبیز داره ب

م رسه.دستمو جلوی ماشینا دراز می کردم بلکه یه ماشین بایسته و من سوار بشم.ک

نم بدونِ ممونده بود کامبیز برسه کنارم که یه ماشینِ مدل باال جلوی پاهام ترمز زد و 

 :در نظر گرفتنِ چیزی سوار شدم و گفتم

 .فقط سریع برو-

 

 [پارت پنجم]

 

 "فَرهان"
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یع پامو رو گاز گذاشتم و حرکت کردم.نمی دونستم داره از وقتی سوارِ ماشین شد،سر

کی یا از چی فرار میکنه ولی مثلِ اینکه خیلی ترسیده بود چون دستهاش به شدت 

 .می لرزید و همش برمی گشت و به عقب نگاه می کرد

چند دقیقه ای که گذشت باالخره یه نفسِ عمیق کشید،سرشو تکیه داد به پشتیِ 

 :بست.کمی که آروم گرفت دهان باز کردم و پرسیدم صندلی و چشمهاشو

 خوبین؟-

مثلِ برق گرفته ها چشمهاشو باز کرد و نگاهشو دوخت به من.نگاهی بهش انداختم و 

 :پرسیدم

 ترسناکم؟-

 :سریع سرشو انداخت پایین و گفت

 .نه ترسناک نیستین-

 :لبخندی زدم و پرسیدم

 دی؟میشه فضولی کنم و بپرسم از کی فرار می کر-

 :صورتشو چرخوند سمتِ شیشه ی ماشین و آروم گفت

 !از خودم و اشتباهم-

سیدم منظورشو نفهمیدم و با گیجی شونه ای باال انداختم.به نظرم نباید چیزی می پر

جا کچون اصالً حال و حَواس نداشت.به رانندگیم ادامه دادم اما نمی دونستم باید 

 :برم،برای همین پرسیدم

 کجا ببرمتون؟-

 :گاهم کرد و گفتن
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 .خونه-

 :و زیرِ لب ادامه داد

 !هیچ جا بهتر از خونه نیست-

معلوم بود که حالش خوب نیست،آدرسِ خونه رو پرسیدم و یک راست رفتم سمتِ 

خونشون.وقتی رسیدیم دمِ خونشون به دختری که دمِ درشون ایستاده بود نگاه کرد 

چیزی بگه از ماشین پیاده شد و و زیرِلب چیزی گفت که نشنیدم.بعد بدونِ اینکه 

دوید سمتِ دختره،صداش کرد و بغلش کرد.از ماشین پیاده شدم و رو به دختری که 

 :سوارِ ماشینم شده بود گفتم

 خانم؟-

 :برگشت سمتم و گفت

 .آخ ببخشید حواسم پرت شد،ممنون بخاطرِ کمکتون-

تم حرف بزنم لبخند زدم و دیدم دختری که پشتِ سرش ایستاده خیره م شده.خواس

نای سالم اما اِنگار الل شده بودم.زبونم از اون همه زیبایی بند اومده بود،سری به مع

عجب "تکون دادم اما هیچ عکس العملی نشون نداد!خورد تو ذوقم و با خودم گفتم

 ".دخترِ مغروری

 :اون دختر گیجه روشو کرد سمتِ خانمِ مغرور و گفت

 .میامدیبا جان شما برو داخل،من االن -

 :پس اسمش دیباست.دیبا یه لبخندِ ملیح زد و گفت

زن دایی نیست،چون هر چی زنگ زدم کسی درو باز نکرد.خودت درو برام باز کن -

 .فَریا
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فریا درو براش باز کرد و اونم رفت داخل.فریا درو بست و روشو کرد به سمتِ 

 :من،لبخندی زد و گفت

 .بازم ممنون بخاطرِ کمکتون-

 :بخندِ مسخره تحویلش دادم و گفتمبه زور یه ل

 .خواهش میکنم،کاری نکردم-

بازم تشکر کرد و بعد هم خداحافظی.وقتی سوارِ ماشینم شدم هنوزم فکرم درگیرِ 

دیبا و رفتارش بود،خیلی عجیب غریب رفتار کرد.کمی که گذشت زدم تو سرِ خودم 

 .که دیگه به این چیزا فکر نکنم و راه افتادم سمتِ شرکت

 

 [ارت ششمپ]

 

 "جِلوه"

رم ناامید از کالس اومدم بیرون و سوارِ ماشینِ آلبالوییم شدم.دلم نمی خواست ب

خونه،کاش کالس کنسِل نمی شد.کمی فکر کردم و به ذهنم رسید برم شرکتِ 

 شاهرخ،شاید روحیه م عوض شد.راه افتادم و آهنگِ موردِ عالقه م رو داخلِ پخش

 :گذاشتم

 بام بَدههمینجوریش یه شهر -"

 تو سمتِ من باش،عذابم نده

 بی تو کاش این ساعت نره

 که کُلِ سال با تو واسم کمه
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 همینجوریش یه شهر بام بده

 تو سمتِ من باش،عذابم نده

 چشم به راه،طاقت کمه

 اون بی تو ترسید و باخت از همه

 نمی بینی وابستته،دیوونه ی ماتم زده

 نمی بینی حالم بده

 ادت ندهمنو به تنهایی باز ع

 چرا گذشته آب از سرت

 "دلم تنگه صدا خندته

رسیدم دمِ شرکت،پخشِ ماشین رو خاموش کردم و از ماشین پیاده شدم.دزدگیرشو 

دم با زدم و رفتم داخلِ شرکت.با آسانسور رفتم طبقه ی دوم و وارد شدم.به محضِ ورو

 :لیال منشیِ شرکت رو به رو شدم.با لبخند نگام کرد و گفت

 لوه خانم،خوبین؟سالم ج-

 :منم متقابالً لبخند زدم و گفتم

 مرسی عزیزم،تو خوبی؟-

 ممنون،کاری داشتید؟-

 :نگاهی به درِ اتاقِ شاهرخ انداختم و گفتم

 .می خوام شاهرخ رو ببینم-

 :لبخندِ دیگه ای تحویلم داد و گفت
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 .آقای مهندس جلسه دارن-

 :تظار نشستم و گفتمبا خونسردی روی یکی از صندلی های داخلِ سالنِ ان

 .منتظر می مونم جلسه شون تموم بشه-

ه کسری به معنای تأیید تکون داد و به کارش ادامه داد.چند دقیقه ای گذشته بود 

 :عطا از اتاقِ شاهرخ خارج شد و با دیدنِ من سریع اومد طرفم و گفت

 سالم،تو اینجا چیکار میکنی؟-

 :جواب سالمشو دادم و گفتم

 .رو ببینماومدم شاهرخ -

ایین پبا کالفگی نگام کرد و بی هوا دستمو کشید و برد سمتِ اتاقِ خودش که طبقه ی 

بود.وقتی رفتیم داخلِ اتاقش و درو بست،دستمو از داخلِ دستش کشیدم بیرون و 

 :گفتم

 چه خبرته عطا؟-

 :کالفه دستی به موهاش کشید و گفت

نش وقتی اِنقدر از دیدنت چرا اینکارارو می کنی آخه تو؟چرا هِی میای دید-

 !متنفره؟!تو غرور نداری جلوه؟بخدا من جای تو خجالت می کشم

 :پوزخندی زدم و گفتم

رورِ هِه،غرور؟!خجالت؟!نه،هیچ کدومشو ندارم،مخصوصاً غرور!یه بار به خاطرِ این غ-

 !لعنتی ضربه خوردم،دیگه فکر کنم به دردم نمی خوره

 

 [پارت هفتم]
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 :لبکارانه به پهلوش گرفت و گفتدستاشو با حالتِ ط

م هدرسته اون زمان غرورت الکی بود ولی حاال باید مغرور باشی.تو زمان هارو با -

 .قاطی کردی و این اصالً خوب نیست

خیلی داشتم سعی می کردم تا اشک نریزم برای همین با صدایی که از بغض داشت 

 :خفه می شد گفتم

ی من رو گرفت،قاطی کردم!من زمان رو از وقت آره من زمان رو از وقتی خاطره جای-

ن خاطره مرد و همه داغدار شدند،قاطی کردم!من زمان رو از وقتی شاهرخ به جای م

 !خاطره رو خواست قاطی کردم

ر باالخره اون اشکهای سمج راهِ خودشونو به بیرون از چشمم پیدا کردند و سرازی

 :شدند.عطا اومد نزدیکم،شونه هامو گرفت و گفت

و دخترداییِ گلم،اِنقدر خودتو و شاهرخ رو عذاب نده.خودت می دونی که شباهتِ ت-

 .به خاطره شاهرخ رو دیوونه می کنه

 :با حرص گفتم

 اینکه من و خاطره دوقلو بودیم هم تقصیرِ منه عطا؟-

نه دخترِ خوب تقصیرِ تو نیست،اما اینکه سعی می کنی جایِ خاطره رو بگیری و -

 !ید تقصیرِ توئهجفتتون عذاب بکش

 :عصبی شدم و صدام رفت باال

کسی که جای من رو گرفت خاطره بود،من فقط سعی دارم برگردم به جای -

 !خودم،همین
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 :روشو ازم برگردوند و گفت

 .االن دیگه واسه برگشتن خیلی دیره جلوه-

ه م رفتخواستم جوابشو بدم که درِ اتاقِ عطا به شدت باز شد و شاهرخ با اخمهای تو ه

 :ظاهر شد.اول نگاهی به من کرد و بعد به عطا،بعد پرسید

 اینجا چه خبره؟-

 :سریع اشکامو پاک کردم،بعد با خوشحالی نزدیکش شدم و گفتم

 .هیچی،فقط من اومده بودم ببینمت-

به سرتاپام نگاهی انداخت و وقتی زُل زد تو چشمهام قلبم ریخت.پوزخندی زد و 

 :گفت

 .قِ دیدنت نیستم دخترعمواما من اونقدرا هم مشتا-

و خنده از رو لبم محو و قلبم هزار تیکه شد.باز اشکام خواستن بریزن که جلوشون

 :گرفتم و با صدای لرزونی گفتم

 .هرطور راحتی،خداحافظ-

 از کنارش رد شدم که صدام کرد و اشکم چکید رو گونه م.بدونِ اینکه برگردم به

 :سمتش ایستادم و شنیدم که گفت

 !کنه یا اینجا و اینو بدون هیچ کی نمی تونه جایِ خالیِ خاطره رو برام پُردیگه ن-

له ها پدرو بستم و با دو از اون اتاق و آدمهاش دور شدم.قیدِ آسانسور رو زدم و از 

رفتم پایین.به سرعت از اون شرکت خارج و سوارِ ماشینم شدم.سرمو گذاشتم رو 

 .فرمون و با صدای بلند زار زدم
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 [هشتمپارت ]

 

 "شاهرخ"

 :رو به عطا که ماتِ من بود گفتم

 .نمی خوام کسی بفهمه جلوه امروز اومده شرکت-

 :فقط نگام می کرد که با صدای بلندی گفتم

 فهمیدی عطا؟-

قش به خودش اومد و سری به معنای موافقت تکون داد.رومو ازش برگردوندم و از اتا

دم شه ی دو رو زدم.از آسانسور خارج رفتم بیرون.سوارِ آسانسور شدم و دکمه ی طبق

ست و بدونِ توجه به نگاه های متعجب خانمِ موسوی منشیم،رفتم داخلِ اتاقم.یک را

یه  ورفتم سمتِ پنجره و بازش کردم،پاکتِ سیگارم رو از داخلِ کِشوی میز برداشتم 

زدم  نخ کشیدم بیرون.با فندکِ اِهداییِ خاطره روشن کردم سیگارمو و پُکِ اولو که

 .چشمهای گریونِ جلوه پشتِ پلکام نقش بست

گانه عصبی پکِ دوم رو زدم و به خودم لعنت فرستادم.به خودم که سرِ یه لجبازیِ بچ

م هو یه غرورِ بی خود با احساساتِ خاطره بازی کردم،لعنت فرستادم.حتی به جلوه 

جلوه  انی عاشقِبخاطرِ غرورِ اون زمانش و نداشتنِ غرورِ االنش لعنت فرستادم.یه زم

وه باشم بودم اما از بعدِ خاطره انقدر عذاب وجدان گرفتم که دیگه نمی تونم عاشقِ جل

 !و لبخندهای خاطره نیاد جلوی چشمهام

 آخ جلوه،چرا نمی زاری یه نفسِ راحت بکشم؟چرا نمی زاری همه چی یادم بره؟پکِ

ز روی میز سوم رو به سیگارم زدم و تلفنِ همراهم زنگ خورد.برگشتم و ا

 :برداشتمش،به صفحه ش نگاهی انداختم و با عصبانیت جواب دادم
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 فرهان معلوم هست از صبح کجایی؟-

 :خندید و بیشتر عصبیم کرد.وقتی دید سکوت کردم گفت

 .بخدا دارم میام،فقط تو ترافیک گیر کردم-

 :با حرص پرسیدم

 از صبح تو ترافیکی؟-

 :بعد از مکثِ کوتاهی گفت

 .نه،ولی االن تو ترافیکماز صبح که -

 پس صبح کجا بودی؟-

 .داشتم میومدم شرکت که یه اتفاقی افتاد،حاال اومدم شرکت برات تعریف می کنم-

 .باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم

طا فرهان دوستِ چندین و چندسالمه که به عنوانِ معاون داخلِ شرکتم کار میکنه.ع

ل پیش که تصمیم گرفتم شرکتِ خودمو هم پسرعممه و حسابدارِ شرکته.چند سا

اِحداث کنم تنها کسایی که کمکم کردن فرهان و عطا بودن و منم واقعاً ازشون 

 ممنونم.پکِ چهارم رو به سیگارم زدم و بعد پرتش کردم داخلِ سطلِ آشغال.باید

سعی می کردم دیگه سیگار نکشم مثلِ وقتی که سعی کردم جای دوست داشتنِ 

 !مجلوه سیگار بکش

 

 [پارت نهم]

 

 "صدرا"
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ماشین رو به سرعت گوشه ی خیابون نگه داشتم و سرمو عصبی روی فرمون 

گذاشتم.غیرتم به جوش اومده بود و حالم کم کم داشت خراب می شد.تمومِ صحنه 

های چند دقیقه ی پیش از جلوی چشمم مثلِ یه فیلمِ کوتاه داشت رد می شد و تنها 

سکوت بود!گوشیمو از جیبم درآوردم و رفتم داخلِ  کاری که از دستِ من برمیومد

گالری.روی عکسشو لمس کردم و خیره شدم به دختری که اشتباه زیاد داشت اما دلِ 

منو خیلی وقته که برده بود!به عکسش خیره بودم که اسمش روی صفحه ی گوشیم 

 :بهم چشمک زد.هول شدم و دومین زنگ نخورده جواب دادم

 !سالم-

 خوبی؟سالم صدرا،-

 :مکثی کردم و بعد گفتم

 خوبم،تو خوبی؟-

 :صداش رو غم گرفت و گفت

 !بد نیستم-

 :می دونستم چرا حالش خوب نیست اما به روی خودم نیاوردم و پرسیدم

 !چرا بد نیستی؟-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 !ولش کن زیاد مهم نیست.زنگ زدم بگم بیا دیبارو ببر مطبت-

 !چرا؟چی شده مگه؟-

فتم ونمون،دندونشم درد می کنه اما لجباز نمی خواست مزاحمِ تو بشه،منم گاومده خ-

 مراحمه مگه نه؟
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 :لبخندی روی لبم نقش بست و سریع گفتم

 .معلومه،تا یه ربع دیگه میام دنبالش-

 :خواست قطع کنه که گفتم

 !فریا-

 :بالفاصله گفت

 جانم صدرا؟-

 :،برای همین گفتمقلبم شروع کرد به تند تند زدن و حرفمو یادم رفت

 !هیچی،خداحافظ-

سریع گوشیو قطع کردم و دستم نشست رو قلبم.دختره ی خیره سر هرچی دلش می 

خواد میگه و به فکرِ قلبِ منم نیست.نفسِ عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم 

 .باشم،بعد پامو گذاشتم روی گازِ ماشین و راه افتادم

 !مهم تر دیبا بوددیبا دندون درد داشت و فعالً از هر چیزی 

 

 [پارت دهم]

 

 "دامون"

گاه با احساسِ کرختی از روی تخت بلند شدم و به چشمهای پُف کرده م داخلِ آینه ن

فتم بیرون کردم.امروز با این قیافه برم باشگاه بچه ها کلی بهم می خندن.از اتاقم که ر

 :مبا هامون که قیافه ش از من داغون تر بود روبرو شدم و با خنده گفت

 !تو که از من بدتری-
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 :نگاهی به سرتاپام انداخت و گفت

 .نه اشتباه نکن،تو بدتری-

 :زدم زیرِ خنده و گفتم

 .بی مزه شدیا-

 .نه به اندازه ی تو-

ایی با سری به تأسف براش تکون دادم و از پله ها رفتم پایین.به محضِ ورودم به پذیر

 :تپدرم روبرو شدم.به سرتاپام نگاهی انداخت و گف

 !همینه دیگه،نمیخوای پیشِ من کار کنی که تا لِنگِ ظهر بخوابی-

 :کالفه دستی به موهای بلندم کشیدم و گفتم

 .بابا خواهشاً باز شروع نکن،بزار سرِ صبحی عصبی نشم-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

 !ساعتِ یازده،سرِ صبحه دیگه؟-

 :خندیدم و گفتم

 !واسه من آره قربونت برم-

تکون داد و رفت.رفتم داخلِ روشویی و دست و صورتم رو  سری به تأسف

شستم.اومدم بیرون،مامانم دست به کمر روبروم ایستاده بود و چپ چپ نگام می 

 :کرد.از قیافه ی طلبکارش خنده م گرفت و گفتم

 .خب مامان جان،شما هم چندتا تأسف بخور و صحنه رو ترک کن-

 :سری به تأسف تکون داد و گفت
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 !ست دست کن تا دخترعموتو از دست بدیاِنقدر د-

 :پوفِ کالفه ای کشیدم و گفتم

 .توروخدا مامان حرفِ دیبارو نزن دیگه با من-

 چرا حرفشو نزنم؟-

 :صدام رفت باال

 !چون دیبا لیاقتش خیلی بیشتر از منه و باید با عشق ازدواج کنه،نه ترحم-

 :مادرم پوزخندی زد و گفت

 !کنیم،بهتر از غریبه هاستما که فامیلشیم بهش ترحم -

 !طفاً تمومش کنید،دیبا نیازی به ترحم ندارهل-هامون

 :با شنیدنِ صدای عصبانیِ هامون،برگشتیم به سمتش و مادرم گفت

 .تو دخالت نکن هامون-

 :هامون خنده ای عصبی کرد و گفت

رو  هاتفاقاً مشتاقم دخالت کنم و یه کاری بکنم شما این بحث های فرسایشی و بیهود-

 .تموم کنین

 :مادرم عصبی بهش توپید

همین حرفهارو می زنی که این دامون فکر میکنه همه ی کاراش درسته و به حرفِ -

 .من گوش نمی کنه

ومِ کاراش درسته،اما ازدواج نکردنش با دیبا یکی از بهترین من نمی گم تم-هامون

 !تصمیماتشه
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 :مادرم با حالتِ مرموزانه ای نگاش کرد و گفت

 !سته چون اون نباید عاشقِ دیبا بشه ولی تو باید بشی،نه؟در-

 :رنگ از روی هامون پرید و سریع گفت

مادرِ من لطفاً حرف توی دهنِ من نزارید.من فقط نمی خوام به دیبا ترحم بشه و در -

 .حقش بی معرفتی کنیم،همین

نم ج شد.ممادرم فقط نگاش کرد و هامون هم بی توجه به نگاه های مادر از خونه خار

ا برای فرار از این بحث های تکراری رفتم داخلِ آشپزخونه تا صبحانه بخورم.دیب

متر و دخترعموی منه و واقعاً دوستش دارم اما فقط به عنوانِ یه دخترعمو،نه چیزی ک

 .نه چیزی بیشتر

 

 [پارت یازدهم]

 

 "شادی"

ند می تبم داشت تند با ترس و دلهره واردِ مهمونی شدم و به اطراف نگاهی انداختم.قل

یهِ پارتی زد و اصالً فکر نمی کردم مهمونیِ تولدِ دوستم نگار این مدلی باشه.بیشتر شب

 .بود تا تولد

ترجیح دادم برگردم خونه چون اگه داداش شاهرخم می فهمید تیکه بزرگم گوشم 

 !بود

امس می رومو برگردوندم و خواستم برم که سر و کله ی نگار پیدا شد.به طرزِ بدی آد

جوید و دهنش بوی گندِ الکل می داد!نگاهی به سرتاپام کرد و با صدای کِشداری 

 :گفت
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 .به...به...شادی خانم،خوش اومدی خوشگله-

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 .من باید برم-

 :دستمو گرفت تو دستش و گفت

 .کجا بری؟تو که تازه اومدی-

 :به اطرافش اشاره ای کردم و گفتم

ن  با این وضعیت،فکر کردی من می مونم؟!باید بهم می گفتی جشنِ تولدت ایواقعاً-

 .مدلیه،اونوقت اصالً نمی اومدم

 :خنده ی مسخره ای تحویلم داد و گفت

 .بیخیال بابا،جونِ من امشبو دیگه مثبت بازی درنیار شادی-

 :عصبی دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم

 .می کردم همچین آدمی باشیواقعاً برات متأسفم نگار،فکر ن-

 :خنده ی بلندی سر داد و با صدای کرکننده ای داد زد

 نیما،کجایی؟-

 متعجب نگاش می کردم که یه پسرِ بدقواره ای جلوی روم ظاهر شد و اصالً حالتِ

 :طبیعی نداشت.نگار رو بهش گفت

ارتو کو هم بیا اینم شادی خانمی که قولشو بهت داده بودم!فقط خیلی بچه مثبته،اما ت-

 خوب بلدی مگه نه؟
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نیما نگاهشو دوخت به من و سرتاپام رو از نظر گذروند.منم از ترسِ زیاد قلبم داشت 

 .از حرکت می ایستاد

 :نیما نزدیکم شد و با لحنِ مشمئزکننده ای گفت

 .چه جوجوی جذابی-

وج از قیافه و لحنش حالم داشت بهم می خورد.اومد نزدیک تر و من به سمتِ درِ خر

دویدم،اما به محضِ نزدیک شدنم به در،دو نفر جلوی روم ظاهر شدند و نزاشتند برم 

 .بیرون

می  منم با ناامیدی خیره شدم به نیما و چشمهامو بستم.دیگه داشتم فاتحه ی خودمو

 :خوندم که دستی رو شونه م قرار گرفت و صدای مردونه ای پیچید تو گوشم

 !چیزی شده عزیزم؟-

 

 [همپارت دوازد]

 

یه با تعجب چشمهامو باز کردم و به کسی که منو عزیزم خطاب کرده بود نگاه کردم.

پسر بود که با چشمهای خاکستریش زُل زده بود بهم.اولش خواستم هُلش بدم 

اونطرف و بگم به چه جرأتی به من دست زدی اما چیزی تو چشمهاش دیدم که باعث 

نیما.با اخمهای درهم رفته داشت  شد بهش اعتماد کنم و نگاهمو گردوندم سمتِ

 :نگاهمون می کرد که گفتم

 !این آقا فکر کردن من تنهام،خواستن اذیتم کنن-

اون پسر که دستش روی شونه م بود منو محکم تر به خودش چسبوند به طوری که با 

 :خودم گفتم االن استخونام خورد میشه و رو به نیما گفت
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 !ر و اطرافِ عشقِ من بپلکیآقای نسبتاً محترم دیگه نبینم دو-

ر نیما برای آخرین بار بهم نگاه کرد و ازمون دور شد.به محضِ دور شدنش اون پس

 .دستشو از روی شونه م برداشت و من نفسِ راحتی کشیدم

 :سؤالی نگاش کردم که گفت

از دور دیدم داری از دستش فرار می کنی گفتم شاید به کمک احتیاج داری،لطفاً -

 .ببخش جسارتِ منو

 :لبخندِ کم جونی نشست رو لبم و گفتم

 .واقعاً ممنونم-

 :اونم لبخند زد و خواست ازم دور بشه که گفتم

 ...ببخشید آقا-

 :دوباره به سمتم برگشت و گفت

 .می تونی رامیال صدام کنی-

 :سری تکون دادم و گفتم

 !آقا رامیال میشه منو از اینجا ببرید بیرون؟-

 :نگاهِ عمیقی بهم کرد و گفتاَبرویی باال انداخت،

 .بله میشه،یه لحظه صبر کنید-

سری به معنای موافقت تکون دادم که ازم دور شد و رفت سمتِ دیگه ی سالن،با 

ه کپسری دست داد و برگشت سمتم.با هم به سمتِ درِ خروج رفتیم و اون دوتا مردی 

 :رسیدم رامیال ازم پجلوی در بودن درو باز کردن و رفتیم بیرون.واردِ حیاط که شدی
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 می تونم اسمتونو بدونم؟-

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .اسمم شادیِ-

و سکوت کرد.سوارِ ماشینش شدم و اونم بعد از سوار شدن حرکت  "قشنگه"گفت

کرد.با اینکه یه غریبه بود اما نمی دونستم چرا ازش نمی ترسیدم و احساسِ امنیت 

 .می کردم

 :ته خندید و گونه ش چال افتاد.همونطور که می خندید گفبه نیم رخش نگاه کردم ک

 چرا اومدی به این مهمونی؟-

 

 [پارت سیزدهم]

 

 :نگاهمو دوختم به روبرو و گفتم

 .نگار دوستم گفت تولدمه،ولی نگفت مهمونیِ تولدش این مدلیه-

 پس چرا وقتی دیدی مهمونیش مخطلته نرفتی؟؟-

 :کالفه سری تکون دادم و گفتم

 !زاشت و نیما رو انداخت به جونمآخه ن-

 :نگام کرد و گفت

 !نیما؟-

 .آره همون پسره که دنبالم بود و شما از دستش نجاتم دادی-
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 :آهانی گفت و دوباره سکوت کرد که ایندفعه من گفتم

 !بهتون نمی خوره که همچین مهمونیهایی بیاین-

 :دوباره خندید و گفت

 چون تورو نجات دادم بهم نمیاد؟-

 :ت کشیدم و هیچی نگفتم که خودش ادامه دادخجال

 .دوستِ صمیمیم اصرار داشت باهاش بیام،منم نتونستم حرفشو رد کنم-

 .سرمو تکون دادم و دیگه سؤالی نپرسیدم

 :آدرسِ خونه رو پرسید و وقتی رسیدیم رومو کردم به سمتش و گفتم

 .واقعاً ازتون متشکرم که کمکم کردید-

 :لبخندی زد و گفت

 .هش میکنم،کارِ مهمی نکردمخوا-

 .اما برای من مهم بود،خدانگهدار-

 .از ماشین پیاده شدم و تا وقتی برم داخلِ خونه دمِ در ایستاد و نگام کرد

ی  وقتی واردِ حیاط شدم و درو بستم،رامیال هم رفت.لبخندی زدم و چشمم به پنجره

زش علوم بود.نگاهمو ااتاقِ شاهرخ افتاد که از همونجا هم اخمهای درهم رفته ش م

یده و گرفتم و سعی کردم خونسرد باشم اما می دونستم که منو داخلِ ماشینِ رامیال د

 !االن منتظره تا برم براش توضیح بدم که کجا بودم و رامیال کیه؟

 

 [پارت چهاردهم]



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

30 

 

 

 کیه استرس سرتاپام رو گرفته بود و پاهام می لرزید چون اگه می خواستم بگم رامیال

م و می گفتم چرا کمکم کرده و قضیه ی مهمونی رو هم می فهمید.واردِ خونه شد باید

 :از پله ها رفتم باال و خواستم برم داخلِ اتاقم که شاهرخ صدام کرد

 شادی؟-

 :هول شدم و سریع برگشتم به سمتِ شاهرخ و گفتم

 .سالم داداش-

 :به سرتاپام نگاه کرد و گفت

 .ت دارملباستو عوض کردی،بیا اتاقم کار-

 .چشم داداش-

رفت داخلِ اتاقش و منم سریع رفتم داخلِ اتاقم و تازه تونستم یه نفسِ راحت 

اه بکشم.سعی کردم آروم باشم و لباسامو عوض کردم.بعد به قیافه م داخلِ آینه نگ

 .کردم و سعی کردم لبخند بزنم،بعد از اتاق رفتم بیرون

دم و د از اجازه ی شاهرخ واردِ اتاق شجلوی درِ اتاقِ شاهرخ ایستادم و در زدم،بع

ود دوباره مثلِ همیشه چشمم روی عکسِ خاطره که روبروی درِ اتاق به دیوار وصل ب

خیره ماند.چشمهاش کلی خاطره رو برام زنده می کرد که از یادآوریشون اشک تو 

 .چشمم جمع می شد

 .بهتره بشینی-شاهرخ
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کی از مبل های گوشه ی اتاق با صدای شاهرخ چشم از عکس برداشتم و روی ی

نشستم.شاهرخ هم رو به پنجره و پشت به من ایستاد،بعد با همون صدای پر جذبه ش 

 :گفت

 .خب،از اول تا آخرش رو برام تعریف کن بدونِ هیچ کم و کاستی و دروغی-

با این جذبه ای که شاهرخ از خودش نشون داد تصمیم گرفتم همه چیو بدونِ سانسور 

قتی حرفهام تموم شد برگشت به سمتم و اونم نشست،نگاهی بهم کرد و براش بگم و و

 :گفت

 خیلی پسرِ فداکاری بوده پس،حاال شماره ش رو هم بهت داد به همین بهانه؟-

 :سریع و بالفاصله گفتم

 .نه،اصالً حتی حرفشم نزد-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 .که اینطور،باشه می تونی برگردی به اتاقت-

 :بلند شدم و گفتماز جا 

 .شب بخیر داداش-

وابمو بدونِ اینکه جواب بده فقط سر تکون داد و من از اتاق رفتم بیرون.از اینکه ج

 !نداد ناراحت نشدم چون از وقتی خاطره مرد،شاهرخ هم سنگ شد

 

 [پارت پانزدهم]

 

 "کامبیز"
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واستم چندتا بعد از فرارِ فَریا با عصبانیت برگشتم داخلِ خونه و عصبی داد زدم.خ

نفسِ عمیق بکشم که صدای شکستنی از داخلِ اتاقِ طبقه ی پایین که مخفی بود 

 !باعث شد قیدِ نفس کشیدن رو بزنم و برم ببینم باز چی شده

درِ اتاقو باز کردم و دیدم لیوان افتاده وسطِ اتاق و خورد شده.نگاهِ بدی بهش انداختم 

 :و گفتم

 چرا اینکارارو می کنی آخه؟-

لو و اطرِ اینکه دهنش رو بسته بودم فقط اَبروهاشو باال و پایین می کرد،رفتم جبخ

 :چسب رو از روی دهنش کندم که گفت

 تو خجالت نمی کشی کامبیز؟-

 :سری باال انداختم و گفتم

 !اگه دهنتو نمی بستم جلوی فَریا همه چی رو لو می دادی-

 :سری به تأسف تکون داد و گفت

وشش این پسر بزرگ کردنم!دهنِ مادرتو و دستاشو بستی و کنارِ گدستم درد نکنه با -

 یه دخترِ بی گناه رو تهدید کردی،االن حتی خجالتم نمی کشی؟

 :سرمو باال و پایین کردم و گفتم

ن و نه مادرِ من خجالت نمی کشم،اینا همونایی هستن که این بال رو سرِ تو درآورد-

 !نیباعث شدن تا آخرِ عمرت روی ویلچر بشی

 :دوباره سری به تأسف تکون داد و گفت

تو هنوزم تو اشتباهی،زدی دخترِ مردم رو ناقص کردی حاال دیگه چی از جونش -

میخوای؟االن به اسمِ عاشق میخوای چه بالیی سرش بیاری؟می دونی اگه بفهمن تو 
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ه باعث شدی این بال سرِ دیبا بیاد باهات چیکار می کنن؟!اگه به فکرِ خودت نیستی،ب

 !فکرِ من باش که بعدِ تو چه بالیی سرم میاد با این پای عَلیل

 :دوباره داشت با حرفهاش می رفت رو اعصابم،پس برای همین گفتم

 !مامان بس کن،من باید انتقامِ تو رو از این خانواده بگیرم و دیبا بهترین گزینه س-

 :یه قطره اشک چکید رو گونه ش و گفت

پسر،اون دخترِ بی گناه حقش نیست که این بالها رو آخه داری اشتباه می کنی -

 .سرش میاری.کامبیز بیا و از خیرش بگذر

 .نه مادرِ من،نمی گذرم-

مرش اینو گفتم و از اتاقش اومدم بیرون.این خانواده باعث شده بودن که تا آخرِ ع

روی ویلچر بشینه اونوقت بازم دلش می سوزه و میگه باهاشون کاری نداشته 

ونم حقم داره اون یه زنه و دلرحمی از خصوصیاتشه،اما من یه مردم و نمی تباش.خب 

 .از کسایی که این بالرو سرِ مادرم آوردن بگذرم

 

 [پارت شانزدهم]

 

 "سمیرا"

دیبا  با تمومِ قدرت می دویدم تا این دفعه تو مسابقاتِ دو میدانی اول بشم چون به

 !قول داده بودم جای اون هم بدوم تا اول بشم
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دیبا همیشه آرزوش این بود که تو مسابقاتِ دو میدانی شرکت کنه ولی هیچ وقت 

نمی تونست و این تازه یکی از آرزوهاش بود که بعد از اون اتفاقِ کذایی بهش نمی 

 .رسید

هر کی ازم می زد جلو صورتِ دیبا پشتِ پلکام نقش می بست و باعث میشد تندتر 

 !چشمهای معصومِ دیبا قدرت می گرفتمبدوم و بزنم جلو،اِنگار با دیدنِ 

باالخره بعد از اون همه دویدن و تالش اول شدم و اشک ریختم واسه اینکه می 

دونستم دیبا از شنیدنِ این خبر کلی خوشحال میشه.اولین کسی که با شوق اومد 

 :طرفم و بغلم کرد سارا،خواهرم بود.دمِ گوشم گفت

 !چه دوستِ بامعرفتی داره دیبا-

 :م و پرسیدمخندید

 االن حسودیت شد؟-

 :از بغلم اومد بیرون و گفت

 .نخیر حسود نیستم،جایزه مبارکت خواهری-

لوی خندید و دوباره بغلم کرد.جایزه رو که بهم دادن یه لحظه هم صورتِ دیبا از ج

 .چشمهام دور نمی شد

 :رو به مامان که از خوشحالیِ زیاد می خندید کردم و گفتم

 م بازار و واسه ی دیبا یه هدیه بخریم؟نظرتون چیه بری-

دیه همامانم با خوشحالی قبول کرد و همراهِ سارا راهیِ بازار شدیم تا برای دیبا 

ارا با بخریم.بعد از کلی گشتن باالخره یه ادکلنِ خوشبو براش خریدم و رفتیم خونه.س

 :پرسیدم لبای آویزون نگام می کرد،اِنقدر قیافه ش بامزه بود که خنده م گرفت و
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 چت شده؟-

 .االن واقعاً حسودیم شد-

 :خندیدم و گفتم

 !ای حسود-

پشتِ چشمی نازک کرد و رفت داخلِ اتاقش.همون موقع موبایلم زنگ خورد.از داخلِ 

 :کیفم درش آوردم و اسمِ فَریا رو دیدم.بالفاصله جواب دادم و با سرخوشی گفتم

 سالم فَریا جونم،خوبی؟-

 :د صدای نگرانش پیچید تو گوشیمکثِ کوتاهی کرد و بع

 .سمیرا اصالً حالم خوب نیست،خیلی نگرانم-

 :منم نگران شدم و پرسیدم

 .چی شده فریا؟نگرانم کردی-

 .االن نمی تونم حرف بزنم،باید ببینمت-

 باشه،کجا همو ببینیم؟-

 .بهت پیامک می زنم عزیزم-

 بدش وستِ منه و این حالِباشه ای گفتم و خداحافظی کردیم.فریا دخترداییِ دیبا و د

 .نگرانم می کنه

 

 [پارت هفدهم]

 



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

36 

 

 "گیسو"

م عرق از سر و صورتم می ریخت و می ترسیدم یکی منو ببینه و همه چی لو بره.حال

ر خرابِ خراب بود و یه حسی بهم می گفت کارم اشتباهه.الکی ازش نفرت داشتم و ه

ونِ اطرِ شنیدنِ اسمش از زبروز حسِ نفرتم بهش زیاد می شد.شایدم الکی نبود و بخ

 .کامبیز اِنقدر عاصی شده بودم

هر وقت کامبیز رو می دیدم وِردِ زبونش دیبا و زیباییِ بیش از حدش بود و این منو 

 .عصبی و کالفه می کرد

کامبیز پسری نبود که خانواده م قبولش کنند اما من می خواستمش و حاضر بودم 

 .واسه خاطرش هر کاری بکنم

این همه  ها اِنقدر فکر و ذکرش پیشِ دیبا بود که اصالً اِنگار منو نمی دید واین روز

ا یه نادیده گرفته شدن عصبانیم کرده بود،به حدی که االن روبروی مؤسسه ایستادم ب

 !بطری اسید

ه دیشب به ذهنم رسید اسید بپاشم رو صورتِ دختری که فکرِ کامبیز رو مشغول کرد

با  م اما ترسیدم و این اصالً خوب نیست.چشمهای نگرانموو امروز دارم عملیش میکن

 یک عینکِ دودیِ بزرگ پوشوندم تا کسی از تو چشمهام کاری که می خوام بکنم رو

نقدر نفهمه.دستهای لرزونم رو دورِ بطریِ اسید پیچوندم تا لرزششو کسی نبینه و اِ

 وم به درِ مؤسسه پوستِ لبمو کندم که مطمئنم داره خون میاد.نگاهمو دوخته بود

ه دختری که منتظرش بودم اومد بیرون،تا حاال ندیده بودمش اما با تعریف هایی ک

یک ازش شنیده بودم مطئن بودم خودشه.سرتاپاش رو نگاه کردم،اِنقدر زیبا بود و ش

 .لباس پوشیده بود که من هم محوش شدم،پس یه لحظه تو دلم به کامبیز حق دادم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

37 

 

داشتم بهش نزدیک می شدم و بیش از پیش ترسیده یک قدم،یک قدم و آروم 

بودم.اونم داشت به طرفِ من میومد و چشمهاش خیره ی من بود که ماشینی به شدت 

 :نرسیده بهش ترمز کرد و کسی از پشتِ سرش داد زد

 !استاد مقدم مراقب باشید-

 .صدا برام خیلی آشنا بود و وقتی دیبا رفت کنار تازه چهره ی جلوه رو دیدم

 جلوه اینجا چیکار می کرد؟

گفت استاد،پس حتماً شاگردِ دیباست.قبل از اینکه دیده بشم برگشتم و به سرعت 

سوارِ ماشینم شدم.دستمو گذاشتم رو قلبم و تازه اون موقع بود که فهمیدم دارم چه 

غلطی می کنم.من می خواستم بخاطرِ داشتنِ کامبیز یه دختر رو بدبخت کنم اونم به 

کلِ ممکن و حاال خدارو شکر می کردم که جلوه رو سرِ راهم قرار داد تا من بدترین ش

 !عمقِ فاجعه رو بفهمم

قط از جلوه هیچ وقت خوشم نمی اومد.اما االن بخاطرِ این کارِ ناخواسته ش کمی،ف

 !کمی ازش خوشم اومده بود

 ن میالبته جلوه هم عاشق بود مثلِ من،اما عاشقِ نامزدِ خواهرش که پسرعمه ی م

،ولی شد.شاهرخ بهترین پسر توی فامیلِ ما بود و یه پسرعمه ی با کالس و تمام عیار

 .از وقتی با جلوه و خاطره درگیر شد دیگه مثلِ سابق نبود

.دورادور بعد از مرگِ خاطره هم کالً یه آدمِ دیگه شد و رفت و آمدش رو با همه کم کرد

بدم  شه بخاطرِ این نداشتنِ غرور ازشمی شنیدم که جلوه هنوز دنبالِ شاهرخه و همی

ه نظر میومد،اما حاال تهِ دلم براش دعا کردم تا به شاهرخ برسه حتی اگه خودخواه ب

 !برسم
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 [پارت هجدهم]

 

 "زیبا"

دیک به سرعت می دویدم و هرثانیه به عقب نگاه می کردم تا ببینم اون عوضی بهم نز

ن شهرِ یده بودم.تازه اومده بودم به ایشده یا نه.عرق از سر و صورتم می ریخت و ترس

زدِ عوضی بزرگ و قرار بود مادر و پدرم یه هفته دیگه بیان.اونوقت در بَدوِ ورود یه د

 .افتاده بود دنبالم و دست از سرم برنمی داشت

موبایلم پشتِ سرِ هم زنگ می خورد و من حتی نمی تونستم به صفحه ش نگاه کنم تا 

 :رو پشتِ سرم می شنیدم ببینم کیه.صدای اون مرد

 !یه دقیقه صبر کن،کارت دارم دختر-

ز با سرعتِ بیشتری دویدم و حتی برنگشتم نگاش کنم چه برسه که صبر کنم.داشتم ا

 !دویدن خسته می شدم و اون دست برنمی داشت و وِل کن نبود

م روکم کم نفسم بند اومد و خسته ایستادم،صدای دویدنِ پای اون یارو هم قطع شد.آ

 :و با تردید برگشتم و باهاش چشم تو چشم شدم.به سرتاپام نگاه کرد و گفت

 !چرا اِنقدر تند می دویی؟-

 :با ترس کمی رفتم عقب و گفتم

 !چی از جونم می خوای؟من هیچی پول ندارم-

م اول چشمهاش درشت شد و با تعجب نگام کرد،بعد زد زیرِ خنده.با تعجب نگاش کرد

 :و پرسیدم

 دی؟چرا می خن-
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 :جلوی خنده شو گرفت و گفت

 !تو خیلی دیوونه ای دختر-

هرلحظه بیشتر از پیش گیج می شدم و نمی فهمیدم منظورش از این حرفهاش چیه 

 :برای همین پرسیدم

 !مگه نمی خواستی کیفمو بدزدی؟-

 :بیشتر خندید و همونطور که می خندید گفت

م از دور دیدم و دنبالت دویدم تا نخیر،از ماشین که پیاده شدی کیفِ پولت افتاد،من-

 !کیفتو بهت بدم

دم از به کیفِ پولم که داخلِ دستش بود و به طرفم گرفته بود نگاه کردم و شرمنده ش

 :تفکرِ بیخودی که با خودم کرده بودم.کیفمو گرفتم و سرمو انداختم پایین که گف

 حاال نمی خواد خجالت بکشی،از شهرستان اومدی؟-

 :و کشیدم جلو و گفتمناخودآگاه شالم

 .بله،امروز از شهرستان اومدم-

 :سری تکون داد و گفت

 .پس واسه همونه که اِنقدر ترسیدی-

 :سرمو به معنیِ تأیید تکون دادم و برای اینکه زودتر برم گفتم

 .ممنونم بخاطرِ کیفم و خداحافظ-

 :رومو ازش برگردوندم و خواستم برم که گفت

 .خانم یه دقیقه صبر کن-
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 :یستادم که اومد جلوی جلوی روم ایستاد و پرسیدا

 اسمتون چیه؟-

 :نگاش کردم و گفتم

 .زیبا-

 :لبخندی زد و گفت

 !مثلِ خودتون زیباست-

 :با خجالت سرمو به زیر انداختم که گفت

 !اسمِ منم کامبیزه-

 :به سرعت گفتم

 .خوشبختم-

 .زنمو رفتم.بیشتر از اون جایز نبود که با یه پسرِ غریبه حرف ب

 

 [پارت نوزدهم]

 

 "رامیال"

 :عصبی از روی مبل بلند شدم و گفتم

مامان من نگرانِ دیبا هستم.آخه چرا مواظبش نیستین؟چرا می زارید بره مؤسسه -

 اونم با این وضعیتش؟

 :مادر کالفه سری تکون داد و گفت
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آخه چیکار کنم؟خودت می دونی که دیبا چقدر حساس و زودرنجه،اگه جلوشو -

 .م افسرده میشهبگیر

می دونستم چی میگه ولی جلوی نگرانیم هم نمی تونستم بگیرم.دوباره نشستم و 

 :گفتم

 مامان شما با خاله به جایی رسیدین؟-

 :ناامیدانه نگام کرد و گفت

 .فعالً نه،پرونده ی پزشکیشو به هر دکتری نشون دادیم گفت کاری از دستش برنمیاد-

رفِ حیم خارج از کشور برای درمان،واسه یه بارم شده بهتون می گم باید دیبارو ببر-

 .منو گوش کنید

 :مادر با بغض نگام کرد و گفت

 .خودش راضی نمیشه و میگه باید اینجا بمونه-

 :عصبی تر شدم و صدام رفت باال

آخه خودش نمی فهمه وگرنه اِنقدر پافشاری نمی کرد،من خودم باهاش حرف می -

 .زنم

 :قم که مادرم از جا بلند شد،دستمو گرفت و گفتخواستم برم داخلِ اتا

 .رامیال باهاش تند حرف نزنی که غصه می خوره-

 :دستشو گرفتم،پرسیدم و گفتم

ه من غلط بکنم با خواهرِ دستِ گلم تند حرف بزنم،نگران نباش من مطمئنم دیبا ی-

 .روزی میشه مثلِ اولش
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 :دستشو به طرفِ آسمون گرفت و گفت

 .درست باشه و من دوباره دخترمو شاد و سرحال ببینمامیدوارم حرفت -

ه بچشمهامو با لبخند بستم و دوباره باز کردم.بعد رفتم داخلِ اتاقم و زنگ زدم 

 :کامیاب دوستم.دومین بوق که خورد جواب داد

 اَلو سالم،بفرمایید؟-

 :خندیدم و گفتم

 منشیِ شرکتی مگه کامی؟-

 :تکمی مکث کرد و بعد یکدفعه با داد گف

 رامیال خودتی؟-

 .آره خودمم دیوونه-

 :صدای خنده ش پیچید تو گوشی و گفت

 چه عجب یادی از رفقای قدیم کردی؟-

 !منکه همیشه به یادتم،اما سرم شلوغه بخدا.کمی مشکالت سرم ریخته-

 :نگران پرسید

 چه مشکالتی؟-

 :حوصله ی توضیح دادن نداشتم و گفتم

 یای ایران؟بعداً برات میگم.راستی تو کِی م-

 معلوم نیست ولی اگه بشه تا ماهِ آینده،چطور؟-
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 :کمی خوشحال شدم و گفتم

 !دلم برات تنگ شده-

 :دوباره خندید و گفت

 .تو که راست میگی-

 :به عادتِ گذشته گفتم

 .کمی تا قسمتی-

 .اِی ناکِس-

کمی دیگه هم حرف زدیم و وقتی گوشیو قطع کردم حالم بهتر بود.کامیاب آمریکا 

 دگی می کنه و اگه قبول کنه ایندفعه که اومد ایران دیبارو باهاش می فرستمزن

ارم که آمریکا برای درمان.خیلی وقته دارم کارای ویزای دیبارو انجام می دم و امیدو

 .بشه یه کاری براش کرد

 

 [پارت بیستم]

 

 "دیبا"

رو  ی رامیالتوی اتاقم نشته بودم و آهنگ گوش می دادم که درِ اتاقم زده شد و صدا

 :شنیدم

 دیبا اجازه هست؟-

 .آره داداش،بیا داخل-
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صدای باز شدنِ در بهم فهموند که رامیال داخل شده.بهم سالم کرد و صدای قدمهاشو 

 :که به سمتِ میزِ کامپیوتر می رفت رو شنیدم.روی صندلی نشست و گفت

 حالت خوبه دیبا؟-

 :لبخند زدم و گفتم

 .خوبم داداش-

 .خب،خداروشکر-

 :چند دقیقه ای سکوت شد و من که از این وضعیت کالفه شده بودم گفتم

 چرا حرفتو نمی زنی رامیال؟-

 حرکاتشو نمی دیدم که از روی حرکاتش حرفشو بفهمم اما نفس های نامنظمی که می

 .کشید نشون از استرسش می داد

 :کمی دیگه هم سکوت کرد و بعد گفت

 !ف بزنممی خوام در موردِ درمانت باهات حر-

 :اسمِ درمان هم باعثِ کالفگیم می شد برای همین گفتم

 .بهتره همین االن تمومش کنی و دیگه ادامه ندی-

 صدای بلندِ فنرِ صندلی بهم فهموند که عصبی از جا بلند شده و صدای عصبی ترش

 :پیچید تو گوشم

 !چرا ادامه ندم؟نکنه قراره تا آخرِ عمرت کور باشی؟-

 :اذیتم کرد و عصبی گفتم کلمه ی کور بیشتر
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آره این سرنوشتِ منه که کور باشم،که هیچ جایی رو نبینم!دلمم نمی خواد با تقدیرم -

 .بجنگم

ختم دستاش که نشست رو زانوهام فهمیدم جلوم زانو زده و شرمنده سرمو به زیر اندا

 :که گفت

م زدم و داردیبا جان،چرا هم با ما و هم خودت لج می کنی؟با یکی از دوستام حرف -

 .کارای ویزاتو انجام می دم که بری آمریکا برای درمان

 :اسمِ آمریکا حِرصیم کرد و پرسیدم

 چرا آمریکا؟-

 :صدای آرومش بیشتر عَجزِشو نشون می داد

 !چون تو ایران نمی تونی معالجه شی-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !یفته؟ره معجزه اتفاق بوقتی تو ایران معالجه نمی شم،اونوقت تو یه کشورِ غریب قرا-

سالم  نه،اما اونجا لوازمِ پزشکی و امکاناتِ مجهزتری وجود داره.پس قبول کن بری و-

 .برگردی

 

 [پارت بیست و یکم]

 

 :لبمو به دندون گزیدم و گفتم

 .من هیچ جا نمی رم رامیال-

 :باز صداش رفت باال و گفت
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نمی خواد از این همه مشکالت چرا نمی ری؟تو دلت نمی خواد دوباره ببینی؟تو دلت -

 راحت بشی؟دلت نمی خواد صدنفر شبانه روز مواظبت نباشند؟!هان دیبا؟

 :بغض گلومو چنگ زد و با صدای خش داری گفتم

داری اعتراف میکنی از اینکه مواظبِ منی خسته شدی؟آره؟مامان اینا هم خسته -

 شدند،مگه نه؟

های پاش فهمیدم.مکثی کرد و بعد از جا بلند شد و اینو از صدای تیریک استخون

 :گفت

دیبا حرفِ بیخود نزن.تو خواهرِ منی و اینکه ازت مراقبت میکنم افتخارمه،اما من می -

بینم که از این همه مراقبت داری زجر می کشی.شبها صدای گریه هاتو می شنوم.می 

 فهمم چقدر این ندیدن برات سخته،اگه می گم بریم آمریکا چون می خوام تمومِ

 .رنجهات پایان بگیره و دوباره بشی همون دیبای سابق

می  همه ی حرفهاش رو قبول داشتم،اما از اینکه برم آمریکا و هیچ نتیجه ای نگیرم

و  ترسیدم.از اینکه دکترا ازم قطعِ امید کنند می ترسیدم.من دیبا مقدم با بیست

 !چهار سال سن از ناامیدی می ترسیدم

 :گفتم ال نگرانمه و حرفهاش هم درسته اما با لجبازیِ تمامبا اینکه می دونستم رامی

 !من نمیام آمریکا و به همین وضعیتم راضیم-

صدای قدمهای تندِ رامیال و محکم بسته شدنِ در نشون از خشمِ بیش از حدش 

 بود.وقتی رفت تازه اشکام سرازیر شد و چقدر دلم می خواست جمع شدنِ قطره های

 !نماشک رو تو چشمهام ببی

دوباره صحنه های اون روزِ کذایی تو ذهنم نقش بست،روزی که من برای همیشه کور 

 !شدم
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هجده سالم بود و داشتم می رفتم برای کنکور آزمون بدم،با سمیرا داشتیم تو پیاده 

 :رو می رفتیم که سمیرا گفت

 راستی هفته ی دیگه مسابقاتِ دو برگزار می شه،تو شرکت می کنی؟-

 :هیجان گفتم با خوشحالی و

 .معلومه،من عاشقِ دویدنم-

 :خندید و گفت

 !منم عاشقِ توأم دیوونه-

م زدم به شونه ش و دوتایی خندیدیم.داشتیم نزدیکِ محلِ برگزاریِ آزمون می شدی

 :که به سمیرا گفتم

 .تو برو،من برم اون هایپرمارکت یه شکالت بخرم،میام-

 :و گفتسمیرا به هایپرِ اون ورِ خیابون نگاه کرد 

 .خب منم باهات میام-

 

 [پارت بیست و دوم]

 

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 .نمی خواد،تو برو داخل من یه دقیقه می رم و میام-

موافقت کرد و ازم دور شد.آروم داشتم از خیابون رد می شدم که تو یه لحظه با یه 

چه اتفاقی افتاده شئِ سخت برخورد کردم و بینِ زمین و هوا معلق شدم.نمی فهمیدم 
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تا این که به شدت افتادم روی زمین و تازه فهمیدم که تصادف کردم.جمع شدنِ مردم 

 !رو کنارم دیدم و در لحظه ی آخر یه نگاهِ مرموز و خندان باعثِ تعجبم شد

بخاطرِ ضربه ی شدیدی که به سرم خورده بود چشمهام بسته شد و تا لحظه ی آخر 

ه شد نگاهِ مرموزانه و خندونش نگاه می کردم.چشمهام بستداشتم به اون پسر با اون 

 و صدای فریادِ سمیرا آخرین چیزی بود که شنیدم و دیگه هیچی نفهمیدم.وقتی ده

 روز بعدش تو بیمارستان بِهوش اومدم اولین چیزی که توی وجودم کم شده بود حسِ

عیتِ م به این واقبینایی م بود که وقتی چشمهامو باز کردم و چیزی جز تاریکی ندید

 .تلخ پِی بردم

وقتی این موضوع رو فهمیدم تا یه هفته با هیچ کس حرف نزدم و هر چقدر سعی 

کردند منو به حرف بیارند،نشد.تو اون یه هفته من داشتم با آرزوهام خداحافظی می 

کردم و اولیش مسابقاتِ دو بود.سمیرا اومد پیشم و با بغض گفت دیگه تو مسابقه ی 

 :ت نمی کنه و اونجا بود که بعدِ یه هفته حرف زدم و گفتمدو شرک

 .تو باید شرکت کنی و اول بشی-

سمیرا با خوشحالی از حرف زدنِ من قبول کرد ولی تا دیروز هیچ وقت اول نشده 

ل بود،اما دیروز باالخره بعدِ هفت سال تو مسابقاتِ دو اول شد و من کلی خوشحا

دتر باتفاقاتی بعدش برام افتاد که حالمو هر روز  شدم.خالصه اون روزی که کور شدم

ای از روزِ قبل کرد.تا جایی که دیگه از همه چی می ترسم حتی رفتن به آمریکا بر

 .درمان

صدای زنگِ موبایلم منو از فکر و خیال کشید بیرون.دقیق به صداش گوش دادم تا 

همیدم روی میزِ ببینم از کدوم طرف میاد.با دقتِ تمام گوش دادم و باالخره ف

کامپیوتره.به آرومی از جا بلند شدم و رفتم سمتِ میز.دستمو روی میز گذاشتم و بعد 

از لمسِ کوتاهی موبایلمو پیدا کردم.از روی میز برداشتمش و دکمه ی وصل رو 
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زدم.موبایلم ساده بود و جای همه ی دکمه هاشو رامیال بهم یاد داده بود.به آرومی 

 :گفتم

 ید؟سالم،بفرمای-

 :صدای مردی توی گوشم پیچید که تا حاال نشنیده بودم صداشو

 !سالم دیبا-

 :با تعجب پرسیدم

 شما اسمِ منو از کجا می دونید؟-

 

 [پارت بیست و سوم]

 

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

 !من خیلی وقته می شناسمت-

 :بیشتر تعجب کردم و پرسیدم

 !شما کی هستید؟-

 :خندید و گفت

بدونی من کی هستم،فقط زنگ زدم بگم حواست باشه واسه درمان پاتو  نیازی نیست-

 !از ایران بیرون نزاری

 :ترسیدم و پرسیدم

 !چی داری میگی؟-
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 !دارم خیلی واضح می گم مایل نیستم درمان بشی وگرنه این بال رو سرت نمیاوردم-

 :اِنگار به گوشام شک داشتم که دوباره پرسیدم

 چی میگی؟-

 :گفتاونم خندید و 

 !من باعث شدم کور بشی-

 .یه آن تمامِ وجودم یخ بست و خیره ی سیاهی های همیشه همراهم شدم

دستام شروع کرد به لرزیدن و دلم می خواست بخوابم و وقتی بیدار شدم بفهمم 

چیزایی که االن شنیدم خواب بوده اما صدای مردِ پشتِ خط بهم فهموند بیدارِ 

 :بیدارم

 ترسیدی،البته حقم داری بترسی و از این به بعد باید چیه،ساکت شدی؟حتماً-

 !حواست به خودت باشه چون من هنوز زَهرَمو کامل نریختم

 :صدای نفسهام بلند شد که گفت

 نه،نه،الزم نیست اِنقدر بترسی چون اگه دخترِ خوبی باشی من زیاد باهات کاری-

 !ندارم.فقط باید به حرفهای من گوش کنی

 :ودم که نفسم باال نمی اومد ولی به هر جون کندنی بود پرسیدماِنقدر ترسیده ب

 از من چی می خوای؟-

 :خنده ی کوتاهی کرد و گفت

آفرین دخترِ خوب،رفتی سرِ اصلِ مطلب.من چیزِ زیادی ازت نمی خوام،فقط باید -

 !واسه ی همیشه کور بمونی!می فهمی که چی میگم؟



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

51 

 

!ازش ترسیده بودم برای همین سریع اون ازم می خواست درمان نشم و کور بمونم

 :گفتم

 !قبوله-

 :با صدای بلند و چندش آوری شروع کرد به خندیدن و بعد گفت

 !اگه می دونستم اِنقدر حرف گوش کنی از اول با خودت معامله می کردم-

 .تمومِ اعضای بدنم می لرزید و بند بندِ وجودم رو ترس فرا گرفته بود

 

 [پارت بیست و چهارم]

 

این کی بود و چه کینه ای از من به دل داشت که این بالرو سرم آورده  آخه

 بود؟!هرچی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم و با صدای چندش آورش رشته ی افکارم

 :رو پاره کرد

 .خب دیگه خداحافظ دیبا خانم-

.هِی وقتی که قطع کرد گوشیو با ترس انداختم رو میز و نمی دونستم باید چیکار کنم

د می میم می گرفتم برم و کلِ موضوع رو برای رامیال تعریف کنم اما صدای اون مرتص

پیچید تو گوشم....فقط باید به حرفهای من گوش کنی....و پشیمون می شدم از 

 .تصمیمم

می ترسیدم اگه به رامیال بگم بدتر اذیتم کنه و من دیگه توانِ اینو نداشتم که یه دردِ 

ه به کور بودنم عادت کرده بودم اما این عادت کردن هفت دیگه رو تحمل کنم.من دیگ

سال طول کشید و این هفت سال بدترین روزهای زندگیم بود.تصمیم گرفتم هیچ 

وقت درمان نشم و هرچقدر رامیال اِصرار کرد به حرفش گوش ندم و پای حرفم 
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نو به بمونم.از اون روزی که اون مرد زنگ زد دیگه ترسیدنام شروع شد.هر صدایی م

 !وحشت می انداخت و هر صدایِ زنگی منو می ترسوند و فکر می کردم بازم اونه

رامیال بهم شک کرده بود و یه ریز ازم سؤال می کرد که چمه و چرا انقدر می 

 .ترسم.منم کلی بهونه پشتِ سرِ هم ردیف می کردم تا شَکِش برطرف بشه

یست دنِ اون مردِ غریبه خبری نباالخره چند روز گذشت و وقتی دیدم دیگه از زنگ ز

 .خیالم راحت شد و دیگه نمی ترسیدم

دو روز دیگه تولدم بود و مامان اِصرار داشت تولدمو تو تاالر بگیریم اما من مخالفت 

کردم و گفتم بهتره تو خونه تولد بگیریم و فقط فامیلِ درجه یک رو دعوت 

شد دو روز دیگه تو خونه واسم کنیم.مامانمم که حریفِ من نبود موافقت کرد و قرار 

تولد بگیرن.با سمیرا قرار گذاشتم بریم و لباس بخریم.من که نمی تونستم برای خودم 

لباس انتخاب کنم چون جایی رو نمی دیدم برای همین همیشه سمیرا برام لباس 

انتخاب می کرد و خانواده هم سلیقه ی سمیرا رو می پسندیدن.حاضر و آماده داخلِ 

تادم و هاشم آقا راننده ی مخصوصمو صدا کردم.هاشم آقا سریع اومد و حیاط ایس

 :گفت

 بله خانم؟-

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .می خوام امروز با دوستم برم بازار،ماشینو آماده کن لطفاً-

 .چشمی گفت و صدای قدمهای تندش نشون از دور شدنش می داد

 

 [پارت بیست و پنجم]
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ی حیاط ایستاده بودم دلم خواست که ببینم گالی داخلِ همینطور که روی سکوی جلو

حیاط رو،اما جز سیاهی چیزی ندیدم.ناخودآگاه اشکم چکید رو گونه م،دلم می 

 !خواست درمان بشم اما نمی تونستم چون اونوقت اون مرد دوباره می اومد سراغم

 :هاشم آقا نزدیکم شد و گفت

 .خانم،ماشین آماده ست-

 :روم از پله های حیاط رفتم پایین.هاشم پرسیدسری تکون دادم و آ

 خانم عصاتون کجاست؟-

هیچ وقت از اون عصای سفیدِ مسخره استفاده نمی کردم چون بدم می اومد برای 

 :همین گفتم

 !انداختمش دور-

 :دیگه هیچی نگفت و تا ماشین همراهیم کرد.وقتی سوار شدم و درو بست گفتم

 .بریم دنبالِ سمیرا-

 .چشم خانم-

م تا وقتی حرکت کرد ازش خواستم تندتر بره و اونم اطاعت کرد.یک ربعی تو راه بودی

اشین رسیدیم دمِ خونه ی سمیرا و بهش زنگ زدم که بیاد دمِ در.با خوشرویی سوارِ م

 :شد و گفت

 .سالم دیبا جونِ خودم-

 :لبخندی زدم و گفتم

 سالم عزیزم،خوبی؟-
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 .قربونِ اون لبخندات بشم،منم خوبم-

خندیدم و چقدر دلم می خواست ببینمش،دلم برای دیدنِ خنده هاش تنگ شده 

 :بود.هاشم حرکت کرد و سمیرا گفت

 !دیبا مامانت بهم زنگ زد دیروز-

 :کنجکاوانه پرسیدم

 چیکارت داشت؟-

 :کمی مکث کرد و بعد گفت

 .ازم خواست باهات حرف بزنم و راضیت کنم بری آمریکا برای درمان-

 :گفتم دوباره منو یادِ اون مرد انداخت و ترسیدم.سعی کردم آروم باشم واسمِ درمان 

 !سمیرا من تصمیممو گرفتم و تو هم نمی تونی نظرمو عوض کنی-

 آخه چرا دیبا؟-

سکوت کردم و نمی دونستم چی بگم.نگاهِ سمجِ سمیرا رو هم روی خودم حِس می 

 :کردم و باید یه جوابی بهش می دادم پس گفتم

اهی وی خواد دیبا،من به این شرایط عادت کردم و دوست ندارم به خودم امیدِ دلم نم-

 !بدم

 :دستش نشست رو دستم و گفت

اش بعزیزم تو فقط باید امیدت به خدا باشه و همه ی راه ها رو امتحان کنی،مطمئن -

 .خوب میشی
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د،به صدای اون مرد هر لحظه بیشتر تو گوشم اِکو می شد و این باعثِ لرزشِ دستم ش

سرعت دستمو از زیرِ دستِ سمیرا کشیدم بیرون و سعی کردم خونسردیِ خودمو 

 :حفظ کنم اما سمیرا پرسید

 چرا دستات می لرزه دیبا؟چیزی شده؟-

 

 [پارت بیست و ششم]

 

 :سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم

 !هیچی نیست-

 مطمئنی؟-

 موردِ سید.باالخره به بازارِسرمو به معنیِ تأیید تکون دادم و سمیرا دیگه هیچی نپر

تِ نظر رسیدیم و به کمکِ سمیرا پیاده شدم.کلِ پاساژ رو گشتیم و دستِ من در دس

گفت  سمیرا بود،باالخره در آخرین مغازه لباس خریدیم و می خواستیم بریم که سمیرا

 :باید بره دستشویی.به من گفت

 .عزیزم تو همینجا بشین،من االن میام-

 .و روی صندلی نشستممن رو کمک کرد 

چند ثانیه ای از رفتنِ سمیرا می گذشت که احساس کردم یکی کنارم نشست.کمی 

 :خودمو جمع و جور کردم و یکی دمِ گوشم گفت

 !سالم دیبا خانم-

 :خون در رگام یخ بست و سریع بلند شدم اما دستمو گرفت و گفت
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 !بهتره بشینی-

 :اش پیچید تو گوشمبا پاهایی که می لرزید نشستم و دوباره صد

اید می بینم که مثلِ یه دخترِ آروم نشستی تو خونه و منتظری تا بهت بگم چیکار ب-

 .بکنی

 :ادداز ترسِ زیاد چشمهامو بسته بودم و توانِ حرف زدن هم نداشتم که خودش ادامه 

 .می رهنببین دیبا اگه قرار باشه از همین اول اِنقدر بترسی آبمون با هم تو یه جوب -

 :سعی کردم آروم باشم و یه لبخندِ نصفه و نیمه زدم که گفت

آفرین با لبخند قشنگ تر میشی!حاال خوب گوش کن ببین چی میگم،من خیلی فکر -

کردم و به این نتیجه رسیدم که ما برای هم ساخته شدیم و می شیم یه زوجِ بی 

 نظیر.مگه نه؟

 مغزم هنگ کرده بود،این چی می گفت؟

 :ر از قبل ترسیدم که دستمو فشار داد و دوباره پرسیدمن و اون؟!بیشت

 مگه نه؟-

 :دستم تیرِ بدی کشید و با مِن مِن گفتم

 .نمی...نمی دونم-

 :دستمو بیشتر فشار داد و گفت

 !ولی باید بدونی عزیزم-

 دستمو وِل کرد و من تازه نفسِ راحت کشیدم.چند ثانیه ای سکوت شد و بعد صدای

 :سمیرا پیچید تو گوشم
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 .خب دیگه بلند شو بریم،ببخشید معطل شدی-

مراهِ تازه کمی آروم شدم و همونطور که ترس کلِ وجودمو فراگرفته بود بلند شدم و ه

 .سمیرا از پاساژ خارج شدیم

 

 [پارت بیست و هفتم]

 

وقتی سوارِ ماشین شدیم و هاشم آقا راه افتاد احساس کردم نفس به ریه هام 

می شیم یه "،"ما برای هم ساخته شدیم"گوشم اِکو شد برگشت.صدای اون مرد توی

.دوباره پاهام شروع کرد به لرزیدن و نمی تونستم جلوی لرزششو "زوجِ بی نظیر

 :بگیرم که سمیرا با نگرانی پرسید

 !چرا پاهات می لرزه دیبا؟-

 :سریع گفتم

 !سردمه-

 :تعجب رو می شد تو صداش حس کرد وقتی گفت

 !تو تابستون سردته؟-

یِ تأیید ره سردم بود اما نه بخاطرِ سرما،بلکه از ترسِ زیادم سردم بود.سرمو به معنآ

 .تکون دادم و دیگه سمیرا حرفی نزد و فقط چیزی روی پاهایم انداخت

حتماً کلی تعجب کرده و نمی دونه باید چی بگه.بقیه ی مسیرِ راهِ برگشت به خونه تو 

عه تو زندگیم نازل شده بود فکر می سکوت گذشت و من داشتم به بالیی که یکدف

کردم.نمی دونستم باید چیکار کنم و کدوم راه درسته.سمیرا رو دمِ خونشون پیاده 
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کردیم و رفتیم سمتِ خونه،وقتی رسیدیم یاسمین سریع اومد تو حیاط و کمکم کرد 

 :برم داخلِ خونه.واردِ خونه که شدیم صدای رامیال رو شنیدم

 ی؟سالم دیبا،فکراتو کرد-

کالفه و عصبی همون قسمت از خونه که ایستاده بودم نشستم و سرمو گرفتم تو 

 :دستام،بعد شروع کردم به گریه کردن و گفتم

 !رامیال توروخدا بس کن-

صدای قدمهاش که داشت میومد طرفم رو شنیدم و بعد دستش نشست رو شونه م.با 

 :صدای آرومش گفت

 درمان بشی،بَده؟خواهرِ من چرا گریه می کنی؟می خوام -

 :سرمو به سرعت باال و پایین کردم و گفتم

 !آره بده!توروخدا اِنقدر اصرار نکن،من دوست ندارم درمان بشم-

 :با تعجبی که در صداش بود پرسید

 !نمی خوای درمان بشی؟چرا؟-

 :دلیلِ قانع کننده ای نداشتم بنابراین گفتم

 !چون دلم نمیخواد،همین-

بابا  وتو می زنی؟دیبا اِنقدر با همه لجبازی نکن.بخدا مامان  همین؟!آخه اینم حرفه-

 .پیر شدن بس که سرِ تو جوش زدن و غصه خوردن

همه ی حرفهاش رو قبول داشتم و می فهمیدم چی میگه اما من مجبور بودم کور 

بمونم چون از اون مردِ ناشناس ترسیده بودم و باید به حرفش گوش می دادم وگرنه 

 .می آورد یه بالیی سرم
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 [پارت بیست و هشتم]

 

 :بنابراین گفتم

می فهمم چی میگی رامیال،اما من نمی خوام وضعیتم تغییر کنه.من به همین وضع -

 !راضیم

رامیال دیگه هیچی نگفت و تنهام گذاشت.منم از جا بلند شدم و رفتم سمتِ پله 

ا ایستادم و یاسمین ها.حوصله ی اینکه تنها برم باال رو نداشتم،برای همین دمِ پله ه

رو صدا زدم،اومد کمکم و به کمکِ اون رفتم باال و واردِ اتاقم شدم.یاسمین که رفت و 

 !درو پشتِ سرش بست دوباره ترس بَرَم داشت،دیگه از تنهایی هم می ترسیدم

 .هر لحظه منتظرِ این بودم که زنگ بزنه و دوباره تهدیدم کنه

 :ب دادمزد،دوباره هول بَرَم داشت و با ترس جوا تو فکر و خیال بودم که موبایلم زنگ

 اَلو،بفرمایید؟-

 :خودش بود و باز شروع کرد به مسخره کردنم

 !اوه،چه باکالس و لفظِ قلم.از این به بعد با من خودمونی حرف بزن-

هام دوباره بدنم شروع به لرزش کرد و قلبم از ترس تند تند میزد.اصالً هر وقت با

 !الل می شدم و توانِ حرف زدنم رو از دست می دادم حرف می زد اِنگار

 :وقتی دید سکوت کردم گفت

دمهای آمن و تو قراره از این به بعد بیشتر با هم باشیم و من دوست ندارم که شبیهِ -

 !الل فقط نفس بکشی و حرف نزنی
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هر لحظه بیشتر از لحظه ی قبل معذب می شدم و ترس تمامِ وجودمو پُر می 

هم دستور می داد که باهاش دوست بشم،داشت تهدیدم می کرد.به هزار کرد.داشت ب

 :سختی گفتم

 !ولی من نمی تونم با کسی دوست باشم-

 :با صدای بلندی خندید و بعد گفت

مزد قرار نیست دوست باشی باهام،قراره بیام خواستگاریت و تو جوابِ بله بدی و نا-

 !بشیم

 .سرم اِکو شد و نفس توی سینه م حبسخون تو رگام یخ بست،کلمه ی نامزد توی 

 !من باید نامزدِ این مردِ ناشناس که حتی از صداش هم می ترسیدم،میشدم؟

 

 [پارت بیست و نهم]

 

 :این غیرِ ممکن بود و من هیچ وقت همچین کاری رو نمی کردم،بنابراین گفتم

 !من هیچ وقت این کارو نمی کنم-

 :دوباره خندید و بعد گفت

ارِ من شجاع نباشی چون بد می بینی!من حقِ انتخاب بهت ندادم که یاد بگیر کن-

شه داری نظر میدی،من بهت دستور دادم و تو باید اطاعت کنی چون اگه غیرِ این با

 !اونوقت بد میشه برات دیبا خانم

 :خواستم شجاعت به خرج بدم و گفتم

 مثالً چیکار میکنی؟-
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 :مکثی کرد و بعد گفت

 !دیدی فلجم شدی،چطوره؟االن کوری،یه دفعه -

ه کنفسم به سختی باال می اومد و نمی دونستم باید چیکار کنم و چی بگم به آدمی 

 :رحم نداشت.سعی کردم خونسرد باشم و گفتم

 اصالً از کجا معلوم تو راست بگی؟-

 :برای چندمین بار صدای خنده ش بلند شد و بعد گفت

رس!ولی اگه منو قبول نداری می خوبه،آفرین خوشم اومد.داری شجاع میشی و نت-

 !تونی امتحان کنی.چطوره رامیال یه تصادفِ کوچیک بکنه،هان؟موافقی؟

 :بیشتر از قبل ترسیدم و سریع گفتم

 .نه،نه،حرفاتو باور میکنم،با رامیال کاری نداشته باش-

پسره ی بیشعور دوباره شروع کرد به خندیدن و من هر لحظه بیشتر حرص می 

 :ساکت شد و بعد گفت خوردم.باالخره

 !خوب فکراتو بکن،من چند روزِ دیگه بهت زنگ می زنم.خداحافظ نامزدِ قشنگم-

با  گوشی که قطع شد اشکام یکی پس از دیگری سرازیر شد رو گونه م.تمومِ آرزوهامو

دارم  کور شدن از دست داده بودم،االنم باید زندگیمو از دست می دادم و نمی دونستم

 !اهو پس می دمتاوانِ کدوم گن

 

 [پارت سی اُم]

 

 "هامون"
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تو کارخونه بودم که دامون زنگ زد و گفت برم پیشش.اعصابش خورد بود و اینو 

میشد از لحنِ حرف زدنش فهمید.از کارخونه رفتم بیرون و سوارِ ماشینم شدم،بعد 

حرکت کردم سمتِ باشگاهِ دامون.تو تمامِ طولِ مسیرِ راه داشتم به دیبا فکر می 

ردم!دستِ خودم نبود و هر لحظه بی هوا می اومد تو فکر و ذکرم.از بچگی دوستش ک

داشتم و دلم می خواست مالِ من باشه و حتی وقتی کور شد برام فرقی نکرد اما 

مامان از وقتی دیبا کور شد گیر داد به دامون که باید بگیرتش چون دلش برای دیبا 

خوام اما به روی خودشون نمی  می سوخت.همشون می دونستن من دیبا رو می

آوردند چون مامان دوست نداشت من با دیبا ازدواج کنم و دلیلِ قانع کننده ای جز 

 .کوریِ دیبا نداشت

رسیدم دمِ باشگاه و زنگ زدم به دامون که بیاد دمِ در.عصبی از باشگاه خارج شد و 

 :نشست داخلِ ماشین.نگاهمو دوختم به نیم رخش و پرسیدم

 چرا اِنقدر عصبی هستی؟چی شده؟-

 :بی هوا برگشت به سمتم و گفت

ه مامان دیگه شورشو درآورده،چرا اینکارا رو می کنه آخه؟بخدا دیگه دارم دیوون-

 .میشم

 :با کنجکاوی پرسیدم

 مگه باز چیکار کرده؟-

 :با کالفگی سرشو تکون داد و گفت

الن باید اادرِ دیبا،آخه من رفته بدونِ نظر گرفتن از من قرارِ خواستگاری گذاشته با م-

 چیکار کنم؟
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منم عصبی شدم و دلم می خواست داد بزنم از دستِ کارای مامانم اما اگه باهاش 

لجبازی می کردیم بدتر کارِ خودشو انجام می داد.نمی دونستم باید چی بگم که 

اعصابِ دامون آروم بشه.وقتی خودم اِنقدر با شنیدنِ این موضوع اعصابم بهم 

 :معلومه که دامون هم عصبی میشه.وقتی دید سکوت کردم گفتریخت،

 داداش تو بگو چیکار کنم؟-

 :با کالفگی دستی به موهام کشیدم و گفتم

 !اشکالی نداره می ریم خواستگاری-

 :با تعجب و حیرت گفت

 می ریم خواستگاری؟!آخه اینم شد حرف داداش؟-

 :دستمو گذاشتم رو شونه ش و گفتم

 !ستگاری.تو نگران نباش،من مطمئنم دیبا مخالفت می کنهآره می ریم خوا-

 :دامون همیشه به حرفهای من گوش می داد بنابراین گفت

 .چشم داداش،فقط خدا بخیر کنه-

م هبا وجودِ اینکه درونم غوغا بود اما لبخند زدم و سعی کردم آرومش کنم.دامون 

به هم ریخته تصمیم  اعصابش آروم تر شد و برگشت داخلِ باشگاه.منم با اعصابی

 .گرفتم برگردم کارخونه

 

 [پارت سی و یکم]

 

 "عطا"
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 :عرضِ اتاق رو راه می رفتم و کالفه بودم که شاهرخ گفت

 .چته عطا؟یه ساعته داری رو مخِ من رژه می ری-

 :ایستادم و نگاش کردم،بعد گفتم

طره یه شاهرخ میشه یکم بیشتر حواست به اطرافت باشه،من نمی فهممت واقعاً!خا-

 !ساله مرده،پس تمومش کن

اومد جلوی روم و بی هوا یه مشت خوابوند زیرِ چشمم.مات نگاش کردم و دستم 

 :نشست رو صورتم.کمی نگام کرد،بعد روشو ازم برگردوند و گفت

 .دیگه اسمِ خاطره رو نیار،هیچ وقت-

 :خ گفتبهم برنخورده بود،فقط شوکه بودم و نمی تونستم حرف بزنم.برای همین شاهر

لطفاً بیخیالِ من بشید،من دیگه هیچ وقت دختری به چشمم نمیاد حتی جلوه که -

 !عاشقش بودم و همه ی این کارارو بخاطرِ اون کردم

 :چشمهام از حیرت گشاد شد و پرسیدم

 !تو عاشقِ جلوه بودی؟-

 :یکدفعه به سرعت برگشت،هول و دستپاچه نگام کرد و گفت

 ...هنه،یعنی،منظورم این بود ک-

 :حرفشو قطع کردم و گفتم

 پس جلوه حق داره و حرفهاش راسته،تو با خودت و جلوه چیکار کردی شاهرخ؟-

 :عصبی شد و صداش رفت باال
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تقصیرِ خودش بود.با اون غرورِ بی جاش که االن یه درصدشم نداره منو سرِ لج -

اونقدر که از انداخت و باعث شد با احساساتِ خاطره بازی کنم.خاطره خیلی خوب بود،

کارم شرمنده شدم اما نتونستم کاری بکنم.خاطره مریضیِ قلبی داشت عطا،من و 

 !جلوه باعثِ مرگش شدیم!می فهمی؟

 :متعجب تر از قبل نگاش کردم و پرسیدم

 !یعنی چی؟-

 :دستی به موهاش کشید و گفت

و  دره یه روز جلوه اومده بود شرکت و با هم بحثمون شد که بعد دیدیم خاطره پشتِ-

 همه چیو شنیده،اون حرفهایی که زدیم باعث شد خاطره سکته ی قلبی بکنه.عطا من

 !خودمو مقصرِ مرگِ خاطره می دونم،دوستش داشتم و اینو خیلی دیر فهمیدم

پاکتِ سیگارشو درآورد و یه نخ رو کشیداز پاکت بیرون،فندکی که همه ی ما می 

.به پُک های عمیقی که به سیگار می شناختیمش رو روشن کرد و سیگار رو آتیش زد

زد خیره بودم و باورم نمیشد که شاهرخ این همه درد رو تحمل کرده و هیچی 

 !نگفته،حتی به من

 

 [پارت سی و دوم]

 

 رفتم جلو و دستمو گذاشتم رو شونه ش،بعد با آروم ترین لحنی که از خودم سراغ

 :داشتم گفتم

 هارو نزدی،تو که نمی دونستی خاطره پشتِآروم باش شاهرخ.تو که از قصد اون حرف-

 ...در ایستاده،تو که
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 :حرفمو قطع کرد و گفت

ز ااما من می دونستم که عاشقِ جلوه ام،من می دونستم که خاطره منو می خواد،من -

 .جفتشون سوءِ استفاده کردم.پس سعی نکن روی اشتباهم سرپوش بزاری

 :ه داددیگه نتونستم چیزی بگم و سکوت کردم که ادام

 .عطا برو به کارات برس-

کمه دستمو از روی شونه ش برداشتم و از اتاقش رفتم بیرون.سوارِ آسانسور شدم و د

بل ی طبقه ی یک رو زدم.وقتی رفتم پایین و واردِ اتاقم شدم،جلوه سریع از روی م

 :بلند شد و پرسید

 چی شد عطا؟-

 :عمیق نگاش کردم و گفتم

 جلوه؟ چرا به من همه چیزو نگفتی-

 :با تعجب و گیجی نگام کرد،بعد پرسید

 !چیو نگفتم؟-

 :رفتم سمتِ میزم،محکم زدم روش و گفتم

 !اینکه حرفهای شما باعثِ مرگِ خاطره شده-

 :برگشتم سمتش و گفتم

 !هان؟-

 :یک قدم رفت عقب تر و با مِن مِن گفت

 ...من...یعنی ما...خب...ما-
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 :اعصابم بهم ریخت و حرفشو قطع کردم

د ادامه آره شما نمی دونستین،اما اون موقع دیگه شاهرخ نامزدِ خواهرت بود و تو نبای-

 .می دادی

 :اشکش چکید رو گونه ش و گفت

نمی تونستم بیخیالِ شاهرخ بشم،دستِ خودم نبود.من نمی خواستم خاطره -

 .بمیره،اون خواهرم بود

 :اشکشو که دیدم سعی کردم آروم باشم و گفتم

تی اما االن دیگه واسه ی پشیمونی دیره و واسه برگردوندنِ شاهرخ آره نمی خواس-

هم دیره،پس دیگه ادامه نده جلوه.شاهرخ اصالً دیگه برنمی گرده با تو.من ازت 

 .خواهش می کنم بیشتر از این خودتو کوچیک نکن

 

 [پارت سی و سوم]

 

 :ه منشی گفتدهن باز کرد تا جوابمو بده که تلفن زنگ خورد.تلفن رو جواب دادم ک

 .آقای مرادی،برای استخدامِ مدیرِ مالی مراجعه کننده اومده-

 خب چرا به من زنگ زدی؟-

 !آخه هر چقدر با اتاقِ آقای مسعودی تماس می گیرم،برنمی دارن-

 :پوفِ کالفه ای کشیدم و گفتم

 .باشه یکی یکی بفرست اتاقم،ببینم چی میشه-

 !اما فقط یک نفر اومده-
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 .ستخب همونو بفر-

 :گوشیو گذاشتم و رو به جلوه گفتم

 .بهتره بری خونه،من االن کار دارم-

 :بلند شد،خداحافظی کرد و داشت می رفت که گفتم

 .جلوه این بازیو هرچه زودتر تموم کن-

بدونِ اینکه نگام کنه رفت و منم نشستم پشتِ میزم و منتظرِ مراجعه کننده شدم که 

م و پسری واردِ اتاق شد.به سرتاپاش نگاهی درِ اتاقم زده شد.بفرماییدی گفت

 .انداختم،موهای فِر و بور به همراهِ چشمهای رنگی داشت

 :اشاره به مبلها کردم و گفتم

 .بنشینید لطفاً-

روی یکی از مبلها نشست و نگام کرد.پرونده شو داد به دستم و نگاهی بهش 

 :انداختم،بعد گفتم

ی  س.خب اومدید استخدامِ مدیرِ مالی،سابقهساله،فوق لیسان29آقای کامبیز سهیلی،-

 کار هم دارید؟

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 !بله دارم،تو شرکتِ ماهان کار می کردم-

 :اَبرویی باال انداختم و گفتم

 پس چرا اومدید اینجا وقتی تو شرکتِ به این معروفی کار می کردید؟-

 :لبخندی زد و گفت
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 .مسائلِ شخصی به مشکل برخوردم متأسفانه با یکی از مدیرانش سرِ-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .که اینطور،باشه من با مدیرعامل صحبت می کنم بعد خبرشو بهتون می دم-

باشه ای گفت و بلند شد،بعد خداحافظی کرد و رفت.به نظرم گزینه ی خوبی برای 

 عصبی شرکت بود!به ساعتم نگاهی انداختم و به فَرهان زنگ زدم اما جواب نداد و

 !گوشیو قطع کردم.این همه کار داریم اونوقت آقا همش از زیرِ کار در میره

 

 [پارت سی و چهارم]

 

 "سارا"

فقت با بچه ها قرار گذاشتیم بریم بیرون و سحر پیشنهادِ رستوران رو داد.همه موا

ریم بکردند و قرار شد بریم شام رو داخلِ رستوران بخوریم.منم پیشنهاد دادم قبلش 

ما.با سر و صدا از اتاقم خارج شدم و سمیرا رو صدا زدم.از اتاقش اومد سین

 :بیرون،چشم غره ای بهم رفت و گفت

 چه خبرته بچه،خونه رو گذاشتی رو سرت؟-

 :شکلکی براش درآوردم و گفتم

 .بچه خودتی بی ادب،کارت دارم خب-

 :خندید و گفت

 خیلی خب،چیکار داری؟-
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ی و بگی من امروز می رم بیرون،برای شام هم خونه خواستم بگم با مامان صحبت کن-

 !نمیام

 :اخمِ ظریفی بینِ دو اَبروش نشست و گفت

 با کی قراره بری بیرون؟-

 :خندیدم و گفتم

 .نیازی نیست غیرتی بشی،با سحر و دوستاش می ریم بیرون-

 :اخمهاش محو شد و گفت

 .باشه ببینم چی میشه-

 :پریدم و بغلش کردم،بعد گفتم

 .ی قربونت برم خواهری،فقط زودتر که منتظرمناله-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

 .خیلی پررویی سارا-

خندیدم و رفت پایین تا با مامان صحبت کنه.منم برگشتم داخلِ اتاقم و منتظر 

 !نشستم تا سمیرا بیاد بگه مامان اجازه داد یا نه

ودم بهت زنگ سحر پشتِ سرِ هم زنگ می زد که چی شد؟منم می گفتم صبر کن خ

 .می زنم و خبر می دم اما مگه حالیش میشد

 :یه چند دقیقه ای گذشت،بعد سمیرا اومد و گفت

 .خوشحال باش که مامان اجازه داد-

 :با خوشحالی بلند شدم و می خواستم دوباره بپرم بغلش کنم که گفت
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 !تو رو جونِ هر کی دوست داری نیا جلو که گردنم درد گرفته-

 :خندیدم و گفتم

 .باشه،فقط خواستم بگم یه دونه ای-

 :اونم خندید و گفت

 !اصالً نفهمیدم داری خرم می کنی-

 :لبمو به دندون گرفتم و گفتم

 .چه حرفا می زنی ها-

 .دوباره خندید و از اتاق رفت بیرون،منم سریع به سحر زنگ زدم و خبر دادم که میام

 

 [پارت سی و پنجم]

 

دنبالم.سریع شروع کردم به حاضر شدن و کلی به قرار شد سحر با دوستاش بیاد 

 .خودم رسیدم چون سحر گفت یکی از دوستاش خیلی باکالسه

خونه  ساعت پنجِ عصر بود که اومدن دنبالم.از مامان اینا خداحافظی کردم و رفتم از

بیرون.با سحر و دوتا از دوستاش که همیشه بهش چسبیده بودن احوال پرسی 

 :سشو ندیدم و پرسیدمکردم،اما دوستِ باکال

 پس کو اون دوستت که می گفتی؟-

 :چشمک زد و گفت

 .اون خودش میاد،بیا سوار شو-
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آهانی گفتم و سوارِ ماشین شدم.سحر راه افتاد،و تو کلِ مسیر این دوتا دوستش سرِ 

منو خوردن از بس حرف زدن.رسیدیم دمِ سینما،من و دوستای سحر پیاده شدیم و 

پارک کنه.ایستاده بودیم که یه پسر با موهای مشکی و  سحر رفت تا ماشینو

 :چشمهای قهوه ای بهمون نزدیک شد و پرسید

 !خانما حالشون چطوره؟-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 !فکر نکنم به تو مربوط باشه کُلَنگ-

 :دوستای سحر پِقی زدن زیرِ خنده و اون پسر هم می خندید که با اخم گفتم

 .ا دوستات بخند،اینجا هم نایستببین پسرجون برو ب-

 :همون موقع سحر اومد و رو به پسره گفت

 !سالم فرهان،چه خوش قول-

 :با تعجب به سحر نگاه کردم و پرسیدم

 !تو می شناسیش؟-

 :سحر نگام کرد،چشمک زد و گفت

 !همون دوستمه که گفتم دیگه-

 ."زدیخاک بر سرت سارا،گند "چشمهام از تعجب چهارتا شد و تو دلم گفتم

 :اون پسر که اسمش فرهان بود گفت

 .دوستت خیلی خشنه سحر-

 :سحر نگاهی به من کرد و بعد گفت
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 .اِ فرهان،اتفاقاً سارا خیلی هم مهربونه-

 :فرهان هم نگاهشو دوخت به من که سر به زیر بودم و گفت

 !بله،بله،خیلی-

دوستِ پسره ی بیخود،داشت مسخره م می کرد.خب من از کجا می دونستم که 

سحرِ،من فکر کردم دوستش دختره.رفتیم داخلِ سینما و فرهان بلیط تهیه 

 .کرد.رفتیم داخلِ سالن و رو صندلیا نشستیم و شانسِ من فرهان کنارم نشست

 

 [پارت سی و ششم]

 

ت فیلم شروع شد و خیلی خنده دار بود.یه صحنه اِنقدر خنده م گرفت که حواسم پر

ش اما یکدفعه فهمیدم چیکار کردم و نگاهمو دوختم بهشد و زدم به شونه ی فرهان،

 :که دیدم اونم نگام می کرد.سرشو آورد نزدیکم و گفت

 !دستت نشکنه به کلنگ دست می زنی-

ه با خجالت لبمو به دندون گرفتم و هیچی نگفتم که آروم خندید و نگاهشو دوخت ب

رهان چون حواسم پیشِ ف فیلم.دیگه تا آخرِ فیلم خودمو کنترل کردم و زیاد نخندیدم

های بود.فیلم که تموم شد از سینما اومدیم بیرون و قرار شد بریم یکی از رستوران

 :معروف.فرهان رو به همه گفت

 .امشب شام مهمونِ منید-

 :سحر و دوستاش با خوشحالی گفتند

 .ایول-
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هر  اما من فقط یه لبخندِ کوتاه زدم و هیچی نگفتم.خیلی معذب بودم و دوست داشتم

چه زودتر برم خونمون اما به سحر قول دادم تا آخرِ شب باهاش باشم.سوارِ ماشین 

 :شدیم و پشتِ سرِ ماشینِ فرهان راه افتادیم.سحر نگاهی بهم انداخت و پرسید

 چته سارا؟چرا دِپرِسی؟-

 :عصبی نگاش کردم و گفتم

 چرا نگفتی دوستت پسره،نه دختر؟-

 :بدونِ اینکه نگام کنه گفت

  چه فرقی می کرد مثالً؟حاال-

 :پوفِ کالفه ای کشیدم و گفتم

 .فرق می کرد سحر-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 .نمی دونستم فرق داره و مهمه-

اده فقط نگاش کردم و دیگه هیچی نگفتم.باالخره رسیدیم به رستوران و از ماشین پی

 :شدیم که فرهان رو به سحر گفت

 .د،من االن میامشما برید داخل یه جا بنشینی-

 :سحر باشه ای گفت و ما رفتیم داخل که به سحر گفتم

 .من برم دستامو بشورم،بعد میام-

سری تکون داد و به همراهِ دو تا دوستاش رفتن تا یه گوشه بشینن.منم رفتم سمتِ 

سرویس های بهداشتیش که انتهای رستوران بود.وقتی دستامو شستم و از سرویس 
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همزمان از سرویسِ بهداشتیِ مردونه خارج شد و چشم تو خارج شدم،فرهان هم 

چشم شدیم.به ثانیه نکشید که نگاهمو ازش گرفتم و داشتم می رفتم سمتِ بچه ها 

 :که گفت

 .اون اولش بهت نمی خورد اِنقدر خجالتی باشی-

 :ایستادم و بدونِ اینکه نگاش کنم گفتم

ه ی اولمه با یک آقا می رم خجالت نمی کشم،از بودن با یک پسر معذبم.چون دفع-

 .بیرون،البته درسته که تنها نیستیم ولی بازم فرقی نمی کنه

 :اینو گفتم و سریع ازش دور شدم.وقتی سرِ میز نشستم سحر زد به پشتم و پرسید

 چی می گفتین به هم کلک؟-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 !چیزِ زیاد مهمی نبود،تو هم از این شوخیا با من نکن-

 وقتی دید زیاد اعصاب ندارم سکوت کرد و همون موقع فرهان اومد و سرِ میز سحر

 !نشست.همزمان به هم نگاه کردیم و چیزی در نگاهش دیدم که برام مفهوم نبود

 

 [پارت سی و هفتم]

 

 "گیسو"

 :پشتِ سرش واردِ خونه شدم و عصبی گفتم

 چرا حرف نمی زنی کامبیز؟-

 :یکدفعه برگشت به سمتم و گفت
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 !میشه ساکت باشی چند دقیقه؟-

 :بهم برخورد و با دلخوری نگاش کردم که ادامه داد

 .نمی زاری تمرکز کنم-

 :رومو ازش برگردوندم و با صدای خش داری که پر از بغض بود گفتم

 .دیگه حرف نمی زنم-

 :با لحنِ مالیمی گفت

 !ببخشید گیسو جان-

 :فتمثلِ همیشه زود بخشیدمش و برگشتم به سمتش که گ

 .ازت می خوام یه کاری برام بکنی-

 :کنجکاوانه نگاش کردم و پرسیدم

 !چه کاری؟-

 :دستی به ته ریشاش کشید و گفت

 !می خوام باهام بیای بریم خواستگاری-

چشمهام تا آخرین حدِ ممکن از هم باز شد و کسی توی سرم اِنگار با طَبل می 

ز منی که می پرستیدمش.با کوبید.از من می خواست که براش برم خواستگاری،ا

 :ناباوری و لحنی که برای خودمم غریب بود گفتم

 !داری باهام شوخی می کنی؟-

 :عمیق نگام کرد و گفت
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من کامالً جدیم گیسو،ازت می خوام به عنوانِ خواهرم کمکم کنی و بیای -

 !خواستگاری

 که عاشقشناباورانه خندیدم و یکدفعه ساکت شدم.من باید به عنوانِ خواهرِ کسی 

ه بودم براش می رفتم خواستگاری و این مسخره ترین اتفاقِ زندگیِ من بود.دوبار

همو شروع کردم به خندیدن و اِنگار دیوونه شده بودم،بینِ خندیدنام صدای کسی توج

 :جلب کرد

 !کامبیز خجالت بکش پسر-

 کرد وساکت شدم و با تعجب به اطراف و بعد به کامبیز نگاه کردم.دستپاچه نگام 

 :لبخند زد که پرسیدم

 !این صدای کی بود؟-

 :به اطراف نگاه کرد و دستپاچه تر از قبل گفت

 !هیچ کس-

 :عاقل اندر سفیه نگاش کردم که دوباره صدای اون زن رو شنیدم

 !کامبیز بیا درِ این اتاقِ لعنتی رو باز کن تا دِق نکردم-

و  دستشو کنارِ کتابخونه برد سؤالی نگاش کردم که رفت سمتِ قسمتی از پذیرایی و

 !یکدفعه کتابخونه کنار رفت و زنی در مقابلم ظاهر شد که روی ویلچر نشسته بود

 

 [پارت سی و هشتم]
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زنی که خیلی شبیهِ کامبیز بود و کامبیز مادر صداش زد!با تعجب نگاش می کردم و 

ا نبودیم و یه نفرِ زبونم بند اومده بود از این قضیه،این همه وقت ما تو این خونه تنه

سومی هم همیشه حرفامونو می شنیده.کسی که از دیدِ من پنهان بوده!نگاهم بینِ 

کامبیز و مادرش در گردش بود و نمی دونستم باید چیکار کنم که مادرش بهم سالم 

 :کرد.سریع خودمو جمع و جور کردم و جواب سالمشو دادم که گفت

 !به حرفِ کامبیز گوش نده-

 :سردرگمی پرسیدمبا تعجب و 

 !منظورتون چیه؟-

 :نگاهی به کامبیز انداخت و بعد گفت

 !منظورم اینه که براش نرو خواستگاری-

 :کامبیز عصبی دستی به موهاش کشید و رو به مادرش گفت

 !لطفاً شما دخالت نکن-

 :مادرش عصبانی بهش توپید

 !دخالت نکنم که دخترِ مردم رو از این بدبخت تر می کنی-

 :ز به حالتِ مسخره خندید و گفتکامبی

 .هنوز مونده تا طعمِ بدبختیِ کامل رو بچشه-

 :از حرفهاشون سر درنمیاوردم برای همین پرسیدم

 اینجا چه خبره؟در موردِ کدوم دختر حرف می زنید؟-

 :مادرش نگام کرد و با بغض گفت



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

79 

 

 !دیبا-

 ...دیبا،دیبا،دیبا

ای همه من نمی فهمیدم چرا دیبا اِنقدر بردیگه این اسم برام یه تکرار شده بود.آخه 

 مهم بود؟!کامبیز داشت می رفت خواستگاریِ دیبا و مادرش مخالف بود چون عقیده

 :داشت دیبا بدبخت میشه و این موضوع منو گیج می کرد.با همون گیجی پرسیدم

 !چرا نباید برم خواستگاریِ دیبا؟-

 :مادرِ کامبیز جوابمو داد

 !رو دوست نداره و فقط می خواد ازش انتقام بگیرهچون این پسر دیبا -

 دوباره حیرت زده شدم ولی وقتی جمله ی مادرِ کامبیز رو توی ذهنم تحلیل کردم

 :ناخودآگاه یه لبخند نشست رو لبم و گفتم

 !اگه اینطوره که من کمکت می کنم کامبیز-

کامبیز دزدیدم چون  مادرش با ناباوری نگام کرد و کامبیز بهم خندید.نگاهمو از مادرِ

 .اون نمی دونست که حاضرم واسه داشتنِ کامبیز هر کاری بکنم

 

 [پارت سی و نهم]

 

 "جلوه"

بهش خیره شدم و با خودم فکر کردم االن چه احساسی داره و از لبخندِ روی لبش که 

همیشه داشت فقط به این پی بردم که االن خوشحاله.به آرومی انگشتهاش رو روی 

می داد و آهنگهایی خلق می کرد که از زیباییِ گوش نوازشون به وجد می  پیانو تکون
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اومدم.چشمهاش نمی دید اما خوب می نواخت و به نظرم بهترین استادِ موسیقیِ دنیا 

بود.امروز باز هم باید می رفتم شرکتِ شاهرخ و نمی دونستم باید چیکار کنم.با شادی 

رخ و قرار بود که من به همراهِ استادم به قرار داشتم چون امروز می رفت شرکتِ شاه

 :اونجا برم تا ببینتش.پس به آرومی صداش زدم

 استاد مقدم؟-

 :سرش رو به سمتم برگردوند و گفت

 جانم؟-

 :از جا بلند شدم و رفتم نزدیکش و آروم گفتم

 میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟-

 :باز هم لبخند زد و گفت

 .آره عزیزم بگو-

 :دم و بعد گفتمکمی مِن مِن کر

راستش دخترعموم خیلی دلش می خواد شما رو ببینه و استادش باشین اما -

نید کمتأسفانه نمی تونه بیاد مؤسسه و ازم خواست که شما بیاید و با برادرش صحبت 

 .تا این اجازه رو بهش بده

 :مکثِ کوتاهی کرد و گفت

 .باشه شمارشونو بدید تا باهاشون حرف بزنم-

 :مِنی کردم و بعد گفتمدوباره مِن 

خب...خب...اگه میشه امروز بعدِ کالس با من بیاید بریم شرکتِ پسرعموم تا باهاش -

 !صحبت کنید،آخه شادی اونجاست
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 :دوباره لبخند زد و گفت

 .با اینکه عجیبه،ولی باشه میام-

 :با خوشحالی گفتم

 .وای مرسی استاد،شما بهترینی-

دم محوش شدم.صورتِ زیبایی داشت.چشمهای خندید و من با اینکه یه دختر بو

ای و  کشیده به رنگِ قهوه ایِ روشن،بینیِ کوچک و متناسب به همراهِ لبانی که قلوه

 .خوش فرم بود

م اجزای صورتش ساده اما جذاب بود.کالس که تموم شد و همه رفتن،من و استاد مقد

 هاش صمیمی نبودمهم سوارِ ماشینِ من شدیم و حرکت کردیم سمتِ شرکت.اونقدر با

از ببرای همین سعی می کردم کلمه ی مناسب پیدا کنم تا بتونم سرِ صحبت رو باهاش 

 .کنم

 

 [پارت چهلم]

 

 :نگاهِ کوتاهی بهش انداختم و پرسیدم

 استاد،شما خودتون به موسیقی عالقه دارید؟-

 :همونطور که نگاهِ بی فروغش به روبرو بود گفت

دیبا صدا کن و دوم اینکه آره تا حدودی.من دانشجوی اول اینکه راحت باش و منو -

رشته ی معماری بودم که کور شدم،می تونستم درسمو ادامه بدم اما تصمیم گرفتم به 
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موسیقی بپردازم.چون برام سخت بود که بخوام با چشمهایی که نمی بینه درس 

 !بخونم

 :دلم براش سوخت و برای همدردی باهاش گفتم

 !موسیقیِ دنیایی شما بهترین استادِ-

 :خندید و گفت

 اینو واقعاً میگی یا داری چوب کاری می کنی؟-

 :از لحنش خنده م گرفت و گفتم

 .واقعاً میگم دیبا خانم-

مثلِ همیشه یکی از اون لبخندهای قشنگشو زد و تا وقتی برسیم شرکت در موردِ 

فقط یک سال ازم همه چی با هم حرف زدیم.جالب تر از همه این بود که فهمیدم دیبا 

بزرگ تره و این باعثِ صمیمیتِ بیشترِ بینِ ما شد.باالخره رسیدیم شرکت و بعد از 

اینکه ماشین رو پارک کردم پیاده شدیم و دستِ دیبا رو گرفتم تا واردِ شرکت 

بشیم.وقتی رفتیم داخل و سوارِ آسانسور شدیم عطا رو دیدم و چپ چپ نگام کرد اما 

 .کمه ی طبقه ی دو رو زدممن اهمیتی ندادم و د

لی به محضِ خارج شدنمون از آسانسور با شادی که منتظر بود روبرو شدیم.با خوشحا

به  از روی صندلی بلند شد و اومد طرفمون،اول به من سالم کرد و بعد نگاهشو دوخت

 :دیبا و گفت

 .سالم خانم مقدم-

 :دیبا لبخندی زد و گفت

 .سالم عزیزم-
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 :متِ اتاقِ شاهرخ و گفتشادی تعارفمون کرد س

 .بیاین بریم داخلِ اتاقِ شاهرخ،رفته بیرون هنوز نیومده،باید منتظرش بمونیم-

ه یادم همگی رفتیم داخلِ اتاقِ شاهرخ که پر از خاطره های بد بود برام و تا جایی ک

رچی می اومد هر وقت به این اتاق اومدم،دعوا کردیم با هم.نشستیم و شادی به آبدا

 :ه بیاره.بعد رو به دیبا پرسیدگفت قهو

 شما فقط پیانو تدریس می کنید؟-

 :دیبا سری به معنیِ نه تکون داد و گفت

 .گیتار،سَنتور و دوتار هم بلدم-

 :شادی دستاشو به هم کوبید و گفت

ه یچه عالی.بعد می تونین همشو بهم یاد بدید؟مثالً سه جلسه در هفته و هر جلسه -

 آلتِ موسیقی،چطوره؟

شادی "زشته دیوونه."ره ای به شادی کردم تا خودشو کنترل کنه و یواش گفتماشا

هم خودشو جمع و جور کرد و دیگه چیزی نگفت.همون موقع در به شدت باز و چهره 

 .ی برزخیِ شاهرخ در چهارچوب در ظاهر شد

 

 [پارت چهل و یکم]

 

 "شاهرخ"

 :همونطور که با خشم به جلوه نگاه می کردم پرسیدم

 ا چه خبره؟اینج-
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 :شادی با ترس از جا بلند شد و گفت

 .داداش من ازشون خواستم که بیان-

 :بی معطلی و با خشم گفتم

 !تو غلط کردی-

سریع قیافه ش گرفته و اشک تو چشمهاش جمع شد.می خواستم بگم بس کن این 

 :اَداهارو که یک نفر گفت

 .سالم آقای احتشام-

ره ختری افتاد که تا به حال ندیده بودمش.خیرومو گردوندم سمتِ صدا و چشمم به د

 .مبود بهم و لبخند به لب داشت،واقعاً معنیِ لبخندشو تو این موقعیت نمی فهمید

 :سری تکون دادم به معنیِ سالم و دوباره خواستم حرفمو ادامه بدم که گفت

 !سالم کردم ها آقای احتشام،جوابِ سالم واجبه-

 :گفتم عصبی نگاهمو دوختم به چشمهاش و

 خانم مگه ندیدی جواب سالمتو با تکونِ سر دادم؟-

 :دوباره لبخند زد و گفت

 !نه ندیدم و اگه صدبارِ دیگه هم این کارو بکنی نمی بینم چون کورم-

یکدفعه شوکه شدم و همونطور که خیره به چشمهاش بودم،نمی دونستم چیکار 

 :یدمکنم.اصالً به کلی عصبانیتم رو فراموش کردم و ازش پرس

 شما کی هستین؟-

 :این لبخندِ لعنتیِ حرص درارش هنوزم رو صورتش بود وقتی گفت
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 .من دیبا مقدم استادِ موسیقیِ جلوه هستم-

 :نگاهمو به سمتِ جلوه گردوندم و گفتم

 موضوع چیه جلوه؟-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 !از شادی بپرس-

 :به شادی نگاه کردم و پرسیدم

 چی شده؟-

 :م کرد و هیچی نگفت که اون دختر دوباره دهن باز کرد و گفتفقط نگا

 آقای احتشام می تونم ازتون درخواست کنم قیافه تون رو برام شَرح بدید؟-

 :تعجب کردم و پرسیدم

 !منظورتون چیه خانم؟-

 :لبخند زد و گفت

 !شما کامل اجزای صورت و هیکلتون رو برام توضیح بدید تا بهتون بگم-

 :یب بود و تعجب کرده بودم اما براش گفتمبا اینکه عج

قدبلندم و هیکلم ورزشکاریه،چشمهام قهوه ای روشنِ مایل به عسلیه.موهام هم -

 .مشکیه،همین

 

 [پارت چهل و دوم]
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 :اَبرویی باال داد و گفت

 !پس نمونه ی کاملِ یه مردِ جذابید-

 !یعنی چی؟-من

 :خندید و گفت

 !این دونفر ازتون می ترسنیعنی قیافه تون ترسناک نیست که -

 :تازه منظورشو از این کارا فهمیدم و خوشم اومد از هوشش.خندیدم که گفت

من  من اومدم اینجا تا اجازه ی شادی جونو بگیرم برای اینکه به کالسهای موسیقیِ-

 .بیاد

 :اخمِ ظریفی بینِ دو اَبروم نشست و گفتم

 !امکان نداره-

 :با همون لحنِ آرومش پرسید

 ه چرا؟آخ-

 :به قیافه ی دمغِ شادی نگاه کردم و گفتم

 .دالیلِ خودمو دارم-

 :بازم در کمالِ ناباوری لبخند زد و گفت

آقای احتشام دالیلِ شما اِنقدر محکم هست که باعث بشه جلوی پیشرفتِ -

 خواهرتون رو بگیرید؟

 :حرفهاش درست بود و این داشت عصبیم می کرد برای همین گفتم

 .توی زندگیِ خواهرم دخالت نکنیدلطفاً شما -
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همچنان لبخند میزد و این لبخندهای بیجاش بیشتر عصبیم می کرد.سری تکون داد 

 :و گفت

 .دمنم قصدِ دخالت نداشتم،فقط خواستم بگم بهتره به عالیقِ خواهرتون اهمیت بدی-

ردم کدوباره به شادی نگاه کردم و وقتی دیدم خیلی ناراحته یه تصمیمی گرفتم.رومو 

 :سمتِ اون استادِ موسیقیِ کور و گفتم

ه اگه شادی به موسیقی عالقه داره و شما خیلی مایلید که بهش کمک کنید من اجاز-

 .می دم،اما فقط به یه شرط

 :سرِ شادی به سرعت اومد باال و اون خانم گفت

 .بگید می شنوم-

 :دستامو بردم داخلِ جیبم و گفتم

 .مون و اونجا تدریس کنید بهشبه شرطی که شما بیاید به خون-

در چهره ی آرومش دقیق شدم تا تأثیرِ حرفمو ببینم اما هیچ عکس العملی نشون 

 :نداد و بجاش گفت

 .من باید با خانواده م صحبت کنم،اونوقت بهتون خبر میدم-

ل باشه ای گفتم و جلوه و خانمِ مقدم بعد از خداحافظی رفتن.به شادی که روی مب

 :ه کردم و گفتمنشسته بود نگا

 .بهتره موافقت کنه چون اونوقت در غیرِ اینصورت قیدِ موسیقی رو باید بزنی-

چشمی گفت و از جا بلند شد،خداحافظی کرد و رفت.بعد از رفتنش سیگارمو 

 !درآوردم و فکر کردم به اینکه من واقعاً ترسناک شدم؟
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 [پارت چهل و سوم]

 

 "دیبا"

 :یم بیرون از جلوه پرسیدماز اتاقِ آقای احتشام که اومد

 ایشون همیشه اِنقدر سخت گیر هستن؟-

 :صدای ناراحتش پیچید تو گوشم

 .از اول اینطوری نبود،یه اتفاقهایی براش افتاد که اونو به کلی عوض کرد-

 .سری تکون دادم و دیگه چیزی نپرسیدم که سوارِ آسانسور شدیم و رفتیم پایین

 :اون آدمِ ترسناک رو شنیدمبه محضِ خروج از آسانسور صدای 

 !تو اینجا چه غلطی میکنی دیبا؟-

ترس بَرَم داشت و هول شدم اما سعی کردم جلوی جلوه آروم باشم.جلوه سریع 

 :پرسید

 این آقا با شماست استاد؟-

 :قبل از اینکه من جوابی بدم اون گفت

 !آره با ایشونم،شما االن مشکلی داری؟-

 :رای همین سریع به جلوه گفتموای که داشت آبرومو می برد ب

 .بریم من دیرم شده-

 :جلوه باشه ای گفت و خواستیم بریم که اون پسر دستمو گرفت و گفت

 !شما با من میای-
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قلبم مثلِ یه گنجشک میزد و نمی دونستم چیکار کنم.چاره ای جز قبولیِ حرفش 

 :نداشتم،بنابراین به جلوه گفتم

 .خونه عزیزم تو برو،من با ایشون می رم-

جلوه که تعجب از صداش می بارید باشه ای گفت و رفت.منم یکدفعه به سمتی 

 .کشیده شدم و بعد صدای درو شنیدم که بسته شد

 :اون پسر خندید و گفت

 !ببین چه اتاقِ قشنگی دارم-

 :بعد یکدفعه مکثی کرد و با حالتِ مسخره ای گفت

 !اوه،یادم نبود که تو نمی تونی ببینی-

 :و هم حرصم گرفته بود که یکدفعه با صدای بلند خندید و گفت هم ترسیدم

 .پس حرص خوردن هم بلدی-

 :دستامو بردم پشتم و مشتشون کردم که گفت

 .متنها حُسنِ تو اینه که نمی بینی و هر طور دلم بخواد می تونم باهات بازی کن-

 :عصبی شدم و گفتم

با من داری،اما ازت خواهش ببین آقا،من نمی دونم تو کی هستی و چه خصومتی -

 .میکنم اِنقدر اذیتم نکن

 

 [پارتِ چهل و چهارم]
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 :پسره ی عوضی دوباره خندید و بعد گفت

 !اوالً اسمِ من کامبیز،دوماً من هر چقدر دلم بخواد اذیتت می کنم-

 واقعاً این پسر رو نمی فهمیدم.هر چقدر هم فکر می کردم یادم نمی اومد که در

 .ت کرده باشمگذشته کسیو اذی

 :سعی کردم آروم باشم و گفتم

 .من باید برم خونه آقا کامبیز-

ش نزدیکم شده بود،اینو از بوی عطرِ تلخش که توی بینیم پیچیده بود فهمیدم.دست

 :نشست روی شونه م و گفت

 !ناوالً منو کامبیز صدا کن نه آقا کامبیز،دوماً هر وقت من بخوام می ری خونتو-

وع کرد به لرزیدن و نگران بودم.تا االن حتماً مادرم کلی نگران شده دوباره دستام شر

 .بود

گوشیم زنگ می خورد و جرئتِ تکون خوردن هم نداشتم.کامبیز دستشو از رو شونه 

 :م برداشت و گفت

 .جواب بده گوشیتو-

 :دستمو بردم داخلِ جیبم و گوشیمو درآوردم.دکمه ی وصل رو زدم و گفتم

 بله؟-

 :که با عصبانیت پرسیدرامیال بود 

 تو کجایی دیبا؟-

 :چشمهامو بستم و گفتم
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 .میام براتون توضیح می دم-

 :عصبی تر از قبل داد زد

 .یعنی چی؟بگو کجایی بیام دنبالت-

 :سریع گفتم

 !نه،نمیخواد رامیال خودم میام-

 :رامیال باز پرسید

 میگم بگو کجایی؟-

 :منم به سؤالش اهمیت ندادم و بجاش گفتم

 .ام خونه میگم،خداحافظمی-

 :گوشیو قطع کردم و گذاشتم داخلِ جیبم.به کامبیز با لحنِ پرخواهشی گفتم

 .بزار من برم،خانواده م نگرانمن-

ی دو تا دستاشو گذاشت دوطرفِ شونه م و هلم داد به سمتِ جلو.بعد منو نشوند رو

 :صندلی و گفت

 !چه خوب که نگرانتن-

 .قعاً به اینکه یه مریضِ روانی بود پِی بردموقتی این جمله رو گفت دیگه وا

ر از گریه م گرفت و اولین قطره ی اشکم که چکید رو گونه م همچین داد زد که دو مت

 :جا پریدم

 !احمقِ لعنتی گریه نکن-
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 [پارت چهل و پنجم]

 

م اشکامو پاک کردم و سعی داشتم آروم باشم که یقه مو گرفت تو دستاش.نمی تونست

 !ببینم اما می تونستم حس کنم که چقدر ازم متنفرهقیافه ش رو 

 :با عصبانیتی که در صداش موج می زد گفت

 دیگه هیچ وقت حق نداری جلوی روی من گریه کنی،فهمیدی؟-

سرمو به سرعت باال و پایین کردم و نفسِ حبس شده م رو از ریه هام به بیرون 

همیدم.تا چند دقیقه هیچ فرستادم.ازم دور شد و اینو از صدای قدمهای بلندش ف

صدایی ازش نشنیدم و دلم می خواست می تونستم ببینم داره چیکار می کنه اما 

حیف که نمی شد.از همه بیشتر دلم می خواست قیافه ی مردی که شب و روزم رو 

برام تلخ کرده بود ببینم،مردی که به نظرم منفورترین آدمِ زندگیم بود!این دستهای 

به لرزیدن کرده بود و تند تند نفس می کشیدم.داشتم به مغزم  لعنتی باز هم شروع

فشار می آوردم تا یادم بیاد که در گذشته به چه کسی بدی کردم که حاال موردِ هجومِ 

 !مردی دیوانه که چیزی سرش نمیشه،قرار گرفتم

م افکر کردم،فکر کردم و باز هم فکر کردم اما هیچ چیزی در پَسِ ذهنِ خالی شده 

سکوتِ این اتاقِ لعنتی ترسناک بود،حتی ترسناک تر از مردی که نمی نبود.

یچ دیدمش!االن و در این لحظه واقعاً دلم آغوشِ مادرمو می خواست،آغوشی که بی ه

 .منتی همیشه در اختیارم بود

 :داشتم کم کم آروم می شدم که صدای خشمگینش پیچید تو گوشم

 !ترسن و زندگیِ با من،از تنهایی با من بلبخند نزن لعنتی،خوشحال نباش!بترس از م-
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واقعاً نمی دید که ترس تمامِ وجودمو گرفته؟واقعاً نمی فهمید که خوشحال 

نیستم؟مردِ این اتاقِ ساکت و عذاب آور عجیب بود و نمی دونستم دلش چی می خواد 

که به هیچ چیزی راضی نمی شد!و من یاد گرفتم که در برابرش سکوت کنم تا از این 

 .صبانی تر نشودع

 :وقتی جوابشو ندادم خودش ادامه داد

ته دیبا یک هفته وقت داری که با خانواده ت در موردِ من حرف بزنی،اگه به یک هف-

 !یه روز اضافه بشه عصبانی میشم

شوک پشتِ ترس و ترس پشتِ تنهایی،حس هایی بود که تو این موقعیت داشتم.من 

 چیکار کنم.فقط سکوت کرده بودم،سکوت پشتِواقعاً نمی دونستم باید چی بگم یا 

 !سکوت

 :دوباره و دوباره صداشو شنیدم

با خانواده ت حرف می زنی و میگی که عاشقِ من شدی و میخوای باهام ازدواج -

 !کنی،فقط همین

 

 [پارت چهل و ششم]

 

چه راحت می گفت فقط همین،چه راحت می برید و می دوخت بدونِ اینکه به حالِ 

نکه لحظه اهمیت بده.چه راحت در موردِ زندگیم تصمیم می گرفت بدونِ ای من تو این

 !از من نظر بخواد
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البته هر کسِ دیگه ای با این حجمِ تنفر روبروم می ایستاد مطمئناً هیچ چیزِ من براش 

اهمیت نداشت.نمی دونستم چِم شده که نمی تونم زبون باز کنم و فقط سکوت کردم 

 :فتن با خودم فقط یک کالم گفتمو بعد از کلی کلنجار ر

 !باشه-

 بعد خودم به حرفی که زدم خنده م گرفت.آروم آروم خندیدم و هر لحظه بیشتر از

 !لحظه ی قبل می خندیدم،فکر کنم به این حالت جنون می گفتن

ه همسرم آره من تو یه لحظه جنون گرفتم در برابرِ مردی که قرار بود تا چند وقتِ دیگ

ر حدِ مرگ ازش می ترسیدم.از صدای خنده هام کامبیز عصبی شد و بشه و من تا س

 :گفت

 .ساکت شو دیبا-

 !اما من همچنان می خندیدم و تمومِ اشکامو به خنده تبدیل کرده بودم

تمومِ بغضامو قورت می دادم و بِجاش می خندیدم،یک خنده ی جنون آمیزِ ترسناک 

خنده ی تلخِ من از "ید و می گفتکه بغضهای یه دختر رو فریاد می زد.داد می کش

 ".گریه غم انگیز تر است،کارم از گریه گذشته به آن می خندم

 .آره من داشتم به ضعیف بودنم در برابرِ مردِ منفورِ این روزهایم می خندیدم

 .داشتم به ترسِ بیش از حدم در برابرِ کسی که کورم کرده بود می خندیدم

 .که تو دلم چه غوغایی به پا شده من می خندیدم و کامبیز نمی دونست

 هنوز هم می خندیدم که دستِ کامبیز نشست رو لبم و لبام از حرارتِ زیاد دستش

 !آتیش گرفت

 :هنگ کردم و مات شدم که گفت
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 .انقدر نخند دختر،رو اعصابمی-

ر چرا هنوز هم ماتِ دستی بودم که روی لبم بود و قدرتِ هیچ کاری رو نداشتم.این پس

 .نفرت ورو با من می کرد؟داشتم دیوونه می شدم از این همه بی پروایی،کینه  این کارا

وقتی دید حتی نفس هم نمی کشم دستشو برداشت و من نفسم رو رها کردم.سخت 

 .بود راه اومدن با این مرد که هر کاری دلش می خواست می کرد،سخت بود

 

 [پارت چهل و هفتم]

 

ه یکم جذبه داشته باشم.با تردید چند قدم باز روی صندلی بلند شدم و سعی کردم 

 :جلو برداشتم و گفتم

 .من می خوام برم-

سکوت کرده بود و جوابمو نمی داد.رفتم جلوتر و یکدفعه پام خورد به شیِ سختی و 

درد تو کلِ وجودم پیچید،افتادم رو زمین و واقعاً گریه م گرفته بود.اما با تمامِ وجود 

باره عصبانیش نکنم.دستش نشست روی همون قسمت از جلوی اشکامو گرفتم تا دو

 :پام که درد می کرد و گفت

 .فقط جلوتو نگرفتم تا خودت بفهمی االن تنهایی نمی تونی جایی بری-

درد داشتم و حرفهای کامبیز هم به دردم اضافه می کرد،در واقع حرفهای کامبیز 

قبل و داغِ دلم تازه می  دردناک تر بود.با حرفهاش اِنگار برمی گشتم به هفت سال

شد.هر کار می کردم دلش به رحم نمی اومد و اتفاقاً بدتر تحریک می شد و گناهِ من 

چی بود؟نمی دونستم!کاش می شد می تونستم با دلخورترین نگاه،نگاش کنم اما 

حیف که نمی شد.به سختی دوباره از جا بلند شدم و با وجودِ دردِ زیاد خَم به اَبرو 
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وست داشتم بهش نشون بدم که من با وجودِ کور بودن هم می تونم کارامو نیاوردم،د

انجام بدم اما متأسفانه دومین قدمی که برداشتم دوباره همون پام محکم خورد به میز 

و ضعف کردم از درد.دوباره دستمو روی پام کشیدم و ایندفعه نتونستم جلوی اشکامو 

 :دستشو گذاشت روی شونه م و گفت بگیرم و باز هم کامبیز رو عصبی کردم چون

 .بهت گفته بودم جلوی من اشک نریز-

 :همونطور که گریه می کردم گفتم

 .دستِ خودم نیست،درد دارم-

 :در کمالِ ناباوری خندید و گفت

 !خوبه که درد داری،خوبه که رنج می کشی-

رحمِ این واقعاً از این همه سنگدلی و بی رحمی در شِگِفت بودم.در برابرِ مردِ بی 

روزهایم انقدر احساسِ تنهایی می کردم که حد نداشت.هر لحظه دلم بیشتر از لحظه 

ی قبل می شکست و کمی مهربانی می خواستم که در وجودِ کامبیز نبود وگرنه نمی 

 !ایستاد و به دردم نمی خندید

 :نمی دونم چی شد که گفت

 !خودم می رسونمت-

لندم کرد.خواستم دستمو از تو دستش بکشم بعد هم دستمو گرفت و از روی زمین ب

 :بیرون که عصبی گفت

 سرِ جات وایستا،نکنه قصدِ فلج شدن داری دختر؟-

راست می گفت دوبار پام خورده بود به میز و خیلی درد می کرد،ایندفعه اگه می 

خورد به میز حتماً چیزی از پام نمی موند.پس به حرفش گوش دادم و ایستادم که 
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کرد و صدای قدمهاش نشون از دور شدنش می داد.چند دقیقه ای منتظر دستمو وِل 

 :ایستادم که صداشو شنیدم

 .خب بریم-

بعد دوباره دستمو گرفت و دنبالِ خودش کشوند.حسِ بدی داشتم از اینکه دستمو 

 .گرفته بود و دوست نداشتم کسی تو این حالت ما رو ببینه

 

 [پارت چهل و هشتم]

 

 :رد و نمی تونستم تند راه برم برای همین به کامبیز گفتمپام خیلی درد می ک

 .میشه یکم یواش تر راه بری؟پام درد می کنه-

 :خیلی خونسرد گفت

 !نه-

 !و تازه تندتر کرد سرعتشو

م.تا پام به شدت تیر می کشید و من هم از دردِ زیاد هِی لبم رو به دندون می گرفت

و  د،منو کمک کرد تا داخلِ ماشین بشینماینکه ایستاد و صدای دزدگیرِ ماشین اوم

 .بعد درو بست

وقتی ماشین راه افتاد،سرمو تکیه دادم به پشتیِ صندلی و چشمهای بی فروغمو 

بستم.حالم خوب نبود و نمی تونستم برای کسی توضیح بدم که چِمه.صدای آهنگی 

 :توی ماشین پیچید که ازش خوشم اومد و گوش سپردم بهش

 ا که بارون بیادتو هر شهرِ دنی-"
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 خیابونی گم میشه تو بغض و درد

 تو بارون مگه میشه عاشق نشد

 تو بارون مگه میشه گریه نکرد

 مگه میشه بارون بباره ولی

 دلِ هیچکی واسه کسی تنگ نشه

 چه زخمِ عمیقی توی کوچه هاست

 که بارون یه شهرو به خون می کشه

 تو هرجای دنیا یه عاشق داره

 دم می زنهبا گریه تو بارون ق

 خیابونا این قصه رو می دونن

 رسیدن سرآغازِ دل کندنه

 هنوز تنهایی سهمِ هر عاشقه

 چه قانونِ تلخی داره زندگی

 با یه باغی که عاشقِ غنچه هاست

 "چجوری می خوای از زمستون بگی

 :یکدفعه صدای آهنگ قطع شد و صدای کامبیز پیچید تو گوشم

 !از این آهنگهای عاشقونه متنفرم-

 :با کنجکاوی پرسیدم
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 پس چرا گوش می دی؟-

به این دوستِ مزخرفم گفتم برام آهنگ بریزه،برداشته کلی آهنگِ عاشقانه -

 .ریخته.من نمی فهمم گوش دادنِ این آهنگها به چه درد می خوره

میشگیم وقتی دیدم برای اولین بار داره مثلِ آدم باهام حرف می زنه با لحنِ آرومِ ه

 :گفتم

 .آهنگِ لطیف و قشنگی بود اتفاقاً-

 :باز عصبی جوابمو داد

بری سعی کن با هر چیزِ لطیفی تو زندگیت خداحافظی کنی،چون زندگی با من پر از زِ-

 !و خشونته

باز ترسیدم و لعنت فرستادم به خودم که بدموقع زبون باز کردم،لطافت در مقابلِ 

و بعد از نیم ساعت ماشین کامبیز یعنی هیچ.دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد 

 :ایستاد و کامبیز گفت

 .رسیدیم،پیاده شو-

 :داشتم پیاده می شدم که گفت

 .یادت نره که یه هفته فرصت داری،خداحافظ-

الم سرمو به معنیِ تأیید تکون دادم و پیاده شدم.وقتی گاز داد و رفت باالخره خی

 :راحت شد و زیرِ لب گفتم

 !امبیزکاش هیچ وقت دیگه برنگردی ک-
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حاال که کامبیز رفته بود از ترسِ روبرویی با رامیال می ترسیدم ولی باالخره باید می 

رفتم داخلِ خونه پس به هزار زحمت خودمو به درِ خونه رسوندم و با لمسِ دیوار زنگِ 

 .درو پیدا کردم و زدم

 

 [پارت چهل و نهم]

 

 ''رامیال''

ه ساعتِ خونه خشک شده بود که نگران این طرف و اون طرف می رفتم و چشمم ب

م بعد زنگِ در به صدا دراومد.به سرعت رفتم سمتِ آیفون و وقتی تصویرِ دیبا رو دید

ظر از کشیدنِ نفسِ راحتی یاسمین رو صدا زدم تا بره کمکش و خودم اَخم کرده منت

 :ایستادم که پدرم گفت

 .زیاد بهش سخت نگیر رامیال-

 :تمهمونطور که خیره به در بودم گف

 .اتفاقاً باید بهش سخت بگیرم تا این سرخود بودناشو تموم کنه-

 .ا اینطوری ناراحت و دلخور میشهام-پدر

 :عصبی گفتم

 !پدر لطفاً اِنقدر لوسش نکنید-

 .پدرم سکوت کرد و دیگه چیزی نگفت

 :همون موقع دیبا و یاسمین واردِ خونه شدند و چشمم که به دیبا افتاد داد زدم

 بودی دیبا؟ کدوم گوری-
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 :یکه ای خورد و سکوت کرد.سکوتش بیشتر تحریکم کرد و گفتم

 .بیا تواَم دیبا-

 :همونطور که سر به زیر ایستاده بود،زبون باز کرد و گفتم

خب راستش با یکی از شاگردام رفته بودم شرکتِ پسرعموش تا باهاش حرف بزنم -

جاش از من خواست برم اجازه بده خواهرش بیاد کالس و پسرعموش اجازه نداد،ب

 .نمخونشون و به خواهرش موسیقی یاد بدم،منم بهش گفتم باید با خانواده م حرف بز

 :کمی آروم شدم و گفتم

 نباید قبلش خبر می دادی؟-

 .خب یادم رفت ببخشید-

 :سعی کردم آروم باشم و پرسیدم

 حاال خونشون کجا هست؟-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 .پرسم از شاگردمنمی دونم،باید ب-

 :پدر که تا اون موقع ساکت بود گفت

یم دیبا جان،قشنگ در موردِ محلِ زندگی و خانواده شون باید تحقیق کنیم بعد تصم-

 .می گیریم بری یا نه

 :دیبا چَشمی گفت و رفت سمتِ راه پله ها که به یاسمین گفتم

 .کمکش کن-
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فت به پاش که به سرعت دویدم همینکه اولین پله رو رفت باال گفت آخ و دستشو گر

 :سمتش و پرسیدم

 چی شده؟-

 :همونطور که صورتش از درد جمع شده بود گفت

 !هیچی نیست،یکم درد می کنه-

 :باز عصبی شدم و صدام رفت باال

 .دروغ نگو دیبا،از قیافه ت معلومه که بدجور درد می کنه-

 

 [پارت پنجاهم]

 

 :اشکش چکید رو گونه ش و گفت

 !،دارم می میرم از دردآره داداش-

 :با لحنِ نگران و مهربونی گفتم

 .الهی بمیرم،بلند شو ببرمت دکتر-

 .اِنقدر درد داشت که سریع موافقت کرد و به سختی از جا بلند شد

دم دوباره یاسمین کمکش کرد و منم رفتم حاضر بشم.وقتی حاضر شدم و از اتاقم اوم

 :تظرن،با تعجب نگاشون کردم و پرسیدمبیرون دیدم مادر و پدرم حاضر و آماده من

 !کجا؟-

 :مادرم گفت
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 .خب ما هم میایم دیگه-

 :عاقل اَندرسَفیه نگاشون کردم و گفتم

 .توروخدا شلوغش نکنید،خودم می برمش دکتر بعد هم بر می گردیم دیگه-

شین با اینکه دلشون راضی نبود اما قبول کردن و من تنهایی رفتم بیرون و سوارِما

با تو ماشین نشسته و صورتش از درد جمع شده بود.حرکت کردم و ازش شدم.دی

 :پرسیدم

 پات چی شده دیبا؟-

 :کمی هول شد ولی خونسرد گفت

 .پام خورد به پایه ی میز-

 چرا به پایه ی میز؟-

 .چونه ش لرزید و من تازه فهمیدم که چه سوالِ مسخره ای پرسیدم

 :خواستم از دلش دربیارم برای همین گفتم

 .حاال نمی خواد گریه کنی،بزرگ بشی یادت می ره-

ینمون زدم زیرِ خنده اما دیبا گریه کرد و خنده رو لبم ماسید.دیگه هیچی نگفتم و ب

رو سکوتِ بدی پُر کرد.تو تمامِ طولِ مسیرِ راه دیبا گریه کرد و من حرص 

 :خوردم.آخرم طاقت نیاوردم و گفتم

 .بسه دیبا،عصبیم کردی-

 :تِ صورتش و اشکاشو پاک کرد بعد آروم گفتدستشو برد سم

 !باشه گریه نمی کنم،اما می خوام یه چیزی رو بهت بگم-
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 :کنجکاوانه پرسیدم

 !چی می خوای بگی؟-

 :با انگشتهای دستش بازی می کرد و بعد با مِن مِن گفت

 !من...من...من می خوام ازدواج کنم-

شینهای پشتِ سر بوق می زدند به شدت شوکه شدم و وسطِ خیابون زدم رو ترمز،ما

 .که حرکت کنم اما من هنگ کرده بودم

 

 [پارت پنجاه و یکم]

 ��آغوش ِغریب��

د حاال باورم نمی شد این حرفو دیبا زده باشه،دیبایی که به کلی از زندگی ناامید بو

 !حرف از ازدواج می زد

 :چند بار تو صورتِ خودم زدم که دیبا گفت

 صدای چیه رامیال؟-

وق ذنگاه کردم و خندیدم.از بس ماشینای پشتِ سری بوق زدند راه افتادم و با بهش 

 :پرسیدم

 راست میگی دیبا؟-

 :سرشو به معنیِ تایید باال و پایین کرد و گفت

 مگه دروغ دارم؟-

 :بیش از پیش خوشحال شدم و پرسیدم
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 حاال با کی می خوای ازدواج کنی؟-

 :گفت دوباره شروع کرد به بازی با انگشتاش و

 !تو نمیشناسیش،غریبه س-

اشتم خنده از رو لبم محو شد،چون انتظار داشتم اسمِ هامون رو بیاره.همیشه آرزو د

 .ی زددیبا با آدمی مثلِ هامون ازدواج کنه ولی حاال دیبا حرف از یه آدمِ غریبه م

 :با کنجکاوی پرسیدم

 کجا باهاش آشنا شدی؟دوستش داری؟-

 ن سردرنیاوردم از این لرزشِ بی موقع.سرش رو به زیردوباره چونه ش لرزید و م

 :انداخت و گفت

یکی از شاگردای موسسه آشناش بود،چند باری که اومده بود موسسه باهاش آشنا -

 !شدم.من عاشقشم رامیال

وقتی داشت حرف می زد لباش می لرزید و دستاش به شدت در هم گره خورده بود.یه 

نمی فهمیدم چرا از گفتنِ این حرفها ناراحته!دیبا چیزی این وسط درست نبود و من 

عاشق شده بود و این بهترین خبرِ زندگیم بود اما قیافه ش به آدمهای خوشحال نمی 

 :خورد.طاقت نیاوردم و پرسیدم

 !پس چرا اونقدر که باید خوشحال نیستی؟-

 :اشکش چکید رو گونه ش و گفت

 !چون اگه ازدواج کنم باید از شما جدا بشم-

 :دوباره خنده م گرفت و گفتم
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واسه همین ناراحتی دیوونه؟منو بگو فکر کردم یه قضیه ی دیگه س.قرار نیست بری -

 .کره ی ماه که،دختره ی نازنازو

اون  خوشحال بودم و می دونستم دیبا وقتی میگه عاشق شدم واقعیت داره اما باید از

 :پسر و عشقش هم مطمئن می شدم پس از دیبا پرسیدم

 لِ کارش کجاست؟مح-

 !تو همون شرکتی که امروز رفته بودم کار میکنه-

 :با تعجب پرسیدم

 !کدوم شرکت؟-

 همون شرکتِ پسرعموی شاگردم که امروز رفتم دیگه،البته من نمی دونستم کامبیز-

 .اونجا کار میکنه،همین امروز فهمیدم

 :سری تکون دادم و گفتم

 .کت بزنمکه اینطور،پس واجب شد یه سر به این شر-

دیبا فقط موافقت کرد و دیگه تا برسیم بیمارستان سکوت کردیم و من به دغدغه ی 

 !جدیدِ زندگیم که عشقِ دیبا بود فکر می کردم

 

 [پارت پنجاه و دوم]

 

 ''فریا''

اعصابم داغون بود و نمی تونستم به کسی چیزی بگم.نگرانِ دیبا بودم و از کامبیز می 

ه باتالق دست و پا می زدم و همه ی تالشهام بیهوده بود.با ترسیدم. اِنگار که توی ی
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سمیرا قرار گذاشتم و خواستم همه چیو بهش بگم اما نتونستم و دست به سرش 

کردم.کامبیز دیگه بهم زنگ نمی زد و آروم بود و این آرامش بیشتر منو نگران می 

عد از خوردنِ دو بوق کرد.بعد از کلی کلنجار رفتن دلمو زدم به دریا و بهش زنگ زدم.ب

 :جواب داد و با سرخوشی گفت

 !بَه بَه، سالم فریا خانمِ چَموش-

 از دستم عصبانی نبود و این بیش از پیش نگرانم می کرد.سعی کردم آروم باشم و

 :گفتم

 سالم کامبیز،خوبی؟-

 :بالفاصله گفت

 !توپ،عالی،اصالً حالم بهتر از این نمیشه-

 :با کنجکاوی پرسیدم

 انقدر خوشحالی؟خبریه -

 :خندید و گفت

 !تا هفته ی دیگه خبرش بهت می رسه-

 :جمله ش پر از حرف بود و این منو ترسوند،با سماجت گفتم

 خودت بگو چه خبره؟-

 بازم داشت سر به سرم می زاشت و این کارش منو عصبی می کرد.اما چاره ای نبود

 :برای اینکه ازش حرف بکشم پس گوش به اراجیفش دوختم

ریاخانم باز کنجکاویِ بیجا داری می کنی و این اصالً خوب نیست.اما دوست دارم از ف-

 !زبونِ خودم خبرِ ازدواجمو بشنوی
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شوکه شدم و حیرت کردم.کامبیز داشت ازدواج می کرد،اونم به این سرعت؟!اصالً با 

 :چه کسی قصدِ ازدواج داشت؟نتونستم جلوی خودمو بگیرم و پرسیدم

 تره؟حاال کی هست دخ-

 !غریبه نیست عزیزم-

 بیشتر تعجب کردم و احساسِ بدی پیدا کردم از این حرفش و با کنجکاویِ بیشتری

 :پرسیدم

 !آشناست؟!یعنی من می شناسمش؟-

 :خنده ی آرومی کرد و گفت

 !آره،خوب هم می شناسیش-

تصویرِ دیبا جلوی صورتم نقش بست و از این فکر به خودم لرزیدم.سرمو به شدت 

 .'امکان نداره'دادم و زیرِ لب گفتمتکون 

 :کامبیز که صدامو شنیده بود دوباره خندید و گفت

 !اتفاقاً امکان داره،دارم با دیبا ازدواج می کنم-

ضربه به شدت کاری و مُهلِک بود.خون تو رگام یخ بست و شوکه شده از حرفی که 

ا یه کابوس بود تشنیدم افتادم روی زمین و دوست داشتم همه ی چیزایی که شنیدم 

 حداقل وقتی از خواب می پریدم همه چی تموم می شد و نفسِ راحت می کشیدم، اما

 متاسفانه بیدار بودم و باید قبول می کردم که آدمِ پشتِ خط هیچ وقت با کسی،

مخصوصاً من شوخی نداره.سعی کردم با خونسردی باهاش حرف بزنم و راضیش کنم 

 :بِ دهنمو به سختی قورت دادم و گفتمدست از سرِ دیبا برداره،پس آ

 کامبیز داری باهام شوخی میکنی؟-
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 !نه اتفاقاً اولین باریه که دارم باهات جدی حرف می زنم-

 

 [پارت پنجاه و سوم]

 

 :از حرصِ زیاد لبمو به دنون گرفتم و گفتم

 آخه چرا وقتی دوستش نداری می خوای باهاش ازدواج کنی؟-

 :خیلی خونسرد و آروم گفت

 !این نظریه و فکرِ اشتباهِ توئه،اتفاقاً من خیلی هم دیبا رو دوست دارم-

ناخودآگاه خنده م گرفت،مسخره ترین حرفی بود که توی زندگیم از کسی 

 :میشنیدم.اونم کسی مثلِ کامبیز.وقتی صدای خنده مو شنید گفت

 چی شد،خوشت اومد کوچولو؟-

با دندونهایی که روی هم کلید  یه آن حرص تمومِ وجودمو گرفت و جدی شدم،بعد

 :شده بود گفتم

 !بهتره این بازیِ مسخره رو تو تموم کنی عوضی-

 :ایندفعه اون شروع کرد به خندیدن و بعد گفت

شجاع میشی خوشم میاد،اما حواست باشه زیادی جَسور بودن هم خوب نیست -

 !مخصوصاً در مقابلِ آدمهایی مثلِ من

وز روشن بود که حرصش گرفته،اما من نمی ترسیدم داشت تهدیدم می کرد و مثلِ ر

 :از این تهدیداش.خیلی خونسرد گفتم

 !دست از سرِ دیبا بردار،اذیتش نکن -
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 :ایندفعه صدای عصبیش پیچید توی گوشم

 !دیگه داری زیادی حرف می زنی.دارم می گم دوستش دارم،اونم عاشقمه-

 :بازم خنده م گرفت و گفتم

 !اً اگه باور کنمدیبا عاشقِ توئه؟!عمر-

م اصالً مهم نیست تو باور کنی چون آدمِ خاصی نیستی،ولی تا چند روزِ دیگه تواَ-

 !باورت میشه

 قلبم شروع کرد به تند تند زدن،یعنی واقعاً راست می گفت؟می ترسیدم از اینکه

مسلماً  دیبای مهربون رو کنارِ کامبیز ببینم،مردی که زیادی خَشِن و مرموز بود.دیبا

 .نارِ کامبیز طاقت نمیاوردک

 چیه،سکوت کردی دختر؟-

حالم بد شده بود و دیگه حرفی برای گفتن با این آدمِ احمق نداشتم،پس بدونِ 

خداحافظی گوشیو قطع کردم و چشمهای دیبا تو ذهنم نقش بست.دیبا،دیبای 

عزیزم،حقش نیست که بیشتر از این عذاب بکشه.من باید یه کاری بکنم تا همه چی 

راب بشه،باید همه ی برنامه های کامبیز رو بهم بریزم.صدای آالرمِ گوشیم باعث شد خ

از فکر و خیال بیام بیرون و به صفحه ش نگاه کنم.یه پیام از طرفِ کامبیز بود،بازش 

 :کردم و خوندم

الیی بهتره از رابطمون و اتفاقهایی که افتاده به دیبا چیزی نگی چون اونوقت یه ب-

س سعی کن آروم سرِ جات بشینی و نگاه کنی که چقدر عاشقِ دیبا سرش میارم،پ

 !هستم

گوشی رو به شدت پرت کردم روی زمین و تیکه های شکسته شده ش جلوی چشمم 

 .مثلِ تیکه های شکسته شده ی قلبِ دیبا بود،لعنت به من و لعنت به تو کامبیز
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 [پارت پنجاه و چهارم]

 

 ''زیبا''

هیچ  این شهرِ بزرگ می ترسیدم.اما از شانسِ بدِ من دیگه می ترسیدم،از تنهایی تو

ست کس رو نداشتم!کاش هیچ وقت نمی اومدم تهران تا پدر و مادرِ نازنینم رو از د

اشتم و نمی دادم اما حیف که دیگه دیر بود واسه پشیمونی.حاال دیگه پدر و مادرمو ند

 !مرده بودند

 .ماونم وقتی داشتند می اومدند تهران دنبال

تو راهِ اومدن تصادف کردند و تنهام گذاشتند.حاال تو این شهرِ غریب و بزرگ نمی 

دونستم باید کجا برم و چیکار کنم.اشکام چکید رو گونه م و هِق هِقم بلند شد.آدمها 

با تعجب از کنارم رد می شدند و فکر می کردند دیوونه م.مهم نبود که روی نیمکتِ یه 

ای هق هقم داره گوشِ دنیا رو کر می کنه،مهم نبود که پارکِ عمومی نشستم و صد

آدمها اَنگِ دیوونه بودن رو بهم می زدند،اصالً از وقتی خانواده م مردند دیگه هیچی 

حتی درس هم مهم نبود.االن من حُکمِ یه دخترِ یتیم و آواره رو داشتم که هیچ کس 

 !رو نداشت که شب بره خونه ش

م،بخاطرِ همین از روی نیمکت بلند شدم و از پارک از نشستن توی پارک خسته شد

رفِ رفتم بیرون.به اطراف نگاه کردم و موسسه ای آموزشی نظرمو جلب کرد،رفتم اونط

خیابون و داخلِ موسسه شدم.وقتی رفتم داخل،بی هدف به اطراف نگاه کردم و 

 .خودمم نمی دونستم چرا اومدم داخلش وقتی هیچ کاری ندارم

و برم بیرون که چشمم به دختری خورد که واقعاً زیبا بود.همه دورش  خواستم برگردم

 .جمع شده بودند و بهش می گفتند استاد
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رفتم جلوتر و خیره ش شدم،یه حسی بهم می گفت می تونم ازش کمک بخوام.پس 

 :صبر کردم تا دورش خلوت شد،رفتم نزدیکش و گفتم

 .سالم-

 :می زد گفتبه شونه م نگاه کرد و همونطور که لبخند 

 .سالم-

 :از اینکه مستقیم بهم نگاه نکرد تعجب کردم و گفتم

 ببخشید میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟-

 :باز هم لبخند زد و گفت

 .بله،حتماً عزیزم-

نگاه  از لحنش و لبخندهاش معلوم بود آدمِ خوب و مهربونیه اما نمی فهمیدم چرا بهم

 :تمنمی کنه!شونه ای باال انداختم و گف

 ...من تو این شهر غریبم و خانواده م رو به تازگی از دست دادم-

 :باز بغض گلومو گرفت و سکوت کردم که گفت

 خب،از من چه کمکی برمیاد؟-

 :خودمم نمی دونستم برای همین گفتم

 .نمی دونم یه احساسی بهم گفت شما می تونید کمکم کنید-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 !چه جالب-
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 [ت پنجاه و پنجمپار]

 

برای خودمم عجیب و جالب بود.همینطور نگاش می کردم که گوشیشو از جیبش 

درآورد و باز هم باعثِ تعجبم شد!یه گوشیِ خیلی ساده داشت که گرفت به سمتِ 

 :دیوار و گفت

 .بیا شمارتو سِیو کن،بعداً بهت زنگ می زنم-

 :با گیجی گوشی رو از دستش گرفتم و گفتم

 ی رو ندارم که برم بخوابم،میشه کمکم کنید؟امشب جای-

 :کمی فکر کرد و بعد گفت

 !بیا امشب بریم خونه ی ما-

 .بیش از پیش تعجب کردم و تو دلم گفتم چقدر مهربون

 از خدام بود که شب رو یه جایی بمونم که سقف باالی سرم باشه. پس با خوشحالی

 :گفتم

 ...وای واقعاً مرسی خانم-

 :لبخند زد و گفت

 .اسمم دیباست-

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .بله،واقعاً مرسی دیبا خانم-
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انقدر خوشحال شده بودم که حد نداشت اما هنوزم نمی فهمیدم چرا دخترِ مهربون و 

 :زیبای روبروم یکبار هم بهم نگاه نکرد!دوباره لبخند زد و گفت

 .شما روی نیمکتهای سالن بشین،من االن میام-

 :گفت رفتم نشستم اما دیبا هنوز ایستاده بود،بعد کسی رو صدا زد وباشه ای گفتم و 

 .بیا کمکم برم دفتر-

 !رهبا تعجب به او و دختری که کمکش کرد نگاه کردم و بازم سردرنیاوردم که چه خب

 :ده دقیقه ای منتظر نشستم که اومد و چند قدم مونده بود که به من برسه گفت

 !ریمخانم کجا نشستید؟!بلند شید ب-

یکدفعه همه چی رو فهمیدم و دستمو گرفتم جلوی دهنم تا از حیرت جیغ 

نکشم.دختری که داشت بهم کمک می کرد نابینا بود و منو نمی دید.نابینا بود و این 

همه مهربون و خواستنی،نابینا بود و راحت به من اعتماد کرد،نابینا بود و داشت منو 

رم نمی شد که نابیناست و همونطور حیرت بدونِ هیچ شناختی می برد خونشون!باو

 :زده ایستاده بودم نگاش می کردم که دوباره صدام زد

 خانم کجایید؟-

 :سعی کردم خونسردیِ خودمو حفظ کنم و رفتم جلو،روبروش ایستادم و گفتم

 .من اینجام-

 :لبخند زد و گفت

 .دستِ منو بگیر بریم بیرون،االن راننده م میاد-

 :تو دستم و گفتم سریع دستشو گرفتم
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 .با کمالِ میل-

 وبا هم از موسسه خارج شدیم و منکه هنوز باورم نمی شد هر لحظه نگاش می کردم 

 .دلم براش می سوخت که با این همه زیبایی نمی تونه جایی رو ببینه

 :یکدفعه خندید و گفت

 !انقدر نگام نکن دختر،اذیت میشم-

 

 [پارت پنجاه و ششم]

 

زدم و از اینکه فکر کرده بودم نابیناست یکی زدم تو سرِ خودم و ناخودآگاه لبخند 

 :گفتم

 !ببخشید من فکر کردم شما نابینایی-

 !درست فکر کردی-

 پس چطور فهمیدین دارم نگاهتون می کنم؟-

 :باز هم لبخند زد و گفت

 .فقط حس کردم-

پنج ش بیاد.باز قیافه م دِپرِس شد و دیگه بی هیچ حرفی منتظر ایستادم تا راننده 

رتاپای سدقیقه ای ایستادیم تا اینکه یه آقای هیکلی نزدیکمون شد و بعد از اینکه به 

 :من نگاه کرد،رو به دیبا گفت

 .بریم خانم-

 :دیبا هم طبقِ معمول لبخند زد و گفت
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 .آقا هاشم دوستمم امروز با ما میاد-

 :آقا هاشم دوباره نگاهی به من کرد و گفت

 .بله خانم-

ا کمک کردم و رفتیم سوارِ ماشین شدیم.یادِ یکی از حرفهای مادرم به دیب

 ''.هیچ وقت سوارِ ماشینِ غریبه ها نشو دختر''افتادم

ستم دیبا غریبه بود اما حسِ خوبی بهم می داد و دیگه نمی ترسیدم.چشمهامو آروم ب

 .و یه لبخند نشست رو لبم

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

 ''دیبا''

نمی دونم چرا تصمیم گرفتم بهش کمک کنم!نمی شناختمش اما دلم برای غریبی ش 

 سوخت و دوست نداشتم که شب توی خیابون آواره باشه.هرچی که بود باالخره اونم

 .مثلِ من یه دختر بود و صالح نبود که شب توی خیابون بمونه

می دختر که هنوز اسمشم ن وقتی رسیدیم و هاشم آقا رفت داخلِ پارکینگ و بعد اون

 :دونستم کمکم کرد تا از ماشین پیاده بشم.یه لبخند زدم و پرسیدم

 اسمت چیه؟-

 .اسمِ من زیباست-

اسمِ قشنگی داشت و با اینکه نمی دیدمش مطمئن بودم که قیافه ی زیبایی هم 

 :داره،برای همین گفتم

 .اسمِ قشنگی داری عزیزم-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

117 

 

ی واردِ پذیرایی شدیم صدای مامان رو شنیدم که ازم تشکر کرد و رفتیم داخل.وقت

 :تعجب توش موج می زد

 سالم دخترم،ایشون کی هستن؟-

 :زیبا به مادرم سالم کرد و بعد من گفتم

 !یکی از دوستامه مامان،شب رو اینجا می مونه-

 .مامان باشه ای گفت ولی من مطمئن بودم که کلی از دستم شاکیه

 :تمیاسمین رو صدا زدم و بهش گف

 .یاسی جون زیبا رو راهنمایی کن به اتاقِ مهمون-

یاسمین چشمی گفت و به زیبا گفت باهاش بره طبقه ی باال.منم وقتی صدای دور 

شدنِ قدمهاشونو شنیدم مامان رو صدا زدم که یکدفعه دستمو کشید و دنبالِ خودش 

 .کشوند

 

 [پارت پنجاه و هفتم]

 

 :خندیدم و گفتم

 .مامان دستمو کندی-

 .حقته دختره ی خیره سر،بیا تو اتاق تا بهت بگم-

وِل  صدای درِ اتاق رو که شنیدم فهمیدم واردِ اتاق شدیم و مامان درو بسته.دستمو

 :کرد و پرسید

 این دختره کیه برداشتی آوردی خونه؟-
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 :لبخندی زدم و گفتم

تو  یکی از دوستامه مامان،شب جایی واسه خوابیدن نداشت منم آوردمش خونه تا-

 !خیابون نمونه

می تونستم چشم غره ش رو از پشتِ پلکهای بسته هم تشخیص بدم.صدای عصبیش 

 :پیچید تو گوشم

 مگه خودش خونه و زندگی نداره؟اصالً مادر د پدرش کی هستن؟-

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !منم هنوز نمی دونم-

 !نی؟وای دیبا،مگه نمی گی دوستته؟پس چطور هیچی ازش نمی دو-

 !خب تازه امروز باهاش دوست شدم-

 :با لحنِ پر حرصی گفت

داری دیوونه م می کنی.کسی که نمی شناسی رو برداشتی آوردی تو خونه،تازه -

 .خوشحالم هستی.بخدا شب بابات و داداشت اومدن تکلیفتو باهاشون روشن می کنم

 :خندیدم و گفتم

 !باشه مامان،بگو با کمربند سیاه و کبودم کنند-

 :بیشتر حرص خورد،اینو از صداش می شد فهمید وقتی گفت

یکار چنخند دیبا.بی فکری خنده نداره،گریه داره.اگه دزد باشه یا خالفکار می خوای -

 کنی؟
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اِ مامان زشته،چرا قضاوت می کنی؟باهاش صحبت می کنم ببینم مشکلش چیه،حاال -

 اجازه ی مرخصی می دین؟

 :کمی مکث کرد و بعد گفت

 .برو،ولی آخر تو با این کارات منو به کشتن می دیباشه -

خندیدم و یاسمین رو صدا زدم تا بیاد کمکم.یاسمین سریع اومد،دستمو گرفت و 

 :کمکم کرد تا از پله ها بریم باال.وقتی واردِ اتاقم شدم به یاسمین گفتم

 .برو به زیبا بگو هر وقت لباساشو عوض کرد بیاد اتاقِ من باهاش کار دارم-

 .چشم خانم-

یاسمین رفت و منم رو تختم منتظر نشستم که درِ اتاق زده شد و صدای زیبا رو 

 .شنیدم که اجازه ی ورود می خواست

 

 [پارت پنجاه و هشتم]

 

بفرماییدی گفتم و بعد صدای باز شدنِ درو شنیدم.صدای قدمهاشو که داشت بهم 

 :نزدیک می شد شنیدم و بعد صدای خودش پیچید تو گوشم

 چیکارم داشتی دیبا جون؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

فقط خواستم باهات حرف بزنم تا بیشتر آشنا بشیم،اگه ازت چندتا سوال بپرسم -

 ناراحت نمی شی؟

 :بعد از مکثِ کوتاهی جوابمو داد
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 .نه،اصالً-

 :من که از قاطعیتِ کالمش خیالم راحت شده بود پرسیدم

 ؟تو چرا تنهایی و جا نداشتی برای خواب-

 :دوباره مکث کرد و بعد صدای بغض دارش پیچید تو گوشم

.قرار بود من برای ادامه ی تحصیلم انتقالی گرفتم برای تهران و خودم زودتر اومدم-

دف کردند و مادر و پدرم چند روز بعدِ من بیان که متاسفانه تو راهِ اومدن به تهران تصا

 .مردند

 :شد و من با ناراحتی گفتمبه اینجای حرفش که رسید هِق هِقش بلند 

 .ببخشید اگه ناراحتت کردم عزیزم-

 :همونطور که گریه می کرد گفت

 .نه ایرادی نداره،دیگه باید بهش عادت کنم-

 :سری تکون دادم و پرسیدم

 چرا برنمی گردی شهرتون و خونه ی آشناهاتون نمی ری؟-

 :دوباره صدای خش دارش پیچید تو گوشم

مه ی خانواده ی پدری و مادریم رو تو زلزله از دست ما هیچ کسو نداشتیم،ه-

که  دادیم!االن من تو این شهرِ به این بزرگی تنهای تنهام،فقط یه مادربزرگ دارم

 .خارج از کشوره،همین

واقعاً مُتاَسِر شدم و خودمو گذاشتم جای اون،من اگه خانواده م بالیی سرشون می 

خترِ قوی و مقاومی بود که هنوزم می اومد خودمم می مردم.ازش خوشم اومد چون د

 .خواست تو تهران بمونه و زندگی کنه
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 :ازش پرسیدم

 حاال چه برنامه ای داری،می خوای درستو بخونی؟-

 :سریع گفت

ن آره،چون مادر و پدرم آرزوشون بود که به یه جایی برسم.درسته االن دیگه نیست-

نم که کاری هم برای خودم پیدا کولی بازم مطمئنم دارم منو می بینن.البته باید یه 

 .خرجِ خورد و خوراکم رو بدم

 :هر کار کردم نتونستم به اینکه تنهاش بزارم فکر کنم،پس گفتم

از این به بعد توی خونه ی ما زندگی می کنی پس نگرانِ جا برای خوابت نباش!واسه -

 .کار هم با موسسه حرف می زنم ببینم چی میشه

 :وشمصدای خوشحالش پیچید تو گ

زی بتونی واااای واقعاً ممنونم،چقدر تو خوبی.من تا عمر دارم مدیونتم،انشااهلل یه رو-

 !ببینی

ز لبخند از رو لبم محو شد و پوزخند زدم به آرزویی که هیچ وقت با وجودِ کامبی

زم هر برآورده نمی شد.زیبا بازم تشکر کرد و تنهام گذاشت.اما خیالِ بینایی توی مغ

 .میشد و تنهام نمی گذاشت لحظه پررنگ تر

 

 [پارت پنجاه و نهم]

 

 ''شاهرخ''
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از صبح شرکت نرفتم و منتظرِ اون دخترِ نابینا بودم تا بیاد و کارشو شروع کنه.باید 

 !باهاش حرف می زدم و آدرسِ خونشونو می گرفتم تا در موردش تحقیق کنم

ی بود!شادی با من هر کسی رو به خونمون راه نمی دادم حتی اگه استادِ موسیق

 :خوشحالی از پله ها اومد پایین،روبروم ایستاد،لبخند زد و پرسید

 چطور شدم؟-

 :نگاهی به سرتاپاش کردم و خیلی خشک و رسمی جوابشو دادم

 اون که اصالً نمی بینه،برای چی اِنقدر به خودت رسیدی؟-

 حوصله ی این خنده از رو لبش محو شد و سر به زیر برگشت و از پله ها رفت باال.اصالً

 .جَنگولَک بازی های دخترا رو نداشتم

 :تلویزیون رو روشن کردم و مشغولِ دیدن شدم که مادرم اومد نزدیکم و پرسید

 چرا پا نمی شی بری سرِ کارت بچه؟-

 :نگاهی بهش کردم و گفتم

 .منتظرم استادِ موسیقیِ شادی بیاد،باهاش حرف دارم-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

تمومش کنی این محافظه کاریِ بیش از حَدِتو؟پسر چرا انقدر عوض  نمی خوای-

شدی؟چرا اِنقدر با خواهرت سرد برخورد می کنی؟چرا اِنقدر بهش گیر می دی؟پدرت 

دیگه تحملِ این بچه بازیاتو نداره،خودش می خواست باهات حرف بزنه اما من نزاشتم 

جوابِ پدرتم می دادی!خاطره  چون می دونستم اِنقدر رُک و بی پروا شدی که حتماً

مرده،درسته تو اوجِ جوونی از دست رفت و واقعاً هنوز براش زود بود اما این دلیل 
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نمیشه که تو رفتارت اِنقدر زشت و وقیح بشه.بسه دیگه،امروز می گم گیالر عکسِ 

 !خاطره رو از توی اتاقت برداره و بزاره تو انباری

رم ز روی مبل بلند شدم،نگاهِ خشمگینی به مادخشم تمامِ وجودمو پر کرد و عصبی ا

 :کردم و گفتم

 !هر کس دستش به اون عکس بخوره،دستشو از ریشه قطع می کنم-

 !حتی اگه من این کارو بکنم؟-

نمی  برگشتم و به پدرم که این حرفو زده بود نگاه کردم،هنوز هم پر از خشم بودم و

ود آوردم روی میزِ عسلی!میز تونستم خودمو کنترل کنم.دستمو مشت کردم و فر

 !شکست و دستم پُرِ خون شد

 :خیره تو چشمهای پدرم بودم که مادرم با نگرانی کارگرِ خونه رو صدا زد

 .گیالر،زود بتادین و پانسمان بیار-

 :بعد اومد نزدیکم،دستمو گرفت تو دستش و با بغض گفت

 چرا اینطوری می کنی؟-

وری م بیرون.پدرم نزدیکم شد و در کمالِ ناباجوابشو ندادم و دستمو از دستش کشید

ینِ زد تو صورتم!مادرم با حیرت جلوی دهنشو گرفت،گیالر با کیفِ کمک های اولیه ب

.باورم نمی شد که از راه ایستاد و من همونطور خیره تو چشمهای پدرم شوکه شدم

برام  ه تاسفپدرم سیلی خوردم،از کسی که تا حاال از گل نازکتر بهم نگفته بود.سری ب

 :تکون داد و گفت

 !تو که دوستشم نداشتی،پس این اَدا بازیات برای چیه؟-

 



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

124 

 

 [پارت شصتم]

 

 :چشمهام از حیرت گشاد شد و مادرم با تعجب گفت

 !چی میگی جهانگیر؟-

 :پدرم به مادرم نگاه کرد و گفت

لی از شازده پسرت بپرس که این همه وقت فقط ما رو مَچَل خودش کرده بود،در حا-

ی بکه ذره ای عالقه هم به خاطره نداشت!هِی صبر کردم،هِی جلوی خودمو گرفتم تا 

وم ربط از دهنم نیاد بیرون اما مثلِ اینکه این آقا نمی خواد مسخره بازیاشو تم

مریض  کنه.شایدم از عذاب وجدانه،که البته حقم داره!منم اگه با احساساتِ یه دخترِ

 !اب وجدان دست از سرم برنمی داشتبازی می کردم تا آخرِ عمرم عذ

شت با بی حالی و مات شده وِلو شدم روی مبل.پدرم این همه وقت از همه چی خبر دا

ی مو من فقط فکر می کردم خودم و جلوه از این قضیه خبر داریم.به مادرم که اشک 

 :ریخت نگاه کردم و شادی که تازه اومده بود پایین با ناباوری گفت

 !گه نه؟تو عاشقِ خاطره بودیداداش دروغه،م-

 :پدرم اما انگار امروز قصدِ کشتنم رو داشت که گفت

 نه،درستش اینه بگی تو عاشقِ جلوه بودی،مگه نه؟-

شادی با حیرت دستاشو گذاشت رو دهنش و با چشمهای گشاد شده از حیرت فقط 

 :نگام می کرد.لبام لرزید و بی طاقت سرم رو به زیر انداختم که پدرم گفت

 !آفرین،بعد از مدت ها خجالت کشیدن رو به یاد آوردی-
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چشمهامو با درد بستم و لبخندِ خاطره پشتِ پلکهای بسته م نقش بست.هنوز هم 

واسه از دست دادنِ خاطره درد داشتم،واسه نامردی که در حقش کردم درد 

داشتم.پدرم راست می گفت،من عذاب وجدان داشتم و این عذاب دست از سرم 

 .داشتبرنمی 

قم اما من فکر نمی کردم اینطوری بشه و واقعا توقع نداشتم خاطره تا این حد عاش

 .باشه

به  مادرم دوباره دستمو گرفت تو دستش که گیالر بدونِ حرفی اومد جلو و شروع کرد

شستشوی دستم و پانسمانش.دستم می سوخت و درد داشت اما نه به اندازه ی قلبم 

 :وقت آروم نگرفت.پدرم سرفه ای کرد و بعد گفت که بعد از مرگِ خاطره هیچ

 !هربهتره دیگه این اخالقِ مزخرفتو تموم کنی،وگرنه آبمون با هم تو یه جوب نمی -

 .اینو گفت و رفت به اتاقش.گیالر کارش تموم شد و منو با مادرم و شادی تنها گذاشت

 

 [پارت شصت و یکم]

 

ت و که آیفون رو زدند و شادی سریع رفدوتاشون با قیافه ی دلخوری نگام می کردند 

 :بعد گفت

 .استادِ موسیقی م اومد-

مادرم اشکاشو پاک کرد و منم همون قیافه ی خشک و جدیِ همیشه رو به خودم 

 :گرفتم که مادرم گفت

 !باز که اخم کردی؟-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

126 

 

 :نگاش کردم و گفتم

 .االن الزمه،پس اِنقدر گیر نده بهم-

 فت،شادی هم دمِ در منتظر ایستاده بود که اونمادرم سکوت کرد و دیگه چیزی نگ

ادی اومدن شدخترِ نابینا همراهِ دخترِ دیگری واردِ خونه شدند و بعد از احوال پرسی با 

م به سمتِ ما.مادرم با قیافه ی متعجبی داشت بهش نگاه می کرد چون از حق نگذری

عد سالم کرد و ب واقعاً زیبا بود.وقتی نزدیکمون شدند اول دختری که همراهش بود

 :خودش با همون لبخندش گفت

 .سالم آقای احتشام-

جوابِ سالمشونو دادم و دعوت به نشستنشون کردم که مادرم تنهامون گذاشت و 

 :شادی هم کنارِ من نشست.سرفه ی آرومی کردم و بعد گفتم

 ...خب خانمِ-

 :فامیلشو یادم رفته بود که خودش گفت

 .دیبا مقدم هستم-

 :ادم و گفتمسری تکون د

 بله خانم مقدم،اول باید چند تا سوال ازتون بپرسم.ایرادی که نداره؟-

 :بالفاصله گفت

 نه اصالً،بفرمایید؟-

 :نگاهی به سرتاپاش کردم و پرسیدم

 می تونم بپرسم خونتون کجاست؟-
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 :باز هم لبخند زد و گفت

 !شما نداریم خب ما باال شهرِ تهران می شینیم،یعنی فاصله ی چندانی با خونه ی-

 :یدمداشت با منظور حرف می زد و این کامالً معلوم بود ولی منم کم نیاوردم و پرس

 اگه خانواده ی مُرَفَهی هستید پس شما چرا کار می کنید؟-

 :برای اولین بار لبخند از روی لبش پَر کشید و گفت

کار تو داشتم بیبخاطرِ اینکه نابینام!چون بعد از اینکه دانشگاه رو وِل کردم دوست ن-

استفاده  خونه بشینم و آینه ی دِقِ خانواده م باشم،بنابراین ترجیح دادم از استعدادم

 .کنم

 !از جوابی که داد خوشم اومد و فهمیدم با اینکه نابیناست اما جُربُزه داره

 :اَبرویی باال انداختم و پرسیدم

 این خانم کی هستند؟-

 

 [پارت شصت و دوم]

 

 :خودش آورده بود اشاره کردم که گفتبه دختری که با 

 ایشون دوستِ من هستند و برای اینکه دچارِ مشکل نشم وقتی میام اینجا همراهم-

 .میاد

 :به دختره نگاهی انداختم و گفتم

 !لزومی نداره،اینجا به اندازه ی کافی آدم برای کمک به شما هست-
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 :اون دختر که اسمشم هنوز نمی دونستم با اعتراض گفت

 !عنی چی آقا؟حرفتون کامالً غیرِ منطقیهی-

 :نگاهِ بدی بهش کردم و گفتم

 شما خانمِ؟-

 :دستی به شالش کشید و گفت

 .زیبا ثابتی هستم-

از اینجا  بله،خانمِ ثابتی این شرایطِ منه و شما هم می تونید قبول نکنید و همین االن-

 !برید

 :ر جوابِ من گفتبه دیبا نگاه کردم که باز هم لبخند به لب داشت و د

 !نه،من موافقم-

 :نگاهِ تحسین برانگیزی بهش کردم و گفتم

 !خوبه،دخترِ باعقلی هستی و البته حرف گوش کن-

 :در کمالِ ناباوری و با همان لبخندی که از صورتش جدا نمی شد گفت

 !برعکسِ شما که خشن هستید و حرفِ کسی جز خودتون براتون مهم نیست-

ترِ م و دستمو کنارِ پام مشت کردم تا از حرصم کم کنم.این دخیه لبخندِ زورکی زد

امشِ نابینا چطور جرئت می کرد اِنقدر بی پروا و رُک با من صحبت کنه؟سعی کردم آر

 :خودمو حفظ کنم و گفتم

 !بهتر نیست که اِنقدر رُک باهام حرف نزنید؟-

 :بدونِ فکر و بالفاصله گفت
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 !نه،بهتر نیست-

 :ردم و عصبی گفتمبیش از پیش تعجب ک

 .خانم،با من بحث نکنید-

 :و دوباره جوابی که شنیدم بابِ میلم نبود

هر وقت شما دست از بحث کردن با من برداشتید،اونوقت منم سکوت می کنم آقای -

 .احتشام

 :از حرصِ زیاد لبم رو به دندون گرفتم و رو به شادی گفتم

 .یی و کارتون رو شروع کنیدبهتره استادت رو ببری به انتهای سالنِ پذیرا-

که  شادی سری به موافقت تکون داد و با دیبا و دوستش رفتند به انتهای سالن،جایی

 .پیانو قرار داشت

کمی ایستادم و بعد صدای آهنگِ مالیمی شنیده شد که واقعاً دلنشین بود.با اینکه از 

مد.کمی دیگر آنجا این دخترِ بی پروا و نابینا خوشم نمی اومد،اما از کارش خوشم او

 .ایستادم و به آهنگی که می زد گوش دادم و بعد از خونه رفتم بیرون تا برم سرکار

 

 [پارت شصت و سوم]

 

 ''زیبا''

و به حواسم به داداشِ شادی بود که کِی میره و به محضِ خروجش از سالنِ پذیرایی ر

 :دیبا گفتم

 .من یه دقیقه برم بیرون،االن میام-
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 :فت و من دویدم بیرون و صداش زدمدیبا باشه ای گ

 آقای احتشام؟-

ایستاد و برگشت به سمتم که رسیدم بهش و روبروش ایستادم،توی چشمهای 

 :عسلیش نگاه کردم و پرسیدم

 !شما همیشه همینطورید؟-

 :اَبرویی باال انداخت و پرسید

 !یعنی چی؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !و زورگو هستید؟یعنی همیشه همینقدر خشن،عصبی،بی منطق -

یه لحظه شوکه شد چون قطعاً انتظارِ همچین حرفهایی رو از من نداشت اما کم کم از 

 :شوک دراومد و صورتش از عصبانیت کبود شد.با خشم زُل زد تو چشمهام و گفت

 !شما هم االن داری گنده تر از دهنت حرف می زنی دخترجون-

 :یک قدم رفتم نزدیک تر و گفتم

 !اسم داره پسرجون این دخترجون-

یه خنده ی هیستیریک تحویلم داد و از الی دندونهایی که روی هم فشرده می شد 

 :گفت

سعی نکن خیلی جَسور به نظر بیای و کاری کنی من رفتارمو عوض کنم،چون گنده -

 !تر از تو هم نتونستند منو عوض کنند دخترجون
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بگیره.داشتم می  دخترجونِ آخرشو با غیظ و حرص گفت و باعث شد خنده م

 :خندیدم که عصبی تر از قبل گفت

 !فکر نکنم حرفِ خنده داری زده باشم-

 :به خنده م ادامه دادم و گفتم

 !شما سرتا پاتون خنده داره،چه برسه حرفهاتون-

 :ایندفعه اون یه قدم نزدیکم شد و چشم تو چشمم گفت

 !تو هدر بدم من بیکار نیستم که اینجا بایستم و وقتمو برای آدمی مثلِ-

 :با اینکه حرصم گرفته بود اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

پس از این به بعد سعی کن با آدمی مثلِ من حتی چشم تو چشم نشی چه برسه که -

 !باهاش بحث کنی آقای احتشام

دیگه رسماً چشمهاش از خشمِ زیاد قرمز شد و داشت منفجر می شد که روشو ازم 

برگشتم داخل و دلم خنک شد که ضایع ش کردم تا اون باشه برگردوند و رفت.منم 

 .که دیگه دستور نده و فکر نکنه که همه ی حرفهاش منطقی و درسته

 

 [پارت شصت و چهارم]

 

داشتم نزدیکِ دیبا و شادی می شدم که موبایلم زنگ خورد.از داخلِ جیبم درش 

 !وجودم لرزید آوردم و با دیدنِ اسمِ کسی که داشت بهم زنگ می زد تمامِ

چشمهامو با درد بستم و یادِ تمامِ ضربه هایی افتادم که فردِ پشتِ گوشی بی رحمانه 

به روح و تنم وارد کرده بود.تمامِ حس های بدِ دنیا برگشت.ترس از تنهایی و بی کسی 
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برگشت.دنیا آوار شد روی سرم و یکدفعه تمامِ وجودم جوری لرزید که افتادم روی 

 .زمین

 :پایه ی میز خورد و شادی با ترس دوید سمتم و پرسید دستم به

 چی شد دختر؟-

ایی جچشمم افتاد به دیبا که نگران و کالفه می خواست بیاد طرفم اما نمی تونست و 

رو نمی دید.قطره ای اشک از چشمم چکید و دلم براش سوخت،برای کسی که بی 

زد.کارگرِ  می ایستاد و لبخند می رحمانه از این دنیا ضربه خورده بود اما هنوزم سرِ پا

 :خونه ی شادی اینا به سرعت اومد طرفم و به شادی گفت

 .خانم این دختر تشنج کرده،باید هر چه سریع تر اورژانس خبر کنید-

راست می گفت،تشنج کرده بودم!من از وقتی اومدم تهران و اون اتفاقِ لعنتی برام 

ادر و پدرم رو برای همیشه از دست دادم افتاد تشنج می کردم.من از وقتی فهمیدم م

 !لرزیدم،اِنقدر شدید که تبدیل شدم به یه دخترِ تشنجی و آواره

شادی نگران از جا بلند شد و داشت می رفت تا به اورژانس زنگ بزنه و من سعی 

.شادی داشتم جلوشو بگیرم و بگم صبر کن دختر تا چند دقیقه ی دیگه خوب میشم

 :مو من آروم گرفتم،لرزشِ بدنم قطع شد و با صدای ضعیفی گفتزنگ زد به اورژانس 

 !شادی اون تلفنو قطع کن،من خوبم-

 :تلفنو گذاشت سرِ جاش و دوباره دوید سمتم،کنارم نشست و گفت

 چی شد یِهو؟واقعاً حالت خوبه؟-

 :سری به معنای تایید تکون دادم و صدای دیبا رو شنیدم

 ه که دکتر خبر کنیم؟زیبا واقعاً حالت خوبه،یا الزم-
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به اون که هنوز هم سر جاش نشسته بود و نگاهش خیره ی تاریکی های روبروش 

 :بود!نگاه کردم و گفتم

 !من خوبم دیبا جون و عادت دارم به این تشنج ها،نگران نباش-

 .دوباره لبخند زد و من چقدر عاشقِ لبخندهای قشنگ و بی ریاش بودم

 :ه شادی با شرمندگی گفتماز روی زمین بلند شدم و رو ب

 .ببخشید،باعث شدم وقتِ کالست گرفته بشه-

 :چشم غره ی بانمکی بهم رفت و گفت

 .دیوونه اشکال نداره،باالخره پیش میاد-

ازش تشکر کردم و خم شدم از روی زمین گوشیمو برداشتم اما بدونِ نگاه کردن به 

سم و شماره ی نحس صفحه ش انداختمش داخلِ جیبم تا دوباره چشمم به اون ا

 !نیفته

 

 [پارت شصت و پنجم]

 

 ''گیسو''

 :رو به مادرم با عصبانیت گفتم

 شما نظرِ منو پرسیدید که برای خودتون برنامه ریزی کردید؟-

 :مادرم لبخندی بهم زد و گفت

 !حاال چرا اِنقدر عصبی میشی؟بزار بیان ببینشون،اگه نخواستی بعد بگو نه-
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 :دم و گفتمبا کالفگی سرمو تکون دا

 اصالً نمی خوام کسی رو ببینم،چرا درک نمی کنید مامان؟-

 آخه چرا؟-

 ''.چون عاشقِ یکی دیگه م''بهش نگاه کردم و تو دلم گفتم

 رومو ازش برگردوندم و برگشتم داخلِ اتاقم،درِ اتاقمو بستم و بعد نشستم روی

ند؟تا درم شک نمی کردزمین.تا کِی باید صبر می کردم و بهونه می آوردم تا مادر و پ

 کِی باید منتطرِ کامبیز می موندم؟

ز اصدای زنگِ موبایلم منو از فکر و خیال کشید بیرون.از جا بلند شدم و گوشیمو 

 :روی میز برداشتم و با دیدنِ اسمِ کامبیز سریع جواب دادم

 .سالم کامبیز-

 سالم،خوبی؟-

 :خوب نبودم اما گفتم

 خوبم،تو چطوری؟-

 .منم خوبم-

 :می مکث کرد و بعد ادامه دادک

 !گیسو،برای پنج شنبه آماده باش که میخوایم بریم خواستگاری-

خودم  با اینکه می دونستم همه چی الکیه اما بازم قلبم ریخت و بعد یادِ خواستگارِ

 :افتادم.سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !پنج شنبه نمیشه،داره برام خواستگار میاد-
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عکس العملِ کامبیز شدم که صدای پُر حرصش پیچید تو سکوت کردم و منتظرِ 

 :گوشم

 !خواستگارا غلط کردن با تو!پنج شنبه نیومدی،منم دیگه نمی بینی،خداحافظ-

گوشی رو قطع کرد و من به گوشیِ داخلِ دستم لبخند زدم،چون کامبیز روی من 

شت نم که داغیرتی شده و این عالی بود!دوباره از اتاقم رفتم بیرون و رو به ماما

 :تلویزیون نگاه می کرد گفتم

 !مبهتره زنگ بزنید به خواستگارا و مهمونی رو کنسل کنید،چون پنج شنبه من نیست-

 :مادرم عصبی گفت

 یعنی چی گیسو؟-

 :خیلی خونسردانه لبخند زدم و گفتم

ش دیگه یعنی چی نداره مادر من،مسئله ای پیش اومده که پنج شنبه حتماً باید به-

 .ی کنم و خونه نیستمرسیدگ

الً چپ چپ نگام کرد و من بدونِ اهمیت به نگاهش خندیدم و برگشتم داخلِ اتاقم.اص

وی حوصله ی این خاستگاری های مسخره رو نداشتم و رو اعصابم بودند.من یه تارِ م

ی مگندیده ی کامبیز رو با هیچ کس عوض نمی کردم حتی اگه معروف ترین آدمِ دنیا 

 !یماومد خواستگار

 

 [پارت شصت و ششم]

 

 ''کامبیز''
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عصبی گوشی رو قطع کردم و به مادرم که با تأسف نگام می کرد خیره شدم.کسی 

حق نداره برنامه های منو خراب کنه چون بدجور عصبی و دلخور می شم.صدای 

 :مادرم باعث شد بیشتر عصبی بشم

 کامبیز آخه چرا دخترِ مردم رو سرِ کار می زاری؟-

 :ره های چند سالِ پیش جلوی چشمهام نقش بست و گفتمتمامِ خاط

 !گیسو هم جزئی از نقشه مه،اون داره تاوانِ یکی دیگه رو پس میده-

 :مادرم با چشمهای گشادشده از حیرت نگام کرد و گفت

 !اما گیسو برای من غریبه س،من اونو یادم نمیاد-

 :پوزخندی زدم و گفتم

ین یه انتقامِ شخصیه از پسری که تمامِ آرزوهای گیسو ربطی به قضیه ی شما نداره،ا-

 !منو با هم کشت

 !یه پسر؟-

 :سری تکون دادم و گفتم

شاهرخ احتشام،کسی که دارم االن براش کار می کنم!زندگیشو،کارشو،به گند می -

 !کشم

 مادرم با حیرت فقط نگام کرد و قدرتِ حرف زدن نداشت.عکس العملِ من در برابرِ

 بود،هیچ کس حتی مادرم از دردِ من خبر نداشت.گیسو یا هر کسِ حیرتش یه پوزخند

ه کدیگه رو قربانی می کردم تا شاهرخِ احتشام نابود بشه!من یه عمر حسرت خوردم 

مه چی چرا زودتر حرفامو نزدم و گذاشتم همه چی یه جورِ دیگه رقم بخوره.اما حاال ه

 !باید اونجور که من دلم می خواست پیش می رفت
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 :م که از شوک دراومده بود گفتمادر

تت خب تو به گیسو چیکار داری؟از خودش انتقام بگیر.کامبیز اون دختر واقعاً دوس-

 .داره،درست نیست اذیتش کنی.دلش بشکنه و آه بکشه،دامنتو می گیره

همیشه از اینطور حرف زدنِ مادرم متنفر بودم،هر کس دلش می خواست هر بالیی 

ی درم از ترسِ خدا یه کلمه هم حرف نمی زد.پوفِ کالفه اسرش می آورد اونوقت ما

 :کشیدم و گفتم

 !اگه کمکم نمی کنی،دخالت هم نکن مامان-

 :با خشم نگام کرد و گفت 

 .وقاحت رو از حد گذروندی کامبیز.نه دیبا و نه گیسو حقشون نیست-

 :عصبی داد زدم

 !دیبا باید تاوانِ اشتباهِ مادرشو پس بده-

 :الً داد زدمادرمم متقاب

 !آخه مادرشم گناهی نداشته،اون فقط می خواست منو آگاه کنه،همین-

 :خندیدم و گفتم

 !نباید این کارو می کرد،زندگیِ هرکس به خودش مربوطه-

از  مادرم فقط با چشمهای پر از اشکش نگام کرد و من هم عصبی از دیدنِ اون اشکها

 .خونه زدم بیرون

 

 [پارت شصت و هفتم]
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 ''اسمیر''

کرد  استرس تمامِ وجودمو گرفته بود و نمی دونستم چطوری باید آروم بشم.سارا بغلم

 :و با بغض گفت

 .آبجی،مواظب خودت باش-

 :من با لحنی که بغض داشت گفتم

 .باشه سارا جونم،فقط برام دعا کن-

 سارا از آغوشم جدا شد و پدرم اومد نزدیکم و پیشونیمو بوسید،بهم لبخند زد و

 :گفت

 .برات آرزوی موفقیت دارم دخترم-

 :پر از احساسِ امنیت شدم و گفتم

 .مرسی باباجون-

 :آخر از همه هم مادرم که از همین االن داشت اشک می ریخت بغلم کرد و گفت

 .حتماً غذا خوب بخوری،مواظبِ خودتم باش دخترم-

 :منم اشکام چکید رو گونه م و گفتم

 .چشم مامانِ قشنگم-

 :ود دمِ در صدام زدپدرم که رفته ب

 .سمیرا بدو بیا که از بقیه عقب نمونی-

 :برای آخرین بار به مامان و سارا نگاه کردم و گفتم

 .برام دعا کنید-
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 .و رفتم بیرون.خودم ازشون خواسته بودم نیان فرودگاه،تا دوری ازشون سخت نشه

بست.من سوارِ ماشینِ بابا شدم و وقتی حرکت کرد،چهره ی دیبا توی ذهنم نقش 

من  وداشتم می رفتم تا بجای دیبا،آرزوهاشو برآورده کنم.مسابقاتِ جهانیِ دو بود 

بودم  برای اولین بار انتخاب شدم و داشتم می رفتم خارح از کشور.با خودم عهد بسته

 :که اول بشم و دیبا رو خوشحال کنم.پدرم نیم نگاهی بهم کرد و گفت

 باید اول بشی،حواست که هست؟-

 :ردم و گفتمنگاش ک

 !حتماً اول می شم-

 :خندید و گفت  

 .آفرین دخترم-

یمون رسیدیم فرودگاه و رفتیم داخلِ سالن.این طرف و اون طرف رو نگاه کردم تا مرب

ده بود.با و بچه ها رو پیدا کنم که چشمم افتاد به یکی از بچه ها که کنارِ پسری ایستا

 :پدرم نزدیکشون شدم و گفتم

 .سالم-

 :برگشتند و پوپک گفتجفتشون 

 !سالم سَمی،دیر اومدیا ما اینجا منتظرِ تو بودیم-

 :به ساعت نگاه کردم و گفتم

 ببخشید،بچه ها کجان؟مربی کجاست؟-

 !بچه ها که رفتن داخل،مربی هم ایشون هستن-
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 !با تعجب به پسرِ بغل دستش نگاه کردم،مربی این بود؟

 

 [پارت شصت و هشتم]  

 

 :خندیدم و گفتم

 وخی می کنی؟ش-

 :لبشو به دندون گرفت و گفت

 !نه بابا شوخی چیه-

دوباره به اون پسر که با چشمهای مشکی و شیطونش زُل زده بود بهم،نگاه کردم که 

 :گفت

 .خانم سریع باشید،دیر شد-

سریع از بابا خداحافظی کردم و همراهِ پوپک و مربیِ جدید راهیِ سالنِ اصلی 

از  جیغ کشیدن و خواستن منو بزنن که وقت نکردن و بعد شدیم.بچه ها همه با دیدنم

بار بود  تحویلِ چمدونامون رفتیم سوارِ اتوبوس شدیم و تا کنارِ هواپیما رفتیم.اولین

که سوارِ هواپیما می شدم و کمی ترس داشتم.یکی یکی از اتوبوس پیاده شدیم و 

ن و وی صندلیاشون نشستسوارِ هواپیما شدیم.کالً با مربی مون شش نفر بودیم.همه ر

ردم صندلیِ کنارِ من خالی بود که آقای مربی اومد کنارِ من نشست.با تعجب نگاش ک

 :که گفت

 ...جای من اینجاست،شما مشکلی داری خانمِ-

 .مهدوی هستم-
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 :سری تکون داد و گفت

 !بنده هم دامون مقدم هستم-

ره اون االن به جای این پسفامیلیش باز منو یادِ دیبا انداخت و چقدر دلم می خواست 

 .کنارم می بود

حواسم نبود و همینطوری زُل زده بودم بهش که یکدفعه به خودم اومدم،سرمو 

 :انداختم پایین و گفتم

 .نه مشکلی ندارم-

 :خندید و گفت

 !خوب رؤیت شدم؟-

 :لبمو به دندون گرفتم و گفتم

 !من اصالً به شما نگاه نمی کردم،فکرم پیشِ دوستم بود-

 :ندید و گفتخ

 .بله،بله-

معلوم بود داره مسخره م می کنه و حرفمو باور نکرده برای همین با حرص نگاش 

 :کردم و گفتم

 !اصالً خنده نداشت که دارید می خندید-

 .االبلباشو روی هم قفل کرد تا جلوی خنده شو بگیره و دستاشو به حالتِ تسلیم برد 
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ی زدیم زیرِ خنده که نگام افتاد به پوپک.با از این حالتش منم خنده م گرفت و دوتای

چشمهای ریز شده نگام می کرد و برام چشم و اَبرو می اومد.منم جلوی خنده مو 

 :گرفتم و پرسیدم

 پس مربیِ قبلیمون کجاست؟-

 :اونم خنده شو کنترل کرد و جوابمو داد

 .ایشون مشکلی براش پیش اومد و منو بجاش فرستادن-

 

 [پارت شصت و نهم]

 

که  سری تکون دادم و نگاهمو ازش گرفتم.عجیب معذب بودم در کنارِ این مربیِ جدید

 .به هرچی میخورد جز مربیِ دو

باالخره بعد از چند ساعت در آسمان بودن رسیدیم و بعد از کلی مقررات از هواپیما 

 :پیاده شدیم و رفتیم داخلِ سالنِ فرودگاه که پوپک اومد کنارم و دمِ گوشم گفت

 !ین چند ساعت رو کنارِ این مربی جدیده خوب حال کردیاا-

 :عصبی شدم و با اخم نگاش کردم،خندید و گفت

 .االن باور کردم که ناراحت بودی از اینکه کنارت نشسته بود-

 .واقعاً هم ناراحت و معذب بودم-

 :عاقل اندر سفیه نگام کرد و گفت

 !منم باور کردم خب-

 :رومو ازش برگردوندم و گفتم
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 .اصالً بامزه نیستی پوپک-

ارج خخندید و بعد از تحویل گرفتنِ چمدونامون به همراهِ دامون از سالنِ فرودگاه 

شدیم و یه وَن منتظرمون بود.یکی یکی سوار شدیم و حرکت کردیم سمتِ هتلی که 

 :مربی از قبل رِزِرو کرده بود.به هتل که رسیدیم آقای مربی گفت

 کردم،خودم تنها داخلِ یه اتاقم.شما هم خودتون تصمیممن چهارتا اتاق رِزِرو -

 .بگیرید که کی می خواد با دوستش تو اتاقش باشه و کی تنها

هم  پوپک که سریع با یکی از دوستاش رفتن داخلِ یه اتاق،اون دو نفرِ دیگه هم با

 .رفتن و من مجبور شدم تنهایی داخلِ یه اتاق باشم

 :م بود.لبخندی بهم زد و گفتاتاقِ من کنارِ اتاقِ آقای مقد

 .همسایه شدیم-

به شوخیِ بیمزه ش لبخندِ نصفه و نیمه ای زدم و واردِ اتاقم شدم.اتاقِ بزرگ و 

قشنگی بود،همه ی امکاناتِ یه اتاقِ خوب رو هم داشت.چَمِدونم رو داخلِ کمد 

 .گذاشتم و وِلو شدم روی تخت

نگی فتم که رسیدم،کلی اِظهارِ دلتیادِ پدر و مادرم افتادم و بهشون زنگ زدم و گ

کردند و باز من دلم تنگ شد.گوشی رو که قطع کردم یه صدایی شنیدم،رفتم 

 !چسبیدم به دیوار و فهمیدم صدای آقای مقدمِ که از اتاقِ بغلی به گوش می رسه

اِنقدر صداش بلند بود که منم داشتم می شنیدم.خواستم برم اونطرف تا حرفاشو 

ار دیبا باعث شد پاهام به زمین میخکوب بشه.سرمو چسبوندم به دیونشنوم که اسمِ 

 :و صداشو که عصبی بود شنیدم

مادرِ من شما چرا نمی زاری یه دقیقه من با خیالِ راحت به کارم برسم؟من اومدم -

 !زنی؟ می حرف دیبا از شما باشه،اونوقت کارم رو تمرکزم باید و  اردوی تیمِ ملیِ دو
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 :صداش بلندتر شدسکوت کرد و باز 

 خب خواستگار داشته باشه،به من چه مربوط؟-

 :دوباره سکوت کرد و بعد هم گفت

 .مامان خداحافظ-

؟بعد یادِ از دیوار فاصله گرفتم و رفتم تو فکر،یعنی این آقا،دیبا رو از کجا می شناخت

یشه و م فامیلیاشون افتادم که شبیهِ هم بود.احتماالً این آقای مقدم یه کاره ی دیبا

 .مطمئناً یا عموش،یا پسرعموش

اب منو شونه ای باال انداختم و دوباره روی تخت وِلو شدم.پلکهام روی هم افتاد و خو

 .با خودش بُرد

 

 [پارت هفتادم]

 

 ''دیبا''

ان اینا توی اتاقم نشسته بودم و استرسِ تمامِ وجودمو گرفته بود.وقتی رامیال با مام

قبول کردند که کامبیز بیاد خواستگاریم دوست حرف زد و همشون با خوشحالی 

حال داشتم بمیرم.باورم نمی شد که به همین سرعت قبول کنند و تازه اِنقدر هم خوش

 .باشند

ونه خامروز کامبیز قراره با خواهرش بیاد خواستگاریم و همه از صبح مشغولِ کارای 

نتظره که بهش هستند.یاسمین هم از چند دقیقه ی پیش باالی سرم ایستاده و م

 :اجازه بدم آرایشم بکنه.بعد از چند دقیقه گفت
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 !دیبا خانم لطفاً بزارید آرایشتون کنم،دیر میشه ها-

 :سرمو با کالفگی تکون دادم و گفتم

 !نمی خوام آرایشم کنی-

 :صدای متعجبش پیچید تو گوشم

 نمی خواین آرایش کنید؟آخه چرا؟-

 !چون دوست ندارم-

 .شه خانم،ناسالمتی مراسمِ خواستگاریتونه ها آخه اینجوری که نمی-

راست می گفت مراسمِ خواستگاری بود و اگه به خودم نمی رسیدم مامان اینا شک 

،پس با می کردند و این مسلماً باعثِ عصبانیتِ کامبیز می شد که من اینو نمی خواستم

 :اِکراه گفتم

 .خوب بیا کارتو شروع کن-

 :صدای خوشحالشو شنیدم

 .انمچشم خ-

از  شروع کرد به آرایش کردنم و من داشتم به این فکر می کردم که چرا همه اِنقدر

ده ازدواج کردنِ من خوشحالن؟خب معلومه که دلشون شاده از اینکه یه نفرم پیدا ش

 !و دخترِ نابیناشون رو دوست داره

عالقه  همالبته اون یه نفرم آدمِ درستی نیست و اونا نمی دونن که اصالً حتی ذره ای 

 :به من نداره.یاسمین که آرایش کردنش تموم شد گفت

 .وای ماه شدید خانم-
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پوزخندی به تعریفش زدم،چون مطمئن بودم انقدر رنگم پریده و ناراحتم که حتی با 

وجودِ آرایشم قشنگ نشدم.کاش می تونستم خودمو داخلِ آینه ببینم و به لبخندی 

نوز هم داشتم به قیافه م فکر میکردم که که همیشه روی لبم بود پوزخند بزنم!ه

 :آیفون رو زدند و یاسمین هول شده گفت

 .وای خانم فکر کنم اومدن،من برم درو باز کنم-

صدای قدمهای سریعش که عجله هم داشت ازم دور شد و من تازه وقتی دستام 

 !شروع کرد به لرزیدن فهمیدم امشب اینجا چه خبره

 

 [پارت هفتاد و یکم]

 

ردم آرامشِ خودم رو حفظ کنم تا خانواده م،مخصوصاً رامیال به چیزی شک سعی ک

نکنند چون اونوقت همه چی بهم می ریخت.بعد از چند دقیقه دوباره سر و کله ی 

 :یاسمین پیدا شد و صداش پیچید تو گوشم

 .خانم،باید ببرمتون پایین-

و دنبالِ خودش یه نفسِ عمیق کشیدم و لبخند زدم که یاسمین دستمو گرفت و من

 :کشوند.همونطور که از پله ها می رفتیم پایین صدای شیطونش رو شنیدم

 !خانم،خیلی خواستگارتون خوشتیپه ها-

 :نتونستم جلوی پوزخندمو بگیرم و این باعث شد یاسمین بپرسه

 !چیزی شده؟-

 :سریع لبخند زدم و گفتم
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 .نه،هیچی نشده-

دند کامبیز و خواهرش رو که بهم سالم کر باالخره به طبقه ی پایین رسیدیم و صدای

ی شنیدم.به زور سالم کردم چون حتی شنیدنِ صدای کامبیز هم روح و روانمو بهم م

ریخت.به کمکِ یاسمین نشستم و تمامِ حواسمو جمع کردم تا حرفاشونو با دقت 

 :بشنوم.اول از همه پدرم بود که شروع کرد به حرف زدن

 خب آقای؟-

 :د تو گوشمصدای کامبیز پیچی

 .کامبیز هستم-

یز شما کجا با دخترِ من آشنا شدی و چرا فکر کردی به دردِ زندگیِ بله،آقا کامب-پدر

 مشترک با هم می خورید؟

 :اول سکوت شد و بعد صداش پیچید تو گوشم

م من تو موسسه دخترتون رو دیدم و اول از همه لبخندش منو جذب کرد.بعداً فهمید-

اوم ش خوشم اومد چون با وجودِ اینکه چشمهاش نمی دید اما مقنابیناست و بیشتر از

 !بود و داشت کار می کرد

ه با هر جمله ای که می گفت بغضم شدیدتر می شد و داشت راهِ نفسم رو می گرفت ک

 ترجیح دادم سُرفه کنم و جلوی ریختنِ اشکام رو بگیرم.مامانم دستشو گذاشت رو

 :شونه م و با نگرانی پرسید

 یبا؟چرا سرفه می کنی؟چیه د-

سمین هنوز هم داشتم سرفه می کردم که رامیال به یاسمین گفت یه لیوان آب بیاره.یا

 :آب آورد و به آرومی داد نوشیدم.باالخره سرفه م بند اومد و گفتم
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 !خوبم-

 :صدای کامبیز رو از نزدیکیم شنیدم با لحنی که باورکردنی نبود

 !می خوای ببرمت دکتر؟-

 ت فقط تونستم سرم رو به معنیِ مخالفت تکون بدم و سعی کردم آرامشِشوکه و ما

 :خودم رو حفظ کنم که پدر گفت

 .ببخشید واقعاً،بنشینید لطفاً-

 

 [پارت هفتاد و دوم]

 

 :صدای خواهرش بود که گفت

 .خواهش می کنم راحت باشید،باالخره پیش میاد.بهتره بریم سرِ اصلِ مطلب-

 :رِ کامبیز ادامه دادپدرم بله ای گفت و خواه

 !بهتره این دوتا برن حرفاشونو با هم بزنند-

فقت قلبم شروع کرد به تند تند زدن،چون از تنهایی با کامبیز می ترسیدم.پدرم موا

 :کرد و به من گفت

 .دخترم با آقا کامبیز برید داخلِ اتاقِ پایین و حرفهاتون رو بزنید-

 :سعی کردم لبخند بزنم و گفتم

 .چشم پدر-
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از جا بلند شدم و باز یاسمین اومد کمکم تا ببرتم اتاقِ طبقه ی پایین و صدای 

قدمهای کامبیز رو هم می شنیدم که پشتِ سرمون می اومد.یاسمین منو تا داخلِ 

اتاق برد و بعد تنهام گذاشت،صدای بسته شدنِ در رو و بعد صدای نحسِ کامبیز رو 

 :شنیدم

 !وشو داشتی رسید،مگه نه؟خب،خب،باالخره روزی رو که آرز-

 :با اینکه به شدت می ترسیدم اما ناخودآگاه خنده م گرفت و گفتم

 !زیاد تَوَهُم می زنی،نه؟-

 :حاال اون بو که می خندید و بعد گفت

 !نه خوشم میاد که روز به روز شجاع تر میشی بجای اینکه ضعیف بشی-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !نیستیآخه اِنقدرا هم آدمِ ترسناکی -

 :دستش نشست رو شونه م،فشار داد و گفت

 !پس چرا حاضر شدی بیام خواستگاریت؟-

 :دردِ عجیبی تو کلِ وجودم پیچید و بزرگترین دروغِ زندگیم رو گفتم

 !چون عاشقت شدم-

 :دستش روی شونه م شل شد و صدای عصبیش پیچید تو گوشم

 .بدیاصالً شوخیِ بامزه ای نبود دیبا،سعی نکن منو فریب -
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چشمهامو بستم و سعی داشتم با واقعی ترین لحنِ ممکن بهش بگم دوستش دارم!باید 

باور می کرد تا من نقشه ای که همین چند دقیقه پیش به ذهنم رسیده بود رو عملی 

 !کنم

 :پس با لحنِ پرمحبتی گفتم

 !من دوستت دارم کامبیز-

 :و گفتدستش دوباره نشست رو شونه م،محکم تر از قبل فشار داد 

 .به من دروغ نگو،تو باید ازم متنفر باشی-

 :با اینکه تا سر حدِ مرگ درد داشتم اما تحمل کردم و گفتم

 !تو اشتباه می کنی،من ازت متنفر نیستم-

 :فتگخندید بلند و جنون آمیز،اما یکدفعه سکوت کرد و با صدایی که پر از خشم بود 

 !شقِ کسی باشی که ازت بیزارهاما من ازت متنفرم و همین برات بسه که عا-

 :تو دلم به حرفِ بی ربطش پوزخند زدم و گفتم

 !همین که تو رو داشته باشم برام کافیه-

 

 [پارت هفتاد و سوم]

 

د خودم شاخ درآورده بودم از حرفام چه برسه به کامبیز که هیچ حرفی نمیزد و بع

 :یکدفعه گفت

هم اشکال نداره!اتفاقاً اینطوری بهتره  حیف شد،قرار نبود تو عاشقِ من بشی،اما حاال-

 !و تو بیشتر زجر می کشی
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ازش متنفر بودم و با هر جمله ای که می گفت متنفرتر هم می شدم.تو عمرم آدمی به 

 !سنگدلی و بی رحمیِ کامبیز ندیده بودم

 :دیگه حرفی برای گفتن نداشتم و سکوت کردم که کامبیز گفت

 !ستم بگم و تو حقِ مخالفت نداریراستی یه چیزِ دیگه هم می خوا-

 باز این قلبِ درمونده م تند تند خودش رو به قفسه ی سینه م می کوبید و لرزشِ

شو دستام گُواهِ یه خبرِ بد رو می داد.همونطور سکوت کردم و منتظر ایستادم حرف

 :بزنه که ادامه داد

ی مبعداً ازدواج من و تو قبلِ عروسی حدودِ پنج ماه صیغه ی محرمیت می خونیم و -

 !کنیم

بم و لدستام دیگه نمی لرزید و قلبمم تند تند نمی زد.ناخودآگاه یه لبخند نشست رو 

پنج  از اینکه قرار نبود همون اول عقد کنیم خوشحال شدم و تو دلم گفتم....تو این

نکشید که  ماه فرصت دارم یه راه برای خالصی از چنگِ کامبیز پیدا کنم....اما به ثانیه

 :با جمله ی کامبیز تمامِ امیدهام ناامید شد

در ضِمن تو این پنج ماه من هر کاری دلم بخواد با تو که قراره زنم بشی می کنم و تو -

 !نباید جلومو بگیری،یه وقت هم دیدی بعدِ پنج ماه ولت کردم

دم دستامو که می خواست مُشت بشه به زور باز نگه داشتم و تمامِ حرصمو توی لبخن

یدنِ دن کردم.کامبیز یه مریضِ روانی بود و هیچ کارشم نمی شد کرد.فکر کنم از پنها

 :لبخندم حرصش گرفت چون گفت

 !مثلِ اینکه خیلی خوشحالی؟-

 :خندیدم و گفتم

 !عالی تر از این نمیشه کامبیز-
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 :اسمشو صدا کردم و تیرِ خالص رو زدم که گفت

شحال قتی ببرمت تو عمارتم اونوقت خونه مثلِ اینکه واقعاً شیفته ی من شدی.حاال و-

 !تر هم میشی و چند ماه که باهام زندگی کنی تازه شیفته ترم میشی

با حرفهاش داشت روی اعصابم رژه می رفت اما سعی می کردم آروم باشم تا آتو 

 :تمدستش ندم.نباید جلوی این مریضِ روانی کم میاوردم،پس با لحنِ خیلی آرومی گف

 !هستم که زندگی با تو برام میشه بهشتاِنقدر شیفته ت -

 :یکدفعه یقه ی لباسمو گرفت و با لحنِ پر خشمی گفت

 !اشتباه می کنی دخترجون،اون عمارت قراره برات بشه جهنم-

 

 [پارت هفتاد و چهارم]

 

نفسم باال نمی اومد و به سرفه افتادم که یقه مو به شدت وِل کرد و افتادم روی 

 :خورد و دردِ بدی گرفت اما باز هم لبخند زدم و گفتمتخت.دستم به تاجِ تخت 

 !جهنمم با تو دوست دارم-

 :داشتم عصبیش می کردم چون گفت

یره مدیبا این اراجیفِ مسخره رو تموم کن و از من متنفر باش،چون اونوقت کُالمون -

 !تو هم

 :اما من که تازه فهمیده بودم چطوری عذابش بدم کوتاه نیومدم و گفتم

 !کامبیز؟  داشتنت دستِ خودم نیست که تمومش کنم،چرا نمی فهمیدوس -

 :کامبیز رو با لحنِ پر از محبتی اَدا کردم و منتظرِ عکس العملش موندم که گفت



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

153 

 

دیبا مثلِ اینکه تو رو خیلی دستِ کم گرفتم،تو با وجودِ اون چشمهای نابینات خیلی -

و زرنگترم و سعی نکن منو گول زرنگی،اِنقدر که حتی فکرشم نمی کردم.اما من از ت

بزنی چون وقتی حقیقتو بفهمم نه دلم به رحم میاد و نه می بخشمت،اونوقت به 

 !بدترین شکلِ ممکن مجازاتت می کنم

ازش می ترسیدم و وقتی اینطوری تهدیدم می کرد بیشتر ترس بَرَم می داشت،اما 

همش دروغ بوده.می قصد نداشتم از حرفهایی که بهش زده بودم رد بشم و بگم که 

ز حد اخواستم یه بارم که شده به خودم اعتماد کنم و بجنگم در برابرِ مردی که بیش 

 سنگدل و خشن بود!می خواستم به خودم و خانواده م ثابت کنم که می تونم از پسِ

 :مشکالتم بر بیام پس با سماجت گفتم

قم ترسم و داری در ح اما من نه قصدِ فریبتو دارم و نه دروغ میگم.درسته ازت می-

ظلم می کنی اما من این ظلم رو دوست دارم چون تو برام مهمی و االن واقعاً 

 !خوشحالم

اتاق رو سکوتِ بدی پُر کرد و صدای نفسهای عمیقِ کامبیز نشان از کالفگیش می 

 :داد.نمی دونم چه نقشه ای تو سرش بود که دستش نشست رو موهام و گفت

 !م شیفته ت بشمچطوره یه کاری کنی من-

 :قلبم داشت از جا کنده میشد اما خودمو کنترل کردم و گفتم

 !فکرِ خوبیه،اما به نظرِ من تو باید خودت منو بخوای نه اینکه من کاری بکنم-

 صدای خنده ش پیچید تو اتاق و بعد از اینکه سرم رو نوازش کرد یکدففه موهامو

 :کشید و گفت

 .ری که می خوام سر به تنت نباشهمن همین االن هم عاشقتم به قد-
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انقدر دردم گرفته بود که احساس می کردم موهام داره از ریشه کنده میشه اما دردمو 

 :ریختم تو خودم و گفتم

 .هر جور دوست داری منو بخواه-

 :موهامو وِل کرد و یهویی گفت

 .بسه دیگه،بهتره بریم بیرون-

 از جا بلند شدم و وقتی صدای درِ منم موافقت کردم و با کلی احساسِ ضد و نقیض

 .اتاق رو شنیدم یاسمین رو صدا کردم تا بیاد کمکم برگردم به پذیرایی

 

 [پارت هفتاد و پنجم]

 

د تو به پذیرایی که رفتیم یاسمین منو روی مبل نشوند و رفت،بعد صدای کامبیز پیچی

 :گوشم

نمون پنج ماه صیغه ی با اجازه ی بزرگترای جمع،من و دیبا خانم تصمیم گرفتیم بی-

 .محرمیت خونده بشه و بعد یکدفعه مراسمِ عروسی بگیریم

 :سکوت کرد و بعد صدای دلخورِ پدرم رو شنیدم

 شما که دیگه خودتون تصمیماتونو گرفتید،چرا مارو درگیر کردید؟-

 :سرفه ی آرومی کردم و گفتم

 .انجام نمی دیمنه بابا جون،ما فقط حرفشو زدیم و تا شما راضی نباشید کاری -

 :کامبیز هم حرفمو تایید کرد و پدرم که کمی آروم تر شده بود گفت
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پس آقا کامبیز به ما وقت بدید تا در موردِ این موضوع فکر کنیم و خبرِ قطعی رو -

 .بهتون بدیم

 :صدای خونسردِ کامبیز رو شنیدم

ه سفرِ یو باید به  پس لطفاً زودتر فکراتونو بکنید چون من تا چند روزِ آینده مسافرم-

 .کاری برم که دوست دارم قبلش تکلیفم روشن بشه

ر دپدرم موافقت کرد و بعد کامبیز و خواهرش رفتند.کمی از اینکه پدرم گفت باید 

ولی موردش فکر کنیم دلگرم شدم و با خودم گفتم...حتماً پدرم با صیغه مخالفه....

 :پدرم بعد از رفتنِ اونا گفت

ش نگه نم راضیم و اگه گفتم باید فکر کنیم واسه این بود که با خودپسرِ خوبی بود،م-

ف چقدر اینا هول بودند.حاال تصمیمِ خودت چیه دیبا؟البته فکر نکنم تو هم مخال

از  باشی،چون رامیال گفت که تو و کامبیز همو دوست دارید و برای من هیچی مهم تر

 !این نیست

ن سعی کردم تا یه لبخندِ دلگرم کننده به بابام و از درون متالشی بودم ولی با تمامِ توا

 :بقیه که نمی دیدمشون بزنم و گفتم

اگه  من راضیم بابا و اگه شما هم راضی باشید دیگه حرفی ندارم.البته اینم بگم که-

 !دشما راضی نباشید من قیدِ کامبیز رو می زنم،چون شما از هر کسی برام مهم تری

 رفِ صورتم با دستهای پدرم گرفته شد و بوسه ش رویبه چندثانیه نکشید که دو ط

 .پیشونیم نشست

ینکه اتمومِ لحظه های سختِ زندگی از یادم رفت و از تهِ دل احساسِ امنیت کردم،با 

 !وجودِ کامبیز مانعِ این احساس می شد
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توی این لحظه دوست نداشتم به هیچ چیز و هیچ کس فکر کنم،حتی کامبیز.تو این 

 :م آغوشِ پدرم رو می خواست،پس گفتملحظه فقط دل

 .بابا بغلم کن-

بود و  به ثانیه نکشید که در آغوشِ پدرم قرار گرفتم،یه آغوشی که همیشه به روم باز

 .برام غریبه نمی شد

 

 [پارت هفتاد و ششم]

 

 ''کامبیز''

 :از خونه ی دیبا اینا که اومدیم بیرون عصبی شدم و رو به گیسو گفتم

 !فرمونتو بشین پشتِ -

 :گیسو با تعجب نگام کرد و گفت

 !واقعاً من بشینم؟-

 :نگاهِ خشمگینی بهش انداختم و گفتم

 به نظرت من االن با تو شوخی دارم؟-

 :نگاهشو ازم دزدید و گفت

 .نه-

 .بعد دوتایی نشستیم تو ماشین و گیسو حرکت کرد سمتِ عمارتم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

157 

 

داشتم داد بزنم.دستامو هِی  یادِ حرفهای دیبا که می افتادم عصبی می شدم و دوست

مشت می کردم و همینکه می خواست فرود بیاد رو داشبورد خودمو کنترل می کردم 

و باز از نو عصبی و بی تاب می شدم.تو برنامه ریزیِ من نبود که دیبا عاشقم بشه و من 

مطمئن بودم که ازم متنفر میشه و این بیزاری باعثِ زجرش میشه اما حاال قضیه 

 !شده بود و نمی دونستم باید چیکار کنمبرعکس 

 :گیسو که حالمو دید پرسید

 !چی شده؟-

 :انگار منتظر بودم یکی ازم سوال کنه چِمه که سریع گفتم

 !توی برنامه هام مشکل پیدا شده-

 :اَبرویی باال انداخت و پرسید

 چه مشکلی؟-

 :کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم

 !ازم متنفر بشه دیبا عاشقم شده،بجای اینکه-

 :یکدفعه وسطِ خیابون زد رو ترمز و ایستاد.بهم نگاه کرد و گفت

 چی گفتی؟-

ره ماشینا پشتِ سرمون بوق می زدند،ولی گیسو بی اهمیت به صدای بوق ها به من خی

 :بود و منتظرِ جواب.برای اینکه زودتر راه بیفته گفتم

 .ش نشنیدیمتو خونه حرف می زنیم،االن بهتره حرکت کنی تا فح-

نگاهِ ماتشو ازم گرفت و راه افتاد،اما تو طولِ مسیرِ راه حتی کلمه ای هم حرف نزد.می 

دونستم نگران شده و از اینکه باهام اومده خواستگاری پشیمونه،اما برای من االن 
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فقط مهم این بود که دیبا ازم بیزار بشه ولی چطوری؟نمی دونستم!باالخره رسیدیم و 

باز کردم و گیسو رفت داخلِ حیاط.ماشینو تا دمِ پله ها روند وبعد درو با ریموت 

 :.وقتی به داخلِ عمارت رفتیم گیسو گفتدوتایی پیاده شدیم

 .خب،حاال حرف بزن ببینم چی میگی-

 :نشستم روی مبل و گفتم

 دیبا میگه عاشقم شده و از خداشه باهام ازدواج کنه،حتی اگه بدترین آدمِ روی-

 !زمین باشم

 :یسو هم روی مبلِ روبریم نشست،دستی به چانه ش کشید و گفتگ

 !مطمئنم داره دروغ میگه-

 :با چشمهای ریز شده نگاش کردم و پرسیدم

 !تو از کجا می دونی؟-

 

 [پارت هفتاد و هفتم]

 

 :خنده ی آرومی کرد و گفت

خیلی واضحه عزیزم،اون این دروغو گفته تا تو رو از کاری که می خوای بکنی -

صرف کنه!همین االن خودتو ببین که تردید کردی و نمی دونی باید چیکار من

 !کنی،دیبا دقیقاً همینو می خواسته

 :کمی که فکر کردم دیدم حق با اونه و گفتم
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کور خونده،حاال براش دارم.با اون مغزِ کوچیکش میخواد سرِ منو شیره بماله،نمی -

 !دونه که من خودم ختمِ روزگارم

 :و پرسید گیسو نگام کرد

 !میخوای چیکار کنی؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !می خوام یه زندگیِ کامالً عاشقانه براش بسازم که تو خوابم ندیده باشه-

 :گیسو با تعجب نگام کرد و پرسید

 !عاشقانه؟-

 :منم جنون وار خندیدم و گفتم

 !آره،یه عاشقانه ی آرام-

اشقِ عتم که واقعاً نگرانِ اینه من گیسو عصبی عرضِ سالن رو راه می رفت و می دونس

اون و  دیبا بشم و نمی دونست که من از اون دختر متنفرم و تمامِ بدبختیامو از چشمِ

 !خانواده ش می بینم

 :عصبی شدم از راه رفتنِ زیادش و داد زدم

 !گیسو بسه-

 :ایستاد،اومد نزدیکم و گفت

 !حق نداری بهم دروغ بگی کامبیز-

 :تم و گفتماَبرویی باال انداخ

 !حقِ منو تو تعیین نمی کنی،پس زیادی قُلدُر نشو-
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 :پررو،پررو،یقه ی لباسمو گرفت تو دستاش و گفت

 !تو این موردِ بخصوص،اتفاقاً من تعیین می کنم-

از این همه جرعتی که داشت خوشم می اومد،برای همین خندیدم.دستاشو از یقه م 

 :روم دمِ گوشش گفتمجدا کردم و بی هوا به آغوش کشیدمش،بعد آ

 !حواست باشه با این یاقی گریات،زیادی دلبری نکنی چون من بی جنبه م-

صدای تپش های قلبشو می شنیدم و هر کاری می کرد نمی تونست ازم پنهان کنه 

 :دوست داشتنش رو.خواست از آغوشم بره بیرون که محکم تر گرفتمش و گفتم

 یای سمتم با خودته،اما رفتنت با خودتقانونِ منو که یادت نرفته؟وقتی داری م-

 !نیست،پس سرِ جات بمون

رِ ستو آغوشم بود و من داشتم به این فکر می کردم که چطوری حالِ دیبا رو بیارم 

جر زجاش و بچزونمش!اون باید اِنقدر زجر می کشید که دلم خنک می شد!باید اِنقدر 

ید می کرد!دیبا و مادرش با می کشید که همراهِ اون مادرش هم زجر می کشید و دِق

 !تاوانِ همه ی بدبختیای مادرم رو می دادند و من به هیچ وجه ازشون نمی گذشتم

 

 [پارت هفتاد و هشتم]

 

 ''هامون''

 عصبی بودم و هیچ جوری آروم نمی شدم.مثلِ بچه هایی شده بودم که اسباب بازیِ

 نمیشن.مادرم عصبانیموردِ عالقشون رو دارند ازشون می گیرن و هیچ طوری راضی 

 :بهم توپید
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 هامون آروم بگیر،حاال مگه چی شده؟-

 :دیگه طاقت نیاوردم و برای اولین بار سرِ مادرم داد زدم

حاال مگه چی شده؟!دیگه می خواستین چی بشه مادرِ من؟دیبا داره ازدواج -

م میکنه!دختری که تا سر حدِ مرگ دوستش دارم داره ازدواج می کنه و من باید بر

نگاه کنم و این همش تقصیرِ شماست،که همیشه دامون رو پیشکش می کردین و 

حتی وقتی فهمیدین براش خواستگار اومده هم دوباره زنگ زدید به دامون و سرش 

 غُر زدین.آخه چرا هیچ وقت عشقِ منو ندیدین و نفهمیدین؟دامون با من چه فرقی

 داره که برای من نمیشه،اما برای اون میشه هان؟

 :مادرم فقط نگام می کرد و وقتی سکوتمو دید،گفت

رِ نابینا تو پسر بزرگمی،برات کلی آرزو دارم.تو نمی فهمی،میخوای با ازدواج با یه دخت-

 کلِ آرزوهای منو نابود کنی؟

 :خنده ی هیستیریکی کردم و گفتم

 .یعنی آرزوهای من مهم نیست؟من عاشقِ دیبام و برام هیچی مهم نیست-

که مهم نیست؟االن داغی،دو روز دیگه که بری توی زندگی،می فهمی که  یعنی چی-

 .چقدر مهمه زنت نابینا باشه

 :دستامو کالفه داخلِ موهام بردم و گفتم

 .مهم نیست،بعدشم شاید درمان بشه-

 داری میگی شاید،از کجا معلوم که درمان بشه؟-

 .حاال هر چی مادرِ من-
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م اهمیت ندادم و از خونه رفتم بیرون.من باید با اینو گفتم و دیگه به حرفهای مادر

دیبا حرف بزنم و جلوی این ازدواج رو بگیرم.سوارِ ماشینم شدم و به ساعتم نگاه 

کردم،نیم ساعتِ دیگه موسسه تعطیل میشد و باید می رفتم تا دیبا رو ببینم.پامو 

کردم چطوری باید گذاشتم رو پدال و گاز دادم.تو تمومِ کلِ مسیرِ راه داشتم فکر می 

 با دیبا حرف بزنم و چی باید بهش بگم؟

 

 [پارت هفتاد و نهم]

 

بعد از یک ربع رسیدم و ماشین رو گوشه ای پارک کردم.از ماشین پیاده شدم و 

ش داشتم می رفتم سمتِ موسسه که دیبا رو دیدم.مثلِ همیشه با دیدنش قلبم به تپ

خترا د هر وقت دیبا رو می دیدم مثلِ افتاد و دست و پام شروع کرد به لرزیدن.اصالً

 :دست و پام رو گم می کردم.رفتم جلوتر و وقتی بهش رسیدم گفتم

 .سالم دیبا-

 :ایستاد و گفت

 .سالم پسرعمو-

 :لبخندی زدم و گفتم

 خوبی؟-

 :اونم مثلِ همیشه لبخند زد و گفت

 خوبم هامون،تو خوبی؟-
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می گرفتم و باز این قلبم بیچاره م  وقتی به اسمِ کوچیک صدام می زد یه جونِ تازه

 :می کرد.همینطور منتظرِ جوابم بود که خودمو جمع و جور کردم و گفتم

 .منم خوبم خداروشکر-

 .خداروشکر،اگه کارم داری بیا بریم داخل-

از خدام بود که بیشتر کنارش بمونم پس دعوتشو قبول کردم و با هم رفتیم 

 :ی نشستم که دیبا گفتداخل.واردِ اتاقی شدیم و روی صندل

 خب،حاال بگو ببینم چیکارم داشتی؟-

میق سرم رو انداختم پایین و با اینکه منو نمیدید خجالت می کشیدم ازش.یه نفسِ ع

 :کشیدم و گفتم

 ه؟راستش شنیدم برات خواستگار اومده و اومدم ازت بپرسم که قراره جدی بشه یا ن-

 :یکدفعه قیافه ش گرفته شد و گفت

 اره جدی بشه.چطور؟آره،قر-

 :عصبی شدم و بدونِ اینکه به چیزی فکر کنم گفتم

 !امکان نداره دیبا-

 :چشمهای بی فروغش از تعجب و حیرت گشاد شد و با مِن من پرسید

 یعنی چ...چی هامون؟-

 :خیلی خونسرد جوابشو دادم

 !یعنی من نمی زارم-

 :دوباره حیرت زده پرسید
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 !آخه چرا؟-

 :مچشمهامو بستم و گفت

 !چون من عاشقتم دیبا-

یکدفعه از روی صندلی بلند شد و دوباره نشست!دستاش تو هم گره خورد و گیج 

 :بود،ترسیدم و پرسیدم

 حالت خوبه دیبا؟-

 :یه لبخندِ نصفه و نیمه تحویلم داد و گفت

 !آره،خوبم-

 :زیرِ لب خداروشکری گفتم و پرسیدم

 ی؟حاال بازم می خوای با خواستگارت ازدواج کن-

 :پاشو انداخت روی پای دیگه ش و در کمالِ ناباوری گفت

 !آره می خوام باهاش ازدواج کنم-

دستام یخ بست و ماتِ دیبا شدم که کامالً جدی روبروم نشسته بود.چقدر خوش 

 .خیال بودم که فکر می کردم وقتی بفهمه من عاشقشم نظرش عوض میشه

 

 [پارت هشتادم]

 

 :الکی خندیدم و گفتم

 !برات مهم نیست که من عاشقتم دیبا؟ یعنی-
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 :سرش رو انداخت پایین و گفت

هستم  چرا اتفاقاً اینکه تو دوستم داری برام مهمه هامون،اما اینکه خودم عاشقِ کی-

 !برام مهم تره

گه خنده ی هیستیریکی کردم و حالم بد شد.تمومِ رویاها و آرزوهام نابود شد و دی

 :فتمجا بلند شدم چون دیگه اینجا کاری نداشتم و گ انگیزه هام رو از دست دادم.از

 .خداحافظ دخترعمو-

 :دیبا هم سریع از جا بلند شد و گفت

 کجا میری به این زودی؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .من جوابی که می خواستم رو شنیدم،فکر نکنم دیگه اینجا کاری داشته باشم-

 ....اما-

 .رتدیگه اما و اگر نداره دیبا،خدانگهدا-

اونم جوابِ خداحافظیمو داد و به سرعت از اتاقش رفتم بیرون و از موسسه خارج 

شدم.نشستم داخلِ ماشین و سرمو گذاشتم رو فرمون.اعصابم خورد بود و نمی 

دونستم باید چیکار کنم.داشتم دیبا رو واسه همیشه از دست می دادم و این 

ن احساس می کردم داره دروغ بزرگترین درد بود برام.دیبا گفت عاشق شده،اما م

میگه و این حس در من هر لحظه بیشتر قوت می گرفت.اما پس اگه عاشق نبود چرا 

می خواست با اون خواستگارش ازدواج کنه؟!سرمو از روی فرمون برداشتم و حرکت 

کردم.من باید بفهمم که قضیه چیه و این ازدواج به چه علته؟!گوشیم زنگ 

 :وصلگی جواب دادم و گفتمخورد،مادرم بود.با بی ح
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 بله؟-

 :با لحنِ نگرانی پرسید

 کجا رفتی؟چیکار کردی؟-

 :زهزخندی زدم و گفتم

 !نترس مامان،دیبا منو رَد کرد-

 :کمی مکث کرد و بعد گفت

 !واقعاً ردت کرد؟-

 .آره گفت عاشقم نیست،گفت می خواد با خواستگارش ازدواج کنه-

 :اِنگار آروم شد و گفت

 .رم،دیبا خودشم می دونست شما به دردِ هم نمی خوردیدغصه نخور پس-

 :یکدفعه چنان خندیدم که خودم تعجب کردم و گفتم

 .مامان ولش کن توروخدا،خداحافظ-

اه گوشیو قطع کردم و دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم،زار زدم!واسه دلی که بی گن

اشت از دستم شکست زار زدم.واسه خوش خیالیِ خودم زار زدم.واسه عشقی که د

ار که یه مرد می رفت زار زدم.اِنقدر گریه کردم که خودم از خودم بدم اومد،اِنگار نه اِنگ

یبا دبودم.بینِ گریه خندیدم و به عقلِ خودم شک کردم.چشمهامو بستم و باز تصویرِ 

م پشتِ پلکام نمی زاشت که فراموشش کنم.دیبا دنیای من بود و هر کار هم می کرد

 .این دنیا رو توی ذهنم خراب کنمنمی تونستم 

 

 [پارت هشتاد و یکم]
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 ��پارت هشتاد و یکم��

 ''فَریا''

خ وقتی خبرِ نامزد شدنِ کامبیز و دیبا رو شنیدم سرم سوت کشید و نزدیک بود شا

دربیارم.عصبی و بی حوصله شده بودم.همش خوابِ سر و صورتِ خونیِ دیبا رو می 

رم شتر از این که نمی تونستم جلوی دیبا رو بگیدیدم و شبام پر از کابوس بود.بی

ه عصبی بودم.سرم رو کالفه روی میز گذاشته بودم و داشتم به این فکر می کردم ک

حه چی قراره پیش بیاد که موبایلم زنگ خورد.سرمو از روی میز بلند کردم و به صف

 :ش خیره شدم.صدرا بود،بی حوصله جواب دادم

 .سالم صدرا-

 :سرحال بوداما اون خیلی 

 سالم دختردایی،خوبی؟-

 :کالفه جوابشو دادم

 .آره خوبم-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 میای با هم بریم بیرون؟-

 :با تعجب پرسیدم

 !بیرون چرا؟-

 :دوباره مکث کرد و بعد گفت

 !باید باهات حرف بزنم-
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 :کنجکاوتر از قبل پرسیدم

 !در موردِ چی؟-

 ببینمت بهت میگم،حاال بیام دنبالت؟-

 :کمی فکر کردم و کنجکاوی باعث شد بگم

 .آره،بیا دنبالم-

 :با لحنِ خوشحالی گفت

 .پس نیم ساعت دیگه میام دنبالت-

و بودم باشه ای گفتم و موبایلمو قطع کردم.از جا بلند شدم تا آماده بشم.خیلی کنجکا

درا صتا بفهمم صدرا باهام چیکار داره.سریع حاضر شدم و منتظر تو اتاقم نشستم که 

برام  تک زنگ زد و منم رفتم بیرون.به محضِ دیدنم از ماشین پیاده شد و درِ جلو رو

 :باز کرد.لبخندی زدم و گفتم

 .اوه،چه جنتلمن-

 وخندید و وقتی نشستم درِ ماشینو بست.خودشم نشست و راه افتاد.بهش نگاه کردم 

 :پرسیدم

 حاال چی شده که می خوای باهام حرف بزنی؟-

 :به روبرو نگاه می کرد گفتهمونطور که 

 .چیزِ خاصی نشده،فقط می خوام باهات در موردِ موضوعی حرف بزنم-

 چه موضوعی؟-

 :نگاهِ کوتاهی بهم انداخت،خندید و گفت
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 .اِنقدر عجول نباش،میگم بهت-

 .منم خندیدم و دیگه سکوت کردم

 

 [پارت هشتاد و دوم]

 

 :قف کرد و گفتبعد از ده دقیقه روبروی یک پارک ماشین رو متو

 !پیاده شو بریم داخلِ پارک-

فتیم با تعجب و گیجی از ماشین پیاده شدم و ایستادم که خودشم پیاده شد و با هم ر

داخلِ پارک و روی یک نیمکت نشستیم.چند دقیقه ای بینمون سکوت بود تا اینکه 

 :صدرا بهم نگاه کرد و گفت

 !می ریچند روزه تو خونه ای و دیگه اینور و اونور ن-

 :گیج و سردرگم پرسیدم

 !منظورت چیه؟-

 :لبخندی زد و گفت

منظورم اینه که چند روزه دخترِ سر به راهی شدی و دیگه از دوست پسر و -

 !گردشهای هر روزه خبری نیست

 :هول و دستپاچه سرم رو به زیر انداختم و گفتم

 این حرفها چیه می زنی صدرا؟-

 !دونم،پس سعی نکن اِنکار کنی حقیقته دختردایی.من همه چیزو می-
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 :سعی کردم آروم باشم و خودمو زدم به بی خبری

 !نمی فهمم در موردِ چی حرف می زنی-

 دستشو کرد داخلِ جیبش،گوشیشو درآورد.یکم باهاش کار کرد و بعد گرفت به سمتم

 :و گفت

 در موردِ اینا حرف میزنم،حاال می فهمی دارم چی میگم؟-

فحه ش نگاه کردم،چشمهام از حیرت گشاد شد.عکسهای من گوشیشو گرفتم و به ص

بی و کامبیز بود و جاهایی که رفته بودیم.کم کم فهمیدم موضوع از چه قراره و عص

 :شدم.با خشم زُل زدم تو چشمهای صدرا و گفتم

 !تو به چه حقی منو تعقیب کردی؟-

 :خیلی خونسرد گفت

 !دوست داشتم بدونم دخترداییم چیکار میکنه-

 :بی تر از قبل گفتمعص

 تو خیلی بیخود کردی،اصالً به تو چه مربوط که تو کارای من دخالت می کنی؟-

 :با این حرفم عصبانی شد و صداش رفت باال

به من مربوطه چون عاشقتم!چون یه عمره دنبالتم اما منو ندیدی و همش دنبالِ -

تماشا کنم و دَم پسرای دیگه بودی،چون دیگه نمی تونم بشینم و از دور کاراتو 

 !نزنم.میخوام زنم بشی فَریا

 

 [پارت هشتاد و سوم]

 



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

171 

 

همونطور با دهانِ باز ماتش شده بودم و سعی داشتم حرفاشو تو ذهنم تجزیه و تحلیل 

کنم.صدرا عاشقِ منه و من تو این همه مدت نفهمیدم؟!البته به قولِ خودش من اصالً 

شتم اما حاال روبروم نشسته بود و هیچ وقت صدرا رو نمی دیدم و بهش توجهی ندا

منم داشتم می دیمش.چشم و ابروی مشکی با موهایی خوش حالت که اونم مشکی 

بود،جذابیت رو میشد تو تک تکِ اجزای صورتش دید.همینطور خیره ش بودم که 

 :یکدفعه به خودم اومدم،از جا بلند شدم و گفتم

ی باشه که تو کارای من دخالت ماصالً برام مهم نیست حرفات!تو هم دفعه ی آخرت -

 !کنی،دیگه هم تعقیبم نکن

فت!قلبم با قیافه ی ناباوری نگام می کرد که رومو ازش برگردوندم تا برم که دستمو گر

 شروع کرد به تند تند زدن و رنگم پرید.برگشتم به سمتش و با چشمهای گشاد شده

 :از حیرت به دستهامون نگاه کردم که گفت

 .بر نکردم که حاال این حرفها رو بشنوم فریااین همه وقت ص-

 :همونطور که خیره ی دستهامون بودم،دستمو محکم از دستش کشیدم بیرون و گفتم

 خیلی وقیح شدی صدرا،به چه جرعتی به من دست زدی؟-

 :کالفه دستی به موهاش کشید و گفت

 خیله خب،ببخشید.اما تو چته؟چرا اینطوری می کنی؟-

 :ز کردم،بعد گفتمچشمهامو بستم و با

 .من هیچیم نیست،فقط دیگه نمی خوام در این مورد بشنوم-

 :با درموندگی پرسید

 آخه چرا؟-
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 :خیلی خونسرد گفتم

 .دالیلِ خودمو دارم،خداحافظ-

 :دنبالم اومد و گفت

 .صبر کن می رسونمت-

 .نمی خواد،خودم می رم-

و نمی دونستم باید اینو گفتم و به سرعت ازش دور شدم.حالم دستِ خودم نبود 

بیز رو چیکار کنم!صدرا منو با کامبیز دیده بود و ازمون عکس داشت،مطمئناً وقتی کام

بیز کنارِ دیبا می دید متعجب میشد و منو سوال پیچ می کرد.اگه وقتی دیبا با کام

اونقدر  نامزده،اتفاقی براش بیفته اونوقت صدرا از چشمِ من می بینه،اونوقت فکر نکنم

می ن منو می خواد دیگه اون موقع هم بخواد.اشکام روی گونه م می ریخت و نکه اال

 تونستم جلوی گریه مو بگیرم.من پشیمون بودم،از دیدنِ کامبیز و آشنایی باهاش

ونی پشیمون بودم،من از همه چیِ رابطه با کامبیز پشیمون بودم اما دیگه این پشیم

 .فایده ای نداشت

 

 [پارت هشتاد و چهارم]

 

 ''دییا''

از صبح حالم بد بود و همش سرگیجه داشتم،فکرِ اینکه قرار بود تا چند ساعتِ دیگه 

بینِ من و کامبیز صیغه ی محرمیت خونده بشه منو از زندگی بیزار می کرد!از یه طرف 

هم باید نقشِ آدمهای عاشق و خوشحال رو بازی می کردم که این خیلی برام سخت 

مین واردِ اتاقم شد و ازم اجازه خواست تا آرایشم بود.طبقِ معمولِ همیشه یاس
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کنه.منم اجازه دادم و اون کارشو شروع کرد.تو تمامِ مدتی که داشت آرایشم می 

کرد،داشتم به این فکر می کردم که همه ی روزهای خوبِ زندگیم برام شده کابوس و 

می دیدم و  ندیدن،بدترین کابوسیه که به عمرم دیدم!یادِ روزهای خوبی افتادم که

کلی شاد بودم،اما از وقتی که دیگه نمی بینم همیشه فقط تظاهر به شادی کردم و این 

سخت ترین کارِ دنیاست.موبایلم زنگ خورد،یاسمین دست از کار کشید و گوشیمو 

داد به دستم.جواب که دادم صدای نحسِ یکی از کابوس های زندگیم پیچید تو 

 :گوشم

 انمِ ما چطوره؟بَه...بَه...حالِ عروس خ-

دوست داشتم هرچی فحش بلدم نثارش کنم اما جلوی یاسمین نمی شد و همینطور 

 :نقشه م لو می رفت پس با لحنِ آرومی جوابشو دادم

 !خوبم،تو خوبی عزیزم؟-

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

 !عاشقونه که حرف می زنی جذاب تر میشی-

 :ردم و بِجاش گفتمداشت مسخره م می کرد ولی به روی خودم نیاو

 !دلم برات تنگ شده کامبیز،زودتر بیا-

 :خندید و بعد گفت

 !خوبه،خوبه،دارم کم کم فریبتو می خورم-

 :عصبی شدم ولی باز هم سعی در آروم بودن داشتم که کامبیز ادامه داد

 !زیاد عجله نکن،میام-
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داد بزنم تا خالی اینو گفت و قطع کرد.گوشیو دادم به یاسمین و دلم واقعاً می خواست 

بشم اما نمی شد.یاسمین دوباره کارشو شروع کرد و من آروم و بی صدا فقط داشتم به 

تیک تاکِ ساعت گوش می دادم.تو این لحظه از تیک تاکِ ساعت هم متنفر بودم 

چون هر چی که می گذشت منو به کابوسِ زندگیم نزدیک تر می کرد.داشتم کم کم به 

خدا باهام قهر کرده و دیگه منو نمی بینه وگرنه چرا باید این  این نتیجه می رسیدم که

 همه سختی بکشم؟

 

 [پارت هشتاد و پنجم]

 

شتر آخه من که تا حاال کارِ بدی نکردم.هر چی بیشتر به این چیزا فکر می کردم،بی

اعصابم خورد می شد.پس سعی کردم آروم باشم و به هیچی فکر نکنم،اما مگه می 

ش رِ اینکه تا چند ساعتِ دیگه مَحرمِ کامبیز می شدم رو فراموشد؟!مگه میشد فک

کنم؟!داشتم مَحرمِ آدمی می شدم که مطمئن بودم به محضِ اینکه محرم می شدیم 

ی مهر کاری می کرد تا منو اذیت کنه.اصالً اگه کامبیز اذیت نمی کرد باید تعجب 

 :کردم!همینطور تو افکارِ خودم غرق بودم که یاسمین گفت

 .کارم تموم شد خانم-

ناخودآگاه پوزخند زدم.همچین گفت کارم تموم شد که اِنگار به حالِ من فرقی داشت 

 :و می تونستم خودمو ببینم!خیلی خونسرد گفتم

 .مرسی عزیزم-

 :اما اون که از من خوشحال تر بود با ذوق گفت



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

175 

 

ما خودتون وای خانم خیلی ناز شدید.البته من از کارِ خودم تعریف نمی کنم ها،ش-

 .خوشگلین

ر می لبخندی زدم و گفتم:اِنقدر ازم تعریف نکن،چون اونوقت دلم برای دیدنِ خودم پَ

 !زنه ها

 :یکدفعه لحنِ آرومش رو شنیدم که گفت

 .وای ببخشید خانم-

 :خندیدم و گفتم

 !حاال نمی خواد شرمنده بشی،اشکال نداره-

ه پوشیدم.دوباره صدای ذوق زد باشه ای گفت و لباسمو آورد،کمکم کرد و لباسم رو

 :ش پیچید تو گوشم

 .وای خانم،فوق العاده شدید-

 :خندیدم و گفتم

 !اِنقدر نگو،مغرور میشم ها-

 .اشکال نداره خانم،بایدم مغرور بشید وقتی اِنقدر خوشگلید-

اینو که گفت درِ اتاق زده شد.یاسمین بفرماییدی گفت و در کمالِ حیرت صدای 

 :گوشمکامبیز پیچید تو 

 !سالم بانوی زیبای من-

 :صدای ریز ریز خندیدنِ یاسمین اومد و بعد گفت

 .با اجازه من برم خانم-
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 :یاسمین که تنهامون گذاشت از کامبیز پرسیدم

 چی شد که اِنقدر زود اومدی؟-

 .خودت گفتی دلت تنگ شده برام-

 

 [پارت هشتاد و ششم]

 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .حرف گوش کن باشیفکر نمی کردم اِنقدر -

 :بلند خندید و گفت

 !اتفاقاً بدجور در مقابلِ همسرم حرف گوش کنم-

 :می دونستم داره مسخره م می کنه اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 !چه عالی،از االن دارم خوشبختی رو حس می کنم-

 :دستش نشست رو شونه م و گفت

 !اصالً از این بازیِ جدید خوشم نمیاد دیبا-

 :بم شروع کرد به تند تند زدن و گفتمقل

 !این بازی نیست،واقعیته کامبیز-

 :شونه م رو فشار داد و گفت

 !خوشگل شدی-

 :سعی کردم لبخند بزنم و گفتم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

177 

 

 !خوشحالم که از آرایشم خوشت اومده-

 :یکدفعه یقه ی لباسمو گرفت و صدای خشمگینش پیچید تو گوشم

 ره عوضی بازی رو بزاری کنار چون من اگهتو بیخود می کنی که خوشحال باشی،بهت-

 !بخوام عوضی بشم از تو بدترم

 :با مِن مِن و ترس جوابشو دادم

 !اما...من....من خوشحالم-

 :یقه مو ول کرد،شونه م رو بیشتر فشار داد و گفت

 !حاال چی؟-

 :با اینکه درد کُلِ وجودمو پُر کرده بود اما بازم گفتم

 !من هنوزم خوشحالم-

 :برداشت و گفتدستشو 

 !تو دیگه داری می ری رو مخم-

دستشو که برداشت یه نفسِ راحت کشیدم و سکوت کردم.ازش می ترسیدم اما باید 

تحمل می کردم تا اوضاع بدتر از این نشه.جفتمون سکوت کرده بودیم که درِ اتاق زده 

ل پرسی شد و کامبیز گفت بفرمایید.صدای مادرم پیچید تو گوشم که با کامبیز احوا

 :می کرد و بعد از من پرسید

 حالت خوبه مادر؟-

 :لبخند زدم و گفتم

 !خوبم مامان جونم-
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 .پس زودتر کاراتو بکن که مهمونا کم کم دارن میان-مامان

 .باشه-من

 :وقتی مادرم رفت به کامبیز گفتم

عنی ما که قرار نبود عقد کنیم،پس این مهمونی برای یه صیغه ی محرمیتِ ساده چه م-

 اره؟د

 :بالفاصله گفت

 !باید همه بفهمن که من و تو مَحرم شدیم،چون اینطوری برای نقشه ی من بهتره-

داشتم از درون حرص می خوردم،اما روی صورتم طبقِ معمولِ همیشه لبخند جا 

 .خوش کرده بود

 

 [پارت هشتاد و هفتم]

 

 :خواستم بحث رو عوض کنم پس گفتم

 .من حاضرم،بهتره بریم بیرون-

 :شه ای گفت و دستمو بی هوا گرفت.از حرارتِ دستش گُر گرفتم و گفتمبا

 !ئِلهنوز مَحرم نشدیم،پس بهتره رعایت کنی.اَقوامِ ما یکم حساسند رو اینجور مسا-

 :اما کامبیز در کمالِ خونسردی گفت

 !اما من می خوام دستتو بگیرم و نظرِ اقوامت هم برام مهم نیست-

 ...آخه-
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 !عزیزم دیگه آخه نداره-

 وبا اینکه می دونستم چطور آدمیه اما هر وقت که حرف می زد بازم شوکه می شدم 

نمی دونستم باید چیکار کنم.دیگه هیچی نگفتم چون فایده ای نداشت پس سکوت 

ایین پکردم و کامبیز منو دنبالِ خودش کشوند بیرون.از پله ها که داشتیم می رفتیم 

ست نگاه های اطرافیان رو ببینم اما نمی خیلی استرس داشتم و دلم می خوا

شد.باالخره رسیدیم پایین و صدای دست و جیغِ اطرافیان مثلِ ناقوسِ مرگ توی 

مرگِ  گوشم پیچید.واقعاً انگار امروز روزِ مرگم بود و من با کمالِ میل داشتم این

 !اجباری رو می پذیرفتم

و ترار گرفتم و صداش پیچید تو افکارِ خودم غرق بودم که یکدفعه در آغوشِ کسی ق

 :گوشم

درسته بی معرفتی کردی و صبر نکردی که ما پیش قدم بشیم،اما بازم الهی -

 .خوشبخت بشی دیبا جون

از آغوشِ زن عمو جدا شدم و سکوت کردم.زن عمو همیشه می خواست منو دامون با 

پیش هم ازدواج کنیم،در حالی که هامون منو دوست داشت و من اینو چند روزِ 

همه  فهمیدم.از آغوشِ زن عمو که اومدم بیرون،اقوام یکی یکی بغلم کردند و آخر از

 :صدای فَریا پیچید تو گوشم

 !کاش هیچ وقت این روز رو نمی دیدم-

 :لحنش اِنقدر پر از بغض بود که شک به دلم افتاد و پرسیدم

 !حالت خوب نیست فَریا؟-

 :خندید و گفت

 !خوبم عزیزم-
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دم بیرون اما هنوز هم فکرم درگیرِ لحنِ پر از بغض و مشکوکش از آغوشش اوم

بود.فَریا هیچ وقت تو این مراسِما صداش این مدلی نبود.اما االن اِنقدر صداش خَش 

 !دار از بغض بود که اگه کسی نمی دید حتماً گریه می کرد

ند وقتی کامبیز کمکم کرد و نشستم همه دست زدند و کِل کشیدند.همه خوشحال بود

جز خودم که داشتم با همه ی آرزوهام خداحافظی می کردم.نفس های داغِ کامبیز 

 :گوشم رو سوزوند و حرفش دلم رو

 !چرا زودتر مَحرم نمی شیم تا ازت به روشِ خودم پذیرایی کنم؟-

 :قلبم داشت خودشو به دیواره ی سینه م می کوبید که لبخند زدم و گفتم

 !دارمپذیرایی به روشِ تو رو دوست -

 

 [پارت هشتاد و هشتم]

 ??آغوش غریب��

 :دستمو که داخلِ دستش بود فشار داد و گفت

 !چی خوشبین نباشیبهتر اِنقدر به همه-

ناخودآگاه زهرخندی زدم و هیچی نگفتم.من به هیچ چیزی خوشبین نبودم جز 

ی آخر رُخ بده و منو راحت کنه!صدای کسی باعث ای که دوست داشتم لحظهمعجزه

 :د خیره بشم به روبرو و سکوت کنمش

 دیبا هنوزم پای تصمیمت هستی؟-

کردم به سوالی که هامون ازم لرزید و داشتم فکر میدستام داخلِ دستِ کامبیز می

 :شناختم پرسیدپرسید.اما قبلِ اینکه من جوابشو بدم کامبیز با لحنی که به خوبی می
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 !زنید؟تونم بدونم در موردِ چی حرف میمی-

 :امون هم خیلی رُک جوابشو داده

ی خصوصی بینِ دخترعمو و منه که خودمون شه بدونی آقا کامبیز،یه مسئلهنه نمی-

 .کنیمحلش می

 :دستمو بیشتر از قبل فشار داد و با صدای کامالً عصبی گفت

 !بله حق با شماست-

 :و دوباره صدای هامون رو شنیدم که خطاب به من گفت

 ی دیبا؟جوابم همونه که گفت-

 :لبمو به دندون گرفتم و خیلی آروم گفتم

 !آره جوابم همونه-

 :صدای غمگینش پیچید تو گوشم

 .باشه،انشااهلل خوشبخت بشی-

ای نداشتم و جوابِ ردی که بهش خودمم ناراحت شدم اما من واقعاً به هامون عالقه

ای داغِ کامبیز هدادم بخاطرِ کامبیز و تهدیداش نبود.وقتی هامون ازمون دور شد،نفس

 :ش پیچید تو گوشمرو کنارِ گوشم حس کردم و بعد صدای عصبی

 !خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم دخترعموی آقا هامون-

 :ترس کُلِ وجودمو گرفت ولی با لحنِ آرومی گفتم

 .کنمچیزِ خاصی نبوده،بعداً برات تعریف می-
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ضیح ندی اونوقت یه جورِ دیگه حتماً باید همین کارو بکنی چون اگه کامل برام تو-

 !کشمازت حرف می

 :چشمهامو بستم،لبخند زدم و گفتم

 !کنم عزیزممن چیزی رو از تو پنهان نمی-

خورد.یه درد هم داشت روحمو خودم داشت حالم از خودم با این حرف زدنم بِهَم می

 خودم بودم کرد.تو حال و هواییدا نمیوجه التیام پداد که به هیچذره ذره خَراش می

خواست بینمون صیغه بخونه بلند شد.چشمهام که یکدفعه صدای عاقدی که می

هنگام رو دید اما بستمشون و گوش دادم به صدایی که برام حُکمِ مرگِ زودنمی

م،اِنگار یکی با رفت داخلِ سینهشد و فرو میگفت خنجر میای که میداشت.هر کلمه

اومد!اصالً نفهمیدم عاقد چی گفت که نفسم باال نمیکرد م میتا دستاش داشت خفهدو

 !خواستای به خودم اومدم که عاقد ازم بله میو چی شنیدم،فقط لحظه

 

 [پارت هشتاد و نهم]

 ��آغوش غزیب��

خواست ازم دور بشه کامبیز دوباره دستمو فشار داد و من با آخرین نفسی که می

 :گفتم

 !بله-

اش صدای بله گفتنِ کامبیز میونِ هَیاهو گُم شد!ک همه دست زدند و جیغ کشیدند و

 .گرفتشد و دیگه سراغی ازم نمیخودشم گم می
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همه دوباره و از نو بغلم کردند و کادو بهم دادند و من مثلِ یه چوبِ خشک نشسته 

بودم و به این فکر می کردم که یه مراسمِ ساده که حتی داخلش عقد هم نکردیم چرا 

 !صداست؟وسراِنقدر شلوغ و پر 

 :طولی نکشید که جوابِ سوالمو از زبونِ مردِ منفورِ کنارم شنیدم

 !ما صیغه نکردیم و این یه عقدِ دائم بود-

 ودستام یخ کرد و خون در رگام منجمد شد.قلبم اِنگار یادش رفت که چطوری بزنه 

 !دهنم از تعجب باز موند

جا ثابت چرخید و یهش میودخپیچید و اِنگار داشت واسه یه چیزی تو سرم می

کردم به حالتِ عادی برگردم که دوباره کامبیز یه موند.کم کم داشتم سعی مینمی

 :حرفی زد که دنیا رو سرم آوار شد

شو از کنی و قبالً اجازهو اینم بدون که از این به بعد شما داخلِ عمارتِ من زندگی می-

 !ت گرفتمخانواده

 :نگرانِ مادرم رو شنیدمبه نفس نفس افتادم که صدای 

 شده؟عزیزم چی-

کردم ازم خسته شدند که به دونم چرا یِهو از مادرم بدم اومد!همش احساس مینمی

راحتی قبول کردند کامبیز منو با خودش ببره.جوابشو ندادم و سعی کردم آروم باشم 

 .تا حالم بهتر بشه

 :مادرم دوباره با نگرانی پرسید

 خوبی دیبا؟-

 :فتمبه سختی گ
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 !آره،خوبم-

 :مادرم نفسِ راحتی کشید و رفت.کامبیز خندید و گفت

 !احت بشنرچه زودتر از دستت خوان هرمعلومه خیلی اذیتشون کردی که می-

کشم.داشتم از دونست دارم عذاب میداد و خودشم میقشنگ داشت حرصم می

 :صدا گفتندخوردم که همه یهدرون خودمو می

 !برقصندعروس و داماد باید -

م گرفت،اِنگار مجلسِ عروسی بود.البته فرقی هم نداشت چون من داشتم با یه خنده

 !رفتم خونه ی همسرممراسمِ عقد می

شه با من برقصه،اونم با دونستم که کامبیز بلند نمیبا خیالِ راحت نشسته بودم و می

 !بینمجا رو نمیمنی که هیچ

 

 [پارت نودم]

 

کردم چون کامبیز از جا بلند شد و به دیجِی که خبر کرده می اما مثلِ همیشه اشتباه

 :،دستِ منو کشید و گفتبودند و من تازه فهمیدم یه آهنگِ آرومِ خارجی سفارش داد

 !شو قراره تانگو برقصیمبلند-

هم بلند شدم و کامبیز منو کشید و برد وسطِ سالن.یکدفعه منو کشید و شکمهامون ب

م رو در دست گرفت.آهنگ که ش و دستِ دیگهرو شونه چسبید.یک دستمو گذاشت

 .شروع شد به آرومی تکون خورد و منم همراهش شدم
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خوب از اون جهت که آهنگ بهم آرامش .هم احساسِ خوبی داشتم و هم احساسِ بدی

اصالً .رقصیدمداد و بد از اون جهت که داشتم با مردی که ازش بیزار بودم میمی

 !آهنگ تموم شد و فقط صدای جیغ و هورا لبخند رو به لبام کشوندنفهمیدم چطوری 

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

 ''کامبیز''

واقعاً ش رو اعصابم بود!لبخندِ روی لبش،آرامشِ توی صورتش و چشمهای بسته

ساعتِ دیگه قرار بود زندگیش به یه جهنمِ واقعی تبدیل فهمیدمش از چندنمی

 !رقصید و خوشحال بودشه،اونوقت داشت با من میب

 وقتی آهنگ تموم شد و همه جیغ کشیدند،بهش نگاه کردم که باز هم لبخند رو لبش

ساعتِ دیگه از این موردش زدم و تو دلم گفتم تا چندپوزخندی به خوشحالیِ بیبود.

عموش سرشی دیبا خانم!وقتی نشستیم چشمم افتاد به پهمه خوشحالی پشیمون می

چه زودتر این مراسمِ مسخره دوست داشتم هرکرد.کم داشت عصبیم میکه دیگه کم

 !عموش چیه؟ی بینِ دیبا و پسرتموم بشه تا برم خونه و بفهمم رابطه

یکِ دستشو گرفتم تو دستم و لرزشِ آرومِ دستش لبخند نشوند رو لبم!سرمو بردم نزد

 :گوشش و گفتم

 رقصو دوست داشتی؟-

 :به سمتم و همونطور که چشمهاش به سمتِ پیراهنم بود گفت برگشت

 !بهترین رقصی بود که تا حاال کردم،چون با تو رقصیدم-

یکدفعه پلکِ سمتِ راستم شروع کرد به پریدن و عصبی لبمو به دندون 

 :م تا عصبانیتم خالی بشه و با حرص گفتمدستشو فشار دادگرفتم.

 !شیبعداً مطمئناً پشیمون میدیبا نکن،نگو این حرفارو،چون -
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 :خواست حرف بزنه که گیسو نزدیکمون شد،به دستامون نگاهی انداخت و گفت

 شه؟داداش،مراسم کِی تموم می-

 :ای گفتمنگاهی به دیبا انداختم و با لحنِ مسخره

 !وقت همسرِ قشنگم بگههر-

نش داشت زجر دستش دوباره میونِ دستم لرزید.نگاهمو دوختم به لبش که الی دندو

 :گیسو با حرص نگام کرد و گفتکشید و خندیدم!می

 !من برم به مهمونا برسم-

 :ازمون که دور شد رو به دیبا گفتم

 !خواهرشوهرت حسودیش شد-

 :فتمآورد که عصبی گسکوت کرده بود و فقط داشت پدرِ لبشو درمی

 !دست از سرِ اون لبِ بدبختت بردار-

 .کردسریع لبشو بست و باز سکوت 

 

 [پارت نود و یکم]

 

چشمکی بهش چشم ازش برداشتم و نگام افتاد به فَریا که با نفرت خیره م شده بود.

 .زدم و وقتی حرصِ تو چشمهاشو دیدم،خندیدم

سرمو آوردم باال و به پسری که روبروم ایستاده بود یکدفعه یکی جلوی روم ظاهر شد.

سعی کردم آروم باشم و دونستم کیه؟!کرد و نمینگاه کردم.با خشم داشت نگام می

 :پرسیدم
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 !اتفاقی افتاده؟-

 :اومد جلوتر و دقیقاً روبروی صورتم گفت

 !کنی؟تو اینجا چه غلطی می-

 :گیج نگاش کردم که صدای دیبا رو شنیدم

 !زنی؟شده؟چرا اینطوری باهاش حرف میصدرا چی-

 :نه رو به دیبا گفتزن اینطوری حرف میمدونستم کیه و چرا با صدرا که نمی

 !فهمم این آقا چرا باید االن کنارِ تو نشسته باشهچون واقعاً گیج شدم و نمی-

 :بعد نگاهشو دوخت به من و گفت

 !فکر کنم دخترِ فامیل رو اشتباه گرفتی و االن باید کنارِ یکی دیگه باشی-

 :عصبی دستمو مشت کردم که فَریا نزدیکمون شد و گفت

 !قیقه بیای کارت دارمشه یه دصدرا می-

 :سریع رو به دیبا پرسیدمصدرا با خشم به فَریا نگاه کرد و دنبالش رفت.

 این کی بود؟-

 !شناختیش؟ینطوری باهات حرف زد؟میخالم بود ولی چرا اپسر-

 .نه من اصالً تا حاال ندیده بودمش-

 :دوباره با نگرانی گفت

 پس معنیِ اون حرفاش چی بود؟-

 :نداختم و گفتمشونه ای باال ا
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 !دونم،شاید منو با یک نفرِ دیگه اشتباه گرفتهمنم نمی-

به مهمونا نگاهی انداختم اما خبری از ای باال انداخت و دیگه هیچی نپرسید.اونم شونه

 !صدرا چیه؟ صدرا و فَریا نبود.باید بعداً زنگ بزنم به فَریا و ازش بپرسم معنیِ حرفهای

قصیدند اما من یکدفعه دلشوره گرفته بودم و رهمه وسط جمع بودند و می

 .شدو قلبم هِی پُر و خالی میدونستم چمه!یه چیزی تنمی

کردم قراره یه احساس میاولین باری بود که همچین حسی داشتم و نگران بودم.

از به دیبا که آروم کنارم نشسته بود نگاه کردم و بیشتر عصبی شدم.اتفاقی بیفته!

خواست سرش اِنگار که قراره بدبخت بشه بیزار بودم و دلم مینهو اِنگار اینکه آروم بود

به اطراف نگاه دوباره دلشوره اومد سراغم،داد بزنم و بگم ناراحت باش و از من بترس!

 !ترسیدمکم داشتم میخبری از فریا و صدرا هم نبود و کم.کردم

ها داشتم از مدت یکدفعه به خودم اومدم و شوکه شدم از اینکه من بعد

گوشیمو از چشمهامو بستم و صدای آالرمِ گوشیم باعث شد بازشون کنم.ترسیدم.می

سریع جواب دادم و صدای .ی خونه نگاه کردمجیبم درآوردم و با تعجب به شماره

 :حالِ مادرم پیچید تو گوشیبی

 کامبیز مادر،کجایی؟-

 :با نگرانی پرسیدم

 !شده؟چی-

 :گفت حالهمونطور بی

 !کنهقلبم درد میبیا خونه،-

 :چشمهام از ترس گُشاد شد و گفتم
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 !کنفقط یکم دیگه صبراالن میام دورت بگردم،-

 

 [پارت نود و دوم]

 

 :گوشیو که قطع کردم دیبا پرسید

 شده؟کی بود؟چی-

 :دستشو گرفتم و گفتم

 !باید همین االن بریم خونه-

مخصوصاً گیسو از خونه خارج شدیم.با بلندش کردم و جلوی نگاهِ متعجبِ همه،

شد خودمو کردم،اگه مادرم طوریش میبیشترین سرعتِ ممکن رانندگی می

 :دوباره پرسید بخشیدم.دیبا با ترس و نگرانینمی

 !ری؟شده کامبیز؟چرا اِنقدر تند میآخه چی-

 :با خشم و کالفگی گفتم

 !فهمیانقدر سوال نپرس،رفتیم خونه می-

د و دیگه سوال نپرسید و خودشو روی صندلی جوری جمع کرده بود سرشو تکون دا

االن معنیِ ی جاده شدم.چشم ازش برداشتم و خیرهداد کلی ترسیده.که نشون می

قراری فهمیدم،حالِ مادرم بد شده بود که اِنقدر بیم رو میو دلشوره ترس

دیبا رو هم گرفتم و  یدیم و از ماشین به سرعت پیاده شدم،دستِکردم.باالخره رسمی

 :شدم و صداش زدم به سرعت واردِ خونهدنبالِ خودم کشوندم.

 مامان،مامان جان،کجایی؟-
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صدایی نشنیدم،دستِ دیبا رو وِل کردم و دویدم سمتِ اتاقِ پنهانِ داخلِ عمارت.به 

رون با نگرانی دویدم بی.اما مادرم اونجا نبود،سرعت درِ اتاق رو باز کردم و رفتم داخل

 :که دیبا صدام زد

 .بیا اینجا،کامبیز-

عصبی رفتم به سمتش و خواستم داد بزنم که دیدم مادرم کنارِ پاهاش روی زمین 

دستمو گذاشتم کنارِ با ترس نشستم روی زمین و صداش زدم اما جوابی نداد..افتاده

دیبا نس.کشید خیالم راحت شد و زنگ زدم به اورژاگردنش و از اینکه هنوز نفس می

ای ایستاده بود که رفتم به سمتش و دستشو گرفتم،بعد بردمش طرفِ شده گوشهمات

 :بعد بهش گفتمنفره و نشوندمش رو مبل.مبلِ سه

 .تو همینجا بمونبرم بیمارستان،تا من مادرمو می-

 :ی آرومی گفت و پرسیدباشه

 مامانت حالش خیلی بده؟-

 :به مادرم نگاهی انداختم و گفتم

 .آره،حالش خیلی بده-

ی مامان بودم که دستش روی بدنم نشست و در حالِ جستجو بود که همینطور خیره

 :پرسیدم

 کنی؟چیکار می-

 !گردمدارم دنبالِ دستت می-

 :گیج و سردرگم نگاش کردم که باالخره دستمو گرفت تو دستش و گفت

 .شهنگران نباش،چون من مطمئنم حالش خوب می-
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استم پرید و دستمو عصبی از تو دستش کشیدم بیرون.هُلِش دادم که دوباره پلکِ ر

 :وِلو شد روی مبل و گفتم

 !دیها برای من انجام میه از این خودشیرینیکی آخرت باشه دفعه-

موقع کالفه چشم ازش برداشتم و همونزد!لرزید اما باز هم لبخند میدستاش می

سوارِ آمبوالنس کردیم و من هم پشتِ آمبوالنس رسید و به کمکِ اونا مادر رو 

 .آمبوالنس کنارِ مادرم نشستم و حرکت کردند سمتِ بیمارستان

 

 [پارت نود و سوم]

 

 ''فَریا''

 :ردم و گفتمککرد.با ترس نگاش آوری رانندگی میداشت با سرعتِ سَرسام

 .تر صدراآروم-

بارید نگام می با سرعت برگشت به سمتم و با چشمهایی که از عصبانیت ازش خون

تونم بگم در نُطفه خفه شدم و ترجیح دادم ساکت باشم.باالخره بعد به جرعت میکرد.

 :از کلی رانندگی گوشه ای ایستاد و مثلِ آوار خراب شد روم

کرد؟چرا باید با فَریا دهن باز کن و بگو دوست پسرِ عوضیِ تو کنارِ دیبا چیکار می-

 !دیبا عقد کنه؟!هان؟

کردم و سکوت کرده فقط نگاش میزدن نداشتم،لرزید و قدرتِ حرفمیدست و پام 

 :ی مانتومو گرفت تو دستش و گفتبودم که یقه

 .اینطوری به من زُل نزن و فقط حرف بزن تا بیشتر از این عصبی نشدم-
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 :با اینکه خیلی ترسیده بودم اما به سختی لب باز کردم و گفتم

چندبار سعی کردم جلوشو بگیرم اما متِ دیبا.من واقعاً نمی دونم چرا رفته س-

دونم چرا دیبا قبول کرده که حتی نمیکنه.نشد،چون کامبیز هرکار دلش بخواد می

 . گیجم و سردرنمیارم چه خبرهصدرا من واقعاًباهاش ازدواج کنه.

 :ای از عصبانیتش کم نشد و گفتحتی ذره

 ه؟پسرِ تو بوده و با نقشه دنبالش پس چرا به دیبا نگفتی که کامبیز قبالً دوست-

 :سرم رو به زیر انداختم و گفتم

 !الیی سرش میارهباگه به دیبا بگم یه  آخه تهدیدم کرد-

 :م برداشت و با کالفگی گفتدستشو از روی یقه

 !گمچیو به دیبا میمگه شهرِ هِرته؟من خودم همه-

 :مهوا دستشو گرفتم تو دستم و گفتبا ترس و بی

 ترسم.اگه بالیی سرِ دیبا بیاره چی؟کارو نکن صدرا،من از کامبیز میاین -

 :کالفه سرشو تکون داد و گفت

 .باید در موردش فکر کنم-

گرفت.من داشتم به سری به معنای تایید تکون دادم و بینمون رو یه سکوتِ عمیق فَرا

ماشین رو راه  صدرامده بود.بار به چشمم اوکردم و اِنگار برای اولینصدرا فکر می

 :انداخت و قبلش گفت

چه خواستم هرخوام.واقعاً اعصابم خورد بود و فقط میازت بخاطرِ رفتارم عذر می-

 .زودتر بفهمم موضوع از چه قراره
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 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .اشکالی نداره،اتفاقاً خیلی از اینکه اِنقدر به فکرِ دیبا هستی خوشحالم-

ریخت.دستپاچه شدم و نگاهمو از روش لبم فروآن قباالخره خندید و یه

کردم یه زد و حس میتند میقلبم تنددونستم داره چه بالیی سرم میاد.برداشتم.نمی

 !چیزی تو وجودم تغییر کرده

 

 [پارت نود و چهارم]

 

 ''سمیرا''

ی دیبا و مربی رو دو روزه که اومدیم اردوی تیمِ ملی و من هنوز کنجکاوم رابطه

نفر داشت شستم که یکدفعه صدای درِ اتاق اومد.یکداشتم صورتم رو میبفهمم.

ترس نزدیکِ در شدم و از چشمی بیرون رو نگاه با!کوبیدشدت به در میبه

محضِ بازشدنِ بهسرعت درو باز کردم.ی مضطربِ آقای مقدم رو دیدم و بهچهره،کردم

کردم و حرکاتش نگاه میتعجب به بادر،خودشو انداخت داخل و درو بست!

زد و از نفس مینفسسردرنمیاوردم چه خبره.کنارِ در سُر خورد و وِلو شد روی زمین،

 :نگاهی بهم انداخت و گفت.ریختصورتش عرق می

 .لیوان آب بده لطفاًیه -

سریع یه ای گفتم و رفتم تا براش آب بیارم.همونطور که گیج و سردرگم بودم باشه

نفس آب رو نوشید و یه نفسِ عمیق یهش بردم و دادم بهش.لیوان آب برا

 :کنارش روی زمین نشستم و پرسیدمکشید.

 شده آقای مقدم؟چی-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

194 

 

دونستم دستپاچه سرم رو به زیر انداختم و نمیزُل زد تو چشمهام و سکوت کرد.

 :چیکار کنم که گفت

 !ردم ایرانباید هرچه زودتر برگتو دردسرِ بزرگی افتادم،-

 :سرعت سرمو آوردم باال و گفتمبه

 !پس مسابقات چی میشه؟-

 :کالفه دستی به موهاش کشید و گفت

 .باید بگم یکیو از ایران بفرستند اینجا و من برگردم-

 شده؟آخه مگه چی-

 :دوباره نگام کرد و گفت

 !کش دنبالِ مننعده آدم یه-

شده از چشمهای گشادبا ترس جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای جیغم بلند نشه و با 

 !کش؟ی آقای مقدم شدم!آدمحیرت خیره

 :لب تکرار کردم و دامون گفتچندبار زیرِ

 !کشآره،آدم-

 :سختی پرسیدمدستامو از جلوی دهنم برداشتم و به

 !آخه چرا؟-

 .دیدمچون همین االن چیزایی رو دیدم که نباید می-

 :منکه از ترس به لُکنت افتاده بودم پرسیدم

 کردید؟نم داشتید...از...از...دستِ اونا فرار میاال-
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 :سری به معنای تائید تکون داد و گفت

رم برای همین باید هرچه زودتر برگردم ایران،چون اگه بمونم مطمئناً یه بالیی س-

 .میارن

 :سریع گفتم

کیو اونا که همین االنشم فهمیدند شما داخلِ این هتل اِقامت دارید،پس مطمئناً ی-

 خواین در برید؟یاونوقت چطوری مرن مراقبِ شما باشه.زامی

 

 [پارت نود و پنجم]

 

 :چشمهاشو بست و وقتی بازشون کرد گفت

 !به کمکِ تو-

 :با چشمهای گشادشده از تعجب نگاش کردم و گفتم

 !من؟-

 :خندید و گفت

 !آره تو-

 :م گرفت و پرسیدمخودمم خنده

 !میاد؟آخه چه کمکی از دستِ من بر-

 .نگ بزن برامون صبحانه بیارندگم،االنم پاشو زش بهت میال به موقعحا-

 :رسیدماز اینکه اِنقدر پررو بود با حرص نگاش کردم و قبل از اینکه زنگ بزنم،ازش پ
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 شی؟ی دیبا میراستی شما چیکاره-

 :با تعجب نگام کرد،اَبرویی باال انداخت و پرسید

 !شناسی؟دیبا رو از کجا می-

 :م و گفتملبخندی زد

 .شممن دوستِ صمیمی-

 :سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت

 .منم پسرعموشم-

 :اَبرویی باال انداختم و گفتم

 .آهان که اینطور-

جاش،گوشیِ وقتی تلفن رو گذاشتم سرِتلفن رو برداشتم و سفارشِ صبحانه دادم.

گوشیش و بست.ش نگاهی انداخت و با کالفگی چشمهاشبه صفحهدامون زنگ خورد.

 :خورد که باالخره جواب دادهمینطوری زنگ می

 .سالم مامان جان-

-..................... 

 بله خوبم،شما خوبی؟-

-....................... 

 :یکدفعه یه لبخند نشست رو لبش و گفت

 !واقعاً دیبا عقد کرد؟-

 :اِنگار به گوشام شک داشتم که گفتم
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 !چی؟-

 :شو گرفت رو لبش تا ساکت باشم و به مادرش گفتو انگشتِ اشارهدامون نگام کرد 

 .الهی خوشبخت بشه.مامان حواست به هامون باشه-

-......................... 

 .دونم،ولی باالخره براش سختهمی-

-.................... 

 .باشه سالم برسون،خداحافظ-

 :پرسیدم وقتی گوشیشو قطع کرد و برگشت به سمتم با ناباوری

 !واقعاً دیبا عقد کرد؟-

 :سری به معنای تایید تکون داد و باز پرسیدم

 اسمِ همسرش چیه؟-

 کامبیز،چطور مگه؟-

 !وایِ بلندی گفتم و وِلو شدم روی زمین

 

 [پارت نود و ششم]

 

حرفهای فَریا یادم اومد...سمیرا کامبیز آدمِ بدیه،اون دوست پسرِ من بوده ولی 

واد بره سمتِ دیبا!صدبار منو تحریک و مجبور کرد که دیبا رو خدونم چرا مینمی

خواستم بخاطرِ دیبا بگذرم اما عاشقش کنم اما من قبول نکردم و حتی از شرافتم می

خواد بازم راضی نشدم دیبا رو بفروشم،ولی اینو مطمئنم که کامبیز تا به چیزی که می
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خواد،ولی ما نباید دیباست و اونو میشدت دنبالِ داره و اون االن بهنرسه دست برنمی

خوام که کمکم تونم جلوشو بگیرم و ازت میبزاریم که به دستش بیاره.من تنهایی نمی

کنی سمیرا...اون روز به حرفهای فریا خندیدم و توجهی بهش نکردم اما حاال حرفهای 

 :فریا به حقیقت پیوسته و من نتونستم کاری بکنم.دامون ازم پرسید

 ؟چرا اینطوری شدی؟شدهچی-

 :نگاش کردم و گفتم

 !گردم ایرانمنم با شما برمی-

 :با تعجب نگام کرد و گفت

 !اما تو مسابقه داری-

 :ای باال انداختم و گفتمخیال شونهبی

 !گردم ایرانبرام مهم نیست،منم برمی-

چشمهام هامو گرفت تو دستاش!هوا شونهعصبی از جا بلند شد،اومد طرفم و بی

 :زد که گفتتند میید سمتِ دستاش و قلبم تندچرخ

تر از مسابقه ی آخه چه اتفاقی مهمتو واسه رسیدن به اینجا کلی زحمت کشیدی،-

 تیم مِلیه؟

یه قطره اشک چکید رو هام رها شد.خودمو کشیدم عقب و دستاش از روی شونه

 :م و گفتمگونه

ی مسابقات و ضرم بخاطرش از همهچیزی تو دنیاست و حاتر از هردیبا برای من مهم-

 !های دنیا بگذرمجایزه

 :گیج نگام کرد و گفت
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 !فهمم واقعاًبخاطرِ دیبا،نمی-

 :نشستم روی مبل،سرمو با کالفگی گرفتم تو دستام و گفتم

 !کرددیبا نباید با کامبیز ازدواج می-

 :اونم سریع نشست و با نگرانی پرسید

 !اسی؟شنمنظورت چیه؟مگه کامبیز رو می-

 :سرمو به معنیِ تایید تکون دادم و گفتم

 !اون آدمِ خوبی نیست و با نقشه اومده سمتِ دیبا-

 !دونی؟تو از کجا می-

 :تمهِقم بلند شد و گفاِنقدر دلم به درد اومده بود که هِق

موندم و از اومدم اینجا،کاش پیشِ دیبا میفریا بهم گفت و من باور نکردم.کاش نمی-

 .کردمصرفش میاین کار من

 :دامون هم عصبی شد و گفت

 آخه چرا رفته سمتِ دیبا؟-

 .دونیممن و فریا هم نمی-

 

 [پارت نود و هفتم]

 

ودیم که هوای خودمون بوای بینمون سکوت شد و هرکدوممون تو حالچند دقیقه

 :دامون گفت
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سابقه شرکت االن دیگه عقد کردند و کاری از دستِ تو برنمیاد،پس باید بمونی و تو م-

 !کنیمکنی.وقتی برگشتیم یه فکری براش می

 :با تعجب نگاش کردم و گفتم

 !وقتی برگشتیم؟!مگه قرار نیست زودتر برگردی؟-

 :نگام کرد و گفت

 !گردیمرمیکنم و بعدِ مسابقات با هم بنه صبر می-

 !اما جونتون در خطره-

 :نفسِ عمیقی کشید و گفت

 !ترنمسابقه و دیبا مهماالن دیگه جونِ من مهم نیست،-

ناباورانه نگاش کردم و حسی بهم دست داد که برام تازگی داشت.با اینکه خودش اینو 

 :میخواست اما نمیتونستم قبول کنم جونشو به خطر بندازه پس گفتم

 !دم که جونتونو به خطر بندازیدرو به شما نمیمن این اجازه-

کردم که دیدم یرِ خنده.با تعجب نگاش میای نگام کرد و بعد یکدفعه زد زثانیهچند

 :فتمگکنه.آخر طاقت نیاوردم و یمخنده و نگام همینجوری داره می

 خندی؟چرا اِنقدر می-

 :سرشو تکون داد و گفت

 !مامانمی دم،یه لحظه فکر کردمآخه همچین گفتی اجازه نمی-

 :چپ نگاش کردم،بعد گفتماشکامو با حرص پاک و چپ

 !شریف داریدمزه تخیلی بی-
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 :شو گرفت و گفتجلوی خنده

 .ببخشید خب-

 :با حرص نگاش کردم و گفتم

 خواین بمونید؟حاال واقعاً می-

 :سرشو به معنیِ تایید تکون داد و گفت

 !مونمآره و از این به بعد داخلِ اتاقِ تو می-

هم ترسیدم از حدقه بزنه بیرون.دامون چشمهام از حیرت چنان گشاد شده بود که می

 :وقتی این حالتم رو دید پرسید

 چرا اِنقدر شوکه شدی؟-

جور وخودمو جمعپرسید چرا شوکه شدم؟!خیلی پردو و وقیح بود.تازه داشت می

 :کردم و گفتم

گید که میخواین داخلِ اتاقِ من بمونید.هر مثلِ اینکه شما نامحرمید و دارید می-

 .شدزده میای هم جای من بود،حیرتدخترِ دیگه

 :م و گفتخیلی خودمونی زد رو شونه

 !زیاد سخت نگیر،قرار نیست اتفاقی بیفته-

 :از خجالت لبمو به دندون گرفتم و گفتم

 .گذریدآقای مقدم شما دیگه دارید از حدتون می-

 :چشمکی بهم زد و گفت
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منو دامون صدا کن و راحت باش،بعدشم من فقط باهات شوخی کردم ولی مجبورم -

 نکنه.میارن دَخلَمو بمونم تنها و  تو بمونم وگرنه اگه برم داخلِ اتاقِ خودم داخلِ اتاقِ

 بمیرم؟ خوادمی دلت

 :سریع گفتم

 .شمنه اصالً،ولی خب منم معذب می-

 :لبخندی زد و گفت

االن باید کمکم کنی وسایلمو از اتاقِ بغلی کنیم.برای معذب بودنِ تو هم یه فکری می-

 .توانتقال بدم به اتاقِ 

 :کالفه نگاش کردم که گفت

 قبوله سمیرا خانم؟-

 :م گرفت و گفتماز لحنش خنده

 !قبوله آقا دامون-

 

 [پارت نود و هشتم]

 

 ''دیبا''

شه بزرگ و دَرَندَشته تنهام و دو روزه تو این عمارت که از حال و هواش معلوم می

سه بار زنگ م هم دوکامبیز از شبی که مادرشو برد بیمارستان هنوز برنگشته.خانواده

م اِنقدر بینم خانوادههنوزم باورش برام سخته وقتی میزدند و حالم رو پرسیدند.

تر از همه برام عجیبای مخالفت نکردند.آسون با شرایطِ کامبیز کنار اومدند و ذره
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شب پیش فهمیدم مادری  وجودِ مادریه که کامبیز ازم پنهان کرده بود و من تازه دو

مگه خواهرِ تر اینکه گیسو چرا دو روزه خونه نیومده؟!د داره و باز هم عجیبهم وجو

جواب و مبهم دو روزه که ذهنم رو مشغول کرده و ؟!این سوالهای بیکامبیز نیست

تو این دو روز انقدر واسه خوردنِ غذا .تونم حتی با آسایش و راحتی بخوابمنمی

 .سختی کشیدم که از خوردن هم بیزار شدم

ی آقای احتشام برای تدریسِ رفتم خونهم سر رفته بود و امروز باید میحوصله

تو افکارِ خودم غرق .تونستم برماومد منم نمیاما تا کامبیز نمی،موسیقی به شادی

بودم که صدای درِ خونه اومد و بعد صدای کامبیز که داشت خطاب به مادرش 

 :گفتمی

 از هوس کردی برگردی بیمارستان؟نکنه ب،مواظب باش مادرِ من-

 :و بعد صدای مادرش پیچید تو گوشم

 .تو حرص نخورجان،باشه کامبیز-

 از جا برخاستم.شون بلند شداینو گفت و بعد صدای خنده

 :و با صدای بلندی گفتم 

 !سالم-

ثانیه صدای  شد که بعد از چندسکوت شد و فقط صدای نفسهامون شنیده می

 : کامبیز به گوشم رسیددارِ مادرِبغض

 !سالم دیبا جان-

دارش هم تعجب کردم و هم یه احساسی بهم دست داد که از شنیدنِ صدای بغض

شناخت که اِنقدر صمیمی دونست و منو میچیو میاِنگار مادرش همه.فهمیدم چیهنمی

 :کامبیز اما مثلِ همیشه بهم پَرخاش کرد.صدام کرد
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 ؟چرا نرفتی داخلِ اتاقت؟کنیتو این وسط چه غلطی می-

 :دار شده بود گفتمسرمو انداختم پایین و با صدایی که از بغض خَش

 !مثلِ اینکه یادت رفتهمن نابینام،-

 :رحمیِ تمام گفتخندید و با بی

تونی بری چه برسه که بخوای یادم نبود تو با اون چشمهای ناقصت راهِ راست هم نمی-

 !ها باال بریاز پله

 :ردآمیزِ مادرش کمی آرومم کدلم شکست و صدای اعتراض

 !کامبیز خجالت بکش-

 :نبود که گفت دادنِ من مهماما کامبیز اِنگار براش هیچی جز زجر

 !مامان شما دخالت نکن-

 :بعد هم یکدفعه دستِ منو گرفت و گفت

 .بیا ببرمت اتاقت-

 .الها بابعد هم دستمو کشید و دنبالِ خودش کشوند از پله

 

 [پارت نود و نهم]

 

حتی  تونستمداد که درد تو کلِ وجودم پیچیده بود اما نمیدستمو چنان فشار می

لم !باالخره رسیدیم باال چون صدای درِ اتاق رو که باز کرد شنیدم و بعد هُاعتراض کنم

 :داد داخلِ اتاق و گفت
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 !اینم اتاقِ تو-

م و درد گرفت اما به روی خودم نیاوردم اِنقدر محکم افتادم روی زمین که شونه

 :صداش کردم

 !کامبیز؟-

 :ش رو شنیدم و بعد هم صدای خودش روهای عصبیصدای نفس

 کنی؟چه مرگته که منو اینطوری صدا می-

ا باز هم به روی خودم شد از درد،امتیکه میی قبل دلم تیکهتر از لحظههر لحظه بیش

 :نیاوردم و پرسیدم

 ه؟االن ساعت چند-

 .ظهرساعت سه بعداز-

 :تردید داشتم که بهش بگم اما دلمو زدم به دریا و گفتم

ی یکی از شاگردهام و زیبا هم باید باهام ساعتِ پنج کالسِ آموزشی دارم خونه-

 شه برم؟بیاد،می

 گی؟ی آقای احتشام رو میکالسِ آموزشی خونه-

 :با تعجب پرسیدم

 !دونی؟تو از کجا می-

 :شنیدم و بعد گفت شوصدای خنده

 !ی تو ندونمیه درصد فکر کن من کوچکترین چیز رو درباره-

 :سعی کردم لبخند بزنم و گفتم
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 !دونیچیز رو در موردِ من میخوبه که همه-

 !کنمچون اینطوری هر وقت که دلم بخواد و هرطور که بشه اذیتت می،آره خوبه-

باسمو مثلِ همیشه گرفت تو دستاش و ی لیقه م گرفت و هیچی نگفتم که دوبارهخنده

 :گفت

 .نخند دخترِ خوب،نخند-

 شه برم یا نه؟فقط بگو بهم که میخندم،باشه نمی-

 :مو ول کرد و در کمالِ ناباوری گفتیقه

 !شهآره می-

کردم اجازه بده شد رو شنیدم.فکر نمیاینو گفت و صدای قدمهاش که داشت دور می

به زیبا زنگ زدم که بعد از .کردمم مثلِ همیشه اشتباه میاما مثلِ اینکه باز،برم

 :خوردنِ دو بوق جواب داد

 جونم دیبا؟-

ی آقای خونه ساعتِ پنج باید بریمنیم بیا دنبالم.امروز ساعتِ چهاروجون،سالم زیبا-

 .احتشام

 .باشه عزیزم،آدرسو برام بفرست میام دنبالت-

یستم،برای نبگم که آدرس رو حتی منم بلد  دونستم چطوریکمی فکر کردم و نمی

 :همین گفتم

 !یاد داره آدرسواز رامیال بپرس،-

 .باشه،فعالً خداحافظ-
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 .خداحافظ-

 

 [پارت صدم]

 

دیگه یاسمینی وجود نداشت که .گوشیو قطع کردم و تازه عمقِ فاجعه رو فهمیدم

مو مین نشستم و کالفه سرروی ز.مدونستم چیکار کنآرایشم کنه و من االن واقعاً نمی

 :گرفتم تو دستام که صدای نحسِ کامبیز رو شنیدم

 چرا ماتم گرفتی؟شده؟چی-

سرمو آوردم باال و بدونِ اینکه ببینم کدوم طرف ایستاده سعی کردم بوی ادکلنش رو 

 :حس کنم و گفتم

ار حاال چیک.من بلد نیستم آرایش کنم و اینجا یاسمین هم نیست که آرایشم بکنه-

 کنم؟

 :ش بلند شد و بعد گفتدوباره صدای خنده

 !کنمخودم آرایشت می-

 :دهنم از تعجب باز موند و پرسیدم

 !واقعاً؟-

کشید و انگار یه موادِ آرایشی رو خیلی نرم روی صورتم می.گفت آره و بعد شروع کرد

رد تو شوک کیمهایی که داشت من رو آرایش تو تمومِ لحظه!ای بودآرایشگرِ حرفه

کردن هم یاد داشته باشه و شد که کامبیز با این اخالقِ بدش آرایشبودم و باورم نمی

 :یه ربعی طول کشید و بعد گفت!اِنقدر حوصله به خرج بده
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 .خب دیگه تموم شد-

یه لحظه بغض .شداما حیف که نمیتونستم خودمو ببینم،خواست میخیلی دلم می

صدای کامبیز .ممکن بوداما اینم غیرِه زمان به عقب برگرده،خواست ککردم و دلم می

 :رو که شنیدم به خودم اومدم

 ره،فهمیدی؟ی زحمتام به باد میدیبا گریه نکنی که همه-

 ویه نفسِ عمیق کشیدم .خوردمسری به معنای تایید تکون دادم و بغضمو فرو

 :پرسیدم

 م خوب شده؟قیافه-

 :بعد گفت ش بلند شد وصدای خنده

 !تو که خودت زشتی ولی آرایشی که من کردم باعث شده خیلی خوشگل بشی-

ش یکدفعه صدای خنده.م گرفتتر شد و منم خندهش بلنداینو که گفت صدای خنده

 :قطع شد و بعد گفت

 !شمبهتره زیاد نخندی،چون خوشم نمیاد و عصبی می-

 :م رو گرفتم و گفتمجلوی خنده

 شد؟ره خندیدم،چیذحاال مگه یه-

 :رحمیِ تمام گفتبا بی

 !تو فقط باید گریه کنی-

 :حرصم گرفت و گفتم

 .مونهباشه،یادم می-
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راضی فکر کرده کی هست که ی ازخودی دیوانهپسره.گفت خوبه و از اتاق رفت بیرون

از بس ترسمو بهش نشون دادم البته حقم داره بهم دستور بده،.دهبه من دستور می

 .ترسم راحتهالش از اینکه ازش میخی

 چ

 [پارت صد و یکم]

 

 ''شاهرخ''

فهمیدم چه چیزی در اون دخترِ کردم و نمیی شادی نگاه میزدهبه حرکات شتاب

باالخره کالفه از .آروم و قرار ندارهوقت قراره بیاد،نابینا اِنقدر مجذوبش کرده که هر

 :آمدهای زیادش عصبی داد زدمورفت

 !هبس-

 :و پرسید برگشت به سمتمرفت ایستاد،خیلی ترسید و همونجایی که داشت راه می

 با منی داداش؟-

 :سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم

 .سرم گیج رفتبله با تواَم،-

 :سرشو به زیر انداخت و گفت

 !چی مرتب باشهخوام همهمیآخه االن استادم میاد،-

 :پوزخندی زدم و گفتم

وآتیش پس چرا داری خودتو به آببینه،ه خواهرِ من اون که هیچی رو نمیآخ-

 زنی؟می
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 :با ناراحتی نگام کرد و گفت

 !تونه حس کنهبینه،اما میجا رو نمیدرسته هیچ-

 :ای کشیدم و پرسیدمپوفِ کالفه

 آخه چرا اِنقدر اون دختر برات مهمه؟-

 :کرد گفتهمونطور که نگام می

تازه اولین استادیه که اِنقدر باهام خوب رفتار .ونه و دلش هم پاکهاون خیلی مهرب-

 .کنهمی

 :کمی به حرفهاش فکر کردم و بعد گفتم

 !فهممت شادیمن هنوزم نمی-

ه که چون تو بعدِ از دست دادنِ خاطره تمامِ احساساتتو از دست دادی و االن طبیعی-

 .هیچی رو حس نکنی

ی شادی شدم،که امو آوار کرد روی سرم و خشمگین خیرهآوردنِ اسمِ خاطره بازم دنی

 :وقتی نگاهمو دید ترسید و گفت

 .ببخشید داداش-

برای همین جلوی بار بعد از مرگِ خاطره خواستم زیاد بداخالق نشم،برای اولین

 :خشمم رو گرفتم و گفتم

 !ایرادی نداره-

دوتامون نگاهمون .راومدبا تعجب نگام کرد و خواست حرف بزنه که آیفون به صدا د

کشیده شد به سمتِ آیفون و این شادی بود که با خوشحالی دوید سمتِ آیفون و 

 :گفت
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 !حتماً استاد مقدمِ-

ای دیبا همراه با اون بعد از چند دقیقه.فهمیدمهنوزم دلیلِ این همه شادیشو نمی

حدِ یه دختر ازبیشیِ بار از زیبایپرستارِ گستاخش واردِ خونه شدند و برای اولین

 !شوکه شدم

 

 [پارت صد و دوم]

 

که با صدای شادی به ی دیبا بودم تا اینشد که خیرهای میثانیهحواسم نبود و چند

 :خودم اومدم

 .داداش،خانم مقدم سالم کردند-

 :خواستم سالم کنم که زیبا پرستارش با پرروییِ تمام گفت

 !دهفکر کنم زبونِ آقای احتشام رو موش خور-

بار دیبا جوابِ زیبا این.با حرص نگاهش کردم که با زدنِ پوزخندی بیشتر عصبیم کرد

 :رو داد و گفت

 !جان ادب رو رعایت کنزیبا-

خواد ی گستاخ همش دلش میای گفت و من دلم خنک شد.دخترهزیبا با غیظ باشه

دتی شادی به همراهِ تونه روی منو کم کنه.باالخره بعد از مجواب منو بده،فکر کرده می

دیبا و زیبا رفتن سمتِ پیانو و تمرین رو شروع کردند.مثلِ روزهای دیگه اول دیبا 

پشتِ پیانو نشست و آهنگی رو نواخت و منم همونجا نشستم و از شنیدنِ آهنگ 

ی کوتاهی رو یاد گرفته بود و بعد دیبا بلند شد و شادی نشست،قطعهلذت بردم.

ین بودند که گوشیِ دیبا زنگ خورد و بعد از گفتنِ ببخشیدی از زد.وسطِ تمرهمونو می
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دونم ی دیگر سالن و زیبا ازش دور شد.نمیجا بلند شده و به کمکِ زیبا رفت گوشه

حسِ کنجکاوی بود یا فضولی که از جا بلند شدم و بدونِ اینکه کسی ببینه رفتم 

ب داد و با ترسی که از پشتِ ستون قایم شدم تا بتونم حرفهاشو بشنوم.گوشیو جوا

 :صداش کامالً مشخص بود گفت

 !سالم-

لحظه بیشتر از دیدم که دیبا هرشنیدم حرفهای آدمی که پشتِ خط بود اما مینمی

 :ای سکوت کرد و بعد گفتترسه.چندثانیهقبل می

 شناسن.آخه چرا؟آخه چرا باید دروغ بگم؟اونا که منو یا تورو نمی-

 :ب گشاد شد و گفتایندفعه چشمهاش از تعج

 !باید چیکار کنم؟-

 :جلوی دهنشو با ترس گرفت و گفت

 !خیالش شو،توروخداکارو بکنم.توروخدا بیتونم ایننه،نه،من نمی-

 :امید گفتدنده بود چون دیبا نااما مثلِ اینکه کسی که پشتِ خط بود سمج و یک

 ....اما-

ام و فکرم کامالً مشغول شده سریع برگشتم سر ج.و گوشی رو گذاشت داخلِ جیبش

یعنی اون کی بود که دیبا اِنقدر ازش ترسید و چه کاری ازش میخواست که انجام بود.

به خودم لعنت فرستادم که اصالً چرا بلند شدم و حرفهای دیبا رو گوش دادم که بده؟!

و فردِ هِی داشتم به دیبا .اعصابم خیلی خورد شده بود.حاال به این حال و روز بیفتم

کردم و سردرنمیاوردم چرا انقدر این موضوع برام مهم شده ولی پشتِ تلفن فکر می

یکم که فکر کردم دیدم بایدم این موضوع برام مهم باشه چون دیبا استادِ تنها 

 .خواهرم بود و زندگیِ خواهرم برام مهم بود
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 [پارت صد و سوم]

 

 ''دیبا''

دلیلِ این رفتارِ ونستم روی کارم تمرکز کنم.تترس کلِ وجودمو پُر کرده بود و نمی

چیزی رو دونستم چرا از من همچیننمیفهمیدم.کامبیز و حرفی که زد رو نمی

لرزید زیبا رو صدا زدم و زیبا اومد نزدیکم و صداشو خواد!با ترس و پاهایی که میمی

 :شنیدم که پرسید

 !چرا رنگت پریده دیبا؟-

 :یست تکون دادم و آروم بهش گفتمسری به معنای اینکه هیچی ن

 !حواست باشه آقای احتشام و شادی نباید بفهمند من ازدواج کردم-

 :زد پرسیدبا تعجبی که تو صداش موج می

 !آخه چرا؟-

 .گم گوش کنهیچی نپرس و فقط به حرفی که می-

 :ما،گفتشد تعجبِ تو صداش رو حس کرد اهنوزم می

 .گمباشه چیزی نمی-

 :و گفتملبخندی زدم 

 .بهتره برگردیم پیشِ شادی-

 :ای گفت و دستمو گرفت تا بریم پیشِ شادی.وقتی رفتیم پیشِ شادی پرسیدباشه
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 اتفاقی افتاده استاد؟-

 :هول و دستپاچه گفتم

 نه،چطور مگه؟-

 .ریدهپآخه رنگتون بدجور -شادی

 :با مِن مِن گفتم

 .نه...نه...خو...خوبم،بهتره کالسو ادامه بدیم-

نواخت تمامِ حواسم وقتی داشت آهنگ میای گفت و نشست پشتِ پیانو.دی باشهشا

فهمیدم که چرا باید یه آخه نمیتونستم تمرکز کنم.پیشِ حرفهای کامبیز بود و نمی

و  کاری کنم شاهرخ احتشام عاشقم بشه،اونم عاشقِ منی که همسر دارم!حالم بد بود

 :گفتم

 .کنیم این قطعه روی بعد با هم کار مییست،جلسهجان من امروز حالم خوب نشادی-

باشه ای گفت و همراهِ زیبا از اون خونه خارج شدیم.زیبا منو رسوند خونه و 

عصبی راه رفتم و از .وقتی واردِ خونه شدم صدای کامبیز رو شنیدم که سالم کرد.رفت

 :مدستم برای تشخیص کمک گرفتم و باالخره به مبل رسیدم،نشستم و پرسید

 آخه چرا کامبیز؟-

 :اونم صداش خشمگین و عصبی بود و گفت

 !تو باید شاهرخ رو عاشقِ خودت بکنی-

م دیگه نتونستم تحمل کنم و اشکام یکی پس از دیگری از هم سبقت گرفتند و گونه

 :رو خیس کردند.با صدایی که پر از خواهش بود گفتم

 !کارو با من نکن،من زنتم لعنتیاین-
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دهنم درد گرفت و طعمِ خون رو احساس کردم که نفسم باال  یکدفعه چنان

 :م رو گرفت تو دستاش و داد زداومد،کامبیز زده بود تو دهنم.بعد هم یقهنمی

 .تو زنِ من نیستی فهمیدی؟من از تو متنفرم-

ریخت رو بگیرم که هِقم بلند شد و سعی کردم جلوی خونی که از دهنم میهِق

 :دستم شنیدمبیز رو دقیقاً بغلیکدفعه صدای مادرِ کام

 !کارو نکنیدستت بشکنه کامبیز که با این دختر این-

 :بعد هم انگار دستمالی رو روی لبم کشید و با لحنِ مهربونی گفت

 .گریه نکن عزیزدلم،گریه نکن-

 

 [پارت صد و چهارم]

 

ادِ مادرم و محبتِ مادرِ کامبیز بیشتر اشکمو درآورد و باعث شد که یلحنِ مهربون و با

خبر بودم و ندیده بودمشون ولی اِنگار یک مهربونیاش بیفتم.دو روز بود که ازشون بی

 :کنم گفتی دید بیشتر دارم گریه میمادرِ کامبیز وقتگذشت.قرن می

 ؟ریزی؟حیفِ چشمهات نیستعزیزکم آخه چرا انقدر اشک می-

 :فتگهمه محبتشو بدم اما کامبیز خواستم جواب این

ی خاله نیست که بهش لی به الالش نزار،اینجا خونهجان اِنقدر لیانمام-

 !گاهشهبگذره.اینجا شکنجهخوش

 :بعد هم دستمو گرفت تو دستش و به شدت بلندم کرد،بعد هم گفت
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زاره کارمو رحمه نمیتونم به حسابت برسم.اینجا مامانِ من دلبریم باال،اونجا بهتر می-

 !بکنم

 :دَربَرگرفت و مادرش گفتترس تمامِ وجودمو 

 خوای چیکارش کنی؟بریش؟میکامبیز داری کجا می-

 .مامان صدبار گفتم شما دخالت نکن-کامبیز

،پرتم کرد داخلِ اتاق و خودشم ها برد باال و فکر کنم برد سمتِ اتاقمبعد هم منو از پله

 بعد صدای درِ اتاق.شدفکر کنم اومد داخل چون صدای پاهاش نزدیک می

کردم آروم باشم اما فقط سعی میخواد چیکار کنه.فهمیدم میدیدمش و نمینمی.اومد

بینی که طرفِ مقابلت قراره باهات چیکار وقتی نابینایی و نمیتونستم.شد و نمینمی

ترین حقیقتِ زندگیِ من تونی از خودت دفاع کنی و این دردناککنه مسلماً نمی

مربند روی بدنم نشست تازه به عمقِ فاجعه پِی بردم و تنها ی کوقتی اولین ضربه.بود

کردم چون و اوخ نمی کردن بود.آخاومد اشک ریختن و التماسکاری که ازم برمی

خواستم بیشتر از این ضعیف دیده بشم اما باالخره طاقتم تموم شد و با التماس نمی

 :گفتم

 چیکار کردم؟ زنی؟مگهکامبیز توروخدا ولم کن،آخه چرا داری می-

 :اومد اما کامبیز براش اهمیت نداشت و بجاش گفتنفسم از درد باال نمی

 .دارم که بفهمی دیگه با حرفِ من مخالفت نکنیوقتی دست از زدنت برمی-

 مگه با کدوم حرفت مخالفت کردم؟-

 :گفت ی بعدی روی دستم فرود اومد و بعدضربه

 ،فهمیدی؟کنیتو شاهرخ احتشام رو عاشقِ خودت می-
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کردم پس با خواست موافقت میای هم ازم میانقدر درد داشتم که اگه هرچیزِ دیگه

 :تمومِ دردی که داشتم گفتم

 .آره فهمیدم،فهمیدم کامبیز-

 :باالخره زدنِ منو تموم کرد و گفت

 .کنگوشآهان،حاال شدی دخترِ حرف-

آرزو  مِ وجودم زار زدم وبعد هم از اتاق رفت بیرون،وقتی درِ اتاق بسته شد با تمو

 .گذروندممردم و این روزارو نمیکردم که کاش با اون تصادفِ لعنتی می

 

 [پارت صد و پنجم]

 

 ''جلوه''

من روند،هرچی بیشتر منو از خودش میتمامِ فکر و ذکرم رو شاهرخ پُر کرده بود.

از ذهنم و  تونمفهمیدم چه مرگمه که نمی.نمیشدم واسه داشتنشبیشتر حریص می

چی بود و هرچیزی که من از یه مرد ن سَمبُلِ همهم شاهرخ برایقلبم بیرونش کنم.

رفتم و داشتم به راهی برای چند روزی بود دانشگاه نمیانتظار داشتم رو با هم داشت.

رسید چون از هر دری وارد کردم،اما هیچ راهی به ذهنم نمیکردنِ شاهرخ فکر میرام

 :تاقم شد و گفتامادرم واردِ مون در بیرونم کرد!شدم شاهرخ از ه

 تو چرا دانشگاه نرفتی جلوه؟-

 :ای کشیدم و گفتمپوفِ کالفه

 .مامان لطفاً بهم گیر نده،حوصله ندارم-
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 :چپ نگام کرد و گفتچپ

دونن تو دی؟یعنی کلِ فامیل میآخه یعنی چی این کارات؟چرا اِنقدر منو حرص می-

کنی پیشِ این ناراحتی،آخه چرا انقدر خودتو کوچیک می واسه چی و کی انقدر

 پسره؟

 :عصبی سرمو گرفتم تو دستام و گفتم

 .مامان تمومش کن-

خوام تمومش کنم،هِی ساکت نشستم شاید تو کوتاه بیای اما مثلِ اینکه نمی-

 ....بازیاتو تموم کنی.بخدا اگهخوای این بچهنمی

 :و داد زدم دیگه طاقت نیاوردم سرمو آوردم باال

 !بسه مامان-

حرف از اتاق رفت بیرون.بالفاصله بعد از رفتنش از شده بهم نگاه کرد و بیشوک

عصبی شدم و زنگ زدم به ای نداشت.رفتارم پشیمون شدم اما دیگه پشیمونی فایده

 :بوق جواب دادشاهرخ،بعد از خوردنِ سه

 بله؟-

 :بدنِ مکث پرسیدم

 کجایی؟-

 :گفتکمی مکث کرد و بعد 

 چطور؟-

انقدر عصبی بودم که نخوام براش علت پرسشمو توضیح بدم پس دوباره تکرار کردم 

 :سوالمو
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 پرسیدم کجایی شاهرخ؟-

 !بیرونم-

 !دقیقاً کجایی؟-

 :دوباره مکث کرد و بعد گفت

 .هانمایشگاهِ یکی از بچه-

 نمایشگاهِ سوده منظورته؟-

 .آره-

 .باشه،خداحافظ-

 .یم گرفتم برم نمایشگاه دنبالشگوشیو قطع کردم و تصم

 

 [پارت صد و ششم]

 

م شدن و بعد از ده دقیقه آماده از اتاقم رفتم بیرون.مامان با دیدنشروع کردم به حاضر

 :خوشحال شد و پرسید

 ری دانشگاه؟داری می-

 :ای بهش انداختم و گفتمنگاهِ شرمنده

 .رمببخشید سرت داد زدم اما دانشگاه نمی-

 :لبش محو شد و پرسیدخنده از رو 

 ری؟پس کجا داری می-
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 :نگاهمو ازش دزدیدم و گفتم

 !پیش شاهرخ-

خواست چیزی بگه که از در رفتم بیرون و بعد سوارِ ماشینم شدم و به سرعت حرکت 

دونم چِم شده بود،احساس لرزید.نمیشدت عصبی بودم و دست و پاهام میبه.کردم

کردم اِنقدر تند رانندگی میه اصالً به نفعِ من نیست.کردم قراره یه اتفاقی بیفته کمی

راه ازم بخاطر سرعتِ زیاد و ردشدن از چراغ قرمز عکس که سرِ چندتا چهار

،اما من اهمیتی ندادم و برام مهم نبود.باالخره به نمایشگاه رسیدم،ماشینمو گرفتند

طرف نگاه کردم و اونطرف و وقتی واردِ سالن شدم به این.پارک کردم و رفتم داخل

 :رفتم نزدیکش و گفتم.شاهرخ رو روبروی تابلویی دیدم

 .سالم-

 :بدونِ اینکه چشم از تابلو برداره گفت

 .سالم-

وی رمنم به تابلو نگاه کردم و محوش شدم.دختری بود با چشمانِ بسته و لبخندی که 

 :صورتش اِنگار اضافه بود!کنجکاوانه پرسیدم

 شدی؟ به چی اِنقدر خیره-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 !ندازه که برام عجیب و خاصهنفر میاین تابلو منو یادِ یه-

اِنگار اون اتفاقِ بد دلم ریشه دواند و ناخودآگاه عصبی شدم.ی حسادت تویجوونه

 :.خواستم کنجکاوی نکنم اما دستِ خودم نبود وقتی پرسیدمافتادداشت می

 یادِ کی؟-
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 :دادن به سوالم پرسیدکرد و بجای جوابباالخره نگام 

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 

 [پارت صد و هفتم]

 

 :با مِن مِن جوابشو دادم دونم چرا دستپاچه شدم ونمی

 !خب...خب...من...کارت داشتم-

 :دوباره نگام کرد و پرسید

 چه کاری؟-

 :نگاش کردم و گفتم

 .یگهای دجتونم حرف بزنم،بهتره بریم یه اینجا نمی-

 :دوباره به تابلوی اون دختر خیره شد و بعد گفت

 .بریم-

انگیخت.با هم سوارِ با اینکه اون فقط یه تابلوی نقاشی بود اما حسادتِ منو برمی

 :بعد از چند ثانیه شاهرخ گفتماشینِ شاهرخ شدیم و سکوت بینمون رو فرا گرفت.

 .منتظرم حرفهاتو بشنوم-

 تندرخش نگاه کردم و قلبم شروع کرد به تندیمی روبرو بود،به ننگاهش خیره

 :زدن.نگاه از صورتش گرفتم و گفتم
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دونم که تو منو دوست داشتی و منم میدونی.من دوستت دارم شاهرخ و تو اینو می-

ها لبخند بشینه رو زاری بعد از مدتدی و نمیداری،پس چرا داری جفتمونو عذاب می

 لبهامون؟

 :پوزخند زد و گفت

 !زنمن خیلی وقته که دارم لبخند میم-

 :بهم برخورد اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 .پس بزار این لبخند رو لبهای منم نقش ببنده-

 :در کمالِ ناباوری و خیلی خونسرد گفت

 آوردنِ لبخند رو لبِ تو بستگی به خودت داره نه به من،پس سعی نکن خودتو گول-

 .بزنی جلوه

ماجت به ممو به زبون آورد و این قلبمو بیشتر به هیجان آورد.سها اسبعد از مدت

 :خرج دادم و گفتم

 شه؟می اما پس عشقِ بینمون چی-

 :باالخره نگاه از روبرو برداشت،تو چشمهام نگاه کرد و با سردیِ تمام گفت

 !عشقی بینِ ما وجود نداره-

ناباورانه نگاش کردم اد!در یه لحظه انگار خون تو رگام یخ بست و قلبم از حرکت ایست

 :رحمی گفتتا شاید کوتاه بیاد و بگه که دوستم داره اما اون با کمالِ بی

یه زمانی دوستت داشتم و عاشقت بودم،ولی تو منو از خودت روندی اونم بخاطرِ اون -

کردم غرورم توسطِ تو شکسته شده و تر از تو فکر میغرورِ لعنتیت و منم احمق

ترین آدم تو این گناهام بگیرم.رفتم سمتِ خواهرت که به نظرم بیخواستم ازت انتق
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دونستم عاشقمه و بخاطرِ همین رفتم سمتش و اونم از خدا خواسته قضیه بود.من می

دیدم بجای اینکه افتخار کنم بیشتر قبول کرد.محبتهاش رو که نسبت به خودم می

داشت به چشمام دیدمش و کم میکم.داداحساسِ شرمندگی بهم دست می

وقت عاشقِ تو موقع بود که فهمیدم هیچاومد،من عاشقِ خاطره شدم و تازه اونمی

 !نبودم

وقت بخاطرِ غروری که سرِ راهِ عشق شکسته بود به فکرِ چون اگه عاشقت بودم هیچ

 .افتادمانتقام از کسی که دوستش داشتم نمی

 

 [پارت صد و هشتم]

 

 :پریدم وسطِ حرفش و پرسیدم

 !تو عاشقم نبودی؟-

 :نگام کرد و بدونِ اینکه جوابمو بده ادامه داد

ام اومدی پیشم و اعتراف کردی عاشقمی و تو بعد از اینکه فهمیدم عاشقِ خاطره-

دونستم باید چطوری بهت اشتباه کردی.اما من بهت جوابِ سر باال دادم.راستش نمی

روز خاطره امه پیدا کرد تا اینکه اونهای ما اداین بحثام نه تو.بگم که عاشقِ خاطره

اومد شرکت برای دیدنم و قبلشم تو اومده بودی و دوباره اون حرفهای تکراری رو 

.اون روز چیو شنید و قلبش از حرکت ایستادزدی و بحثمون باال گرفت.خاطره همه

.شدم یه آدمِ سنگی که االن هام همه مردمنم همراهِ خاطره مردم،احساساتم،خنده

بینی پس از من انتظارِ احساس و عشق نداشته باش چون دیگه احساساتی داری می

دادی تا من بفهمم که عاشقت نبودم و وجود نداره.شاید تو باید جواب منفی بهم می

 .کنم دیگه ادامه نده جلوه.پس خواهش میفقط یه احساسِ زودگذر بوده
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با چشمهایی که پُر از .که شدتِکردم یه چیزی تو وجودم شکست و تِکهاحساس می

درو محکم بستم و دویدم سمتِ اشک شده بود نگاهش کردم و از ماشین پیاده شدم.

لحظه بیشتر از ماشینم،شاهرخ حتی پیاده نشد تا جلوی رفتنم رو بگیره و من هر

سوارِ ماشینم .وقت عاشقم نبودهکردم که شاهرخ هیچی پیش باور میلحظه

تونستم تمامِ احساساتم لِه شده بود و نمی.م رو فرمون و زار زدمشدم،سرمو گذاشت

سرمو از رو فرمون بلند و با کردم رو تحمل کنم.این همه دردی که تو قلبم حس می

ی عشقِ حرص اشکهامو از روی چشمم پاک کردم.راه افتادم سمتِ خونه و پرونده

ید انتقام این همه سال عاشقی .من خُرد شده بودم و باشاهرخ رو برای همیشه بستم

یادِ حرفِ شاهرخ افتادم...من عاشقت نبودم !گرفتم تا دلم آروم بگیرهرو از شاهرخ می

چون اگه عاشق بودم هیچ وقت بخاطرِ غروری که سرِ راهِ عشق از دست داده بودم از 

گرفتم...شایدم راست میگه و منم عاشق نبودم و کسی که عاشقش بودم انتقام نمی

دم و کارِ !اما من دیگه به این حرفها اهمیت نمیخوام انتقام بگیرمنیستم که می

 .کنمخودمو می

.مامان به محضِ رسیدم خونه،ماشینو بردم داخلِ پارکینگ و بعد رفتم داخلِ خونه

 :ورودم نگام کرد و پرسید

 گریه کردی؟-

 :سعی کردم لبخند بزنم و گفتم

 !نه اصالً-

 :رفت و گفت ای بهمغرهچشم

 .سعی نکن به منی که مادرتم دروغ بگی-
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واردِ اتاقم شدم و چشمم افتاد به عکسِ ها رفتم باال،ازش رومو برگردوندم و از پله

زد و تهِ چشمهاش پر از .داشت لبخند میکردخاطره که روی دیوار خودنمایی می

 :وی زمین و گفتمرفتم سمتش و از روی دیوار برش داشتم،پرتش کردم ر.عشق بود

 !ازت متنفرم-

 

 [پارت صد و نهم]

 

 ''شادی''

ی امروز با استاد مقدم داخلِ آموزشگاه قرار داشتم،با هزار زحمت شاهرخ رو راض

ساعته که اینجام و زدن اجازه داد.اما حاال نیمکردم تا بزاره برم و اونم بعد از کلی غُر

م و باز منتظر ساعتم نگاه کرد نگران چندبار بهخبری از استاد مقدم نیست.

ای گذشت و صدای پسری رو از پشتِ سرم شنیدم که داشت به چند دقیقهایستادم.

 :کردفامیل صدام می

 !خانم احتشام،خانم احتشام-

سرم رو نگاه کردم و با دیدنِ اون چشمهام از حیرت گشاد تعجب برگشتم و پشتِبا

کرد و چرا داشت صدام ون اینجا چیکار می.اکرد!اونم داشت با حیرت نگام میشد

 :سعی کردم آروم باشم و رفتم نزدیکش،به سرتاپاش نگاهی انداختم و گفتمزد؟!می

 !سالم-

 :اونم به خودش اومد و گفت

 !سالم-
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 :با کنجکاوی پرسیدم

 زدید؟دا میصکنید؟چرا داشتید منو شما اینجا چیکار می-

 :اَبرویی باال انداخت و پرسید

 !ما خانم احتشام هستید؟ش-

 :سری به معنای تایید تکون دادم که خندید و گفت

 !چه تصادفی خانم-

 :سردرنیاوردم و گیج پرسیدم

 منظورتون چیه؟-

 :همونطور که لبخند به لب داشت گفت

 !من برادر دیبا مقدم هستم-

 :زده نگاش کردم و بعد گفتمدوبار حیرت

 !واقعاً چه تصادفی-

 :تایید تکون داد که گفتم سری به معنای

 پس خودِ استاد مقدم کجا هستند؟-

گن.لطفاً بیاین بریم سوارِ ماشین من بشید تا براتون ش مفصله،تو راه براتون میقصه-

 .بگم

 :العملِ شاهرخ ترسیدم و پرسیدمآن از عکسیه

 چرا سوارِ ماشینِ شما؟-
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 :دوباره خندید و گفت

 .خوایم بریم پیشِ خواهرمنترسید،قرار نیست بدزدمتون.می-

 :نفسِ راحتی کشیدم و گفتم

 .باشه،بریم-

 .دنبالش راه افتادم و بعد از اینکه سوارِ ماشین شدیم راه افتاد

 

 [پارت صد و دهم]

 

 :توی راه بودیم که گفت

آخه چرا انقدر داداشتون پس این خانم احتشام که بخاطرش دیبا مارو کشته شمایید!-

 حساسه؟

 :تاهی بهش انداختم و گفتمنگاهِ کو

 !نامزدش بدتر شد ولی بعد از مردنِاز اول هم همینطور بود،-

 :با تعجب نگام کرد و گفت

 !نامزدش؟-

 :یادِ خاطره افتادم و با ناراحتی گفتم

یستاد و فوت آخرشم قلبش ا.آره،دخترداییم نامزدش بود و ناراحتی قلبی داشت-

 .شد

 .راحت شدمخدابیامرزتشون،واقعاً نا-
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،تازه فهمیده بودم شاهرخ جلوه رو دوست داشته ی بیرون شدمتشکری کردم و خیره

ی آخر برای خاطره چون شاهرخ تا لحظهشه،!اما من باورم نمینه خاطره رو

ره،خاطره عصبانی از بیرون .هنوزم روزِ آخری که خاطره زنده بود رو یادم نمیمردمی

دقیقه نشد که شاهرخ هم اومد و رفت پشتِ درِ اتاقش و پنج.اومد و رفت داخلِ اتاقش

اما خاطره درو باز نکرد و کرد تا خاطره درو باز کنه،ساعت فقط التماس مینزدیکِ یک

ای دیگه وجود وقتی شاهرخ رفت داخل دیگه کار از کار گذشته بود و خاطره

 .دادی که اون روز شاهرخ از سرِ دردنداشت

 .رهقت یادم نمیوکشید رو هیچ

 کنید؟به چی انقدر عمیق فکر می-

پرتی به داداشِ استاد مقدم که این سوالو ازم پرسید نگاه کردم و با گیجی با حواس

 :گفتم

 !ها؟-

 :خندید و گفت

 .هیچی راحت باشید-

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 آقای مقدم؟-

 .رامیال صدام کن-

با شرمندگی سرمو پایین انداختم و .کنم قرمز شدمآن صورتم گُر گرفت و فکر یه

 :گفتم

 ؟آقا رامیال نگفتید چرا خانم مقدم نیومدند سرِ قرار-
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 :نگاهِ کوتاهی بهم انداخت و گفت

تونست از خونه بیاد بیرون،یکم سردرد داشت و گفت من بیام دنبال راستش نمی-

 !خانمشما که بدقول نشه شادی

یادش بود و اونوقت من  ال و نگاش کردم،اون هنوز اسمِ منوسرعت سرمو آوردم بابه

ی دونم چرا یهو دلم خواست لبخند بزنم و همونطور خیرهنمی.اصالً اسمشو یادم نبود

 :رخش بودم که گفتنیم

 !،رسیدیماگه دیدزدنتون تموم شد-

ن با خودش .پاک آبروم رفت،االلبمو با خجالت به دندون گرفتم و از ماشین پیاده شدم

!از این .اما خب خدایی خیلی جذاب و خوشتیپهچرونهمیگه دختره چقدر چشم

 .تعریفی که تو دلم کردم ریزریز خندیدم و واردِ خونشون شدم

 

 [پارت صد و یازدهم]

 

 ''رامیال''

 :.شادی سالم کرد و گفتبا هم واردِ خونه شدیم و مامان اومد استقبالمون

 .ببخشید مزاحمتون شدم-

 :مامان لبخندی زد و با خوشرویی گفت

 .دیبا تو اتاقشهی باال،.برو طبقهنه عزیزم،مراحمی-

 :شادی سری تکون داد و من گفتم

 .دنبالِ من بیاین-
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.دیبا سریع از .درِ اتاقِ دیبا رو زدم و وارد شدیمها اومد باالای گفت و دنبالم از پلهباشه

 :جا بلند شد و همزمان گفت

 !آخ-

 :با تعجب نگاش کردم و پرسیدم

 !شد؟چی-

 :سعی میکرد لبخند بزنه و گفت

 چیزی نیست،شادی رو آوردی؟-

 :قبل از اینکه من جوابی بدم شادی گفت

 .سالم استاد-

.منم از اتاق اومدم بیرون تا راحت باشند اما رفتارِ دیبا و دیبا جوابشو داد و نشست

جوری بود و اِنگار که اومده بود رفتارش یه .اصالً از صبححرکاتش برام عجیب بود

رفتم سمتِ مامان که رو مبل نشسته بود و .کردچیزی رو از ما پنهان میداشت یه

 :.نگاهی بهم انداخت و پرسیدکنارش نشستم

 کاری داری؟-

 :سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم

 مامان شما به رفتارای دیبا مشکوک نیستید؟-

 :بهم انداخت و پرسیدنگاهِ چپی 

 منظورت چیه؟-

 :سرمو گرفتم تو دستام و گفتم
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االن که رفتم اتاقش .کنم از یه چیزی ناراحته و داره از ما پنهان میکنهاحساس می-

 .اِنگار درد داشتیکدفعه از جا بلند شد و گفت آخ،

 :مادرم نگران نگام کرد و پرسید

 کرد؟کجاش درد می-

 :م و گفتمای باال انداختشونه

 .دونمنمی-

 :مامان از جاش بلند شد که پرسیدم

 ری؟کجا می-

 کنه؟برم ببینم کجاش درد می-

 :دستشو گرفتم و گفتم

 .زشتهبشین مادرِ من،االن شاگردش هست،-

 .نشست و آه کشید

 

 [پارت صد و دوازدهم]

 

 :نگاش کردم و گفتم

 کشی؟آخه چرا آه می-

 :چشمهاش پر از اشک شد و گفت
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آخه چش شده که درد داشته؟چرا شانس نداره این دختر؟اون از چشمهاش،اینم از -

راستش من به این پسره کامبیز گه.االن که درداشو تو خودش ریخته و چیزی نمی

م دیبا دوستش داشت جلوشو نگرفتم با خودم احساسِ خوبی ندارم ولی چون بچه

.وقتی هم خواد ازدواج کنهمی همه سختی کشیده بزار حداقل با کسی کهگفتم این

کامبیز گفت دیبا آرزوشه بیاد عمارت باهاش زندگی کنه انقدر با بابات حرف زدم تا 

.توروخدا برو دنبالِ این پسره سر از کارش راضی شد اما بازم حسِ خوبی ندارم رامیال

 س،حرفهاش راست بوده یا نه؟دربیار،ببین چیکاره

 :ی گرفتم و گفتمی بدبا حرفهای مامان دلشوره

 پس چرا زودتر این چیزا رو به من نگفتی مامان؟-

 :گریه کرد و گفت

آخه تو غیرت و تعصب داری رو خواهرت،گفتم اینا رو بهت بگم حساس میشی -

 .زاری این دختره به مرادِ دلش برسهنمی

 خب پس چرا االن گفتی؟-

 :سری به تاسف تکون داد و گفت

س،ولی هرلحظه این حسِ دلشوره داره هام اَلَکی و مادرانهکردم نگرانیآخه فکر می-

 .شهتوی وجودم بیشتر و بیشتر می

کرد که از زد تو وجودِ منم داشت رشد میاِنگار حسی که مادرم داشت ازش حرف می

 :جا بلند شدم و گفتم

 !باید با دیبا حرف بزنم-

.شادی ودِ شادی واردِ اتاق شدمگرفتنِ وجها رفتم باال و بدونِ در نظرسرعت از پلهبه

 :بلند شد و گفتشده از جاهول
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 .سالم-

 :نگاش کردم و گفتم

 !بهتره برای شما تاکسی بگیرم برگردین خونتون-

 :دیبا عصبی گفت

 ...رامیال زشته-

 :پریدم بینِ حرفش و گفتم

 !نه زشت نیست،باهات کار دارم-

 :مقدمه گفتمرفتم پیشِ دیبا و بی برای شادی ماشین گرفتم و فرستادمش که بره بعد

 !کنه؟کجات درد می-

 :یکدفعه رنگ از صورتش پرید و همونطور که سعی داشت لبخند بزنه گفت

 !من درد ندارم که-

 :اعصابم بهم ریخت و سرش داد زدم

 .به من دروغ نگو دیبا،دروغ نگو دِ المَصَب-

ش روون گونهاز ترس تکونِ بدی خورد و اشکهاش یکی پس از دیگری رو 

.اشکهاشو که دیدم چشمهامو بستم و سعی کردم آروم باشم بعد سعی کردم با شد

 :لحنِ آرومتری باهاش حرف بزنم و گفتم

ک الهی من قربون اون چشمهات برم،خب ما نگرانتیم.به من بگو چته که اینجوری اش-

 ریزی؟می
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 [پارت صد و سیزدهم]

 

 :د و گفتکرد زبون باز کرهمونطور که گریه می

 !من خیلی دوستش دارم رامیال،خیلی-

 :با تعجب نگاش کردم و گیج پرسیدم

 شده؟مگه چی-

 :هم قفل کرد و گفتانگشتهاشو در

ها افتادم پایین،با اومدم پایین و مثلِ اوندفعه که اینجا از پلهها میدیروز داشتم از پله-

.هرچی بهم گفت کجات دشد و غصه خور .کامبیز هم خیلی عصبانیسر خوردم زمین

 !درد میکنه منم بهش نگفتم اما بدنم خیلی درد میکنه

 :بازم متوجه نشدم و پرسیدم

 خب این کجاش گریه داره و چه ربطی به دوست داشتنِ کامبیز؟-

 :ش شدت گرفت و گفتگریه

ترسم اگه چندبارِ دیگه از این خرابکاریا جلوش انجام بدم ازم خسته خب آخه من می-

من رامی،اماوقت تنهام نمیزاره چون عاشقمه.ه و ولم کنه.البته خودش میگه هیچبش

شد !کاش میبارم که شده ببینمششد فقط واسه یهکاش می تونم!بدونِ کامبیز نمی

 !کردمنقدر جلوی کامبیز خرابکاری نمیتونستم ببینم و اِمی

کنیم اونوقت این خانم از ه نمیکرا کم گرفت،من و مامانم چه فکمی فکر کردم و خنده

 :ش و با خنده گفتم.زدم به شونهکنهعاشقی داره گریه میوعشق
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ناله کردی که فکر کردم کتک خوردی.جمع کن وی لوس،اِنقدر آهپاشو ببینم دختره-

 .دهخودتو که اگه کامبیز تو این حالت ببینتت مطمئناً طالقت می

 :خندید و گفت

مو دیگه،منکه با شاگردم خوش بودم تو بودی که اومدی و خوشیهمش تقصیرِ توئه -

 .ازم گرفتی

 :چشمهام از حیرت گشاد شد و گفتم

 .شو،بلندشو.بلندهست ی پررو رو ببین،طلبکارمدختره-

 :خودشو انداخت تو بغلم و با صدای آرومی گفت

 .جاستاینجا بهتر از همه-

تر لوباره آخش بلند شد و منم دستامو شُ،دخندیدم و محکم تو بغلم فشارش دادم

فرصت با مامانمم .نفسِ راحتی کشیدم و تصمیم گرفتم در اولینکردم تا دردش نگیره

.دیبا خوشحال بود و اینطور که های بیجاش بردارهصحبت کنم تا دست از نگرانی

قراری گفت کامبیز هم عاشقش بود،پس جای هیچ نگرانی و بیخودش می

 :ونیِ قشنگشو بوسیدم و گفتم!پیشنبود

 .فدای دلِ کوچیکت بشم خواهرِ قشنگم-

 .شخندید و دلم رفت با خنده

 

 [پارت صد و چهاردهم]

 

 ''هامون''
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ی قشنگِ .هنوزم چهرهدادحالم خوب نبود و اِنگار دوتا دست داشت گلومو فشار می

عمر دوستش یه.زاشت فراموشش کنمدیبا تو روزِ عقدش جلوی چشمهام بود و نمی

شبه از دستش دادم و عینِ روزم تنهام نگذاشت،اونوقت یکداشتم و خیالش یه

رفتم و روزی بود سرکار نمی.چندآدمهای مَنگ شده فقط ایستادم و نگاش کردم

کرد اما دیگه برام هیچی نشین شده بودم و طبقِ معمول مادرم هِی سرزنشم میخونه

ی گوشی نگاه کردم و اسمِ رِقبتی به صفحهخورد،با بی.گوشیِ موبایلم زنگ مهم نبود

 :دامون باعث شد که جواب بدم

 اَلو،دامون؟-

 سالم داداش،خوبی؟-

 گذره؟خوبم،تو چطوری؟کشور خارجه بهت خوش می-

 :خندید و گفت

 .آره،جای شماها خالی-

 :منم خندیدم و گفتم

 زدی؟ شده به من زنگ چیونجا تنهایی.حاالا.تو االن از خداته که دروغ نگو بچه-

 :مِن گفتمکثِ کوتاهی کرد و با مِن

 ....دیبا...دیبا-

 :با نگرانی پریدم بینِ حرفش و پرسیدم

 دیبا چی؟-

 .بهت میگم گدار به آب نزنی اونوقتداداش قول بده بی-

 :کالفه چشمهامو بستم و عصبی گفتم
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 .حرف بزن دامون-

 :دوباره مکث کرد و بعد گفت

 !خطره هامون دیبا در-

تر از قبل ،نگرانآن اِنگار قلبم از حرکت ایستادچشمهام به سرعت از هم باز شد و یه

 :پرسیدم

 دامون؟ چی میگی-

راستش از شانس،دوستِ صمیمیِ دیبا یکی از بازیکناست.اون وقتی فهمید دیبا با -

شه واردِ زندگیِ کامبیز ازدواج کرده بهم گفت که کامبیز اصالً آدمِ خوبی نیست و با نق

 ..منم تصمیم گرفتم به تو بگم تا یه کاری بکنیدیبا شده

 :شده ولو شدم روی زمین و گفتمناباور و شوک

 تو مطمئنی دامون؟-

 .کاری بکنیه،آره داداش مطمئنم-

ی کامبیز .چهرهی دیوارِ روبروم شدمگوشیو بددنِ خداحافظی قطع کردم و خیره

کردم؟چطوری .حاال باید چیکار میبا درد چشمهامو بستم پشتِ پلکام نقش بست و

آوردم؟سرم به دوران افتاد و تصمیم عزیزم رو از چنگِ اون نامرد درمی باید دیبای

کردنهای مادرم از خونه سرعت از جا بلند شدم و بدونِ صدا.بهگرفتم برم دیدنِ کامبیز

 .رفتم بیرون

 

 [پارت صد و پانزدهم]
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.سوارِ ندگی نداشتم پس به سرعت رفتم سرِ کوچه و ماشین گرفتمی رانحوصله

 :ماشین که شدم زنگ زدم به رامیال،گوشیشو جواب داد و گفت

 سالم هامون جان،چطوری؟-

 سالم،خوبم تو خوبی؟-

 آره منم خوبم،کاری داشتی؟-

 :مکثی کردم و بعد گفتم

 رو داری؟ کنهآدرس شرکتی که کامبیز کار می-

 :کوتاهی کرد و بعد پرسیداونم مکثِ 

 !خوای چیکار؟رو میآدرسِ اونجا-

 :کمی فکر کردم و گفتم

 !با کامبیز کار دارم-

شد کنجکاوی رو تو صداش حس کرد اما آدرس رو داد و خداحافظی هنوزم می

.همش صدای قرار پاهامو تکون دادمی تاکسی آدرس رو گفتم و بی.به رانندهکردیم

.باالخره رسیدیم و بعد از شدمشد و بیشتر نگرانِ دیبا میکو میذهنم اِ دامون توی

پشتِ میز ،.واردِ شرکت شدم و از مردی که نزدیکِ درکردنِ کرایه پیاده شدمحساب

 :نشسته بود پرسیدم

 سهیلی کجاست؟اتاقِ آقای کامبیز-

بعد از شنیدنِ .در زدم و اتاقِ کامبیز رو نشون داد و منم بعد از تشکر رفتم به سمتش

.سرشو از روی مدارکِ روی میز آورد باال و وقتی منو دید با بفرماییدش رفتم داخل

 :ی خشنی گفتقیافه
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 !طرفا پسرعمو؟،از اینسالم-

تا حرصِ منو دربیاره اما من سعی  ی پسرعمو رو کِشدار و غلیظ گفتازقصد کلمه

 :کردم آروم باشم و با خوشرویی گفتم

 .بیزسالم آقا کام-

 :منو دعوت به نشستن کرد و همزمان پرسید

 ؟شده اومدی به من سر بزنیچی-

 :.بعد سرمو آورم جلو و گفتمو طوالنی نشستم و نگاش کردم،عمیق

 !ای داری عوضی؟چه نقشه-

 :یکی از اَبروهاشو داد باال و گفت

 !متوجه نشدم-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !کردم اِنقدر خنگ باشیفکر نمی-

 :اونم پوزخندی زد و گفت

 .گوفقط مطلبو واضح ب،زیاد فکر نکن-

 :بعد گفتم،عصبی چشمهامو بستم و دوباره بازش کردم

 دیبا شدی مرتیکه؟ ای داری که واردِ زندگیِچه نقشه-

بعد خم شد جانبی از جا بلند شد و اومد پشتِ صندلیِ من ایستاد،بهی حقبا قیافه

 :شم گفتروی صندلی و کنارِ گو
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،پس تا اون رو سگم باال نیومده فُکُالیی مثلِ تو بترسمهنوز زوده بخوام از جوجه-

 .گورتو گُم کن

 

 [پارت صد و شانزدهم]

 

،بعد برگشتم به سمتِ کامبیز و سرعت از روی صندلی بلند شدمحرصم گرفت و به

 :گفتم

غازت یهن حرفهای صَدمَنپس الکی منو با ایترسم،التایی مثلِ تو نمیمنم از گنده-

 .نترسون

 :ی هیستیریکی تحویلم داد و گفتخنده

 .ی نترسی هستی،بچهنه خوشم اومد-

 :مو گرفت تو دستاش و گفتبعد نزدیکم شد،یکدفعه یقه

 !بینیاما بهتره با من درنیفتی چون اونوقت خیلی بد می-

 :شدت جدا کردم و گفتمم بهدستشو از رو یقه

 ؟خوای بکنیه غلطی میمثالً چ-

 :آمیز خندید و گفتجنون

 !جونت کور شدمثال یه وقت دیدی داداش-

.گیج شدم و نمیفهمیدم این چشمهام از حیرت گشاد شد و معنیِ حرفشو نفهمیدم

 :چی داره میگه پس پرسیدم

 منظورت چیه؟-
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 :خندید گفتهمونطور که می

ی ثالً همین دیبا دخترعموت فکر کردخب بزار برات یه مثال بزنم تا خوب بفهمی،م-

 !کی باعث شد کور بشه؟من

زد و چشمهام از شوک و حیرت زیاد اِنقدر گشاد شده بود که فکر قلبم تندتند می

.دیبا و تمومِ سالهای پر از رنجش توی ذهنم مرور کردم االن از حدقه بزنه بیرونمی

حمله کردم به سمتِ هوا جوم آورد و بیهکم هرچی خشم داشتم بهم شد و کم

 :کامبیز،گلوشو گرفتم و گفتم

 !کشمتعوضیِ آشغال می-

شه ولش کردم زد،وقتی دیدم داره خفه میپا میکرد و دستزیرِ دستم داشت تقال می

 :افتاده نگام کرد و گفت.با چشمهای به خونکردن افتادو به سرفه

ت و توی کارای من دخالت پس برو پیِ زندگی خواد دیباجونت فلج بشهاگه دلت نمی-

 نکن،فهمیدی؟

 :ترسیده بودم از این جانی اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 !گیرم آقای سهیلیمطمئن باش به روشِ خودم جلوتو می-

 :خندید و گفت

 !پس بچرخ تا بچرخیم پسرعمو جان-

خودم  لرزید و حالم دستِ.دستام میجلوی پاهاش تُف کردم و از دفترش رفتم بیرون

کرد م میرفت و داشت خفهسال زندگیِ پر از دردِ دیبا از ذهنم بیرون نمی.هفتنبود

زدن،حالم برای برگشتن به .کنارِ خیابون شروع کردم به قدمچیزایی که شنیده بودم

 .کردمدیبا پیدا می حل برای نجاتِکردم و یه راه.باید فکر میخونه اصالً مُساعِد نبود
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 [و هفدهمپارت صد ]

 

 ''فرهان''

.پدرم از صبح دونستم باید چیکار کنمچرخیدم و نمیعصبی داشتم دورِ خودم می

رفت که باید با دخترِ یکی از دوستاش ازدواج کنم و این منو روی مغزم داشت راه می

فکرکنم اسمش سارا ،یکدفعه یاد اون دختره دوستِ سحر افتادم.عصبی کرده بود

کردم و سارا بهترین گزینه بود،پس زنگ زدم به سحر و بعد از اری می.باید یه کبود

 :بوق جواب دادخوردنِ دو

 جانم فرهان؟-

 خوبی سحر؟-

 خوبم،توخوبی؟چیشده یادی از ما کردی؟-

 :مکثی کردم و بعد گفتم

 !خوامی دوستت سارا رو میشماره-

 :خندید و گفت

 ؟خاطرخواهش شدی کلک-

 :شم،منم خندیدم و گفتمبرای اینکه طبیعی با

 .هایه چیزی تو همین مایه-

 .کنهشو من به تو دادم بعداً پوست از سرم میخب اگه سارا بفهمه شماره-

 .گم از تو گرفتم،نمینگران نباش-
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 :مکثی کرد و بعد گفت

 .شوباشه برات پیامک میکنم شماره-

 .جان،فعال خداحافظمرسی سحر-

دقیقه بعد پیامکش رسید و منم قتی گوشیو قطع کردم،دو اونم خداحافظی کرد و و

م گرفت،اما حقش بود که .خندهی سارا رو تو گوشیم به اسمِ کُلَنگ سِیو کردمشماره

ش و زنگ زدم بهش،بعد از خوردنِ .دستمو گذاشتم رو شمارهاین اسمو براش بزارم

 :چهارمین بوق جواب داد و گفت

 ؟الو بفرمایید-

 :و گفتم نفسی کشیدم

 !کلنگ خانم؟-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 .،آقا لطفاً مزاحم نشیدهرهرهر خندیدم-

 :خواست قطع کنه که گفتم

 .ببخشید سارا خانم-

 :با تعجبی که در صداش معلوم بود پرسید

 !؟دونیداسمِ منو از کجا می-

 ؟،کلنگ،یادتون اومد.سینمایعنی شما منو نشناختید؟فرهانم،دوستِ سحر-

 :ی آرومی کرد و بعد گفتسرفه
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مو از کجا !اصالً شمارهفهمم که چرا شما با من تماس گرفتیدبله یادمه،اما نمی-

 !؟آوردید

دونستم چطوری باید بهش بگم پس اول سعی کردم قانعش کنم که همو ببینیم نمی

 :پس گفتم

 !من باید شمارو ببینم-

 :صدای متعجبش پیچید تو گوشم

 !چی؟-

 !شمارو ببینمباید -

 

 [پارت صد و هجدهم]

 

.حاال من بودم که تعجب کرده بودم شدش بلندتر میخندید و هرلحظه صدای خنده

 :پس پرسیدم

 !خندید؟چرا می-

 :.بعد گفتش فهمیدمشدهشو بگیره و اینو از صدای کنترلسعی کرد جلوی خنده

 .تی که بخوای منو ببینیآشنا و صمیمی نیس داره،شما انقدر با منآخه خیلی خنده-

 !شیم،شما فقط بیاین همو ببینیمحاال آشنا می-

 :یکدفعه صداش جدی شد و گفت

 .کنمکاری رو نمیمن همچین-
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 :لحنمو آروم کردم و گفتم

 !ن دارم،کارِ واجبی باهاتوازتون خواهش میکنم سارا خانم-

 چه کاری؟-

 .شه گفت،باید ببینمتوناینطوری نمی-

 :کرد و بعد گفت کمی مکث

 .باشه-

 :با خوشحالی گفتم

 !پس ساعت یازده میام دنبالتون-

 !؟یعنی یک ساعتِ دیگه-

 آره،مشکلی دارین؟-

 .،منتظرم،نهنه-

.فعال قدمِ اول رو برداشته خداحافظی کردیم و من هم از جا بلند شدم تا حاضر بشم

.سارا اونجور که نشون دمکرتر از ایناش آماده میبودم و باید خودمو واسه سخت

شد اما من باید راضیش داد دخترِ سرسختی بود و به این راحتیا راضی نمیمی

 !ای جز این کار نداشتمکردم و چارهمی

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

 ''سارا''

.هم دونستم باید چیکار کنمکردم و نمیشده به گوشیِ داخلِ دستم نگاه میمات

خواد منو ببینه و چیکارم و هم متعجب از اینکه فرهان برای چی می نجکاو بودمک

ای ،همزمان داشتم به یه بهونه؟!به ساعتم نگاه کردم و بلند شدم تا حاضر بشمداره
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.وقتی .وقتی حاضر شدم سریع با سحر تماس گرفتمکردمن رفتن فکر میواسه بیرو

 :پرسیدمپرسی کردیم ازش جواب داد و احوال

 ؟دونی این پسره با من چیکار دارهتو نمی-

 :با تعجب پرسید

 !؟کدوم پسره-

 !دوستت،فرهان-

 مگه باهات در ارتباطه؟-

 :مکثی کردم و بعد گفتم

 .خواد ببینه منونه،اما باهام تماس گرفته که می-

 :خندید و گفت

 !حتما عاشقت شده کلک-

 :پس گفتم،دم اما نبودکرش میاگه االن جلوی روم بود خفه

 .کشتمتحیف که اینجا نیستی وگرنه با این چرتی که گفتی االن می-

 :دوباره خندید و گفت

 .ت میگه دیگه،وقتی دیدیش خودش بهحاال انقدر عجول نباش-

 :کمی فکر کردم و گفتم

 .باشه،پس فعال خداحافظ-

 .ها،خداحافظخودتو خوشگل کنی-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

247 

 

.همون موقع دوباره گوشیم زنگ بشو نیستاین سحر آدمگوشیو با حرص قطع کردم،

 ..فرهان بود و گفت برم بیرونخورد

 

 [پارت صد و نوزدهم]

 

ها مامانو دیدم که داشت نگام ها رفتم پایین و پایینِ پلهبه آرومی از پله

 :کردم گفتم.لبخندی زدم و همونطور که نگاش میکردمی

 .خوام با سحر برم تا جاییمی-

 :به سرتاپام نگاه کرد و پرسید

 کجا؟-

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 .رهدونم،ولی فکر کنم وقتِ دکتر دادقیقا نمی-

 :مادرم سری تکون داد و گفت

 .باشه،فقط زودتر برگرد-

.فرهان از ماشین پیاده شد و مثلِ این آدمای ای گفتم و سریع رفتم دمِ درباشه

پرسی نشستم و اونم بعد از باز کرد و منم بعد از احوال جنتلمن درِ جلو رو برام

 :عد فرهان گفتب.اولش کمی سکوت بود و نشستن راه افتاد

 خب سارا خانم،چه خبرا؟-

 :نگاهی بهش کردم و گفتم

 .واال خبرا پیشِ شماست،منتظرم کارتونو بگید-
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 :خندید و گفت

 .گمد بهت میاِنقدر عجول نباش،بزار بریم یه جای خوب بشینیم بع-

،اما بیشتر از قبل کنجکاو بودم و سری به معنای موافقت تکون دادم و سکوت کردم

رخش نگاه .به نیمخواد بهم بگهخواست هرچه زودتر بفهمم که چی میدلم می

زدن و به تند!قلبم شروع کرد به تند،پسرِ جذابی بود و اصالً هم شبیهِ کلنگ نبودکردم

.پهلومو نیشگونی گرفتم و با ی روبرو شدمروش برداشتم و خیرهسرعت نگاهمو از 

،داشتم به چیزای مزخرفی فکر .حقم بودنیومداینکه درد داشت صدامم در

 :.باالخره یه جا نگه داشت و گفتکردممی

 .خب رسیدیمخیله-

 :خواستم پیاده بشم که گفت

 .دقیقه صبر کنیه-

ناخودآگاه ماتش شدم و .و اومد درو برام باز کرد بعد سریع پیاده شد،ماشینو دور زد

 :قدرت حرکت نداشتم که گفت

 .به چی زُل زدی؟پیاده شو دیگه-

.تو دلم به خودم صدبار لعنت فرستادم با سریع به خودم اومدم و دستپاچه پیاده شدم

ه تا ورانی لوکس و مدرن شدیم ک.با هم واردِ رستدادمهایی که انجام میاین آبروریزی

.رستوران رفتیم به قسمتِ انتهاییِ سالن و دورِ یک میز نشستیمبه حال نیومده بودم.

محوِ دور و اطراف بودم که صداش منو به فضای خیلی قشنگ و رمانتیکی داشت.

 :خودم آورد

 خانم؟نهار چی میل دارید سارا-
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!به ر خودمونیباکرد یهبار رسمی صحبت می،یهخودشم تکلیفش با خودش معلوم نبود

 :مِنوی غذاها نگاهی انداختم و گفتم

 .خورممن برگ می-

رس سری به معنای موافقت تکون داد و به گارسون که اومده بود سر میز سفارشِ دوپ

.دوباره دستپاچه شدم و ی من شد.بعد تکیه داد به صندلی و با لبخند خیرهبرگ داد

کردم داره باهام بازی .احساس میفهمیدم،معنیِ این کاراشو نمینگاهمو ازش گرفتم

 !کنهمی

 

 [پارت صد و بیستم]

 

 :عصبی شدم و پرسیدم

 کنید؟شه بدونم چرا اونطوری نگام میمی-

 :ای باال انداخت و گفتخیال شونهبی

 !کنمیدونم چرا دارم اونطوری نگاه مخودمم نمی-

 :کمی فکر کرد و باز ادامه داد

 !شایدم بدونم-

کردم یه دیوونه فهمیدم منظورش چیه و احساس می.نمیسردرگم نگاش کردمگیج و 

 :.نگاهمو ازش گرفتم و سعی کردم ذهنمو درگیرش نکنم که گفتروبروم نشسته

 کنی؟چرا نگام نمی-

 :بدونِ اینکه سرمو بیارم باال گفتم
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 ؟،شما مشکلی داریخواددلم نمی-

 :خندید و گفت

 !های قشنگتو ببینمتونم چشمآره،اونوقت نمی-

سرعت آوردم باال و خیره شدم تو چشمهاش دستام شروع کرد به لرزیدن و سرمو به

 :.لبخند زد و گفتکه پر از شیطنت بود

 !شماونجوری نگام نکن،دیوونه می-

کوبید و اِنگار قدرتِ هیچ حرکتی م میی سینهوار خودشو به قفسهقلبم داشت دیوانه

.اومد جلو،دستاشو تونستم چشم ازش بردارمان بودم و حتی نمیی فره.خیرهنداشتم

 :روی میز درهم قُالب کرد و با لحنِ قشنگ و آرومی گفت

 !دوستت دارم-

چشمهامو سریع بستم و سعی کردم جوری نفس بکشم که قلبم از حرکت 

تونستم .نمیدونم چِم شده بود،ولی انقدر پریشون بودم که حد نداشت.نمینایسته

شد.صدای االن از اینجا فرار کنم،اما نمیخواست همینچشمهامو باز کنم و دلم می

.از چید.گارسون غذاهارو داشت روی میز میظروف باعث شد چشمهامو باز کنموظرف

.عصبی نگاهمو ازش گرفتم ی چشم به فرهان نگاه کردم و قلبم باز دیوونه شدگوشه

 :که گارسون رفت و فرهان گفت

 .زنیمتو بخور،بعدش حرف مینهار-

.چون خوردن سرِ خودمو گرم کنمسری به معنای تایید تکون دادم و سعی کردم با غذا

استرس داشتم و عصبی بودم اشتهام زیاد شده بود و بدونِ درنظر گرفتنِ هیچی 

.اونم ی فرهان باعث شد بهش سوالی نگاه کنمخوردم که صدای خندههمینطوری می

 :خندید گفتمیهمونطور که 
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اما دی،شی اشتهاتم از دست میفکر کردم مثلِ این دخترای سوسول تا شوکه می-

 .کردممثلِ اینکه اشتباه می

 :با خجالت لبمو به دندون گرفتم و سرمو انداختم پایین که دوباره گفت

 .هارهوقت پولم هدر می،غذاتو بخور اوناشکال نداره دیوونه-

 :ت و دوباره به خوردن ادامه دادم که گفتم گرفاز لحنش خنده

 !خوام باهام ازدواج کنیسارا،من دوستت دارم و می-

.لیوان .سریع داخلِ لیوان نوشابه ریخت و داد دستمغذا پرید تو گلوم وبه سُرفه افتادم

رو از دستش گرفتم و همونطور که چشمم بهش بود لیوانِ نوشابه رو یه نفس 

 :نت چشمک زد و گفت.اونم با شیطنوشیدم

 .هاازدواج با کلنگ هم عالیه-

.فرهان شخصیتِ جالبی داشت و به نتونستم جلوی خودمو بگیرم و پِقی زدم زیرِ خنده

 :ردم و گفتمککردم پس نگاش نشست اما باید در موردش فکر میدلِ آدم می

 .من باید فکر کنم-

 :سری به معنای موافقت تکون داد و گفت

 .قت ندارم،اما زیاد طول نکشه چون طاکنباشه فکر -

 .ه بود.فرهان دیوونبا خجالت سرمو به زیر انداختم و سکوت کردم

 

 [پارت صد و بیست و یکم]

 

 ''دیبا''
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.خیلی دلم دادمتوی پذیرایی نشسته بودم و داشتم با هدفونم آهنگ گوش می

هوای و.همونطور تو حالشدتونستم تلویزیون ببینم اما متاسفانه نمیخواست میمی

 :خودم بودم که دستی نشست روی پاهام و صدای مهربونِ مادرِ کامبیز رو شنیدم

 حالت خوبه عزیزم؟-

 :با خوشحالی لبخند زدم و گفتم

 ،شما بهترین؟آره خوبم-

 :دستی به صورتم کشید و گفت

 .شهبینم حالم بهتر میوقتی تورو می-

 :قلبم پر از شادی شد و گفتم

 !جونشما خیلی خوبید مامان-

تونستم از حالتِ صورتش به دیدم و این خیلی بد بود چون نمیصورتشو نمی

زد راضیم ،اما همینکه کنارم بود و داشت باهام حرف میاحساساتش پِی ببرم

 :.صدای قشنگش پیچید تو گوشمکردمی

تونستم کاش می!گناهیها پاک و بیشته،درست مثلِ فرتو هم خیلی خوبی عزیزم-

ببخش  جلوی کامبیز رو بگیرم اما با این پاهای عَلیل کاری از دستم برنمیاد،پس منو

 !دخترم

 :با حیرت پرسیدم

 !شما فلجید؟-

 .وقته که اینطوریمآره عزیزم،خیلی-

 :با ناراحتی گفتم
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 واقعاً ناراحت شدم،آخه چرا؟-

 :مکثی کرد و بعد صداشو شنیدم

 .پایینها پرت شدم از پله-

 چرا؟-

 .ولش کن،زیاد مهم نیست-

ی زنی که اصالً شبیهِ پسرش ظالم تو دلم کلی غم نشست و ناراحت شدم واسه

شدت به هم .خواستم باهاش همدردی کنم که صدای درِ پذیرایی اومد و بهنبود

 :بعد هم صدای نگرانِ مادرِ کامبیز رو شنیدمکوبیده شد

 !چیکار کنی؟ خوای باهاششده؟میکامبیز چی-

ه منظورش من بودم؟قرار بود با من کاری کنه؟!ترسیدم و دستم توسطِ کامبیز کشید

شدم و این خیلی بد بود .مثلِ یه گوشتِ قربونیِ پشتِ سرش روی زمین کشیده میشد

 :شد بیشتر بترسم.صدای مادرِ کامبیز باعث میتونستم جایی رو ببینمکه نمی

 .کاری بهش نداشته باش،کامبیز توروخدا ولش کن-

باالخره شد.تِکه میکشید و تمومِ بدنم انگار داشت تِکهها میاما کامبیز منو روی پله

تیلیکِ استخونامو اِنگار ای و صدای تیلیکرسیدیم باال،چون پرت شدم گوشه

 :ش پیچید تو گوشم.صدای خشن و عصبیشنیدممی

 خاطرخواهِ پسرعموتی،آره؟-

 :بند اومد و گفتماز تعجب زبونم 

 !نه،کی همچین حرفی زده؟من فقط تورو دوست دارم-
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آرومی رو .اشکام بهچنان زد تو دهنم که شوریِ خون رو داخلِ دهنم احساس کردم

تونستم از خودم دفاع کنم چون .دردم گرفته بود و نمیم روون شدگونه

 :.صداشو شنیدمدیدمشنمی

 .گی دیبامی ی آخرت باشه که به من دروغدفعه-

 :که ادامه داد سکوت کردم و هیچی نگفتم

گم.معلوم نبود از کجا فهمیده با نقشه اومدم اومده بود دفترم،پسرعموتو می-

کرد دست از سرت بردارم منم بهش گفتم با من درنیفته سمتت،اومده بود تهدیدم می

 !چون اونوقت شاید یکدفعه داداشش کور شد

 :به لرزیدن و با عجز گفتمتمومِ بدنم شروع کرد 

 !نه،توروخدا به دامون کاری نداشته باش-

 

 [پارت صد و بیست و دوم]

 

 :ش بلند شد و گفتصدای خنده

 !خیلی جالب شدنه جالب شد،خیلی-

 :با ترس پرسیدم

 منظورت چیه؟-

 :فتگم توسطِ دستاش گرفته شد و با خشم یقه

 !اری،مگه نه خانمم؟هامون عاشقِ توئه ولی تو دامون رو دوست د-
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ی گفت؟!چهره.داشت چی میقلبم انگار از حرکت ایستاد و خون تو رگام یخ بست

سالگی که هفدهشو خوب یادمه،از همون شونزدهدامون تو ذهنم نقش بست،قیافه

وقت منو .برام خیلی مهم بود اما اون هیچهنوز کور نشده بودم دوستش داشتم

!صدای کامبیز از فکر و خیال منو کشید دوستش دارمدید و تا آخرشم نفهمید نمی

 :بیرون

 با توام،دامون رو دوست داری؟-

 :سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !نه،دوستش ندارم-

 :موهامو کشید و گفت

 به من دروغ نگو دیبا،دوستش داری؟-

ار م انکبا اینکه تا مغز استخونم درد گرفته بود اما برای محافظت از جونِ دامون باز

 :کردم

 !نه،دوستش ندارم-

شد و کامبیز انگار هیچی هام جاری میاشکام یکی پس از دیگری از چشمهام رو گونه

 :دوباره پرسید شد که بیشتر موهامو کشید وسرش نمی

 دوستش داری؟-

.بیش از پیش موهامو کشید و دوباره همون سوالِ سرمو به معنیِ مخالفت تکون دادم

 :تکراری

 ی دیبا؟دوستش دار-

 :دیگه نتونستم تحمل کنم و داد زدم
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 !آره،آره دوستش دارم-

م شدیدتر موهامو ول کرد و باز پرتم کرد کفِ اتاق.درد تو کلِ وجودم پیچید و گریه

 :آمیز خندید و پرسید.جنونشد

 دونه داداششو دوست داری؟آقا هامون می-

 :با وحشت گفتم

 .دونهکس نمی.هیچدونهنه،نمی-

 شه؟.اگه بفهمه چی میترم شد،جالباوه-

 :بیشتر از قبل ترسیدم و گفتم

 .کنم کامبیزتوروخدا چیزی بهشون نگو،ازت خواهش می-

 :دوباره خندید و گفت

 .باید در موردش فکر کنم-

 :دوباره موهامو گرفت تو دستش و پرسید

 هنوزم دوستش داری؟-

 :رفت پس انکار کردمم لو میقشهو قلبمه ن فهمید که هنوزم دامون تو فکراگه می

 !نه،قبال دوستش داشتم،االن فقط تورو دوست دارم-

 :خندید،موهامو کشید و گفت

جور بزنمت که دیگه نتونی از جات تکون بخوری،پس اون دهنتو باز کن و دیبا نزار یه-

 .حقیقتو بگو

 :مکرد ولی بازم حقیقتو نگفتانقدر اشک ریخته بودم که چشمهام درد می
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 !خوامشخوامش،االن نمینمی-

وقت از ذهنم بیرون دونست که هیچدونست که چقدر دوستش دارم،خدا میخدا می

های سختِ زندگیم فکر به دامون بود که بهم قدرت نرفت و همیشه حتی تو لحظه

 :بودم که داد زدم.اِنگار دیوونه شدهدادمی

 !خوامش،دوستش ندارمنمی-

 

 [سومپارت صد و بیست و ]

 

تونستم شد و من کاری جز گریه نمیهای سنگینش خورد میدوباره تنم زیرِ ضربه

.صدای فریادهای دیدمتونستم از دستش فرار کنم چون جایی رو نمیحتی نمی.بکنم

،اما کامبیز هیچی براش آوردی پایین دلم رو بیشتر به درد میمادرِ کامبیز از طبقه

خواست بگیره!دیگه نتونستم جلوی دونم از کی میمیمهم نبود جز انتقامی که ن

 :خودمو بگیرم و آخم به هوا رفت،زار زدم و التماسش کردم

 .توروخدا ولم کن،درد دارم-

 :زد که دوباره گفتمبیشتر و محکمتر می

 .میرم،ولم کنکامبیز دارم می-

 :اِنگار دیوونه شده بود که گفت

های این سالهامه نگه داشتم ون،تمومِ عقدهولت کنم؟تازه به دستت آوردم دخترج-

 !روی تو خالی کنم
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زد؟دست از فکر کردن ای؟داشت از چی حرف میگفت؟چه عقدهداشت چی می

 :برداشتم و باز التماسشو کردم

 .دستم کنم،آخکامبیز توروخدا،خواهش می-

 :یکدفعه ولم کرد،بعد دستمو کشید و گفت

 .شوبلند-

دی در بدنم به سختی بلند شدم که کامبیز پرتم کرد روی تخت و با احساسِ دردِ شدی

 :گفت

 !خب،مثلِ اینکه باید برم سرِ اصلِ مطلب.خیلی بهت آسون گرفتم-

 :با ترس و وحشت پرسیدم

 خوای بکنی؟منظورت چیه؟چیکار می-

 :صدای پوزخندش رو و بعد صدای خودش رو شنیدم

 !نه؟ و زنمی حقشو دارم مگهکردم،باالخره تکاری که باید از اول می-

یی رو منظورشو فهمیده بودم اما دوست داشتم خودمو بزنم به اون راه و باور نکنم بال

 :.بازم خودمو زدم به اون راه و گفتمکه قرار بود االن به سرم بیاد

 !گی کامبیزفهمم چی مینمی-

با ترس .تخت تکونی خورد و رفت پایین و این نشون از نشستنش روی تخت بود

 :کشیدم که دستش نشست روی صورتم و نوازشش کرد،بعد گفتنفسهای عمیق می

 !فهمی خانمِ قشنگمچیو میی دیگه همهتا چند دقیقه-
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ی قبل کوبید و حالم هرلحظه بدتر از لحظهم میی سینهشدت به قفسهقلبم به

ن رسماً و شرعاً گفت اون اال.اصالً به اینجای قضیه فکر نکرده بودم،راست میشدمی

کردم که ها داشتم تو دلم دعا می.مثلِ دیوونهکاری رو داشتهمسرم بود و حق هر

.مگه خدا یه کاری کنه تا بتونم ببینم!بعد خودم تو دلم به دعایی که کردم خندیدم

های پیراهنم رو باز کنه که صدای تر و خواست دکمهشد؟دستش اومد پایینمی

.دستش رو از روی لباسم برداشت و ی پایین به گوش رسیدشکستنِ چیزی از طبقه

.وقتی احساس سرعت از اتاق رفت بیرون،اینو از صدای قدمهای تندش فهمیدمبه

کردم دیگه تو اتاق نیست یه نفسِ راحت کشیدم و باز اشک بود که به سراغِ چشمهام 

 .اومد

 

 [پارت صد و بیست و چهارم]

 

 ''صدرا''

دونم باید .نمیمعصبی و کالفه،عنوانِ داماد دیدمز رو کنارِ دیبا بهاز روزی که کامبی

م .از یه طرف فکرِ فریا و جوابِ ردش داشت دیوونهچیکار کنم تا بالیی سرِ دیبا نیاد

هرچی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید و .کرد،از یه طرفم فکرِ دیبا و کامبیزمی

حلِ با بیاره پس سعی کردم اول یه راهِالیی سرِ دیترسیدم اگه کاری بکنم کامبیز بمی

موبایلمو برداشتم و زنگ زدم به فریا،بعد از .مناسب پیدا کنم و بعد برم سراغِ کامبیز

 :ی گفتبوق سریع جواب داد و با نگرانخوردنِ یه

 اتفاقی افتاده؟-

 :خندیدم و گفتم

 .چته دیوونه؟چیزی نشده که-
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 :رو شنیدم و بعد گفت صدای نفسِ عمیقی که کشید

 .الیی سرِ دیبا بیاره،حالم بده صدرابترسم کامبیز بخدا همش می-

 :سعی کردم آرومش کنم و گفتم

 .شهتو نگران نباش،درست می-

 .چی درست بشهامیدوارم که همه-

تونستم بیشتر از این صبر کنم پس دونستم االن وقتِ مناسبی نیست اما نمیمی

 :گفتم

 .در موردِ پیشنهادم فکر کن،من دوستت دارم فریا بازم-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 االن وقتِ این حرفاست صدرا؟من نگرانِ دیبا هستم بعد تو نگرانِ خودتی؟-

 :کالفه گفتم

کنه،بزار حداقل از طرفِ تو م میمنم نگرانِ دیبا هستم اما فکرِ توام داره دیوونه-

بهم حق کنم.حسابی برای دیبا میوکرِ درستشینم یه فخیالم راحت باشه اونوقت می

 تونم وقتی فکرِ دونفر تو ذهنمه درست تصمیم بگیرم؟بده فریا،من چطور می

م شنیدم،حتی شنیدنِ این صدا هم دیوونهسکوت کرد و صدای نفسهاش رو می

 :.باالخره حرف زدکردمی

واقعاً حالم خوب  تصمیم بگیرم.االن تونم به این زودیصدرا بهم فرصت بده،نمی-

کنم بالهایی که داره سرِ دیبا میاد تقصیرِ .احساس مینیست،از خودم بدم میاد

شناخت و کردم اونوقت اون دیبا رو نمی.اگه من کامبیز رو واردِ زندگیم نمیمنه

 .خورهکنم حالم از خودم بِهَم میمی .االن که فکرافتاد دنبالشنمی
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 :قلبم به درد اومد و گفتم از اینکه انقدر ناراحت بود

 .نه،تقصیرِ تو نیست فریا پس انقدر خودتو عذاب نده-

دونم چقدر چرا تقصیرِ منه،پس سعی نکن منو با حرفات دلداری بدی چون خودم می-

 .احمقم

 :عصبی شدم و صدام رفت باال

 !کنی؟طاقتشو ندارمفریا چرا به خودت توهین می-

 :خندید و گفت

داشتن رو نداره اونوقت س،آخه آدمی مثلِ من حتی ارزشِ دوستهوای خیلی مسخر-

 ...تو

 :داد زدم

 ..خداحافظپرت نگو فریا،فقط ساکت شو و به هیچی فکر نکنوچرت-

تونستم تحمل کنم گوشیو قطع کردم و منتظر نشدم تا خداحافظی کنه،دیگه نمی

 .کنهود میکاراش منم ناباین فهمید که باکرد و نمیی.داشت خودشو نابود مناراحتیشو

 

 [پارت صد و بیست و پنجم]

 

 ''دیبا''

آماده نشسته بودم رو مبل و منتظر بودم تا زیبا بیاد دنبالم که صدای قدمهای کامبیز 

خواست بهم .ترس بَرَم داشت،اصالً از اون روز که میشد شنیدمرو که بهم نزدیک می
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لرزید مشت کردم و دستامو که داشت می.ترسمدست بزنه بیشتر از قبل ازش می

 :صدای کامبیز رو شنیدم

 ی شاهرخ؟ری خونهداری می-

 :بعد از مکثِ کوتاهی گفتم

 .رم اونجاآره دارم می-

 :ای سکوت شد و بعد گفتچند دقیقه

 !دونی که باید چیکار کنی؟می-

 :خودمو زدم به اون راه و پرسیدم

 چیکار باید بکنم؟-

 !کارتو شروع کنی باید از امروز-

 :با تعجب پرسیدم

 !کدوم کار؟-

 :فتگی مانتومو گرفت و باز مثلِ اینکه عصبیش کردم چون یقه

.از امروز باید یه کاری شمبازی درنیاری دیبا،چون اونوقت باز عصبی میبهتره خِنگ-

 .کم از تو خوشش بیادکنی که شاهرخ کم

 :ود،اما گفتمبا اینکه برام گفتنِ این جمله خیلی سخت ب

 آخه کی حاضره عاشقِ یه دخترِ نابینا بشه؟هان؟-

 :خندید و گفت

 !بری باال،ندیده بودم تا حاال بلند حرف بزنیبینم که صداتو میبه میبه-
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 :کالفه گفتم

 .زنم کامبیزمن دارم جدی حرف می-

 :االبش کردم چون اونم صداشو برد فکر کنم عصبانی

ی آخرتم باشه که صداتو برام زنی،دفعهن جدی حرف میتو بیخود کردی که با م-

 .بری باالمی

.اونم وقتی دید دوباره ساکت شدم و در برابرِ زورگوئیاش حرفی واسه گفتن نداشتم

 :هیچی نمیگم خودش حرف زد

 !پس کارتو خوب انجام بده چون من زیاد صبور نیستم-

.آیفن به صدا دراومد ت فرستادمفقط سکوت کردم و تو دلم به این سرنوشتِ شوم لعن

 :و کامبیز گفت

 .زیبا خانمِ،بیا ببرمت دمِ در-

پرسی کرد و بعد از خداحافظی .با زیبا احوالدستمو گرفت و منو دنبالِ خودش کشوند

 .من و زیبا سوارِ ماشین شدیم

 

 [پارت صد و بیست و ششم]

 

ی ماشین بیرون شیشه تونستم ازخواست میتو ماشین سکوت کرده بودم و دلم می

.یکدفعه قلبم درد ترین حقیقتِ زندگیِ من بودشد و این تلخرو نگاه کنم،اما نمی

 :.زیبا پرسیدگرفت و دستم نشست رو قلبم

 چیزی شده؟-
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 :دستمو از روی قلبم برداشتم و گفتم

 !نه،هیچی نشده-

ا شاهرخ بنی دونستم کامبیز چه دشم.نمیفقط خدا می دونست که درونم چه غوغاییِ

!ناخودآگاه یه لبخند نشست رو لبم از خواد اونم مثلِ من اذیت کنهاحتشام داره که می

دیدم تنها نیستم و باالخره یکی هم هست که مثلِ من درد داره و یکی مثلِ اینکه می

 !کنهکامبیز اذیتش می

مه شوهر صدای کامبیز تو گوشم پیچید...باید یه کاری کنی عاشقت بشه،نباید بفه

 ...!داری.اونم باید تقاصِ کارشو پس بده

 از اینکه تو دلم خوشحال بودم شاهرخ هم مثلِ منه از خودم خجالت کشیدم،انگار

 .داد و این بدترین حالتِ ممکن بودزندگی با کامبیز داشت منو تغییر می

 چرا امروز انقدر ساکتی دیبا؟-

 :با شنیدنِ صدای زیبا به خودم اومدم و گفتم

مردم زیبا،اونوقت شاید انقدر االن در برابرِ این همه درد کاش تو اون تصادف من می-

 !عاجز نبودم

 :د وقتی پرسیدشد تو صدای زیبا تشخیص داتعجب رو می

 !یعنی چی؟-

 :لبخند زدم و گفتم

 !زیاد مهم نیست-

 :و زیرِلب با خودم گفتم

 !مثلِ زندگیِ من که خیلی وقته دیگه مهم نیست-
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.زیبا درو برام االخره رسیدیم و من دیگه از داخل شدن به این خونه وحشت داشتمب

.یه نفسِ عمیق کشیدم و بوی عطری توی بینیم باز و کمک کرد از ماشین پیاده بشم

 :!دوباره بو کشیدم و صدای شاهرخ پیچید تو گوشمپیچید که برام آشنا نبود

 !سالم خانم مقدم-

 :.آخم بلند شد که زیبا با نگرانی پرسیدز گرفتمهول شدم و زبونم رو گا

 شد؟چی-

 :سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !هیچی-

 :و باز صدای شاهرخ بود که حالم رو بدتر از پیش کرد

 چرا اِنقدر هول شدین؟-

 :لبخند زدم و گفتم

 .ای صداتون رو شنیدمدفعهنه،هول نشدم فقط ترسیدم چون یه-

 .د که ترسوندمتونپس منو ببخشی-شاهرخ

 :فتگبارید خطاب به شاهرخ زیبا با صدایی که ازش حرص می

 !رو بترسونید ولی به نظرِ من بهتره این عادتِ زشتتونو ترک کنیدشما عادتونه بقیه-

 :عصبی بهش توپیدم

 زیبا این چه حرفیه؟-

 :ی شاهرخ رو شنیدم و بعد گفتصدای خنده
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بخشم و بهش سخت اختون رو بخاطرِ شما می.این پرستارِ گستایرادی نداره-

 .گیرمنمی

 :تشکری کردم که گفت

 .کنمبفرمایید داخل،منم همراهیتون می-

دونستم باید چیکار همراهِ شاهرخ واردِ خونه شدیم و من انقدر استرس داشتم که نمی

عاشقم استرس یه کاری کنم تا شاهرخ و  تونستم با این همه ترس.آخه چطور میکنم

دونستم آدمی به مغروریِ شاهرخ احتشام عاشق بشه؟واقعا برام سخت بود و بعید می

 !دخترِ نابینایی مثلِ من بشه

 

 [پارت صد و بیست و هفتم]

 

 :واردِ خونه شدیم و یکدفعه صدای دادِ کسی بلند شد

.خاطره رو به کشتن داد آخه این چه وضعشه داداش؟شاهرخ دیگه شورشو درآورده-

 س؟نبود،حاال نوبتِ جلوه بس

 :وبعد صدای یه مردِ دیگه اومد

.آخه مگه چه خطایی از شاهرخ سر داداش شما االن عصبانی هستی،بهتره بشینی-

 زده؟

.من و زیبا هم بعد از شاهرخ از من و زیبا عذرخواهی کرد و زودتر رفت داخلِ خونه

 :شاهرخ واردِ خونه شدیم و صدای عصبی شاهرخ بلند شد

 جان چرا اومدید اینجا؟موع-
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 :صدای همون مرده که فکر کنم عموش بود بلند شد

 خوام بیام باید از تو اجازه بگیرم؟ی داداشمم مییعنی خونه-

خوام بدونم موضوع چیه؟چرا دارید با ن همچین جسارتی نکردم،فقط میم-شاهرخ

 کنید؟پدرم بحث می

 :تر داد زدعموش عصبی

شی کرده؟شاهرخ تا کِی باید از دستِ تو بکشم؟تا کی موضوع چیه؟جلوه خودک-

ای نه خاطره؟خاطره که مرد و رفت،داغشم موند خوای اِنکار کنی که عاشقِ جلوهمی

کنی عاشقشی؟چرا اذیتش .چرا اعتراف نمیبرای ما،اما بهتره جلوه رو به کشتن ندی

 !کنی؟می

داشتم به شاهرخ احتشام سکوت شد و من متعجب از این همه حرفی که شنیده بودم 

و زیبا در این لحظه تو این خونه  ن.بودنِ مافتادکردم و اتفاقی که داشت میفکر می

ی شاهرخ رفتهزاشت قدم از قدم بردارم و صدای تحلیلاشتباه بود اما کنجکاوی نمی

 :زدبه این کنجکاوی دامن می

وقت .من هیچردهقش نم.اون مرده اما عشعمو من عاشقِ خاطره بودم،هنوزم هستم-

 !عاشقِ جلوه نبودم و نیستم

کردم شاهرخ احتشام کرد،احساس میی بلند عموش داشت عصبیم میصدای خنده

 :کنهدر این جمعِ خانوادگی زیادی تنهاست و عموش داره با حرفهاش اونو اذیت می

ما یکدفعه دونستیم تو عاشقِ جلوه هستی اآره تو گفتی و منم باور کردم،ما همه می-

پا شدی اومدی خواستگاری خاطره و ما هم چون خاطره دوستت داشت و بخاطرِ 

گفتم راضیم،اونوقت شاید شدم هیچوقت نمیش قبول کردیم اما کاش الل میمریضی

 .االن خاطره اینجا کنارمون بود
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 :صدای دادِ شاهرخ همراه با بغضی که بدجور دلمو سوزوند همراه بود وقتی گفت

.هنوزم می خوامش،درد داره این دلِ خواستمشعاشقش بودم،من می بخدا-

فهمین چقدر درد دارم،یه فهمه.نمیدونم بد کردم اما هیچکی منو نمیالمصب.می

.من جلوه فهمین مرگِ خاطره،مرگِ من بود.چرا نمیگوله قدِ یه تومور راهِ گلومو بسته

 !خوامرو نمی

 :منو سوزوند چه برسه به شاهرخ رو و باز این عموش بود که با حرفهاش

 !عاشقش بودی که کشتیش؟عشق از سرِ تو زیاده شاهرخ-

دونستم اما درست نبود من دخالت کنم و از ماجرا هم درست و حسابی چیزی نمی

آن احساس کردم باید حرف بزنم و از شاهرخ دفاع کنم وگرنه خفه دونم چرا یهنمی

 :موش گفتمو خطاب به ع شم.پس تمومِ جسارتمو جمع کردممی

مرگ دستِ خداست آقای احتشام و فکر نکنم حقِ برادرزادتون باشه که انقدر -

 !دستتونو به گلوش فشار بدین تا خفه بشه

 

 [پارت صد و بیست و هشتم]

 

کردم .احساس میگفتکس هیچی نمیخونه رو سکوتِ بدی فرا گرفت و دیگه هیچ

.به خودم لعنت فرستادم بخاطرِ این کردمیی منن و این منو معذب همشون خیره

.لبخندم باعثِ .زیبا دستمو گرفت تو دستش و این باعث شد لبخند بزنمحرفی که زدم

 :عصبی شدن عموی شاهرخ شد چون صدای عصبیشو شنیدم که خطاب به من گفت

 کنی به من بگی چی درسته یا نیست؟اصالً تو کی هستی؟تو چطور جرئت می-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

269 

 

جانبی بهی حقدیدم با قیافهی عموشو نمیی روبرو بودم و چهرهخیره همونطور که

 :گفتم

 !گینارین زور میدتونم بفهمم که شما من هرکی که باشم می-

 :ش رو شنیدم و بعد گفتصدای خنده

 کنی؟،چرا ترسیدی و به من نگاه نمیفهمیاگه انقدر می-

 :ای گفتمتهرفدستام شروع کرد به لرزیدن و با صدای تحلیل

 !تونم نگاتون کنمچون من نابینام و نمی-

داد من .سکوتی که نشون میدوباره سکوت شد و این سکوت چقدر برام دردناک بود

ه قابلِ ترحمم اما صدای طلبکارِ عموی شاهرخ باعث شد حداقل از اینکه مثلِ بقی

 :بخاطرِ نابیناییم مراعاتمو نکرد خوشحال بشم

 بینی چطوری میتونی بفهمی شاهرخ چجور آدمیه؟تو وقتی نمیدیگه بدتر،آخه -

 :بغض نشست تو گلوم و گفتم

تونم ببینمش تا از تو چشمهاش عشقشو ببینم اما خاصیت آدمایی مثلِ من من نمی-

چیو بفهمن چون گوشاشون خیلی خوب تونن از صدای اطرافیانشون همهاینه که می

تونم بفهمم که چقدر رزشش میدرزادتون و لکنه مثلِ من که از صدای براکار می

 !عاشقه

 :دوباره خندید و ایندفعه خطاب به شاهرخ گفت

 .کنیافتو درگیر میی دخترای اطرنه،خوشم میاد که خیلی خوب همه-

 :بهم برخورد و قلبم شکست که شاهرخ گفت

 .عمو دیگه دارین شورشو درمیارین-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

270 

 

 :ایندفعه پدرِ شاهرخ گفت

،گفتنِ این حرفها االن دیگه هیچ شید بریم بیمارستان دیدنِ جلوهبهتره حاضر -

 .م استادتو ببر به کارتون برسیدهای نداره.شادی تو فایده

 :ای گفت و دوباره صدای شاهرخ رو شنیدمشادی باشه

وه پدر من نمیام بیمارستان چون دوست ندارم حالم با دیدنِ آدمای ضعیفی مثلِ جل-

 !بد بشه

 :آمیزِ پدرش منو ترسونداضصدای اعتر

 !شاهرخ-

 !بخشید پدر،اما این حرفِ آخرم بودب-شاهرخ

و شاید منم اگه جای شاهرخ بودم با شنیدنِ اون همه حرفِ تحقیرآمیز همین کار ر

 ..شادی مارو برد سمتِ پیانو و کارمونو شروع کردیمکردممی

 

 [پارت صد و بیست و نهم]

 

 ''شاهرخ''

.همون اشم و خواستم برم داخلِ اتاقم که صدای پیانو متوقفم کردسعی کردم آروم ب

آهنگِ همیشگی بود،برگشتم و دیدم دیبا پشتِ پیانو نشسته و چقدر آرامش داشت 

های خاطره پیچید تو گوشم و تصویرِ دیبا .چشمهامو بستم که صدای خندهاین آهنگ

ی از این فکر خیره سرعت چشمهامو باز کردم و متعجبپشتِ پلکام نقش بست!به

.یادِ حرفهایی نشست مثلِ یه خواب قشنگ بوددیبایی شدم که وقتی پشتِ پیانو می
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تر بودم چون انتظار نداشتم افتادم که به عمو زد،وقتی دهان باز کرد من از همه شوکه

!صدای ،اونم منی که یک بار هم رفتارِ درستی باهاش نداشتماونطوری پشتم در بیاد

.واردِ اتاقم که شدم باز هم خاطره ها و رفتم باالقطع شد،برگشتم سمتِ پله پیانو که

کرد،نزدیکِ عکسش که روی دیوار بود شدم بارش نگام میبود که با چشمهای شماتت

ی چشمهاش شدم و برای اولین بار بعد از مرگش .خیرهو از روی دیوار برداشتمش

شدم از هرچی که به خاطره مربوط الی میها داشتم خگریه کردم و انگار بعد از مدت

وقت گریه نکردم و تمومِ غمم رو توی قلبم ریختم و شدم یه بود!بعد از مرگش هیچ

کردم و دیگه زدن هم از یاد برده اما حاال داشتم گریه میآدمِ سنگی که حتی لبخند

آدمِ ضعیف .خسته بودم،از خودم،از جلوه که مثلِ یه خواستم اون آدمِ سابق باشمنمی

 !هاشهخودکشی کرده بود و از خاطره و خاطر

درِ اتاقمو باز کردن هم خسته شدمانقدر نگاش کردم و اشک ریختم که دیگه از گریه

 :سرعت اومد باال و گفت.بهکردم و گیالر رو صدا زدم

 بله آقا؟-

 :و گفتم ی اتاق بود اشاره کردمبه عکسِ خاطره که گوشه

 !بر داخلِ انباریاین عکسو بردار ب-

 :گیالر با تعجب و چشمهای گشادشده از حیرت نگام کرد و پرسید

 !واقعاً آقا؟-

.گیالر عکس رو نگاهِ دیگری به عکس انداختم و سرم رو به معنیِ تایید تکون دادم

.االن مطمئناً به مامان ش از اتاق رفت بیرونزدهی حیرتبرداشت و همونطور با قیافه

.نفسِ عمیقی کشیدم و وِلو شدم روی کردخوشحالش می داد وخبر می
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.چشمهامو گذاشتم رو هم تا بخوابم اما صدای کسی که داشت یه آهنگ زیبا رو تختم

 :خوند باعث شد چشمهامو دوباره باز کنممی

 

 [اُمپارت صد و سی]

 

 عشقت افتاده به قلبم،وای از دلم-

 بستم دل به دلی که،برده دلم

 گیرهقلبم آروم می خندیتو که می

 گیرهشی بارون میناراحت می

 دنیام آرومه،وقتی آرومی

 و آرزومی همه عشق

 شمدارم مستِ تو می

 تو چشمات آسمونه،آخه دستِ خودت نیست

 تو چشمات مهربونه

 کار دادی دستم،یارِ دیوونه

 مونهدلم تا آخرش با تو می

زد نه ا گیتار آهنگ میداشت ببخش بود اما ایندفعه و باز صدای آهنگی که آرامش

 :پیانو

 دهببین عشقت،به قلب من،داره حسِ جنون می-
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 ده،بهم دنیا،قشنگیشو نشون میتو هستی که

 گیرهخندی قلبم آروم میتوکه می

 گیرهشی بارون میناراحت می

 دنیام آرومه،وقتی آرومی

 همه عشق و آرزومی

 شمدارم مستِ تو می

 تو چشمات آسمونه

  خودت نیست،تو چشمات مهربونهآخه دستِ

 کار دادی دستم،یارِ دیوونه

 ....مونهدلم تا آخرش با تو می

ی زدهها رفتم پایین که صدای هیجاناز رو تختم بلند شدم و رفتم بیرون،آروم از پله

 :شادی رو شنیدم

 .سوای استاد،صدای شما معرکه-

 :دیبا با همون لحنِ آرومش گفت

 .خونمگی قشنگ نمیاونقدرا هم که می-

 .ها دیبارو نکرده بودی-زیبا

حرکت نشسته ناخودآگاه دست زدم،سرِ زیبا و شادی به سمتِ من برگشت اما دیبا بی

 :بود که گفتم

 .صداتون زیباست خانم مقدم-
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زد و شادی با تعجب .زیبا پوزخند میحتی جوابمم نداد و این حرکتش منو گیج کرد

 :م جلوتر و دوباره حرفمو تکرار کردم.رفتی دیبا بودخیره

 !صداتون زیباست خانم مقدم-

روحش نگاه .ایندفعه رفتم روبروش ایستادم و به صورتِ بیو باز هم جوابی نشنیدم

 :مو تکرار کنم که گفتکردم،خواستم جمله

 !لطفاً عاشقِ من نشو-

 

 [پارت صد و سی و یکم]

 

لرزید ش داشت از بغض مییبایی شدم که لبای دحس شد و خیرهدستام کنارِ بدنم بی

 :ش و گفت!زیبا دستشو گذاشت رو شونهو حتی االنم مثلِ یه خواب قشنگ بود

 چی میگی دیبا؟!حالت خوبه؟-

 :ش و دوباره تکرار کردیه قطره اشک چکید رو گونه

 !لطفاً عاشق من نشو شاهرخ-

داد که چقدر حالش کرد و این نشون میداشت منو به اسمِ کوچیکم صدا می

،باید باهاش حرف دونم چِم شد که دستشو گرفتم و بلندش کردم.نمیبده

 :ش به سمتِ در که شادی گفتزدم.دنبالِ خودم کشوندممی

 !کنی؟داداش چیکار می-

سرعت دوید سمتمون و روبروم ایستاد،تو جوابشو ندادم و ایندفعه زیبا بود که به

 :چشمهام نگاه کرد و پرسید
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 بریش؟داری کجا می-

 :ریخت پس با خشم و حرص جوابشو دادمهمیشه این دخترِ گستاخ اعصابمو بِهَم می

 !به تو مربوط نیست-

 :پوزخندی زد و خواست جلومو بگیره که دیبا گفت

 !زیبا کاری نداشته باش-

.دیبا رو سوارِ ماشینم ایندفعه من بودم که بهش پوزخند زدم و از کنارش رد شدم

.داخلِ ماشین رو سکوت فرا گرفته بود و انگار دم و از خونه رفتم بیرونکر

 :رخش نگاه کردم و پرسیدم.به نیمکدوممون حرفی برای گفتن نداشتیمهیچ

 منظورت از اون حرف چی بود؟-

 :ی جدی به خودش گرفته بود گفتهمونطور که قیافه

 !منظورِ خاصی نداشتم-

 :رفت باال ی هیستیریکی کردم و صدامخنده

گی دی؟اگه یکدفعه یکی پاشه بیاد بگه عاشقِ من نشو تو هم میداری منو بازی می-

 گذری؟توجه از کنارش میباشه و بی

 :خیلی جدی و رُک گفت

کردم بینِ خانوادتون تنهایین و آره،من اگه امروز ازتون دفاع کردم چون احساس می-

استم سرِ دفاعی که ازتون کردم دچارِ خو.اگرم گفتم عاشقم نشو چون نمیدلم سوخت

 !تفاهم بشید و فکرهایی با خودتون بکنید که اصالً در شَانِ شما نیستسوء
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کرد پس نفسِ عمیقی کشیدم و کم داشت با حرفهای بی سر و تهش عصبیم میکم

ی خیابون پارک کردم،بهش نگاه سرعت گوشه.ماشین رو بهسعی کردم آروم باشم

 :کردم و گفتم

چه فکری با خودت کردی خانم دیبا مقدم؟خیاالت برت داشته که من،شاهرخ -

.امروز که نفر بودم و هنوزم هستممن فقط عاشق یک!شماحتشام عاشقِ تو می

 !چیو شنیدی،پس لطفاً دیگه تَوَهم نزن خانمهمه

 :بجای اینکه عصبانی بشه لبخند زد و این لبخندش باعث شد با حرص بگم

 .تو تحویلِ من ندهاین لبخندهای مسخره انقدر هم-

 !اِنگار دیوونه بود چون با لجبازی دوباره لبخند زد

 

 [پارت صد و سی و دوم]

 

 ''کامبیز''

ساعت پیش بهم زنگ زده .نیمقرار بودم و حرفِ گیسو کنجکاوم کرده بودعصبی و بی

 :بود و گفت

 !مخوام درموردِ دیبا یه چیزیو بهت بگمی-

.زنگِ آیفون رم تا وقت بگذره و گیسو بیادرو میموقع هم تو خونه دارم قدم از اون

ای گذشت تا گیسو اومد .چندثانیهی قفل رو زدم و در باز شدزده شد،رفتم و دکمه

 :داخل و گفت

 سالم،خوبی؟-
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 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 سالم.منکه خوبم،تو چطوری؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 !شما هایپرسیاز احوال-

 :چپ نگاش کردم و گفتمچپ

 نیومدی اینجا گله کنی که؟-

 :نشست گفتسری باال انداخت و همونطور که رو مبل می

 .نه،نیومدم گله کنم-

 :ی هم شدیم،بعد پرسیدممنم نشستم و خیره

 خوای بگی؟چی می-

 :به اطراف نگاهی کرد و گفت

 !از همسرت خبری نیست-

 :ای کشیدم و گفتمپوفِ کالفه

 .بیرونه-

 کجاست؟-

 .تو به این چیزا کاری نداشته باش،فقط حرفتو بزن-

 :دستاشو روی پاهاش در هم قفل کرد و گفت

 !ساعت پیش دیدمشمن یک-
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 :با کنجکاوی پرسیدم

 !کجا دیدیش؟-

 :زهرخندی زد و گفت

 !م شاهرخداخلِ ماشینِ پسرعمه-

 :اَبرویی باال انداختم و گفتم

 !که اینطور-

 :ب نگام کرد و گفتبا تعج

 !فقط همین؟-

 خوای چیکار کنم؟برم سرشو بِبُرَم؟می-

 :با حرص لبشو به دندون گرفت و گفت

 .باالخره اون االن زنِ توئه،باید جلوشو بگیری-

 :بلند خندیدم و گفتم

زنم باقی  مثلِ اینکه یادت رفته برای چی با دیبا ازدواج کردم،نکنه دلت میخواد تا ابد-

 بمونه؟

تونستم عشق رو تو چشمهاش راحتی می.هنوزم بها حرص نگام کرد و هیچی نگفتب

 .بودنِ یک دخترهمه احمقببینم و لذت ببرم از این

 

 [پارت صد و سی و سوم]
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 :لبخند زدم که داد زد

.فکر کشمفهمی دارم چی میانصافی که نمی.خیلی بینخند کامبیز،منو بازی نده-

هامم به زور باهات بیام خواستگاری؟نه،اِنقدر سخت بود که نفسکردی برام راحت بود 

خوای ازش دونستم عاشق دیبا نیستی و میکشیدم اما،باهات اومدم چون میمی

 .زی رو تموم کن.بیا و این باتونم تحمل کنم.ولی االن پشیمونم چون نمیانتقام بگیری

 :گفتم د رو لبام وزدنِ شاهرخ لبخندی رو نشونفکرِ زمین

 !ذتی ندارهاین سرعت اصالً ل شدنش اونم بهتازه بازی شروع شده،تموم-

 :عصبی دستاشو مشت کرد و گفت

 فهمی؟تونم،میمن دیگه نمی-

 :خیلی جدی تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم

 !تونی میتونی بریاگه نمی-

 :با ناباوری نگام کرد و گفت

کاری خاطرِ تو همهدارم،این همه مدت ب!کامبیز من دوستت برم؟!به همین راحتی-

 !گی برم؟کردم حاال می

 :سرمو تکیه دادم به مبل،چشمهامو بستم و گفتم

فهمیدی که من اشتباه کردی عاشق آدمی مثلِ من شدی چون باید از همون اول می-

 !کنمآدم نیستم و فقط دارم ازت استفاده می

 :صدای پر از بغضش پیچید تو گوشم

 کنی؟یعنی تو اصالً از اول دوستم نداشتی؟ا داری اینکارارو با من میکامبیز چر-
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 :رحمیِ تمام جوابشو دادمرحم بودم و االنم با بیهمیشه بی

 .نه،من از اول هیچ حسی بهت نداشتم گیسو-

،چشمهامو باز کردم و بینمون سکوت شد و یکدفعه دستاش نشست روی زانوهام

 :ریخت گفتکرد و همونطور که اشک میتو چشمهام نگاه .نگاش کردم

 .گی کامبیزبگو دروغ می-

 :نگاهمو ازش گرفتم و گفتم

 .دروغ نیست،همش حقیقته-

 سرعتدم از جا بلند شد و بهبیش از پیش اشک ریخت و وقتی دید اهمیتی بهش نمی

ه به گیسو مربوط کش و هر چیزی ریختناش،قلبِ شکسته.اشکاز خونه خارج شد

.چیزی که مهم بود شکستِ شاهرخ احتشام ای برام اهمیت نداشتذرهشد می

!صدای زنگِ آیفون باعث شد از جا بلند بشم و وقتی تصویرِ دیبا رو دیدم با بود

 .کن رو زدم و در باز شدبازی قفلعصبانیت دکمه

 

 [پارت صد و سی و چهارم]

 

ومد االن شد هیچی نگفتم تا داخلِ سالن نزدیکِ در منتظرش ایستادم و وقتی واردِ س

 :قدم رفت عقب،سرشو انداخت پایین و گفت.ترسید و یهجلو و با بدنم برخورد کرد

 .سالم-

.پرتش کردم یک قدمِ بینمون رو پُر کردم،دستشو گرفتم و کشیدمش سمتِ مبلها

 :روی مبل و پرسیدم
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 کجا بودی؟-

 :مِن جوابمو دادبا مِن

 !دادمبودم دیگه،داشتم...به..به خواهرش موسیقی یاد میی آقای احتشام خب...خونه-

 :بلند خندیدم تا بیشتر بترسه و گفتم

 !خانمم دروغم که یاد گرفتی-

 :رنگش پرید و پرسید

 !چه دروغی؟-

ی مانتوشو گرفتم تو دستام و ،یقهبرای همین نشستمبا این کاراش اعصابمو بهم ریخت

 :سرش داد زدم

 !کردی؟چه غلطی میتو ماشینِ شاهرخ -

 :بیش از پیش رنگش پرید و هیچی نگفت که دوباره پرسیدم

 !کردی دیبا؟تو ماشین شاهرخ چه غلطی می-

 :زد گفتنفس میلرزید و نفسهمونطور که تنش می

 خواستی؟مگه خودت همینو نمی-

شدم روی  ش برداشتم،وِلودستم رو از روی یقهدونم چرا یکدفعه شوکه شدمنمی

گفت،خودم دستور داده بودم شاهرخ رو عاشق خودش .راست میو نگاش کردم زمین

 :شیدم و گفتم.دستی به موهام ککنه اونوقت االن عصبانی بودم

 به همین زودی عاشقت شد که دعوتت کرد سوارِ ماشینش بشی؟-

 :سرشو به معنیِ مخالفت تکون داد و گفت
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 !نه،واسه یه چیزِ دیگه سوارِ ماشینش شدم-

 :شمهامو ریز کردم و پرسیدمچ

 !برای چی؟-

 :از روی مبل بلند شد،صاف ایستاد و در کمالِ ناباوری گفت

 !به تو مربوط نیست-

گفت .دیبا داشت میم از روی حرص و هیستیریک بودم گرفت اما ایندفعه خندهخنده

این همه دیدم با !از اینکه میسوزوندکه به من مربوط نیست و این جمله چقدر منو می

.از جا بلند گرفتترسه حرصم میاوقات ازم نمی،هنوزم بعضیخورهکتکی که می

شدم،روبروش ایستادم و بدونِ هیچ حرفی صورتمو بردم جلو و کاری رو کردم که 

 .کردمنباید می

 

 [پارت صد و سی و پنجم]

 

 ''دیبا''

رش کنم و کردم از خودم دوگرفت،سعی میهمونطور که صورتم داشت آتیش می

تند .قلبم تندکرددادم اونطرف اما کامبیز هنوزم داشت کارِ خودش رو میهُلِش می

زد و ترسیده بودم از این نزدیکی که باالخره صورتش رو از روی صورتم برداشت و می

 :گفت

 شه؟حاال فهمیدی که به من مربوط می-

 :جار گفتمسرعت روی لبم کشیدم و با انزدستمو به
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.پس امیدوارم دیگه ما الکی و قراردادیه،قرار نیست هیچ اتفاقی بینمون بیفتهازدواج -

 !کاری که االن کردی تکرار نشهاین

.قلبم هنوزم زدم،اِنگار که راهِ طوالنی رو دویده بودمنفس میسکوت کردم و نفس

ت ،ایندفعه با تمامِ قدرزد که دوبار صورتش روی صورتم قرار گرفتتند میداشت تند

 :هُلش دادم و از خودم جداش کردم که گفت

 !تونه جلومو بگیرهدم کسی هم نمیهر وقت که بخوام اینکارو انجام می-

،طعمِ خون رو احساس کردم ولی به لبم رو به دندون گرفتم و محکم فشارش دادم

 :روی خودم نیاوردم و گفتم

 !هِم نخورهکنم اونطرف تا دستت بِمنم هر دفعه پرتت می-

.صورتمو صدای نفسهاشو که نزدیک به من بود شنیدم و دستشو کشید روی لبم

 :چرخوندم که گفت

 .لجبازی نکن،لبت داره خون میاد-

 :ای از بغض گفتمرفتهبا صدای تحلیل

 !خواد تو بهم دست بزنیحتی اگه بمیرمم دلم نمی-

 :صدای پُرحرصش رو شنیدم

 !به درک-

.نشستم و اشکام روی صورتم شد شنیدمزم دور میو بعد هم صدای قدمهاش روکه ا

ی لحظه.وقتی یادِ چندخوام باال بیارمکردم می.حالم بد بود و احساس میجاری شد

.هنوزم قلبم آروم نگرفته بود و االن بیشتر از خواست داد بزنمافتادم دلم میقبل می

شه و از حریمِ من رد می کمترسم چون اون داره کمای از کامبیز میی دیگههر لحظه
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کنم و امروز برای چندمین بار تو این .احساسِ ضعف میاین اصالً خوب نیست

خواد کامبیز رو ببینم،گیسو رو ببینم،شادی رو !دلم میخواد ببینمسال دلم میهفت

!مردِ مغروری که تُنِ خواد شاهرخ رو هم ببینمببینم،زیبا رو ببینم و حتی دلم می

چسبونه و زده به من میزنه،مردی که اَنگِ تَوَهُمبه خاطره رو داد میصداش عشق 

سوزه و بخاطرش برای .مردی که دلم براش میخواد ازش انتقام بگیرهکامبیز می

 !بار تو روی کامبیز ایستادماولین

 

 [پارت صد و سی و ششم]

 

های الکی خواستم برای کسی دلسوزی کنم،حالم داشت از دلسوزیولی دیگه نمی

 :.گوشیم زنگ خورد و جواب دادمخوردخودم بِهَم می

 الو سالم،بفرمایید؟-

 سالم دیبا،خوبی؟-

 :آورد،سعی کردم آروم باشم و گفتمحتی شنیدنِ صداش هم قلبم رو به لرزه درمی

 خوبم دامون،تو خوبی؟-

 :مکثِ کوتاهی کرد و گفت

 !الی بپرسمزت یه سوابودنِ من مهم نیست،زنگ زدم االن خوب -

 :با تعجب و کنجکاوی پرسیدم

 چه سوالی؟-

 !تو واقعاً کامبیز رو دوست داری دیبا؟-
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 :شد،بنابراین گفتمخواست داد بزنم و بگم من فقط تو رو دوست دارم اما نمیدلم می

 آره دوستش دارم،چطور مگه؟-

 :دوباره مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

 !باید یه چیزیو بهت بگم دیبا-

 :کنجکاوی پرسیدمبا 

 چی رو باید بهم بگی؟-

 !راستش...راستش کامبیز با نقشه اومده طرفت-

 :مِن پرسیدمرنگم پرید و باز این دستام بود که شروع کرد به لرزیدن و با مِن

 !گی؟تو...تو..از...کجا فهمیدی؟چی...چی داری می-

ی برای مسابقاتِ ملدوستِ صمیمیت سمیرا اینجا پیشِ منه،یعنی دراصل من مربیشم -

 .و اون وقتی فهمید با کامبیز ازدواج کردی ناراحت شد و اینارو بهم گفت

زد و کلی عرق شدم،آخه سمیرا از کجا فهمیده بود؟!قلبم تندتند میداشتم دیوونه می

 :کرده بودم که دامون گفت

 گم دیبا؟دی چی میگوش می-

 :به خودم اومدم و گفتم

ای هم در کار .کامبیز منو دوست داره و هیچ نقشهکنیدشتباه میآره،اما تو و سمیرا ا-

 !نیست

 !اما سمیرا مطمئنه دیبا-
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گفت و حرفاشو باور کرده بود،شاید این سفر چه راحت اسمِ کوچک سمیرا رو می

 :.بغض نشست تو گلوم و گفتمباعث شده با هم صمیمی بشن

ن حرفهارو هم به کسی نگو چون نگرانِ من نباش و سعی کن از سفرت لذت ببری،ای-

 .شهباعثِ نگرانیِ بقیه می

 !اما من نگرانتم دیبا-

 :م و گفتمیه قطره اشک چکید رو گونه

.مگه از ندیدن بدترم نگران نباش پسرعمو،دیگه قرار نیست بدتر از االنم بشم که-

 !هست؟

حاال دیگه .سکوت کرد و هیچی نگفت و من چقدر حالم بدتر شد با شنیدنِ حرفهاش

 .به حالِ بدم یه قلبِ پُر از درد هم اضافه شد

 :سعی کردم به روی خودم نیارم که سکوتش چقدر برام دردآور بوده و گفتم

 با من دیگه کاری نداری پسرعمو؟-

 !نه،فقط مواظب خودت باش-

وقت خداحافظی کردم و بعد یه نفسِ عمیق کشیدم تا حالم خوب بشه اما من هیچ

کردم خدا هرکی که برام عزیز بوده رو م چون نابینا بودم و احساس میشدخوب نمی

گفت دیگه دامون رو از دست دادم و نباید بهش فکر .االنم یه حسی بهم میازم گرفته

 !کنم

 

 [پارت صد و سی و هفتم]
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 ''دامون''

 :گوشی که قطع شد به سمیرا که روبروم نشسته بود نگاه کردم و گفتم

 !امبیز آدمِ خیلی خوبیهگه کدیبا می-

 :کالفه سرشو تکون داد و گفت

التشو حل کشناسم همیشه دوست داره تنهایی مشگه،من دیبا رو میداره دروغ می-

 .خواد ما تو دردسر بیفتیم.االنم مطمئناً نمیکنه

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

خودش حواسش به  دونم هاموننیم،فقط اینو میکدونم باید چیکار من دیگه نمی-

ی تو و قاتالیی که دنبالِ منن تمرکز .ما االن باید بیشتر روی مسابقههمه چی هست

 گم؟فهمی چی می.میکنیم

دونستم براش .میفقط نگام کرد و بعد با تردید سرشو به معنیِ فهمیدن تکون داد

کردم میاما باید متقاعدش سخته که به دیبا فکر نکنه چون برای خودمم سخت بود،

.هردومون سکوت کرده بودیم که درِ اتاق زده تا این مسابقه رو به خوبی انجام بده

.رفتم سرعت سرمون به سمتِ در چرخید و بعد به هم نگاه کردیم.دوتاییمون بهشد

 :نزدیکش و با صدای آرومی گفتم

فقط حواست .شمرم قایم میبرو درو باز کن و اصالً به روی خودت نیار من اینجام،می-

 .باشه که خونسردیتو حفظ کنی

.منم رفتم داخلِ حمام و سرمو چسبوندم به در سرشو باال و پایین کرد و از جا بلند شد

 :فت.درو باز کرد و به انگلیسی گتا صداشو بشنوم

 بفرمایید آقا؟-
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 روز بخیر خانم،خواستم بپرسم شما تو این اتاق تنها هستید؟-

 بله،چطور مگه؟-

 :ای سکوت شد و باز صدای اون مَرده اومدنیهچند ثا

 تاقِ بغلیِ شما بودند کجا هستند؟دونین آقایی که اشما نمی-

 !،اتفاقی براشون افتاده؟ایشون مربی من هستند-

 .نه،نه،فقط داخلِ اتاقشون نیستند خواستم بدونم کجا هستند-

 .واال منم خبر ندارم-

 .ا من تماس بگیریدباگه ایشون رو دیدید ی منو داشته باشید و لطفاً شماره-

 .حتما-

 .روز خوش-

شدنِ درو که شنیدم از حمام اومدم بیرون و چشم تو چشم شدم با صدای بسته

 :انی پرسیدم.رفتم جلو و با نگرشدت پریده بودسمیرایی که رنگش به

 ؟خوبی؟چرا رنگت پریده-

 :سرشو تکون داد و گفت

 .،فقط یکم ترسیدمخوبم-

 :م گرفت و گفتمناخودآگاه خنده

 مطمئنی با این رنگ و رو فقط یکم ترسیدی؟-

 :چپ نگام کرد و گفتچپ



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

289 

 

 االن وقتِ شوخیه؟-

 

 [پارت صد و سی و هشتم]

 

 :دستامو بردم باال و گفتم

 .باشه تسلیم،قهر نکن-

 :روشو ازم برگردوند و گفت

سردی وقت شما با خونمیرم اونخیلی لوسی آقای مقدم،من دارم از نگرانی می-

 !خندیمی

 :رفتم نزدیکش،تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم

 !دمخوام نگرانت کنم،وگرنه خودمم ترسینمی-

سرعت از جا بلند شد و ی هم بودیم که سمیرا به سُرفه افتاد و بهبرای چند ثانیه خیره

 :مفتکردم برای همین گ.منم احساسِ گرما میرفت سمتِ یخچال تا آب بخوره

 .یه لیوان آب یخ هم به من بده-

 :بدونِ اینکه نگام کنه گفت

 .باشه-

،بدونِ اینکه نگاه کنم خواستم لیوان رو از ای طول کشید تا برام آب آوردثانیهچند

.دوباره دستش بگیرم که دستم رو بجای اینکه بزارم رو لیوان گذاشتم رو دستش

تیکه دستِ سمیرا پرت شد رو زمین و هزارنگاهمون تو هم گره خورد و لیوانِ آب از 

 :.دستپاچه شد و گفتشد
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 .کنموای ببخشید،االن جمعشون می-

 :خواست از جاش تکون بخوره که دستشو گرفتم و گفتم

 .کنمتو همینجا رو مبل بشین،خودم جمعشون می-

 :بدونِ اینکه نگام کنه سرشو تکون داد و گفت

 .باشه-

لِ هارو با احتیاط جمع کردم و بعد با جاروشارژی که داخرو مبل نشست و منم شیشه

.بعد هم رفتم یه لیوان آب خوردم تا شاید این هاشو جارو کردمریزهاتاق بود خورده

 !بدنِ داغم آروم بگیره

.تا شب سمیرا تو اتاقش بود و حتی تاب شدمفهمیدم چه مرگم شده که انقدر بینمی

سرعت .ساعتِ دوازدهِ شب بود که از جا بهبیرون نیومد موقع خوردنِ شام هم از اتاق

دونم چرا ،نمیبلند شدم و کالفه طولِ اتاق رو راه رفتم و چشمم به درِ اتاقِ سمیرا بود

،کمی خواست برم تو اون اتاق و...رفتم داخلِ دستشویی و صورتمو آب زدمدلم می

بعد  وای درِ اتاقِ سمیرا اومد بهتر شدم و رفتم بیرون رو مبل نشستم که یکدفعه صد

شده از حیرت .با تعجب و چشمهای گشادشددیدمش اونم با وضعی که باورم نمی

.دیگه شده و به سرعت دوید داخلِ اتاقنگاش کردم که اونم منو دید و تازه فهمید چی

 !نتونستم طاقت بیارم و رفتم داخلِ اتاقش

 

 [پارت صد و سی و نهم]

 

ی روی تخت رو پیچید دورش.به سرتاپاش نگاه کردم که و مالفه با ترس نگام کرد

 :پرسید
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 کنی؟اینجا چیکار می-

دونستم تو این اتاق زدن نداشتم،خودمم نمیکردم و قدرتِ حرففقط نگاش می

 :تر و با بغض گفتن یه قدم رفت عقب!رفتم جلوتر و اوکنمچیکار می

 خوای چیکار کنی؟می-

داد،یه می قصدی دارم اما انگار یه چیزی منو به جلو هُل دونستم چهخودمم نمی

 :ای باال انداختم و گفتم!شونهچیزی که قدرتش از من بیشتر بود

 !خوام چیکار کنم سمیرادونم مینمی-

 :ش و گفتاشکش چکید رو گونه

 .،توروخداباهام کاری نداشته باش دامون-

تر تا اینکه چسبید به ب،اونم رفت عقترم کرد و رفتم جلوتردیدنِ اشکاش دیوونه

.دستمو آوردم باال و اشکشو پاک ذره فاصله بینمون بود.رفتم نزدیکش و فقط یهدیوار

 :کردم،بعد گفتم

 !،طاقت بیارگریه نکن-

فهمید که حالم دستِ خودم لرزید،نمیکرد و لباش میبا چشمهای ناباورش نگام می

.چشمهامو بستم و ورتم روی صورتش قرار گرفتص مون رو هیچ کردم و.فاصلهنیست

.دستمو دورِ زدتند میصدای قلبش رو به وضوح شنیدم که مثلِ یه گنجشک تند

کرد واسه رهایی از .هیچ تقالیی نمیکمرش حلقه کردم و صورتم از اشکاش خیس شد

.با .صورتمو از صورتش فاصله دادم و نگاش کردمکرددستم و این منو گیج می

 :ای گفترفتهچشمهایی که پر از اشک بود نگام کرد و با صدای تحلیل

 .چی خراب شه دامون،توروخدا نزار همه-
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 :چی قرار بود خراب بشه؟!گیج نگاش کردم و گفتم

 فهمی؟حالم خوب نیست سَمی،می-

 :کرد پرسیدهِق میهمونطور که هِق

 چرا من؟-

 :خندیدم و گفتم

 !قدر خوشگلی؟تقصیرِ خودته،آخه چرا اِن-

سرعت کرد که یکدفعه ولش کردم و بهزد و فقط نگام میتند میقلبش همونطور تند

.رفتم داخلِ حمام و آبِ سرد رو باز کردم و رفتم زیرِ دوش از اتاقش خارج شدم

.حالم بد بود و خواستم باهاش بکنم.یخ زدم و پشیمون بودم از کاری که میایستادم

.چشمهامو بستم و چقدر خوب بود که باهاش تاقِ لعنتی برم بیرونتونستم از این انمی

ی ی حمام به قیافه.توی آینهکاری نکردم،چقدر خوب بود که چشمهاش مانعم شد

چیو تو یه لحظه داشت به باد داغونم نگاه کردم و پوزخند زدم به مردی که همه

 .دادمی

 

 [پارت صد و چهلم]

 

 ''عطا''

 : شاهرخ بودم که واردِ شرکت شد و وقتی منو دید پرسیدعصبی و کالفه منتظرِ

 چرا دمِ در ایستادی؟-

 :شو گرفتم و چسبوندمش به دیوار،با تعجب نگام کرد و پرسیدبا خشم یقه
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 کنی عطا؟داری چیکار می-

 :زُل زدم تو چشمهاش و گفتم

 !بینی پسرداییبرو دعا کن بالیی سرِ جلوه نیاد وگرنه بد می-

 :زد و گفتپوزخندی 

قابلِ هضمه که باور کنید جِلوه دونن؟یعنی براتون خیلی غیرِچرا همه منو مقصر می-

 یه دخترِ خودخواه و ضعیفه؟

 :بیشتر عصبی شدم و گفتم

 !شاهرخ ببند دهنتو-

 :شدت پس زد و گفتش بهعصبی نگام کرد و دستامو از رو یقه 

همه بهش ترحم کنند که اِنگار خواست .اون با این کار میش گرفتخوبه،نقشه-

 !همینطورم شد

 :با کالفگی سرمو تکون دادم و پرسیدم

 چی بهش گفتی که خودکشی کرده؟هان؟-

 :اِنگار تحملشو از دست داد،چون با خشم نگام کرد و داد زد

 !بهش گفتم عاشقش نبودم،گفتم من فقط عاشقِ خاطره بودم-

 آخه چرا بهش دروغ گفتی؟-

 :نگام کرد و گفت

وقت عاشقِ دروغ نگفتم عطا،من وقتی خاطره واردِ زندگیم شد تازه فهمیدم هیچ-

 !کردم که اینطوریهجلوه نبودم و فکر می
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 :ی هیستیریکی کردم و گفتمخنده

دونستی چقدر هه،تو واقعاً پستی شاهرخ.چرا این چیزا رو بهش گفتی؟مگه نمی-

 دوستت داره؟چرا به احساساتش ضربه زدی؟

 :بست و گفت چشمهاشو

فهمین که هر وقت جلوه رو فهمه من چه دردی دارم؟ها؟چرا نمیچرا کسی نمی-

خواستم بینم خاطره میاد جلوی چشمهام؟اگه بهش این حرفها رو زدم چون میمی

 .دست از سرم برداره،چون دیگه تحملِ کاراشو نداشتم

 :چشمهاشو باز کرد و ادامه داد

 !چون ازش متنفرم-

 

 [و چهل و یکمپارت صد ]

 

 :با مُشت کوبیدم تو صورتش و گفتم

ن گذروندی،نه االها که با جلوه خوش میفهمیدی،همون موقعاینو باید همون اول می-

 !که اون اِنقدر عاشقت شده

 :اومد و گفتدستشو کشید کنارِ بینیش که خون می

 !کنی پسرعمه؟چیه؟خیلی داری طرفداریشو می-

 :گفتم دستی به موهام کشیدم و

 کردن مشکل داری؟تو با این دفاع-

 :زهرخندی زد و گفت
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 !داشتنِ تو با منی مشکلنه به اندازه-

 :نگاش کردم و گفتم

 دوستش دارم،حله؟-

 :خندید و سرشو به حالتِ تَاَسُف تکون داد،بعد زُل زد تو چشمهام و گفت

 !کنیراب میچیو خبخاطرِ یه دختر همه سوزی؟ببین داریپس داری از این می-

 :عصبی غُریدم

 .اون خواهرِاون یه دختر نیست،جلوه دخترعموی تو و دختردایی منه-

 !فهمی شاهرخ؟.میس،اون همه چیزِ منهعشقت خاطره

 !فهمهیچکی منو نمیهفهمم اینه که چرا فهمم،چیزی که نمیآره می-

فتم داخلِ د رای همونجا ایستادم و بعدقیقه.چنداینو گفت و رفت داخلِ شرکت

گفتم که دوستش دارم،باید .باید بهش میرفتم مالقاتِ جلوهماشینم نشستم،باید می

!پامو روی پدالِ ماشین فشار دادم و کردم شاهرخ رو فراموش کنهیه کاری می

.پخشِ ماشین رو روشن سرعت حرکت کردم سمتِ بیمارستانی که جلوه بستری بودبه

 :رو آوردم و صداشو زیاد کردم مکردم و آهنگِ مورد عالقه

 من با تو زیرِ بارونا خیسم-

 برگشتنو من که بلد نیستم

 چیزوتو یادِ من دادی همه

 تو تا ابد نیستمنباشی،بی

 من با تو قهره دیگه با این دل
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 ببین چشام چجوری باریده

 جورهراضی به بازیتم همه

 بازیِ تو عالیه با این دل

 عاشقم،آخه عاشقم

 باشه غمباش یکم،ن

 عاشقم،آخه عاشقم

 ...باش یکم،نباشه غم

 

 [پارت صد و چهل و دوم]

 

.از دور دایی و ی بیمارستان پارک کردم و رفتم داخلای از محوطهماشینو گوشه

 :سرعت رفتم سمتشون و گفتم.بهدایی رو دیدمزن

 .سالم-

 :جفتشون نگام کردند و دایی گفت

 .جانسالم عطا-

 :کرد که پرسیدمزن دایی هم سالم 

 حالِ جلوه چطوره؟-

 :دایی با گریه گفتزن
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شو ششتشو دادن اما مثلِ اینکه قرصهایی گه معدههنوز بِهوش نیومده،دکترش می-

 .که خورده رو مغزش اثر گذاشته و باید منتظر بمونیم بِهوش بیاد

 :با چشمهای گشادشده از حیرت پرسیدم

 یعنی چی؟-

 :م و گفتدایی دستشو گذاشت رو شونه

 !دونیم منظورشون چیهما هم نمی-

شدنِ استخونامو شنیدم و دستمو مُشت کردم و محکم کوبوندم تو دیوار،صدای خورد

کردم که دایی با نگرانی درد تو کُلِ وجودم پیچید ولی من فقط داشتم به جلوه فکر می

 :گفت

 .کنی عطا؟دستتو بدهچیکار می-

 :ند شد و گفتمهمینکه دستمو لمس کرد آخم بل

 .شهدایی ولش کنید،خودش خوب می-

 .شه؟شاید شکسته باشهعنی چی که خودش خوب میی-دایی

 :خواستم چیزی بگم که دکترِ جلوه اومد و گفت

 .دخترتون بِهوش اومده-

 ودب پنجره سمتِ به روش.داخل رفتم و  با خوشحالی دویدم سمتِ اتاقی که جلوه بود

م نزدیکِ تختش و رفت.شدند اتاق واردِ هم داییزن و دایی.ردکمی نگاه رو بیرون و

 :صداش زدم

 جلوه؟-
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 :.دایی گفتدایی نگاه کردبرگشت نگام کرد،بعد هم به دایی و زن

 حالت خوبه دخترم؟-

 :با نگاهِ سردی زُل زد بهم و پرسید

 !شناسی؟من کیم؟!شما منو می-

دایی غش .زنماز افتادنم جلوگیری کن ی تخت تادستی که سالم بود رو گرفتم به لبه

سرعت واردِ اتاق شد و دوید سمتِ .پرستار بهی جلوه بودکرد و دایی ناباورانه خیره

شو از ه حافظهخواستم باور کنم جلوکرد و من نمی.جلوه با تعجب نگامون میداییزن

 !دست داده

 

 [پارت صد و چهل و سوم]

 

 :پرستار با عصبانیت پرسید

 نجا چه خبره؟ای-

 :ی جلوه بودم گفتمهمونطور که خیره

 !شناسهاون مارو نمی-

 :پرستار با نگرانی نگامون کرد و گفت

 .باید دکتر رو خبر کنم-

.دکتر سریع رفت سرعت از اتاق رفت بیرون و بعد از چند دقیقه با دکتر برگشتبه

 :ا گفتسمتِ جلوه و یه سِری معاینات روش انجام داد و بعد رو به م

 !شون رو از دست دادندمتاسفانه حدستون درسته و ایشون حافظه-
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 :دایی با عجز گفت

 آخه این چطور ممکنه؟-

ش اثر بهتون گفتم که به مغزش آسیب رسیده و این آسیب روی حافظه-دکتر

 .گذاشته

خواستم باور کنم،اما از طرفی وقتی فکر کردم شد و شایدم نمیمن هنوزم باورم نمی

.از دکتر این نتیجه رسیدم که اینطوری بهتره چون شاهرخ رو دیگه به یاد نمیارهبه 

 :پرسیدم

 ش برگرده؟امکانش هست که حافظه-

 :دکتر دستاشو تو هم قفل کرد و گفت

 .ش برگردهپذیره ولی معلوم نیست که چقدر طول بکشه تا حافظهبله امکان-

کردم تا .باید یکاری میتاق رفت بیرونسری به معنای فهمیدن تکون دادم و دکتر از ا

ای عشق به شاهرخ تو وجودش نداشته ش رو به دست آورد دیگه ذرهوقتی حافظه

.به دایی گفتم تنهامون بزاره و خودم کنارِ تختش روی صندلی نشستم و باشه

 :پرسیدم

 تو واقعاً هیچی یادت نمیاد؟-

 :سرشو به طرفین تکون داد و پرسید

 باید به یاد بیارم؟ چیزِ خاصی رو-

 :لبخندی زدم و گفتم

 !نه،چیزِ خاصی نبوده که بخوای به یاد بیاری-

 تو کی هستی؟-
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 .تم،ما با هم خیلی صمیمی بودیممن پسرعمه-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 !چقدر خوب-

 !دوباره بهش لبخند زدم و چقدر خوب بود که شاهرخ رو دیگه دوست نداشت

 

 [ل و چهارمپارت صد و چه]

 

 ''کامبیز''

شو بِجَوَم!بِقدری که امروز داخلِ شرکت وقتی شاهرخ رو دیدم دوست داشتم خرخره

.اون باعثِ مرگِ خاطره شده بود،تنها کسی کس نداشتماز این آدم کینه داشتم از هیچ

گیرم و اول .اون خاطره رو ازم گرفت.منم کلِ زندگیشو ازش میکه من عاشقش بودم

کنم،شرکتی که باعث شد خاطره حرفهایی رو بشنوه شرکتِ لعنتی شروع میاز این 

ره،طبقِ معمول تو یکی از کالسا داشتم .هنوز اون روز رو یادم نمیشنیدکه نباید می

 :.با تعجب و کلی ذوق جوابشو دادم و گفتمخوندم که خاطره بهم زنگ زددرس می

 سالم خاطره،چطوری؟-

 :گریه شنیدم و نگران پرسیدم اما بجای جواب فقط صدای

 کنی؟شده خاطره؟چرا گریه میچی-

 :هِق گفتبا هِق

 !گفتیاون دوستم نداره کامبیز،تو راست می-

 شده مگه؟منظورت شاهرخه؟چی-
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 :کردهقش عصبیم میصدای هق

.من باعث .اونا رو از هم جدا کردمرفتم شرکت ببینمش،حرفهاشو با خواهرم شنیدم-

 !.شاهرخ هیچوقت عاشقم نبوده،آخاشق شدمجدایی دوتا ع

 :وقتی صدای آخشو شنیدم با نگرانی پرسیدم

 شد خاطره؟باز قلبت درد گرفت؟آره؟چی-

 :رمقش پیچید تو گوشمصدای بی

 ....کنه...خیلی...دردآره...درد...درد می-

 :دیگه صداشو نشنیدم و داد زدم

 خاطره؟خاطره؟جواب منو بده؟خااااطره؟؟-

.عشقِ زندگیم مرد،به همین سادگی دیگه جوابمو نداد و من فهمیدم که مرده اما اون

زارم یه آب خوش از گلوش پایین .حاال دیگه نمیاونم بخاطر شاهرخِ عوضی

.سوارِ ماشین شدم و حرکت کردم .اعصابم خورد شده بود و از شرکت رفتم بیرونبره

پیچید و نزدیک بود چندبار ی خاطره توی گوشم می.همش صدای گریهسمتِ خونه

.رسیدم افتادمداد هر وقت یادِ خاطره میتصادف کنم.احساسِ ضعف بهم دست می

.رفتم داخلِ حیاط و وقتی ماشین رو پارک کردم خونه و با ریموت درو باز کردم

.عصبی .با صدای بلند دیبا رو صدا کردم اما جوابی نشنیدمسرعت رفتم داخلِ خونهبه

ها رفتم باال و درِ اتاقشو ش کردم اما بازم جوابی نیومد،با حرص از پلهچندبار صدا

 .شدت باز کردمبه

 

 [پارت صد و چهل و پنجم]
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.آروم رفتم خواستم داد بزنم که دیدم روی تختش خوابیده و تو گوشش هندزفریه

ز داخلِ .کنجکاوانه ااومدجلو و نگاش کردم،توی خواب چقدر مظلوم به نظر می

 :دهش هندزفریو درآوردم و گذاشتم داخلِ گوشِ خودم تا ببینم چی گوش میگوش

 بینم،بگردی دنبالماون روزو می-

 بپرسی از همه هنوز دوستت دارم

 موند ازت برام به این فکر کنم،چی

 بی این فکر کنی،بدونِ تو کجام؟

 نگاه کنی برات چی مونده از شکست

 پُالیی که یه شب پشتِ سرت شکست

 ی از خودت کجا فرار کنیندون

 ندونی با دلت باید چکار کنی

 به این فکر کنی چجوری برگردی

 بپرسی از خودت کجا گُمم کردی

 شبشاید یه روز سرد،شاید یه نیمه

 دلت بخواد بشه،برگردی به عقب

زد و نگاش کردم و عجیب این آهنگ دلمو لرزوند،چشمهام رو صورتِ دیبا دودو می

 :حالم بد شده بود

 نگاه کنی برات،چی مونده از شکست-

 پالیی که یه شب،پشتِ سرت شکست
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 ندونی از خودت،کجا فرار کنی

 ندونی با دلت،باید چکار کنی

 به این فکر کنی،چجوری برگردی

 بپرسی از خودت،کجا گمم کردی

 شبشاید یه روز سرد،شاید یه نیمه

 ...دلت بخواد بشه،برگردی به عقب

کرد،انگار قصدِ جونمو کرده با روحم بازی می چشمهامو بستم و آهنگ داشت

.چشمهاش تکونی خورد و .عصبی هندزفریو درآوردم و پرت کردم رو صورتِ دیبابود

دید پس بدونِ اینکه حرفی بزنم ایستادم و نگاش بازشون کرد،اما اون منو نمی

داشت .ازش متنفر بودم چون مادرش باعثِ بدبختیای ما شده بود و خیلی راحت کردم

کرد اونوقت مادرِ من فلج شده بود و منم شده بودم یه آدمِ سنگیِ زندگیشو می

.لبخند رحم.چشمهاش اینور و اونور در چرخش بود و یکدفعه یه نفسِ عمیق کشیدبی

 :زد و گفت

 کامبیز تویی؟-

 .چقدر از لبخندش متنفر بودم

 

 [پارت صد و چهل و ششم]

 

 :ید و گفتجوابشو ندادم که دوباره نفس کش

 .شناسم،پس جوابمو بدهبوی عطرتو می-
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 :با لحنِ بدی گفتم

 شناسی؟خوای بگی خیلی منو میخب حاال که چی؟می-

 :دوباره لبخند زد و گفت

 .شناسمشناسم،فقط بوی عطرتو مینه من تورو نمی-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !شناسی خانمهیچوقت هم منو نمی-

 :که صدام کرد خواستم از اتاق برم بیرون

 کامبیز؟-

 :چشمهامو عصبی بستم و گفتم

 بله؟-

 کنی؟چه اشتباهی کردم؟چرا باهام اینکارا رو می-

 :،برگشتم به سمتش و بجای اینکه جوابشو بدم پرسیدمچشمهامو باز کردم

 دادی؟این آهنگِ مسخره چی بود که گوش می-

 .سوالمو با سوال جواب نده-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .ی من تعیین تکلیف نکن دیباسهوا-

 .پس جوابمو بده-

 :عصبی رفتم سمتش،خم شدم روش و نزدیکِ صورتش گفتم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

305 

 

 .دمدم،اگه نخوام هم نمیاگه بخوام جوابتو می-

 :ی هیستیریکی کردم و گفتمخنده

 .ای پرسیدی،چونکه زنمیسوالِ مسخره-

 :ایندفعه اون خندید و گفت

هاست ای رو به کار بردی،وضعیتِ االنِ من بیشتر شبیهِ بردهی مسخرهزن؟خیلی واژه-

 !تا زن

 :لند خندیدم و گفتمب

بافی .فلسفهزنیشی،حرفهای جدید میبینم که روز به روز پرروتر داری میمی-

 کنه؟این حرفهارو بزنی به حالِ من فرقی هم می کنی،فکر کردیمی

 :سرشو به طرفین تکون داد و گفت

 !ی مادرتدونم که برات هیچی مهم نیست حتنه،می-

ور دستمو گذاشتم بیخِ گلوش و فشار دادم.همونط اسمِ مادرمو که آورد عصبی شدم و

 :زد گفتکه دست و پا می

 ..دا...دارم...خ...خفه...می...شم...کام...بیز-

 

 [پارت صد و چهل و هفتم]

 

 :کردن افتاد.محکم زدم تو صورتش و گفتمگردنشو وِل کردم و به سرفه

 مادرمه پس نگو مادرم دیگه اسمِ مادرمو نیار،تو اگه االن اینجایی فقط واسه خاطرِ-

 !برام اهمیت نداره
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 :کرد گفتهمونطور که سرفه می

 !...کردیم..میتو...تو داشتی...خفه-

 .کردم،چون زرِ زیادی زدیت میآره داشتم خفه-

 :کرد و صورتشو که قرمز شده بود با دستش گرفت که خندیدم و گفتمداشت گریه می

 .تر از این باید درد بکشیدرد داره نه؟این هنوز اولشه،بیش-

 :اشکاشو با دستاش پاک کرد و گفت

 !ی دردی که تو این سالها بخاطرِ چشمهام کشیدمآره درد داره ولی نه به اندازه-

دید .نگاهش کردم و به چشمهاش که نمیم شُل و کنارِ بدنم وِل شدشدهدستای مشت

و این یعنی  کشیددرد نمی خواستمقدری که میکشید،اون.اون درد نمیخیره شدم

.یکدفعه م گرفت و این خنده واسه فهمیدنِ اشتباهم بود!دوباره خندهمن باخته بودم

سکوت کردم و چشمهام از حیرت گشاد شد،من داشتم به اشتباهم توی دلم اعتراف 

.باید یه کاری کنمکارا رو میفهمیدم امروز چه مرگم شده که دارم اینکردم و نمیمی

 .کردم که دلم خنک بشه و این فکرای بیخود رو نکنممی

زد اما منو دو می.چشمهاش دو.ازش فاصله گرفتم و بهش نگاه کردم

ی اعضای صورتشو از نظر گذروند و از روی تخت بلند .چشمهاش همهدیدنمی

گه .دیو درِ اتاقشو محکم بستم .بدونِ اینکه نگاش کنم از اتاق رفتم بیرونشدم

 !نتونستم طاقت بیارم و جلوی درِ اتاقش افتادم رو زمین

زد و چشمهای سرگردونِ دیبا یه لحظه هم از جلوی تند میقلبم هنوزم داشت تند

 !شدچشمهام دور نمی
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 [پارت صد و چهل و هشتم]

 

 ''دیبا''

صدای .وقتی از ،دستمو گذاشتم رو قلبم و صورتم گُر گرفته بوددرِ اتاق که بسته شد

کشید فهمیدم حالش دستِ خودش نیست تصمیم نفسهای تندی که کامبیز می

م و نقشه گرفتم یه کاری کنم که ولم کنه و دستامو دورِ کمرش حلقه کردم

ش زده،اینو از صدای قدمهای شتاب.چون عصبی بلند شد و از اتاق رفت بیرونگرفت

.برای ه دستِ کامبیز بهم بخورهخواست کشدم و دلم نمی.داشتم دیوونه میفهمیدم

شد ببینم تا بتونم جلوی کامبیز رو بار تو این مدت دعا کردم که کاش میچندمین

مو بهم گرفت،البته برای خدا کاری نداشت که بیناییم می.ولی بعدش خندهبگیرم

لرزید .دستام هنوزم میبرگردونه و من همیشه به بزرگیِ خدا ایمان داشتم و دارم

.دوست نداشتم دستش بهم شدم.از کامبیز متنفر بودم و هر لحظه هم متنفرتر میاما

االن که فکر .بخوره اما زن شرعی و قانونیش بودم و اون اختیار داشت هر کاری بکنه

!یادِ دامون افتادم و اشکام باز درازیاشو نههاش رو دارم اما دستکنم تحملِ کتکمی

زدم چون نباید بخاطرِ من بهش د قیدِ دامون رو میم روون شد،دیگه بایرو گونه

.من یه عمر با سمیرا دوستم و شدرسید و مطمئناً اون عاشقِ سمیرا میآسیبی می

.میونِ دونم چه شخصیت گیرا و جذابی داره و محاله مردی ببینتش و عاشقش نشهمی

سی که .مجبور بودم خیلی راحت از کگریه خندیدم به حال و روزی که داشتم

.البته من دیگه زندگیم دوستش داشتم بگذرم و پیشکشش کنم به دوستِ صمیمیم

چی بستگی به کامبیز و تصمیمش داشت،به کامبیزی که و همه دستِ خودم نبود

 !و دیگه اون آدمِ سابق نیست کنهکردم داره تغییر میاحساس می
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دم،آهنگِ روز سرد از هندزفریمو دوباره گذاشتم داخلِ گوشم و صداشو زیاد کر

،کاش این آهنگ خوردو روزِ این روزهای من و کامبیز می شادمهر بود و عجیب به حال

 .کردداد و کمی،فقط کمی نظرش رو عوض میرو گوش می

 نگاه کنی برات چی مونده از شکست

 شب پشتِ سرت شکستپالیی که یه

..... 

 و تو امتداد روزهایی هستی

 ی اسپرسووهکه پایانش همچون قه

 ...کندکامم را تلخ می

 

 [پارت صد و چهل و نهم]

 

 ''شاهرخ''

دادم چه برسه به از صبح عصبی بودم و الکی به در و دیوارِ خونه هم گیر می

 :.شادی اومد پیشم و پرسیدبقیه

 داداش چته؟چرا انقدر استرس داری؟اتفاقی افتاده؟-

م ازم دور شد،بایدم تنها.ترسید و با خشم زُل زدم بهش و هیچی نگفتم

 !چی زیرِ سرِ خودش بود زاشت؛چون همهمی

.بهش نگاه کردم که رفت و روی کرداون نباید پای دیبا مقدم رو به این خونه باز می

 :طرفِ سالن نشست،ازش پرسیدم مبلِ اون
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 !استادت کِی میاد؟-

 :با گیجی نگام کرد و گفت

 ؟رسه،چطوراالنا دیگه می-

 :اال انداختم و گفتمای بشونه

 !دونمنمی-

.خودمم گیج بودم که این رفتارم برای تر از قبل نگام کرد و دیگه چیزی نپرسیدگیج

سرعت سرم به سمتِ آیفون چرخید،قلبم شروع  ؟!صدای زنگِ آیفون اومد و بهچیه

.شادی از جا بلند شد و همینطور که از کنارم رد تند زدن و هول شدمکرد به تند

 کیه؟-:.آیفون رو برداشت و گفتکردشد تا بره درو باز کنه با تعجب نگام مییم

 :بعد لبخندی زد و گفت

 .بفرمایید داخل استاد-

ها نشستم و تلویزیون رو وقتی فهمیدم دیبا اومده،سریع رفتم روی یکی از مبل

که دیبا و .چشمام به تلویزیون بود،اما تمامِ حواسم پیشِ درِ ورودی بود روشن کردم

 :بعد یکدفعه دیبا گفت وپرسی شونو شنیدم .صدای احوالزیبا وارد شدند

 !سال آقای احتشام-

کرد و حرصم هول شدم و صاف نشستم،نگاهم افتاد به زیبا که با پوزخند نگام می

 :اما به روی خودم نیاوردم و جواب دیبا رو دادم؛گرفت

 !سالم خانم مقدم-

ی .بعد رفتن سمتِ دیگه ش به شادی چیزی گفت و شادی هم خندیدلبخند زد و یوا

.مثلِ همیشه اول دیبا نشست پشتِ پیانو و یه آهنگ سالن که پیانو قرار داشت
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،شادی آهنگ .با لذت به آهنگ گوش دادم و بعد نوبتِ شادی بود تا آهنگ بزنهنواخت

کردم که یکی کنارِ نگاش می !همینطور داشتمرخِ دیبا بودم ی نیمزد و من خیرهمی

 :گوشم گفت

 !ترسم رودل کنیبهتره زیاد نگاه نکنی چون می-

کرد با این برگشتم و با خشم بهش نگاه کردم،واقعاً گستاخ بود و داشت اذیتم می

 .کاراش

 

 [پارت صد و پنجاهم]

 

 :آروم خندید و گفت

 !تو واقعاً جالبی شاهرخ-

داد و با کردم،این دخترِ گستاخ چطور به خودش اجازه میهمونطور عصبی نگاش می

اومد و اِنگار داشت یه  زد؟!از اولم که دیدمش ازش خوشم نمیمن خودمونی حرف می

 !کردچیزی رو از دیبا مخفی می

 :کنه صورتم رو بردم نزدیکش و با حرص گفتموقتی دیدم همونطور با خنده نگام می

 !کنی زیبا خانم،بهتره حواست به خودت باشهه داری پاتو از گلیمت درازتر میدیگ-

 :بیشتر از قبل خندید و گفت

 .،نکن این کارارو آقای مهندس چون اصالً بهت نمیادکنیحاال داری تهدیدمم می-

کردم از من بدش میاد اما از این همه پرروییش در عجب بودم و احساس می

 :یدمسعی کردم آرامشِ خودمو حفظ کنم و ازش پرس!دونستم چرانمی
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 تو با من مشکلی داری؟-

 :با خشم زُل زد تو چشمهام و گفت

 !تر از مشکلم یکم اونطرف-

 :گیج و سردرگم پرسیدم

 چرا؟-

 !چون تو باعثِ مرگِ پدر و مادرم شدی-

کردم از چشمهاش چشمهام از حیرت گشاد شد و معنیِ حرفشو نفهمیدم،احساس می

 :،برای همین گفتمس تا منفجر بشه باره و منتظر یه جرقهآتیش می

 .کنیتو داری اشتباه می-

 :پوزخندی زد و گفت

کنم تا انتقامِ مادر و کنی و مطمئن باش ولت نمینه آقای مهندس،تو داری اشتباه می-

 !پدرمو ازت بگیرم

 :د شد و گفتلن.از روی مبل بزنهرف میحدونستم داره از چی واقعاً نمی

 !بچرخ تا بچرخیم آقای مهندس-

.هنوزم گیج بودم و منظورشو از حرفهایی که زد اینو گفت و رفت سمتِ دیبا و شادی

تونستم باعثِ .من اصالً مادر و پدرشو تا حاال ندیده بودم اونوقت چطور مینفهمیدم

بعضی .دیدنو می؟!نگاهم افتاد به دیبا و دوباره هول شدم،اِنگار که ممرگشون بشم

کردم داره منو دونستم نابیناست فکر میشد که اگه نمیاوقات یه جوری بهم خیره می

!شادی هم داره پیانو ی من شده !االنم روی مبلِ کنارِ پیانو نشسته و خیرهبینهمی

 !زنه و چقدر تصویرِ دیبا کنارِ پیانو با چشمهایی که خیره به منه،قشنگهمی
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.اِنگار خودم اومدم و دستمو مشت کردم تا بتونم احساساتمو کنترل کنمیکدفعه به 

 !کردم متعجب میافتاد که خودمداشت یه اتفاقهایی در وجودم می

 

 [پارت صد و پنجاه و یکم]

 

شد و .حرفهای زیبا تو سرم اِکو مینگاه ازش گرفتم و ایندفعه خیره شدم به تلویزیون

،اما هرچی بیشتر فکر دم تا شاید چیزی یادم بیادآورداشتم به خودم فشار می 

فهمیدم چرا زیبا اینطوری در موردم رسیدم و واقعاً نمیکردم کمتر به نتیجه میمی

.عصبی شده بودم و مغزم قفل کرده بود،از جا بلند شدم و تصمیم گرفتم کنهفکر می

ون و سنگینیِ نگاهِ از شادی و استادش از خونه زدم بیر بدونِ خداحافظیبرم شرکت.

.این نگاه آزارم کردمزیبا رو تا لحظه ی خروجم از خونه روی خودم احساس می

داد،حتی بیشتر از مرگِ خاطره!سوارِ ماشینم شدم و راه افتادم سمتِ شرکت در می

 .شدنشسته ی زیبا از خاطرم دور نمی حالی که یه لحظه هم چشمهای به خون

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

 ''دیبا''

کردم و این منو از همون بدوِ ورود نگاهِ شاهرخ رو روی خودم حس می

!دوست نداشتم شاهرخ عاشقم بشه،دوست نداشتم کامبیز به خواسته ش ترسوندمی

وقتی پیانو زدم و شادی بجای من نشست پشتِ پیانو دوباره هم اون نگاه رو .برسه

.چند دقیقه دیگه حسش نکردم و نفسِ عمیقی کشیدم کردم اما یکدفعهحس می

گذشت و شاهرخ از خونه رفت بیرون،اینو از صدای قدمهاش و بوی عطرش که دور 

 :!لبخندی زدم و به شادی گفتمشد فهمیدممی

 .زنی عزیزمخیلی خوب می-
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 :بارید گفتشادی با لحنی که خوشحالی ازش می

 گید استاد؟راست می-

 :تایید تکون دادم و گفتم سرمو به معنیِ

 !گموقت دروغ نمیمن هیچ-

ی کوتاهِ زیبا رو شنیدم و گیج شدم،اما به روی خودم نیاوردم و به کارم صدای خنده

.دستمو بردم داخلِ جیب مانتوم و گوشیمو ادامه دادم که موبایلم زنگ خورد

دای شاهرخ پیچید تو صلِ ارتباط رو زدم و در کمالِ ناباوری صو.بعد دکمه ی درآوردم

 :گوشی

 !چرا؟-

کردم که چرا بهم زنگ زده که دوباره حرفشو با تعجب و گیج داشتم به این فکر می

 :تکرار کرد

 !چرا؟-

تونستم فهمیدم و کنارِ زیبا و شادی هم نمیپرسید رو نمیمعنی این چرایی که می

 :.پس گفتمحرف بزنم

 .یه لحظه گوشی دستتون باشه-

.زیبا هم ی خلوت تا بتونم راحت حرف بزنم زیبا خواستم منو ببره یه گوشهبعد هم از 

.کمک کرد روی مبل نشستم و از چشمی گفت و منو بلند کرد و برد یه جای دیگه

.تازه تونستم یه نفسِ راحت بکشم و بعد صدای قدمهاش فهمیدم که ازم دور شد

 :صداش کردم

 ؟آقای احتشام-
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 [ومپارت صد و پنجاه و د]

 

 :انگار دیوونه شده بود که دوباره پرسید

 چرا دیبا؟-

 :اسممو که صدا زد دستم لرزید ولی آرامشمو حفظ کردم و پرسیدم

 چرا چی؟-

 !چرا واردِ زندگیِ ما شدی؟-

 قلبم انگار از یه ساختمانِ بلند به پایین پرت شد،لبم شروع کرد به لرزیدن و

شنیدم که پرسه؟صدای نفسهاشو مییزم مفهمیدم چرا داره همچین سوالی رو انمی

 :گفت

 .جوابمو بده،سکوت نکن-

 :جوابشو دادم .با گیجیِ تمامکردصداش انگار بغض داشت و این بیشتر اذیتم می

 !دونم آقای احتشامنمی-

 :کردش رو شنیدم اما وقتی حرف زد انگار داشت گریه می صدای خنده

،حتی !اما هیچکساختن گردنِ من،حتی خودمخاطره مرد و همه ی دنیا مرگشو اند-

.آره من عاشقش بودم و باهاش احساسِ خودش هم نفهمید که چقدر عاشقشم

دیدمش عذاب زاشت زندگی کنم و هر وقت میکردم اما جلوه نمیخوشبختی می

گرفتم واسه عشقی که تو دلش ساختم و بعد عاشقِ خواهرِ دوقلوش وجدان می

تونه جای خاطره رو تو قلبم بگیره و تا ابد ردم هیچکس نمیک!همیشه فکر میشدم
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مونم،عکسشو زدم رو دیوارِ اتاقم تا هر روز ببینمش و عشقش توی قلبم عاشقش می

پررنگ و پررنگ تر بشه اما حاال انگار داره تو وجودم یه اتفاقهایی می افته،انگار 

 !گیرهمی ره بیرون و یکی دیگه جاشوکم از دلم میخاطره داره کم

.منظورش از یه نفرِ دیگه کی دستام بیشتر از قبل لرزید و خون تو رگام یخ بست

های جنون آمیزِ  .صدای خندهکردم اون یه نفر من نباشمبود؟فقط تو دلم دعا می

.نباید این اتفاق می افتاد،شاهرخ کامبیز توی مغزم اِکو شد و اشکم چکید رو گونه م

اما با بی  دونستم مرگِ خاطره هیچ ربطی به شاهرخ نداره.میشدنباید عاشقم می

 :رحمیِ تمام گفتم

 کاراتو ونا بهش عشقت با باید دونم،حداقلمی مقصر خاطره مرگِ  منم تو رو تو-

 یکی به بدی قلبت تو جاشو بخوای اگه رحمیه بی خیلی کنم فکر پس کنی جبران

 !دیگه

 :شنیدم که یکدفعه گفتسکوت شد و باز هم فقط صدای نفس هاشو می

،حاال چی دونستاما تو اون روز ازم دفاع کردی،تو تنها کسی بودی که منو مقصر نمی-

 دونی؟یمری طرفِ اونا و منو مقصر شده که داری می

 قلبم به درد اومد و سعی کردم جلوی لرزشِ صدامو بگیرم،شاهرخ نباید عاشقِ من

 :شد برای همین گفتممی

 !تباه کردم و االن اینو فهمیدممن اون روز اش-

 ...اما دیبا-

 :نزاشتم حرفشو بزنه و گفتم

 .اما و اگر نداره،من باید قطع کنم چون وقتِ کالسم داره میگذره-
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شدم به .من داشتم تبدیل میسریع گوشیو قطع کردم و اشکام رو صورتم جاری شد

 .اومد کم داشت از خودم بدم مییه آدمِ دروغگو و کم 

 

 [پارت صد و پنجاه و سوم]

 

 ''زیبا''

.از وقتی دیبا رو روی مبل نشوندم پشتِ ستون ایستادم و حرفهاشو با شاهرخ شنیدم

 :گفتم و زدم بهش شادی،لبخندی  این همه خوبیش حرصم گرفت و رفتم سمتِ

 .اید به یک نفر زنگ بزنمرم تو حیاط ببا اجازه من یه دقیقه می-

 :اونم لبخند زد و گفت

 .اختیار داری عزیزم،اجازه الزم نیست-

.موبایلمو از داخلِ جیبم درآوردم و زنگ زدم تشکری کردم و رفتم داخلِ حیاط

 :بهش،بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد

 سالم زیبا،چه خبر شده؟-

 :با شنیدنِ صداش دوباره لرزه به تنم افتاد ولی سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !کنهخراب می دیبا داره همه چیو-

 :صدای عصبیش پیچید تو گوشی

 یعنی چی؟مگه چیکار کرده؟-

کنه،داره یه کاری فکر کنم شاهرخ داره عاشقش میشه اما دیبا داره بی محلی می-

 .کنه شاهرخ نسبت بهش سرد بشهمی
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 :مکثی کرد و بعد گفت

 زیبا تو مطمئنی؟-

 .آره کامبیز،خودم حرفهای دیبا رو پشتِ تلفن شنیدم-

 :عصبی داد زد و گفت

 ،فهمیدی؟زیبا ببین بهت چی میگم،باید حواست به همه چی باشه-

 :ایندفعه من عصبی شدم و صدام رفت باال

خوام صدمه ای به کامبیز من فقط دارم بخاطر مرگِ پدر و مادرم اینکارو میکنم و نمی-

 .دیبا برسه،پس حواست باشه

کنم تو فقط جور بخوام با دیبا رفتار میزیبا برای من تعیین تکلیف نکن،من هر-

 .حواست به شاهرخ باشه

 :شدم از این همه پنهان کاری و گفتمکم خسته می داشتم کم

 !فهمه من کیماگه به شاهرخ برم بگم چی میشه؟هان؟باالخره که می-

 :دوباره داد زد

هشو فکر کردی وقتی بفهمه تو دخترِ همون کسایی هستی که کشتشه شون اشتبا-

 کنه؟قبول می

 :پوفِ کالفه ای کشیدم و گفتم

 !خب میرم به پلیس خبر میدم تا دستگیرش کنند-

 

 [پارت صد و پنجاه و چهارم]
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 :.عصبی گفتمشدشروع کرد به خندیدن و هر لحظه صدای خنده ش بلندتر از قبل می

 خندی کامبیز؟برای چی داری می-

 :صدای خنده ش قطع شد و گفت

کنند.شاهرخ هیچ فکر کردی پلیسا بدونِ مدرک حرفتو باور میای زیبا، خیلی ساده-

مدرکی از خودش بجا نزاشته وگرنه همون موقع که با پدر و مادرت تصادف کرد 

 .گرفتنشمی

 :چشمهام پر از اشک شد و با بغض گفتم

 پس باید چیکار کنم؟-

 .همون کاری که من بهت گفتم رو بکن-

 :ه م و گفتماشکام روون شد رو گون

.دیگه تونم لبخندهای دیبا رو ببینم و بازم بهش دروغ بگمتونم،دیگه نمینمی-

 .کنه،عذاب وجدان داره دیوونه م میتونم گولش بزنمنمی

 :دوباره عصبی داد زد

دونی که اگه از حرفهام سرپیچی کنی چه اتفاقی می کنی زیبا،خودت میتو غلط می-

 !افته

.بدنم درد گرفت و تمومِ اون صحنه لرزیدن و سرم تیر کشید دستام شروع کرد به

س های دردناک دوباره اومد تو ذهنم،دستمو گرفتم جلوی دهنم تا جیغ نزنم و احسا

ده!دستمو از روی دهنم برداشتم و نگاش کردم،پر از خون کردم دستم مزه ی خون می

 !بود
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 :صدای کامبیز رو شنیدمشده نگاهمو از دستم گرفتم که با ترس و چشمهای گشاد

سر  تو که دوست نداری دوباره این بال سرت بیاد؟!تو که دوست نداری مثلِ االن تا-

 !حد مرگ بترسی

.من خواست دوباره اون لحظه های وحشتناک تکرار بشهخواستم،اصالً دلم نمینه نمی

اتفاق  ترسم اونوقت معلوم نیست با دوبارههمین االنشم با یادآوری اون اتفاق می

 !کنمافتادنش چه بالیی سرم بیاد،مطمئناً سنگکوب می

 :به دستم نگاه کردم،تمیز بود.نفسِ عمیقی کشیدم و با صدایی که نا نداشت گفتم

 .خوام،توروخدا دیگه اونکارو با من نکن چون طاقتشو ندارمنه نمی-

رو انجام بده و ه باید بکنی کگم که هر کاری دونم طاقت نداری دارم بهت میچون می-

 .به این عذاب وجدانِ مسخره ت هم اصالً فکر نکن

 :اشکامو پاک کردم و گفتم

 کنم که به هیچی جز انتقامم فکر نکنم،اما تو هم باید قول بدی با من کاریسعی می-

 .نداشته باشی

 :خنده ی آرومی کرد و گفت

 .دمبهت قول می-

ز اطاعت از جد شده بود و هیچ کاری .حالم باز بازش تشکر کردم و گوشی قطع شد

هیچوقت کامبیز رو  .کاش هیچوقت نمی اومدم تهران،کاشکامبیز نداشتم

 .مهربون نبود،کاش مردن،کاش دیبا انقدر.کاش مادر و پدرم نمیدیدمنمی

 

 [پارت صد و پنجاه و پنجم]
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 ''کامبیز''

.انقدر عجله داشتم بیروناژ دادم و عصبی از شرکت اومدم هام رو با دستم ماسشقیقه

،دستمو .سرمو آوردم باال و نگاهم افتاد به شاهرخنفر برخورد کردمکه محکم با یک

 :کنارِ پاهام مشت کردم و سعی داشتم آرامشِ خودم رو حفظ کنم که پرسید

 رفتید؟رید آقای سهیلی؟مرخصی گاین ساعتِ روز کجا می-

ریخت پس ینجوری همه چی بهم میی اخواست با مُشت بکوبم تو صورتش ولدلم می

 :لبخندی زدم و گفتم

 .یه موردِ ضروری پیش اومده نتونستم مرخصی بگیرم،باید همین االن برم خونه-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 .کنمایندفعه اشکالی نداره،خودم براتون مرخصی رد می-

داد  از شدتِ حرص خواستازش تشکر کردم و از کنارش رد شدم در حالی که دلم می

سوارِ ماشینم شدم و راه افتادم سمتِ خونه،دیبا داشت همه ی برنامه های من رو .بزنم

کرد و .دیگه داشت با این کاراش کالفه م میگرفتمریخت و من باید جلوشو میبِهَم می

.به .رسیدم خونه و ماشینو پارک کردمدادمباید یه درسِ درست و حسابی بهش می

 :واردِ خونه شدم و داد زدم سرعت

 !دیبا-

 :سیدمادرم سراسیمه از اتاق اومد بیرون و همونطور که دستش به چرخِ ویلچر بود پر

 چی شده؟با دیبا چیکار داری؟-

 :نگاهش کردم و گفتم
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 .مامان بهتره همین االن برگردی داخلِ اتاقت و دخالت نکنی-

 :اما مادرم سرجاش ایستاد و با نگرانی گفت

 خوای؟من نگرانِ اون دخترم،آخه چی از جونش می-

 :عصبی سرش داد زدم

 .به شما مربوط نیست،برین تو اتاقتون-

داد برای همین .دیبا جواب نمیمادرم فقط عمیق نگام کرد و برگشت داخلِ اتاقش

 :پرستاری که تازه براش گرفته بودم رو صدا کردم

 فریده؟فریده؟-

 :مد بیرون و سربه زیر گفتسریع از داخلِ آشپزخونه او

 بله آقا؟-

 خانم کجاست؟-

 :با ترس و مِن مِن گفت

 .داخل....اتا...قشونن-

 :کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم

 ی؟تو همین پایین باش و کاراتو انجام بده،هر صدایی هم شنیدی باال نمیای فهمید-

ها رفتم باال و .منم از پلهپزخونهو برگشت داخلِ آش سرشو به معنیِ فهمیدن تکون داد

 .درِ اتاقِ دیبا رو به شدت و یکدفعه ای باز کردم

 

 [پارت صد و پنجاه و ششم]
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 :خواب بود و به محضِ شنیدنِ صدای در از خواب پرید و گفت

 کیه؟-

 :خندیدم و گفتم

 !منم خانمم،مثلِ اینکه خسته بودی گرفتی خوابیدی-

 :دستی به صورتش کشید و گفت

 .سته بودمآره خ-

رفتم جلوتر و درست نزدیکش روی لبه ی تخت نشستم،به صورتش نگاه کردم و 

.همینکه دستم نشست رو موهاش سرشو کشید عقب و دست کشیدم به سرش

 :پرسید

 اتفاقی افتاده؟-

 :ترسید خوشم اومد و گفتماز اینکه تا این حد ازم می

 !خوام کنارِ خانمم باشمنه،هیچی نشده فقط می-

 :سری تکون داد و گفت

 .نه اشکالی نداره-

 :کردم یکدفعه موهاشو کشیدم و با خشم گفتمهمونطور که سرشو نوازش می

 این چه غلطی بود که کردی؟-

صدای آخش بلند و چشمهاشم پر از اشک شد،دستشو گرفت به سرش و سعی داشت 

 :دستمو از موهاش جدا کنه که بیشتر موهاشو کشیدم و پرسیدم
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 این کارو کردی؟چرا -

 :ریخت گفتهمونطور که اشک می

 کدوم کار؟-

 :زد به اون راه بیشتر عصبی شدم و سرش داد زدماز اینکه خودشو می

 !خودتو نزن به اون راه دیبا،چرا به شاهرخ اون حرفها رو زدی؟-

 :لبشو به دندون گرفت و بعد گفت

 .موهامو وِل کن کامبیز دردم گرفت-

 :خندیدم و گفتم

 .خوام که دردت بگیره و دیگه سرخود کاری انجام ندینم همینو میم-

 تو از کجا فهمیدی من چی به شاهرخ گفتم؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

کنم تا هر غلطی دلت خواست بکنی؟نخیر تو فکر کردی من تو رو همینجوری ول می-

 !من همه جا و تو هر موقعیتی حواسم به تو هست خانمم

 :دندون گرفت و گفت دوباره لبشو به

 .سرم داره منفجر میشه،ولم کن-

از اینکه حرفهام براش اهمیت نداشت حرصم گرفت و بیشتر موهاشو کشیدم که 

 :ایندفعه به التماس و خواهش افتاد

 .کنم ولم کنتوروخدا،خواهش می-

 .شد که ولش کردم و وِلو شدم روی تخت دونم چینمی
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 [پارت صد و پنجاه و هفتم]

 

.خیره شدم به سقف و تو سکوت فکر اونم سرشو گرفت تو دستاش و زار زد

زدمش کردم باید هنوز میکردم یه اتفاقی داره میفته،نباید ولش می.احساس میکردم

 .دونم چرا دلم براش سوختاما نمی

کرد،عصبی نگاهمو از سقف گرفتم و ایندفعه به دیبا خیره شدم که داشت گریه می

 :و گفتم پوفی کشیدم

 .گریه نکن که اون روم باز باال میاد-

 :.ایندفعه به آرومی ازش پرسیدمتر گریه کردتر و آرومصداشو آورد پایین

 چرا اون حرفهارو به شاهرخ زدی؟مگه ما قرارمون چیزِ دیگه ای نبود؟-

 :کرد گفتهمونطور که هِق هِق می

 .من...من...دلم...براش...می...سوزه...نمی...تونم-

 :باز عصبی شدم و صدام کمی رفت باالتر

بفهم اینو ؛سوزه،تو فقط باید دلت برای خودت بسوزهتو غلط کردی دلت برای اون می-

 .دیبا

کرد برای همین از روی تخت تر از قبل میجوابش فقط گریه بود و این منو عصبی 

بردم نزدیکِ بلند شدم و رفتم نزدیکش،محکم با دستم اشکاشو پاک کردم و لبمو 

 :گوشش،بعد آروم گفتم

 !ره رو هواتو باید سرِ قولی که به من دادی بمونی وگرنه آقا دامونت می-
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 :داری گفتدوباره دستاش شروع کرد به لرزیدن و با صدای خش

تو به اون کاری نداشته باش،فکرم نکن اگه به وسیله ی دامون تهدیدم کنی من حرفا-

 !م بازی کنم،دلم نمیادبا شاهرخِ احتشاتونم من نمیدم!گوش می

کم خنده م گرفت،یه خنده ی هیستیریک که از روی  شوکه شده نگاش کردم و کم

 : گوشش بود گفتم.بعد همونطور که لبم کنارِحرص بود

 دونی؟،اینو که خوب میتو این بازی قراره فقط شاهرخ عاشق بشه نه تو-

 :سری به معنای فهمیدن تکون داد و گفت

سوزه چون عشقشو از دست داده و همه من عاشقِ شاهرخ نیستم فقط دلم براش می-

 !دونن در حالی که خاطره بخاطرِ ناراحتیِ قلبیش مردهاونو مقصر می

تو  اسمِ خاطره خونمو به جوش آورد،لبمو از کنارِ گوشش دور کردم و یقه شو گرفتم

 :دستام.تو صورتش خیره شدم و گفتم

رخ نی،ها؟وقتی از هیچی خبر نداری پس اون دهنتو باز نکن و از شاهدوتو چی می-

دفاع نکن.دورِ عشق و عاشقی با شاهرخ رو هم خط بکش چون اگه عاشقش بشی 

رات بدیگه این کامبیزی که روبروت نشسته نیستم،میشم یه کامبیزی که جهنمِ االنتو 

 کنه،فهمیدی؟تر می جهنم

 

 [پارت صد و پنجاه و هشتم]

 

 ''دیبا''
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،برای همین سرمو ترسیدم و از اینکه بخواد بالیی سر اطرافیانم بیاره بیشترازش می

 :به سرعت باال و پایین کردم و گفتم

 .فهممآره می-

 .پس دیگه از اینکارا نکن و نقشه مونو عملی کن-

تر دادم و فقط باهاش موافقت کردم تا بیشبا اینکه از درون داغون بودم اما نشون نمی

،اما من فقط خورد.حالم داشت از این همه ضعیف بودنِ خودم بِهَم میاز این عذابم نده

تونست واسه محافظتِ اطرافیانش یه دختر ضعیف و نابینا بودم که هیچکاری نمی

 !انجام بده جز اطاعت از کامبیز

مبیز کا باز بغض نشست تو گلوم اما انقدر نفسِ عمیق کشیدم تا نَتَرکه و دستم جلوی

.اونم چند دقیقه ای نشست و بعد رفت،اینو از صدای قدمهاش که دور میشد رو بشه

.تو بد مخمصه وقتی در بسته شد خودمو انداختم رو تخت و راحت گریه کردم.فهمیدم

.صدای آالرمِ موبایلم ای گیر کرده بودم و خالصی ازش کارِ من با این وضعیتم نبود

.دستم خت بلند بشم،دستمو روی میز کشیدم تا پیداش کنموادارم کرد که از روی ت

 :خورد بهش و از روی میز برداشتمش،جواب دادم و صدای هامون پیچید تو گوشی

 سالم دیبا،خوبی؟-

 :چندتا سُرفه کردم تا صدام صاف بشه و گفتم

 سالم هامون،من خوبم تو چطوری؟-

 .منم خوبم-

 کاری باهام داشتی؟-

 :بعد گفت مکثِ کوتاهی کرد و
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 !باید با هم حرف بزنیم دیبا-

 خب بگو؟-

 .شه،باید ببینمتاینطوری نمی-

خواست ترسیدم و دستم باز شروع کرد به لرزیدن،هامون چیکارم داشت که می

 :فهمید چی؟!سعی کردم آرامشِ خودمو حفظ کنم و بعد گفتمببینتم؟اگه کامبیز می

 .ساسهحسی یه ذره شناتونم،کامبیز رو که میاما من نمی-

 :صداش کمی عصبی شد

 .مت،پس خودت یه کاریش بکنشناسمش ولی باید ببینآره می-

 .باشه ای گفتم و بعد از خداحافظی قطع کردم

 

 [پارت صد و پنجاه و نهم]

 

طور حرفهای هامون نگرانم کرده بود و احساس می کردم قراره اتفاقی بیفته،باید هر

،چندثانیه گذشت تا .فکری کردم و فریده رو صدا زدمونکه میشد از خونه برم بیر

 :واردِ اتاق شد و گفت

 بله خانم؟-

 :با صدای آرومی پرسیدم

 آقا کامبیز خونه س؟-

 :اونم صداشو آروم کرد وگفت
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 .شند که برگردن شرکتآره،اما دارن آماده می-

 !خوبه-لبخندی زدم و زیر لب گفتم:

 :بعد به فریده گفتم

 .آقا رفت بیا اتاقم کارت دارمهر وقت -

.منم به هامون زنگ زدم و گفتم تا یک ساعت دیگه همدیگه رو باشه ای گفت و رفت

،اونم با خوشحالی قبول کرد.با اینکه خیلی دلم تو پارکِ نزدیکِ خونه ببینیم

ترسیدم خواست حرفهای دامون رو بشنوم اما از اینکه کامبیز بفهمه هم خیلی میمی

 :استرس داشتم تا اینکه فریده اومد و گفت و همش

 .آقا رفتند خانم-

 :سری به معنای فهمیدن تکون دادم و گفتم

گ فریده من باید برم بیرون،تو هم باید حواست باشه که هر وقت آقا اومد بهم زن-

 .بزنی

 :صدای ترسیده ش رو شنیدم که گفت

 .فهمه جفتمون تو دردسر میفتیمآقا ب کنم این کار رو نکنید،اگهنه خانم خواهش می-

 .خب میتونیم بگیم تو خبر نداشتی و من یواشکی رفتم تا برای تو اتفاقی نیفته-

 ...اما خانم-

 :پریدم وسطِ حرفش و گفتم

 .کمکم کن لباسمو عوض کنم ،االن فقط بیادیگه اما و اگر نداره-
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رفت بیرون ق که داشت می.از اتابا تردید باشه ای گفت و تو لباس پوشیدن کمکم کرد

 :گفت

 .خانم توروخدا زود برگردید-

.به هامون زنگ زدم و گفتم آماده ام،اونم بعد از چند دقیقه باشه ای گفتم و رفت

.فریده کمکم کرد و رفتم پایین،با هامون احوال پرسی رسید و زنگ زد تا برم پایین

.ماشین که حرکت کرد نکردیم و فریده کمکم کرد تا بشینم داخلِ ماشینِ هامو

 .فهمیدم هامون هم نشسته

 

 [پارت صد و شصتم]

 

کردم هر لحظه ممکنه کامبیز برگرده خونه و وقتی بفهمه من استرس داشتم و فکر

گرفتم .دستامو تو هم گره زده بودم و هِی لبمو به دندون میکنهنیستم غوغا به پا می

 :که هامون پرسید

 چته دیبا؟-

 :و سعی کردم آرامشمو حفظ کنم،لبخند زدم و گفتمبه خودم اومدم 

 !هیچیم نیست-

 مطمئنی؟-

سرمو به معنی تایید تکون دادم و هامون دیگه هیچی نپرسید.ماشین که ایستاد 

 :پرسیدم

 رسیدیم؟-
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 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 .آره

.بالفاصله اومد و کمکم کرد تا از ماشین پیاده شدم و ایستادم تا هامون بیاد کمکم

.چند ثانیه ای سکوت بود .دستمو گرفت و روی یک نیمکت نشستیمبریم داخلِ پارک

 :بینمون تا اینکه گفتم

 .منتظرم حرفاتو بشنوم،من باید زود برگردم خونه-

 :خنده ی کوتاهی کرد و گفت

 !ترسی باید زود برگردیحتماً چون ازش می-

 :کمی هول شدم و گفتم

 چرا باید ازش بترسم؟-

 :صداش کمی رفت باال

با نقشه وارد زندگیت شده؟چون اصالً عاشقش نیستی؟چون اونم عاشقت  چون-

 !نیست؟

 :لرزید،اما بازم خودمو زدم به اون راهقلبم تند تند میزد و دستام می

 !زنیدونم درموردِ چی حرف مینمی-

 :سرم داد زد

 ین چیزا روافهمم چرا وقتی دونم فقط اینو نمیدونی،منم میچرا خیلی هم خوب می-

 دونستی بازم باهاش ازدواج کردی؟می

 :بغض نشست تو گلوم و گفتم

https://www.1roman.ir/
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 .این چیزا به تو مربوط نیست هامون،توروخدا خودتو قاطیِ این مسائل نکن-

 :صدای پوزخندی که زد رو شنیدم و بعد گفت

 من االن وسطِ ماجرام چون رفتم دیدنِ کامبیز و بهش گفتم هرجور که شده جلوشو-

 !گیرممی

 :و نگرانی گفتم با ترس

 .ر خطرهدکردی هامون،االن جونت تو نباید این کارو می-

 برام مهم نیست،فقط میخوام بدونم چرا باهاش ازدواج کردی؟-

 

 [پارت صد و شصت و یکم]

 

دید ازش خواستم چیزی ازم نپرسه،که کاری با کامبیز نداشته با چشمهایی که نمی

ید از این حرفها بود،چون صدای عصبیش پیچ باشه اما اون انگار خیلی بی اعصاب تر

 :تو گوشم

 .دیبا حرف بزن،من دیگه کوتاه نمیام-

 :دستمو مشت کردم و گفتم

 !تو هیچ کاری از دستت برنمیاد-

 :پوفِ کالفه ای کشید و گفت

 .فقط دلیلِ ازدواجتو بگو دیبا-

 :لبمو به دندون گرفتم و صدام رفت باال
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 !این بال سرم بیاد خواستم بیشتر ازچون نمی-

 :صدای متعجبش رو شنیدم وقتی پرسید

 !؟منظورت چیه-

 :چشمهامو با درد بستم و گفتم

؟!اون تهدیدم کرد که اگه باهاش فهمیکسی که باعث شده نابینا بشم کامبیزه می-

یال ازدواج نکنم یه بالی دیگه ای سرم میاره،حتی تهدیدم کرد باعثِ فلج شدنِ رام

خوام زجر بکشم واسه یه نقصِ عضوِ ازدواج کردم چون دیگه نمی !باهاشمیشه

 !که برام مهمن آسیب برسه خوام به اطرافیانمدیگه،چون نمی

کرد و احساسِ بدی گفت،سکوتش عصبیم میهامون سکوت کرده بود و هیچی نمی

 :داد برای همین گفتمبهم دست می

 .یه چیزی بگو-

 :فتگید،انگار هیچ احساسی درونش نبود وقتی شد فهماز صداش هیچ چیز رو نمی

 !پس اون تورو کور کرده و تو ادعا کردی عاشقشی و االن زنشی،چه جالب-

 حرفی واسه ی گفتن نداشتم و شنیدنِ حماقتم از زبونِ یک نفرِ دیگه باعث میشد

 .خجالت بکشم اما حتی این حس هم دیگه فایده ای نداشت

 !تو چه غلطی کردی دیبا؟-

ای خشمگین و بلندش منو ترسوند و چون انتظارش رو نداشتم چونه م از بغض صد

 :لرزید،بازم سکوت کردم که گفت

کنی؟همون کسایی که داری ازشون تو بخاطرِ دیگران داری زندگیِ خودتو نابود می-

دونی اگه بفهمن داری ذره ذره نابود میشی چه بالیی سرشون محافظت میکنی می
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رت و رامیال فکر کردی؟تو چت شده دیبا،تو که انقدر ضعیف میاد؟به مادرت،پد

 .نبودی

کرد طبقِ معمول اشکام زودتر از من به حرف اومدند و بغضی که داشت خفه م می

 :رفت تو دستای گرمش و گفت.هامون بی هوا دستمو گترکید

 .می کنم تا از دستش راحت شی کنی حاال؟من کمکتچرا گریه می-

 :تش کشیدم بیرون،سریع سرمو به طرفین تکون دادم و گفتمدستمو از تو دس

.من االن دیگه اون دیبای سابق نیستم،تو راست نه،نه،هامون تو هیچکاری نمیکنی-

تونم یه بالی دیگه ای تو زندگیم رو تحمل میگی من ضعیف شدم.من دیگه نمی

گه ما حاال دیکنم،وقتی فهمیدم نابینا شدم خیلی سعی کردم تا باهاش کنار اومدم ا

 .اونقدر قوی نیستم تا طاقت بیارم

 .اما دیبا تو در خطری-

 :اشکامو پاک کردم و گفتم

 کنی هامون؟!احساساتمو درک میترجیح میدم خودم در خطر باشم تا اطرافیانم-

 یکم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و شصت و دوم]

 

 :باز صداش رفت باال و گفت

ت درکت نکردم،همیشه ی خدا به فکرِ اطرافیانت بودی جز هیچوق!نه درک نمیکنم-

.چرا هیچوقت به خودت فکر نکردی؟چرا هیچوقت نخواستی بفهمی همه خودت
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تونم بشینم و دست رو دست بزارم تا فهمی؟نمیدوستت دارند؟من عاشقتم دیبا می

چرا با من و .آخه ،بخندم و بگم اتفاقی نیفتادهتونم زجرکشیدنتو ببینمنابود بشی،نمی

 کنی؟خودت اینطور می

اومد تو ذهنم و یه گوشه ای از قلبم واسه  وقتی از عشق حرف میزد دامون می

گرفت اما دیگه االن چه فایده ای داشت فکر کردن به عشقی که بی نداشتنش درد می

 :شدم پس گفتمسرانجام بود؟نمیخواستم بی رحم باشم اما باید می

یک مرد دوستت نداشتم و ندارم هامون،تو فقط پسرعموی من هیچوقت به عنوانِ -

.حتی اگه کامبیز هم نبود ما با هم ازدواج من هستی و به این عنوان دوستت دارم

 !کردیمنمی

 آخه چرا؟-

 :سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !دلیلشو نپرس،فقط بدون من و تو هیچوقت نمیشد و نمیشه-

 :چون گفتاما هامون انگار دست بردار نبود 

 .کنما،ازت خواهش میخوام دلیلشو بدونم دیباما من می-

چهره ی دامون تو ذهنم نقش بست و سرم سوت کشید از این همه عاجز 

دونستم باید چیکار کنم تا انقدر اتفاقِ ناخوشایند برام نیفته،انگار همه ی .نمیبودن

 .دنیا دست به دستِ هم داده بودند تا منو زجر بدن

 .سکوت نکن،فقط حرف بزن دیبا-

 :با شنیدنِ صداش به خودم اومدم و گفتم

 !چون من...من...من دامون رو دوست داشتم-
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تونستم بفهمم سکوتِ کوبید و نمیقلبم داشت دیوانه وار به قفسه ی سینه م می

گار که ،انگار نه انکردم.موقعیتِ بدی بود و احساسِ خفگی میهامون چه معنی میده

.صدای آالرمِ گوشیم منو از فکر کشید بیرون،اما از ترس جواب پارک بودیمداخلِ 

 :ندادم چون مطمئناً کامبیز بود.هامون باالخره به حرف اومد

چه داستانِ دراماتیکی،دو تا داداش که یک دخترعمو دارن،یکیشون عاشقِ دختره -

.همیشه ،در حالی که دختره عاشقِ اونیه که دوستش ندارهس و اون یکی نه

 !همینطوره،ته همه ی داستانا قرار نیست خوش تموم بشه مگه نه؟

 .آره قرار نیست و این تلخ ترین حقیقتِ زندگیِ آدماست-

 !دوباره گریه کردم و صدای گریه ی هامون هم مثلِ قهوه ی اسپرسو تلخ بود

...... 

 زندگی شبیه کافه ی قدیمی خیابانِ بیست و یکم است

 رسیده به آنهمان کافه ای که ن

 خود را کفِ خیابان می اندازم

 و داد میزنم

 کدام اتوموبیل قرار است مرا زیر بگیرد؟

 و تو قبل از همه مرا زیرِ تایرهای ماشینت لِه میکنی

 و دست در دست دخترکی سبزه رو وارد کافه میشوی

 !بی آنکه به پشت سرت نگاه کنی

 ...ستبی آنکه بدانی زندگی شبیهِ هیچ کدام از ما نی

 سعیدی_زهرا_فاطمه#
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 دوم_و_شصت_و_صد_پارت#

پ.ن:جمعه ها هیچوقت پست نمیزارم اما امروز دلم خواست براتون بنویسم،این 

 �😉�تونجایزه

 

 [پارت صد و شصت و سوم]

 

فریده اومد دمِ در و کمکم کرد تا برم داخل و با لحنِ هامون منو رسوند خونه و رفت.

 :ترسیده ای گفت

 .خیلی وقته اومدند و به شدت عصبانینخانم،آقا -

 :با اینکه خودمم ترسیده بودم اما لبخندی زدم و گفتم

 !نگران نباش اتفاقی نمی افته-

 :.به محضِ ورودمون به خونه صدای دادِ کامبیز بلند شدباشه ای گفت و منو برد داخل

 کدوم گوری بودی تا حاال؟-

.آروم به فریده ز شروع کرد به لرزیدنصورتم از ترس جمع شد و دستای لعنتیم با

 :گفتم

 .تو برو تو آشپزخونه،بیرونم نیا-

شد رو صدای قدمهای کامبیز که داشت بهم نزدیک میباشه ی آرومی گفت و رفت.

دونستم باید .ترس تمامِ وجودمو دربرگرفته بود و نمیشنیدم و یک قدم رفتم عقب تر

،نفسهای داغش صورتمو سوزوند و و بینیمچیکار کنم که بوی عطرِ تلخش پیچید ت
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دستمو کنارِ بدنم مشت کردم تا از لرزشش کم .فهمیدم که صورتش نزدیکِ صورتمه

 :بشه و صدای کامبیز پیچید تو گوشم

 ؟بهتره با زبونِ خوش بگی کجا بودی-

آورد و من گفتم با هامون بودم حتماً یه بالیی سرش میجوابشو ندادم چون اگه می

.وقتی دید سکوت کردم خواست که بخاطرِ من آسیبی به کسی برسه دلم نمیاصالً

 :عصبی شد و صداش رفت باال

 با توام دیبا،تا حاال کجا بودی؟-

 :با تردید و مِن مِن گفتم

 !بیرون...بو...دم-

 :خندید و گفت

 !دونستم بیرون بودیخوب شد گفتی وگرنه نمی-

 :ادیقه م رو گرفت تو دستش و ادامه د

 بهتره سربه سرِ من نزاری و بگی با کی بودی و کجا بودی؟-

 !خب...خب...تنهایی رفته بو..دم...پارکِ سرِ خیابون-

 :صدای پوزخندش رو شنیدم و بعد گفت

 ،اونوقت با این چشمهات چطوری تنهایی رفتی؟که تنهایی رفته بودی پارک-

اما به روی خودم نیاوردم و ،زاشت و این درد داشتداشت دست رو نقطه ضعفم می

 :گفتم

 .تونم برم کامبیزیه ذره راه رو که دیگه می-
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 !تونی بگیآره خب ولی دروغ نمی-

معمول  اینو گفت و دستمو کشید و دنبالِ خودش کشوند،منو از پله ها برد باال و طبقِ

 .پرتم کرد داخلِ اتاق

 سوم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و شصت و چهارم]

 

 :کامبیز دوباره داد زدهلوم درد گرفت ولی هیچی نگفتم.پ

 با کی بودی دیبا؟-

 :دوباره انکار کردم

 فهمی؟با هیچکی نبودم،چرا نمی-

 :یکدفعه صدای بلند میز اومد،فکرکنم با مشت کوبید رو میز و گفت

بعد اونوقت دروغ دِ لعنتی خودم دیدم اون پسرعموی عوضیت تو رو آورد،-

 تید با هم؟چی بهت گفت؟میگی؟کجا رف

 :ترس کلِ وجودمو پُر کرد و گفتم

 !چیزِ خاصی نگفتیم-

 :یقه مو گرفت و از رو زمین بلندم کرد،بعد گفت

 .،دیبا انقدر با روح و روان من بازی نکنتو بیخود کردی که چیزِ خاصی نگفتید-

 !ترسم لعنتی،ولم کن.ازت میکامبیز توروخدا ولم کن،حالم بد میشه-
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 :باز صدای خنده ش بلند شد و گفت

 !ترسی خانممخوبه،خوبه که می-

ش اشکام چکید رو گونه م و حرفی واسه گفتن نداشتم که پرتم کرد رو تخت و دستها

 :نشست رو گلوم،بعد صدای خشمگینش رو شنیدم

 .اگه حرف نزنی خفه ت میکنم دیبا،پس زودتر اون دهنتو باز کن و حقیقتو بگو-

اد اما سِ زیاد لرزید و کامبیز گردنم رو فشار داد،احساسِ خفگی بهم دست دلبم از تر

ی بترجیح دادم بمیرم تا اینکه اطرافیانم رو تو خطر بندازم پس چشمهامو بستم و 

.کامبیز بیشتر گردنم رو فشار حرکت فقط سعی کردم تا جایی که میشه نفس بکشم

یی واسه رها شدن از دستش داد و من بیشتر مرگ رو حِس کردم،اما هیچ تقال

.صدای زنگِ آیفون باعث شد که منو وِل کنه و منم به سُرفه کردن کردمنمی

 :.همون موقع فریده اومد و گفتافتادم

 !آقا مامان دیبا خانم اومدند-

شنیدنِ این حرف باعث شد که لبخندِ عمیقی روی لبم بشینه و خوشحال بشم،دلم 

 .ودخیلی برای مامانم تنگ شده ب

 :کامبیز خطاب به فریده گفت

 .برو تعارفشون کن داخل تا من و خانم هم بیایم پایین-

.به محضِ رفتنِ فریده چشمی گفت و صدای قدمهای تندش رو که دور میشد شنیدم

 :فریده کامبیز گفت

حواست به رفتارت باشه چون نمیخوام مامانت چیزی بفهمه،ادامه ی حرفهامون هم -

 .بعدِ رفتنِ مادرتمونه برای می
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موهامو  باشه ای گفتم و کامبیز هم در کمالِ ناباوری کمکم کرد تا لباسامو عوض کنم و

 !ببندم

 چهارم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و شصت و پنجم]

 

تیم ازش تشکر کردم و اونم کمکم کرد و از اتاق رفتیم بیرون،بعد هم از پله ها رف

 :هم دادندتو گوشم انگار زندگی رو ب .صدای مادرم که پیچیدپایین

 .دیبا مادر،دلم برات تنگ شده بود-

دستِ کامبیز رو ول و به سمتِ صدای مادرم حرکت کردم،خودش نزدیکم شد و بغلم 

 :.منم دم گوشش گفتمکرد

 .دل منم تنگ شده بود مامان-

 پس چرا نمیای خونه تا ببینمت؟-

.از آغوشِ هم خارج ای گفتن نداشتمسکوت کردم و هیچی نگفتم چون حرفی بر

 :شدیم و کامبیز خطاب به مادرم گفت

 .خوش اومدین مادر،لطفاً بشینید-

و مادرم تشکر کرد و فکر کنم نشست چون به منم گفت بشینم اما کامبیز سریع دستم

 :گرفت و با خوشرویی گفت

 .خانمم بزار من کمکت کنم بشینی-
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.خودشم کنارم نشست و از کردناش متنفر بودم با حرص نشستم و از این نقش بازی

 :مامان پرسید

 چرا پدر و رامیال جان نیومدن؟-

.شما هم که به تند،منم با آژانس اومدم چون واقعاً دلم تنگ شده بوداونا کار داش-مادر

 .زنیدما سر نمی

 :کامبیز خنده ی کوتاهی کرد و بعد گفت

.اما اگه تونه بیاد بیرون بنابراین نمیشهمیراستش من که سرکارم،دیبا هم که تنها ن-

 !خدا بخواد میایم یه روز

قدر از این طرزِ حرف زدنش کلی تعجب کردم و باورم نمیشد این کامبیزِ که داره ان

،اما خودش بود و از شانسِ من فقط بدیاش نصیبِ قشنگ و با احترام صحبت میکنه

 :.مادرم هم با خوشرویی گفتمن شده بود

 .کالی نداره،همینکه شما با هم خوش باشید برای من کافیهاش-

خت تو دلم پوزخندی به این حرفِ مادرم زدم و دوست داشتم داد بزنم و بگم من بدب

خواست مادرمو نگران کنم پس لبخند زدم و باز هم ترین آدمِ روی زمینم اما دلم نمی

اره احساس تنهایی کردم و جا موند و بعد رفت،دوب.مادرم چند ساعتی اونسکوت کردم

فریده رو صدا زدم تا کمکم .دلم میخواست منم باهاش برم اما این یه آرزوی محال بود

.فریده چشمی گفت و داشت منو از پله ها می کنه برم داخلِ اتاقم و لباسمو عوض کنم

 :برد باال که کامبیز گفت

 !ش،ما با هم حرف داریمفریده تو برو پی کارات خودم خانم رو میبرم داخلِ اتاق-

 .دونستم که میخواد حرفهای عصر رو ادامه بدهپوفِ کالفه ای کشیدم و می

 پنجم_و_شصت_و_صد_پارت#
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 [پارت صد و شصت و ششم]

 

نوزاد  اومد نزدیکم و بی هوا منو روی دستاش بلند کرد،قلبم تندتند میزد و انگار یه

ترسیدم از این باال و من می .از پله ها رفتبودم که توی بغلش گرفته بود

.واردِ اتاق شدیم و منو به آرومی روی تختم رفتارش،وقتی بداخالقِ قابل تحمل تره

 !گذاشت

 تمومِ مدت شوک زده بودم از این رفتارِ خوبش اما چیزی نگفتم و سکوت کردم تا

 :حرفاشو بزنه که گفت

 .گو دیبامیبینی من چقدر خوبم،پس تو هم خوب باش و راستشو بهم ب-

 :سعی کردم به روی خودم نیارم و پرسیدم

 چیو باید راست بگم؟-

 :صدای نفس کشیدنِ عصبیش رو شنیدم و بعد گفت

 دیبا بزار باهات خوب رفتار کنم،پس بگو که با هامون کجا رفتید و چی گفتید؟-

 !رفتیم پارکِ نزدیکِ خونه و حرفهای معمولی زدیم-

 :و بعد گفت خنده ی هیستیریکی تحویلم داد

دِ آخه دروغ نگو،تو و هامون هیچوقت حرفهاتون معمولی نیست که حاال -

 .ستت داشته و هنوزم داره پس بگو چی بهت گفتهدونم هامون دو.میباشه

 :تونستم دروغ بگم چون باورش نمیشد پس راستشو گفتمدیگه بیشتر از این نمی

 .ت با نقشه واردِ زندگیم شدیدونسبهم گفت کمکم میکنه از دستت خالص بشم،می-
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 :بلندبلند خندید و گفت

کنند،حاال تو چی بهش اوه اوه پسرعمو جان زیادی دارن تو کارای من دخالت می-

 گفتی؟

 :با صدای لرزونی گفتم

من بهش گفتم خودشو از این قضیه بکشه بیرون،بهش گفتم حتی اگه با تو ازدواج -

 .دادم چون هیچ جایی تو دلم ندارهمینمیکردم هیچوقت به اونم جواب مثبت ن

 :برام دست زد و گفت

 !آفرین خوشم اومد،بازی کردن با آدما رو داری یاد میگیری-

 :عصبی شدم و داد زدم

کنم و فقط به پسرعموم راستشو گفتم،پس منو مثلِ خودت من با کسی بازی نمی-

 !تو انقدر پست و عوضی نمیشم .من هیچوقت شبیهِندون کامبیز

و بینمون رو سکوتِ بدی فرا گرفت و تازه فهمیدم چه گندی زدم،نباید اون حرفهار

.هنوزم سکوت داد که قابلِ جبران نبودزدم مطمئنا االن یه کاری دستم میبهش می

 .ترسوند،انگار آرامشِ قبلِ طوفان بودکرده بود و این سکوتش منو می

 ششم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 [تمپارت صد و شصت و هف]

 

 ''کامبیز''
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نمی دونم چرا وقتی بهم گفت پستِ عوضی شوکه شدم و فقط خیره نگاهش 

 .شنیدنِ این حرفها از زبونِ دیبا برام گرون تموم شده بود و اِنگار با کله از یهکردممی

 !ساختمونِ بلند سقوط کرده بودم رو زمین

 یو کردم که بدش میعصبی شدم و رفتم نزدیکش و بجای اینکه بزنمش بازم اون کار

 ....صورتمو نزدیکِ صورتش کردم وترسیداومد و می

کوبید تا ولش انگار یه کوره ی آتیش شده بودم و دیبا هم با مشت به سینه م می

.باالخره بعدِ اون همه زدن دستشو گرفتم تو دستم،از صورتش دور شدم و با کنم

 :حرص گفتم

تونه عوضی تر از رته و اگه دلش بخواد میاینو یادت نره که این پستِ عوضی شوه-

 !اینم بشه

 :دوباره طبقِ معمول چشمهاش پر از اشک شد و گفت

 .ببخشید،اشتباه کردم اون حرفها رو زدم-

 :دیدنِ چشمهای پُر از اشکش عصبیم کرد و صدام رفت باال

 .دیبا مثلِ این بچه های دوساله دم به دقیقه اشک نریز،میری رو اعصابم-

بلند شدم و اونم کرد تا اشکاش نریزه شو به معنی باشه تکون داد و هِی سعی میسر

 :بلند کردم،بعد گرفتمش تو آغوشم و گفتم

 !ال اخالقم خوبهخوای گریه کن،االن فعحاال هر چقدر می-

زد و از این شروع کرد به گریه کردن.از اینکه سرش رو سینه م بود قلبم تندتند می

.محکم تر تو بغلم فشارش دادم و آروم سردرنمی آوردم احساساتِ جدیدم

 !گرفتم،دیگه حرفهای هامون برام مهم نبود
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دم و االن مهم ترین اتفاق تو زندگیم دیبا شده بود!یکم که گذشت تازه به خودم اوم

.حالم بد شده مثلِ برق گرفته ها دیبا رو پرت کردم رو تخت و از اتاقش رفتم بیرون

خودم عصبانی بودم،دیبا دشمنِ من بود و من نباید عاشقش  بود و از دستِ

!عاشق!امکان نداره،تنها عشقِ زندگی من خاطره بود که مرد و من دیگه عاشق میشدم

.باید میرفتم یه !سوییچِ ماشینمو از روی میز برداشتم و از خونه رفتم بیروننمیشم

 !گزینِ خاطرهجای خلوت و بلند و انقدر داد میزدم تا دیبا نشه جای

.وقتی توی دلم به این باید خودمو خالی کنم و دیبا رو هم از فکرم بندازم بیرون

 اعتراف کردم که دیبا توی فکرمه بلند و جنون آمیز خندیدم چون داشتم به دختر

ه بود.انقدر خندیدم که آخرِ این خنده ها کردم که زندگیمونو جهنم کردکسی فکر می

 !من بعد از مدتها اشک ریختم به گریه تبدیل شد و

....... 

 ...باورم نمیشود

 باورم نمیشود که تو

 همان عروسکِ روزهای اولی

 ...همان عروسکی که از نظرم زشت ترین عروسک دنیا بود

 همان عروسکی که بجای بافتنِ موهایش

 آن ها را کوتاه کردم

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 هفتم_و_شصت_و_صد_پارت#
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 [و هشتم پارت صد و شصت]

 

 ''شاهرخ''

و  به عکسِ خاطره که روی میزِ کارم بود نگاه کردم و عصبی از روی میز برداشتمش

شدم و همش هم بخاطرِ .این روزها دم به دقیقه عصبی میگذاشتم داخلِ کشوی میز

.شادی هم امروز اطالع داده بود که استادش میاد و من برعکسِ همیشه وجودِ دیبا بود

ده زنموندم چون دوست نداشتم با دیبا روبرو بشم،حرفهای آخری که بهم داخلِ خونه 

.کالفه به ساعتم نگاه بود قلبمو شکست چون اونم تو مرگِ خاطره منو مقصر دونست

.داشتم دیوانه نواختکردم،تا االن حتماً دیبا رسیده بود خونه و داشت آهنگ می

ال و درِ اتاقم زده شد،سرمو گرفتم باداشت که رنمیبشدم و فکرِ دیبا دست از سرم می

 :گفتم

 بفرمایید؟-

 :عطا واردِ اتاق شد و گفت

 .سالم شاهرخ-

 :جوابِ سالمشو دادم و پرسیدم

 باز اومدی که توبیخم کنی؟-

 :پوزخندی زد و گفت

شو از دست  .اون حافظهنه،فقط اومدم بهت بگم بد نیست که یه سری به جلوه بزنی-

 !شناسهه تو رو نمیداده و مطمئن باش ک

 :تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم
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 .حافظه شو از دست داده،باورم نمیشه-

 :دوباره عصبی شد و گفت

م مهم هدکتر هم اینو تایید کرده اونوقت تو باورت نمیشه،البته باور کردنِ تو زیاد -

 .نیست

به خودم لعنت .سرمو گرفتم تو دستام و بعد هم روشو برگردوند و از اتاق رفت بیرون

خواست برم دیدنِ جلوه چون واقعاً عذاب وجدان داشتم و فرستادم،دلم نمی

فهمیدم که چرا داره از رفتارِ عطا در تعجب بودم و نمی!خواستم کسی بفهمهنمی

ونوقت اینکارا رو میکنه،عطا تنها کسی بود که باورم داشت و همیشه دلداریم میداد ا

.باز یادِ دیبا و رفتارِ متناقضش داداز خودش نشون می حاال داشت یه رفتارِ دیگه

گفت اشتباه گرفت و میکرد و یه بار دفاعشو پس میافتادم،یه بار ازم دفاع می

ر از .اصالً آدمهای اطرافِ من همین بودند،جلوه هم قدیما دو جور رفتار کرد.یه باکردم

ه تماس کرد تا دوستش داشتغرورش دفاع کرد و منو گذاشت کنار و یکبار هم بهم ال

 .باشم

.طاقت نیاوردم و از جا به ساعتم نگاه کردم،هنوز نیم ساعت از کالسِ شادی مونده بود

 .رفتم خونهبلند شدم،باید می

 هشتم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و شصت و نهم]

 

حتماً .رفتم بیرون با عطا برخورد کردم،نگام کرد و لبخند زدوقتی از شرکت داشتم می

.امروز با خودش فکر کرده میرم دیدنِ جلوه،اهمیتی بهش ندادم و سوارِ ماشینم شدم
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.قبالً قرار شدمکردم که انقدر بیدیدم،از خودم تعجب میباید حتماً دیبا رو می

وقت این رفتارها رو از خودم نشون نداده بودم و تا این حد در موردِ یه دختر هیچ

 !کنجکاو نبودم

 هِ پخش رو روشن کردم و سعی کردم با گوش دادنِ یه آهنگ حواسمو پرت کنمدستگا

 :و از شانسِ بدم یه آهنگ پِلِی شد که بیشتر از قبل منو یادِ دیبا انداخت

 چه حرفی،چه حرفی تو نگاهت هست-

 که چشمات زندگی داره

 که این دنیای تکراری،کنارت تازگی داره

 دست آدم نیستهمیشه،همیشه بین عقل و عشق یکی هم

 تدونم،که هیچوقت دستِ آدم نیساز عشق همینو می

 یه جا تسلیمِ عشق بودن همه دیوونگیت میشه

 کردی تمومِ زندگیت میشهکسی که فکر نمی

 چه دنیایی به من دادی

 دادمبه من که دل نمی

 چه عشقی تو دلم گُم بود

 که با تو یادش افتادم

شدند،خواننده اشتند با این آهنگ نمایان میصداشو زیاد کردم و احساساتم انگار د

 :ودترین حسِ دنیا بزد و این برام عجیب انگار داشت از زبونِ من حرف می

 کجا ما رو رسوندیمون،که راضیم به تقدیرم-
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 ترسوندمت میرمخودم دارم از اون راهی که می

 کجا ما رو رسوندیمون،که برام باورش سخته

 ار تازه خوشبختهکنارِ تو کسی میشم که انگ

 یه جا تسلیمِ عشق بودن همه دیوونگیت میشه

 کسی که فکر نمیکردی تمومِ زندگیت میشه

 چه دنیایی به من دادی

 دادمبه من که دل نمی

 چه عشقی تو دلم گم بود

 ...که با تو یادش افتادم

دیدم،پخش رو عصبی خاموش کردم حالم بدتر از قبل شده بود و فقط باید دیبا رو می

بعد از چند دقیقه باالخره رسیدم و ماشینو .و سرعتمو بیشتر کردم تا زودتر برسم

،قبل از همون دمِ در پارک کردم و رفتم داخلِ حیاط.فاصله ی حیاط تا خونه رو دویدم

 .اینکه وارد سالنِ خونه بشم نفسِ عمیقی کشیدم و بعد رفتم داخل

 نهم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتادم]

 

 ''دیبا''

 رو در شدنِ باز صدای که کردممی گوش نواخت می  داشتم به آهنگی که شادی

 :گفت گوشم دمِ زیبا.نزد آهنگ دیگه هم شادی و شنیدم
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 .ونه سخدونم چرا دم به دقیقه این پسره باز اومد،نمی-

 :آروم پرسیدم

 منظورت شاهرخِ؟-

 .آره دیگه،پسرِ دیگه ای به این خونه نمیاد که-

 :صدای شاهرخ رو شنیدم و بعد بوی عطرش پیچید تو بینیم

 .سالم-

 الم داداش،این وقتِ روز خونه چیکار میکنی؟س-شادی

 :صدای دستپاچه ی شاهرخ پیچید تو گوشم

.مثلِ اینکه من مدیرعاملِ شرکتم و هر مثلِ همیشه،کارِ زیادی نداشتم اومدم خونه-

 .تونم بیام خونهوقت دلم بخواد می

 :با باز دمِ گوشم گفتزی

 .ببین چه کالسی هم میزاره،انگار مدیرعاملِ کجا هست-

 :لبخندی زدم و گفتم

 خوری؟حاال تو چرا انقدر حرص می-

 !چون این پسره رو مخمه-

،دستمو بوی عطرش بیشتر پیچید تو بینیم و این نشون میداد که اومده نزدیکِ من

 :روی پاهام مشت کردم که صداشو شنیدم

 !سالم عرض شد خانم مقدم-

 :سعی کردم لبخند بزنم و گفتم
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 .سالم آقای احتشام-

 :گفت که شاهرخ خندید و گفتسکوت شد و کسی چیزی نمی

 ؟به کارتون ادامه بدید،چرا خشکتون زده-

.احساسِ شادی باشه ای گفت و صدای قدمهای شاهرخ رو که ازمون دور میشد شنیدم

دونم چرا قلبم داشت تندتند وقع ش داشتم و نمیعجیبی از این اومدنِ بی م

 :.دستامم شروع کرد به لرزیدن که زیبا گفتزدمی

 دیبا چته؟چرا بلند نمیشی ادامه بدیم؟-

 :به خودم اومدم و گفتم

 .ببخشید،حواسم نبود-

به  شادی دوباره شروع کرد به آهنگ زدن،اما من تمامِ حواسم پیشِ شاهرخ و اومدنش

 :.جواب دادم و صدای شاهرخ پیچید تو گوشمصدای آالرمِ گوشیم اومد خونه بود که

 .دیبا،منم شاهرخ-

 :دستم رو گوشی لرزید و با صدای لرزونی گفتم

 کارم دارین؟-

 !آره دیبا کارت دارم،باید باهات حرف بزنم-

زد و چه راحت قلبمو با هر حرفش به بازی چه راحت به اسمِ کوچیک صدام می

اید عاشق بیادِ حرفِ کامبیز افتادم..تو حق عاشق شدن نداری،کسی که .گرفتمی

بشه فقط شاهرخه...خنده م گرفت مگه عاشقی دستِ خودِ آدمه؟!سعی کردم آروم 

 :باشم و گفتم

 خب چه حرفی با من دارین؟-
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 !باید حضوری بهت بگم-

 هفتادم_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتاد و یکم]

 

 :با نگرانی پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟-

 .نه،نه،اتفاقی نیفتاده-

 :کمی فکر کردم و گفتم

 پس چی شده؟کِی باید همو ببینیم؟-

 :سُرفه ی آرومی کرد و گفت

 !همین االن،لطفاً بیاین به اتاقِ من-

 :با تعجب گفتم

 !اتاقِ شما؟-

 .آره،به اون پرستارِ گستاخت بگو بیارتت طبقه ی باال به اتاقِ من-

 :تمبا تردید گف

 .باشه-

 :گوشیو که قطع کردم زیبا پرسید

 کی بود؟-
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 :سعی کردم صدام نلرزه و گفتم

 !میشه منو ببری باال-

 :شادی با تعجب پرسید

 !باال چرا؟-

 !برادرت باهام کار داره-

یدیم زیبا دیگه چیزی نپرسید و زیبا کمکم کرد تا برم باال،وقتی به درِ اتاقِ شاهرخ رس

.درِ اتاق باز شد و صدای شاهرخ دمهاش فهمیدم که برگشت پاییندر زد و از صدای ق

 :پیچید تو گوشم

 .بیا داخل-

با تردید و استرس واردِ اتاق شدم و صدای بسته شدنِ در رو پشتِ سرم 

 :.همونطور ایستاده بودم که شاهرخ دستشو گذاشت رو شونه م و گفتشنیدم

 !همینجا بشین روی صندلی-

 :و هم قفل کردم که گفتنشستم و دستامو ت

 چرا انقدر ترسیدی؟-

 :لبخندِ نصفه نیمه ای زدم و گفتم

 .من نترسیدم و کامالً حالم خوبه!شما حرفتونو بزنید-

 :سُرفه ای کرد و گفت

 !تعبیر نشه برات نمی دونم چطوری بگم که سوء-

 .قول میدم هیچ برداشتِ بدی نکنم از حرفتون-
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 :مقدمه گفت مکثِ کوتاهی کرد و بعد بی

 ؟میای شرکتِ من برای کار-

 :شوکه شده از پیشنهادی که داد پرسیدم

 !من چه کاری میتونم بکنم با این چشمهام؟-

 !میخوام که بشینی داخلِ اتاقِ من-

 :گیج شدم و پرسیدم

 !؟برای چی داخلِ اتاقِ شما بشینم-

 :دوباره مکث کرد و بعد گفت

 !عصبیم برام آهنگ بزنیمیخوام وقتهایی که بیکارم یا -

 :به سرفه افتادم و انگار به گوشام شک داشتم که پرسیدم

 چی گفتید؟-

 :صدای عصبیش پیچید تو گوشم

 .میشه انقدر رسمی صحبت نکنی؟دارم بهت پیشنهاد کار میدم-

 :خندیدم و گفتم

 .پیشنهاد کارتون خیلی عجیب و مسخره س-

؟!عجیبه که میخوام هر روز م دیباعجیبه که میخوام با وجودت آرامش بگیر-

ببینمت؟می دونم مسخره س و خیلی زوده واسه گفتنِ این حرف اما من یه اتفاقی 

خوام هر روز ببینمت تا بفهمم چه توی وجودم افتاده که خودم هنوز باورش ندارم،می

 !میخوام حداقل خودم احساساتمو باور کنم!مرگم شده
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 یکم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [رت صد و هفتاد و دومپا]

 

.حتی کامالً گیج بودم و این قلبِ المذهبمم دست از این تندتند زدنش برنمی داشت

نمیتونستم صورتشو ببینم تا بتونم احساساتشو از روی صورتش بفهمم،صداشم که 

!خیلی سعی کردم تا لرزشِ صدامو مخفی کنم و انگار بی احساس ترین صدای دنیا بود

 :گفتم

 !گید آقای احتشامفهمم که شما چی میاً نمیمن واقع-

 :فکر کنم عصبیش کردم چون شونه هامو گرفت تو دستش و صداش رفت باال

 !میشه انقدر شما شما نکنی؟من آقای احتشام نیستم،اسمم شاهرخِ حداقل برای تو-

حرارتی که از دستاش روی شونه م .خون تو رگام یخ بست و قلبم هُری پایین ریخت

 :خورد انگار داشت آتیشم میزد،با صدای لرزونی گفتممی

 .لطفاً دستتون رو از روی شونه م بردارید-

 :انگار بچه شده بود که با لجبازی گفت

 !اول اسممو صدا بزن و خودمونی ازم بخواه تا دستامو بردارم-

لم از این د این رفتارها از شاهرخِ احتشام بعید بود و واقعاً گیج بودم اما یه چیزی تهِ

!با هزار زحمت و کلی کلنجار رفتن با کردرفتارها خوشحال بود که خودمم متعجب می

 :خودم زبون باز کردم و گفتم

 !شاهرخ لطفاً دستتو بردار-
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 !چشم-

اونم شاهرخی که خواهرش !شدم،شاهرخ به من گفت چشمهر لحظه بیشتر شوکه می

س سُرفه و اتاقِ شاهرخ رو تحمل کنم،پتونستم بودن ت.دیگه نمیترسیدهم ازش می

 :ی کوتاهی کردم و گفتم

 .لطفاً زیبا رو صدا کن بیاد منو ببره پایین-

 :خندید و گفت

 ترسی بخورمت؟می-

 :قلبم تندتر از قبل تپید و با تته پته جوابشو دادم

 !نه..وقتِ...کال..س...داره...می..گذره-

 .کنمنگران نباش توبیخت نمی-

فهمید دارم تو این اتاق احساسِ خفگی فهمید حالم خوب نیست؟چرا نمیچرا نمی

؟!چرا نمیتونست صدای قلبمو که هرلحظه ممکن بود از زدنِ زیاد منفجر بشه میکنم

 ...رو بشنوه؟چرا

 !کنمباشه االن صداش می-

ه .به ثانیانگار از حالتِ چهره م وضعیتِ احوالمو فهمید که رفت تا زیبا رو صدا بزنه

.قبل از اینکه از اتاق بریم بیرون نکشید که زیبا اومد و دستمو گرفت تا بلند بشم

 :شاهرخ گفت

شنوم،بهتره خوب فکراتو بخاطرِ موضوعی که بهت گفتم بعداً زنگ میزنم و جوابتو می-

 !بکنی
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کردم زیبا بوی در حالی که احساس می باشه ای گفتم و با زیبا از پله ها رفتیم پایین

 !زنهرش خیلی شبیهِ عطریه که کامبیز میعط

 دوم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتاد و سوم]

 

 ''کامبیز''

اده بود داخلِ اتاقم در شرکت نشسته بودم و داشتم به دیبا و اتفاقاتی که بینمون افت

.به صفحه ش نگاهی انداختم و اسمِ زیبا کردم که صدای آالرمِ گوشیم اومدفکر می

 :ث شد که سریع جواب بدمباع

 چی شده؟-

 :خندید و گفت

 !چته آقای مهندس؟نگران نباش خبرای خوب دارم برات-

 :چشمهامو بستم و گفتم

 !بگو-

 :دوباره خندید و گفت

گیره،امروز آقای احتشام یه جورایی حرف دلشو به دیبا زد و ازش نقشه مون داره می-

 !خواست بیاد شرکت کار کنه

 :سرعت باز کردم و گفتمچشمهامو به 

 !چی؟-
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 !عاشقیا کامبیز،دارم میگم فکر کنم شاهرخ عاشق شده-

 :نمی دونم چرا عصبی شدم و داد زدم

 !غلط کرده-

 :زیبا مکثِ کوتاهی کرد و بعد پرسید

 !کامبیز حالت خوبه؟-

 :به خودم اومدم و گفتم

 !ببخشید حواسم به یه چیزِ دیگه بود،پس همه چی روبراهه-

ه ه خوشبختانه فقط دیبا قرار شده در موردِ پیشنهادِ کاری که شاهرخ بهش دادآر-

 .فکر کنه و بعد جوابشو بده

 :حوصله ی حرف زدن باهاش رو نداشتم برای همین گفتم

 .باشه،فعال خداحافظ من کار دارم-

.خودم این نقشه رو کشیده بودم اما االن گوشیو قطع کردم و انداختمش رو میز

دوباره فهمیدم چمه و چرا اینطوری شدم.!اصالً خودمم نمیبهم ریخته بود اعصابم

 :گوشیو برداشتم و زنگ زدم به دیبا،بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد

 ؟اَلو،بفرمایید-

 سالم،کجایی دیبا؟-

 :مکثی کرد و بعد گفت

 خونه م،چطور؟-

 داری چیکار میکنی؟-
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 !زنمدارم برای مادرت آهنگ می-

 :ب پرسیدمبا تعج

 !کنی؟چیکار می-

 :خندید و گفت

 .مامانت حوصله ش سر رفته بود و ازم خواست براش آهنگ بزنم،منم گفتم چشم-

 :ناخودآگاه یه لبخند نشست رو لبم و گفتم

 !خورید از بیرون بگیرم؟شب چی می-

 :دوباره مکث کرد و بعد گفت

 .مامانت میگه کباب کوبیده بگیر-

 خودت چی؟-

 .ونو میخورممنم هم-

،دیگه عصبی نبودم و این تعجب آورتر از هر اتفاقِ باشه ای گفتم و خداحافظی کردیم

 !دیگه ای بود

 سوم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتاد و چهارم]

 

 ''دیبا''

 !بینممی کردم دارم خواببا تعجب گوشیو قطع کردم و احساس می
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رِ منو برای شام پرسید و لحنش عصبی کامبیز خیلی امروز فرق کرده بود،نظ

 :یال آورد بیرون.صدای مادرش منو از فکر و خنبود

ا کامبیز پسر بدی نیست فقط کینه تمومِ وجودشو پُر کرده و تو باید کمکش کنی ت-

 !دست از سرِ این کینه ی قدیمی برداره

 :با تعجب پرسیدم

 !من؟-

 !بیاد باز تو بهش نزدیک تریآره چون تو االن زنشی و هرچقدر هم ازت بدش -

 :خنده م گرفت و گفتم

 .من اصالً بهش نزدیک نیستم و حتی زنشم به حساب نمیام-

 !اما باید یه کاری کنی تا حداقل به عنوانِ همسرش به چشم بیای-

 .دماما من نمیخوام همچین کاری رو بکنم،البته ببخشید که انقدر رُک جوابتونو دا-

 :بعد مادرش گفتبینمون سکوت شد و 

 .رم داخلِ اتاقمهر طور مایلی دخترم،من می-

باشه ای گفتم و مادرش رفت،احساس میکنم ناراحت شد اما اهمیتی ندادم چون 

 .خودم از همه بیشتر ناراحت بودم از بودن با کامبیز

م و دوباره صدای آالرمِ گوشیم بلند شد،به خیالِ اینکه کامبیز پشت خطه جواب داد

 :گفتم

 باز چی شده؟-

 !هیچی نشده فقط خواستم جوابتو بدونم-
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.آخم بلند شد که با شنیدنِ صدای شاهرخ هول شدم و بی هوا زبونمو گاز گرفتم

 :شاهرخ با لحنِ نگرانی پرسید

 چی شد؟-

 :سعی کردم به زبونم که درد گرفته بود فکر نکنم و گفتم

 .هیچی،فقط انتظار نداشتم شما زنگ بزنی-

 .شما شما میکنی باز که-

.به صدای کر رفتمکثِ کوتاهی کردم و تو دلم انگار یه چیزی هی باال و پایین می

 :کننده ی قلبم اهمیتی ندادم و گفتم

 ؟شده که به من زنگ زدیخب حاال چی-

 !خوام جوابتو بدونممی-

 :خنده م گرفت و گفتم

 .بزارید یه روز بگذره از پیشنهادتون،چقدر عجولید-

 :ی کرد و بعد گفتمکث

 .ببخشید،مثلِ اینکه زیادی عجوالنه رفتار کردم،خداحافظ-

 !اینو گفت و بدونِ اینکه صبر کنه ازش خداحافظی کنم قطع کرد

.صدای درِ سالن اومد و کردشد و نگرانمم میرفتاراش دیگه داشت باعثِ تعجبم می

کشیده شدم تو بعد صدای قدمهایی که نزدیکم میشد،خواستم سالم کنم که 

 !آغوشش و نفسم بند اومد

 چهارم_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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 [پارت صد و هفتاد و پنجم]

 

 قلبم انگار فراموشش شده بود که باید بزنه،بوی عطرش پیچید تو بینیم و حالمو

.با مشت کوبیدم به سینه ش و به زور از آغوشش اومدم کردداشت بد می

 !اال و زدم تو صورتشدم بخودآگاه دستمو بر،نابیرون

وقتی زدمش تازه فهمیدم چیکار کردم و دستم روی صورتش مشت شد،خواستم 

!سرمو به زیر انداختم و دستمو از روی صورتش بردارم که دستمو گرفت تو دستش

،سکوتِ بدی بینمون رو گرفته کردبوی تند و تیزِ عطرش داشت حالمو بدتر از قبل می

تم طبقه ی باال و کتکم بزنه اما فقط دستمو گرفته بکشه یا ببر منتظر بودم موهامو.بود

!خواستم فضای بینمون رو عوض کنم برای همین با لحنِ آرومی گفتبود و هیچی نمی

 :پرسیدم

 ؟میخوای مامانتو صدا کنم شام بخوریم-

جوابی نشنیدم و دستم میونِ دستش لرزید،احساسِ بدی از این سکوتش داشتم و 

 !ه جورِ عجیبی شده بود امشباِنگار ی

 :خواستم دستمو از تو دستش بکشم بیرون که گفت

 !خوام رسمی تر از قبل زنم بشیامشب می-

،ترس تمامِ وجودمو شوکه شدم از شنیدنِ این حرف و نمیخواستم باور کنم منظورشو

 :.دوباره دستمو کشیدم که گفتخواست امشب تو این خونه نباشمپر کرد و دلم می

 !کنمهمین حاال همه چیو تموم می-

 :کشید،با عجز گفتمکردم سرم سوت میوقتی به مقصودش فکر می
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 کامبیز دستمو وِل کن،تو میخوای چیکار کنی؟-

 :صدای خشک و بی حسش پیچید تو گوشم

 !تو زنمی و حقِ این کار رو دارم-

حاال احساسِ درد زد و از همین تند میقلبم حاال دیگه داشت مثلِ یه گنجشگ تند

.یکدفعه مثلِ یه نوزاد منو گرفت تو ،دستمو کشید و منو دنبالِ خودش کشوندکردممی

پیچید و کم کم بوی عطرش هرلحظه بیشتر تو بینیم میآغوشش و از پله ها رفت باال!

کردم مثلِ دفعه های .همش داشتم دعا دعا میدادداشت حالت تهوع بهم دست می

د شدنِ یفته تا دست از سرم برداره حتی با بدجنسیِ تمام داشتم به بپیش یه اتفاقی ب

!صدای باز کردم اما مثلِ اینکه امشب قرار نبود معجزه ای بشهحالِ مادرشم فکر می

ه یشدنِ درِ اتاق باعث شد بیشتر بترسم،وقتی منو انداخت روی تخت فهمیدم داخلِ 

فت فهمیدم کنارم ر تخت باال و پایین !وقتی تُشکِاتاقِ دیگه ای جز اتاقِ من هستیم

خواستم یه جوری منصرفش کنم برای همین ،احساسِ خطر میکردم و میدراز کشیده

 :گفتم

 !،بریم شام بخوریممن گرسنه مه کامبیز-

 :با صدای آروم و خاصی گفت

 !بعداً،بعداً دیبای من-

ستِ خودش چشمهام از ترس و شوک گشاد شد و دیگه مطمئن بودم که حالش د

.تازه بوی گندِ دهنش پیچید تو بینیم و فهمیدم چیزی خورده،خواستم از روی نیست

تخت بلند بشم که با دستش مانعم شد و پیراهنمو کشید و صدای پاره شدنش برام 

 .حکمِ ناقوسِ مرگ رو داشت

 پنجم_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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 [پارت صد و هفتاد و ششم]

 

ن م ازش بخوام دست از سرم برداره اما اینم غیرممککاش میشد ببینمش و با چشمها

.چشمهامو بستم و .دستش نشست رو تنِ عریانم و چندشم شدترین حالت بود

 !دونستم امشب قراره همه چی تموم شهمی

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

زیرِ دلم تیرِ ،خواستم از جا بلند بشم که چشمهامو باز کردم و احساسِ بدی داشتم

!یکدفعه تمامِ قضایای دیشب رو یادم اومد و چشمهام پر از اشک بدی کشید

.به تنم که هنوز عریان بود شد،دیگه همه چی تموم شده بود و کامبیز به مرادش رسید

.فریده رو صدا زدم،دیگه از هیچ چیز و هیچ دستی کشیدم و مالفه رو کشیدم دورم

 :وارد اتاق شد و گفت !فریدهکشیدمکس خجالت نمی

 ..سال-

.دیگه لبخند کنم شوکه شده بود که دیگه چیزی نگفتسکوت کرد و احساس می

 :نزدم و با لحنِ سرد و خشکی گفتم

 .بیا منو ببر حموم،بعدشم برام کاچی درست کن-

 :با لکنت و مِن مِن گفت

 .چشم...خا...نم-

کشیدم اِنگار ی بدنم و لبم میکمکم کرد و منو برد حموم،زیرِ دوش دستمو محکم رو

شد.احساس درد داشتم و قلبم بیشتر از همه جام کثیفی های وارد شده بهم پاک نمی
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کردم و آروم .دیگه نتونستم طاقت بیارم و زار زدم،بلند بلند گریه میکرددرد می

 :.فریده بغلم کرد و گفتشدمنمی

 .اشکالی نداره،آروم باشید خانم-

تونستم آروم باشم؟بیشتر از قبل گریه کردم و چقدر به خه چطوری میخنده دار بود،آ

!بینِ گریه با آغوش یه نفر به غیر از فریده احتیاج داشتم،به آغوشِ یکی مثلِ شاهرخ

.فریده زدمصدای بلند شروع کردم به خندیدن،حاال دیگه باید قیدِ شاهرخ رو هم می

 :با ترس از این رفتارها و حالتام گفت

 کنید آخه؟نم آروم باشید،چرا اینطوری میخا-

.حالم از هر چی پرستار بهم میخورد،از هر از آغوشش اومدم بیرون و دوباره خندیدم

.من دیشب نابود شدم و حتی خوردکرد که نابینام حالم بِهَم میکی بِهِم یادآوری می

توانم عُق زدم و دوست شد که با تمامِ دونم چینمی.خورهاالن حالم از خودمم بِهَم می

یشب داشتم تمومِ زندگیِ گذشته م رو باال بیارم،دیگه هیچی برام مهم نبود و من د

 !زیرِ دستهای کامبیز مُردم

...... 

 نمی دانم با دستهای آلوده م چگونه رفتار کنم

 نمی دانم به تنِ آلوده م چگونه نگاه کنم

 منمی دانم به چشمهای آلوده م چه عینکی باید بزن

 دانمفقط می

 از وقتی دستهایت دورِ بدنم حلقه شد

 !...تمامم آلوده به توست
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 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 ششم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتاد و هفتم]

 

 ''کامبیز''

 عصبی و کالفه سرمو گرفتم تو دستام و تمومِ صحنه های دیشب تو ذهنم هِی مرور

کرد،یادِ وحشی شمهای پر از اشکِ دیبا دیوونه م مییادِ چ.دادشد و هِی عذابم میمی

.احساسِ بدی داشتم،من دیگه در برابرِ دیبا گریِ خودم بیشتر دیوونه م میکرد

و  .مطمئن بودم با کاری که دیشب کردم ازم متنفر میشهکردماحساسِ ناتوانی می

 .دیگه هیچ چیزی بینمون درست نمیشه

ی این سالها  های مادرت فکر کن،به دردی که توی همهزنی؟به پاچته تو؟داری جا می-

بخاطرِ مادرِ دیبا کشیدی فکر کن.به زندگی و خانواده ی از هم پاچیده ت فکر 

.روزی که پا تو این شهر ،کامبیز االن وقتِ مناسبی واسه از پا دراومدن نیستکن

وقت به فکر ما کردم این اتفاقا برام بیفته اما زندگی هیچگذاشتم اصال فکرشم نمی

!منم میخوام مثلِ تو کنهاهمیتی نمیده و هر جور که خودش بخواد باهامون بازی می

دونم که این وسط یه سِری آدمها هم قربانی میشن انتقاممو از این زندگی بگیرم و می

 !که حقشون نیست اما چاره ی دیگه ای هم نیست

غییر کرده بودم و چیزی ته کلی کرد،من انگار یه شبه بحرفهاش هیچ کمکی بهم نمی

.جنون وار عاشقش بودم و انگار همه ی چیزای روبروم اومدجز دیبا به چشمم نمی

 !کردتصویری از دیبا رو منعکس می
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خواستم بگیرم مهم نبود،انگار سرم به حاال حتی خاطره و انتقامی که از شاهرخ می

ایستادم،سرمو محکم کوبیدم تو یوار د.از جا بلند شدم و روبروی جایی خورده بود

 :.زیبا با نگرانی دوید سمتم و گفتدیوار و دردش حتی کمتر از دردِ توی قلبم بود

 دیوونه شدی کامبیز،این چه کاریه آخه؟-

 :از گوشه ی سرم خونِ رقیقی جاری شد روی صورتم،زیبا با ترس گفت

 !رهبخو.سرت باید بخیه ببین چیکار کردی،بلند شو بریم بیمارستان-

 :خندیدم و گفتم

ترسی؟چرا نگرانم شدی؟مگه یادت رفته چه بالیی سرت تو چرا از من نمی-

 آوردم؟آخه شما دخترا چرا اِنقدر رو مخِ منین؟

.داشتم فقط نگام کرد و هیچی نگفت،حتی االن انگار دیبا روبروم ایستاده بود نه زیبا

!هرچقدر زیبا اِصرار کرد برم بیمارستان دگیم بودشدم و این بدترین اتفاقِ زنروانی می

 :به حرفش اهمیتی ندادم و گفتم

 !،بال سرت میارمابرو خونه،اینجا نباش من آدم نیستم-

 :پوزخندی زد و گفت

 دیگه چه بالیی بدتر از کارایی که باهام کردی قراره سرم بیاری؟-

 :بلندبلند خندیدم و گفتم

.من انگار از دیشب دیگه توانِ انجامِ هیچ مراست میگی،دیگه کاریم نمی تونم بکن-

 !کاریو ندارم

 .بهتره تو پاشی بری خونه ت کامبیز-

 :چشمهامو بستم و با عجز گفتم
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ترسم از اینکه تو چشمهاش نگاه کنم و چطوری برگردم اونجا و باهاش روبرو بشم،می-

 !بینه ببینمنفرتو تو چشمهایی که منو نمی

 :تاونم خندید و بعد گف

 زنی؟تا االنم ازت نفرت داشته کامبیز،چرا خودتو گول می-

 :عصبی مشتمو کوبیدم به دیوار و داد زدم

،اما االن االن فرق داره،اگه ازم نفرتم داشت هیچوقت تو چشمهاش ندیدم این حسو-

 !بینم و طاقتشو ندارمدونم که میمی

 :رومی گفتاومد نزدیکم و با چشمهای ناباورش نگام کرد،با صدای آ

 !انقدر دیوونشی؟-

 هفتم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتاد و هشتم]

 

دونم دیگه به هیچ چیز و هیچ کس !فقط میدونمدیوونه ش بودم؟عاشقش بودم؟نمی

 :!زُل زدم تو چشمهای زیبا و گفتمکنمجز اون فکر نمی

 !دیوونه ش نیستم،هَالکشم-

 :اباورانه پرسیدچشمهاش تو چشمهام دو دو زد و ن

 پس انتقاممون چی میشه؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم
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 .تونی انتقامتو از شاهرخ بگیریتو می-

 :سرم داد زد

 !بدونِ دیبا نمیشه-

 :عصبی گلوشو گرفتم تو دستم و گفتم

 !کشمتدورِ دیبا رو خط بکش وگرنه خودم می-

 :ولش کردم و پرت شد رو زمین،به سرفه کردن افتاد و گفت

 !باشه کامبیز خودت خواستی-

 از جا بلند شد و رفت سمتِ در تا بره،دویدم سمتش و مانتوشو از پشت کشیدم.تو

 :چشمهاش نگاه کردم و پرسیدم

 منظورت چیه؟-

 :باز یکی از اون پوزخندهای حرص درارش تحویلم داد و گفت

 !بچرخ تا بچرخیم آقا کامبیز-

 :کردم و گفتممانتوشو وِل کردم،خنده ی هیستیریکی 

 .بچه با من بازی نکن چون اعصابشو ندارم-

.نگاهش برام آشنا بود چون بدونِ اینکه حرفی بزنه فقط نگاهِ بدی بهم انداخت و رفت

ی زمین می منو یادِ نگاهِ خودم وقتی مامانم جلوی روی مادرِ دیبا از پله ها پرت شد رو

و مطمئن بودم که زیبا پر از حرص و روز رسوند .این نگاهِ خصمانه منو به امانداخت

دونستم باید ادامه بدم یا تمومش کنم!باز یادِ اشکهای .کالفه بودم و نمیکینه س

 :مادرم وقتی از پله ها افتاد پایین افتادم و یادِ حرفی که زد افتادم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

370 

 

همه ی حرفهاش دروغ بود پسرم،هیچ وقت باورشون نکن.ما خوشبختیم و از این به -

 !شبخت تر میشیمبعد هم خو

و درست از همون لحظه بدبخت شدیم چون پدرم دیگه به خونه برنگشت و بعد از 

 !مدتی خبرِ مرگشو آوردن،مادرمم فلج شد

.باید انتقامِ دادم حتی اگه دیوونه ی دیبا بودمنفسِ عمیقی کشیدم،من باید ادامه می

پزخونه،جلوی سینگِ !از جا بلند شدم و رفتم داخلِ آشگرفتممادرمو حداقل می

 دنش بهتر حالم.صورتم روی پاچیدم آب  ظرفشویی ایستادم،شیرِ آب رو باز کردم و

 مقابل در.پیچید وجودم کلِ تو آب سرمای و آب شیرِ زیرِ بردم کالً سرمو همین برای

 زشا که آرامشی کنم،باید فراموش دیشبو باید!نفهمم گرماشو تا باشم سرد باید دیبا

 !بره یادم رو چیز همه باید.بره ادمی رو گرفتم

 هشتم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هفتاد و نهم]

 

 ''فرهان''

 :رفتم سمتِ منشی و گفتم

 .به آقای احتشام بگو من اومدم کارش دارم-

 :منشی چشمی گفت و تلفن رو برداشت و زنگ زد به شاهرخ

 .سالم آقای احتشام،آقای مسعودی اومدن-

-........... 
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 .چشم-

 :تلفن رو گذاشت سرجاش و گفت

 .بفرمایید داخل-

 :،به محضِ دیدنم چپ چپ نگام کرد و گفتتشکری کردم و رفتم داخلِ اتاقش

دقت کردی این روزا شرکت اومدنت دل بخواهی شده و هر وقت دلت میخواد -

 .خواد نمیایمیای،هر وقتم دلت نمی

 :گفت پس نشستم رو مبل و گفتمراست می

 .ببخشید،راست میگی-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت

 از کی تا حاال انقدر حرف گوش کن شدی؟-

 :کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم

 !عذاب وجدان داره خفه م میکنه شاهرخ-

 :با تعجب نگام کرد و پرسید

 !چی شده مگه؟-

 :عصبی سرمو تکون دادم و گفتم

 !زش خواستم باهام ازدواج کنهو ا به یه دختر اعترافِ عشق کردم-

 :نیشش تا بناگوشش باز شد و گفت

 این که خیلی خوبه،پس این قیافه برای چیه؟-
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 !آخه دروغ گفتم،من اصالً اونجوری که گفتم دوستش ندارم-

 :چشمهاش از حیرت گشاد شد و پرسید

 !پس چرا اینکارو کردی؟-

کی از یم،بهم گیر داده با دخترِ بخاطرِ اینکه میخوام از گیر دادنای بابام خالص بش-

 .دوستهاش باید ازدواج کنم و منم از دختره متنفرم

 :از پشتِ میزش بلند شد،اومد روی مبلِ روبروییم نشست و گفت

.اون کارت کامالً اشتباهه فرهان،تو داری همون کاریو میکنی که من با خاطره کردم-

 بخوره؟دختره چه گناهی کرده که باید از طرفِ تو ضربه 

 :دستامو عصبی رو شقیقه هام فشار دادم و گفتم

 .رو بکنمدونم اما من باید این کاهمه ی اینا رو می-

 پس چه مرگته که اومدی این چیزارو داری به من میگی؟-

 :از رو مبل بلند شدم و گفتم

 .خواستم به یکی غیرِ خودم بگم تا مثلِ حُناق خفه م نکنهچون می-

م تکون داد و دیگه هیچی نگفت،از اتاقش رفتم بیرون و همون سری به تاسف برا

.به صفحه ش نگاهی انداختم و اسمِ سارا بِهِم دهن موقع صدای آالرم گوشیم اومد

 :کجی کرد،سعی کردم آروم باشم و جواب دادم

 .بَه سالم سارا خانم-

 :با لحنِ آرومی گفت

 سالم آقا فرهان،خوبید؟-
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 بهم زنگ زدی؟ خوبم ممنون،چیزی شده که-

 نهم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتادم]

 

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

 !باید در موردِ پیشنهادی که دادید باهاتون حرف بزنم،راستش من فکرامو کردم-

کردم که جوابش مثبت با این که عذاب وجدان داشتم اما خوشحال شدم و دعا دعا می

 :.با لحنِ شادی گفتمباشه

 واقعاً راست میگی؟-

 :اونم انگار خنده ش گرفت و بعد گفت

 .آره واقعاً راست میگم،پس لطفاً بیا دنبالم مثلِ دفعه ی پیش-

 !چشم،شما امر بفرما بانو-

.خنده روی سریع خداحافظی کرد و من خجالتشو حتی از پشتِ گوشی هم فهمیدم

.بازم بدونِ مرخصی از نت فرستادملبم ماسید و به خودم واسه بازی دادنِ این دختر لع

 :شرکت رفتم بیرون،شاهرخ بهم زنگ زد و گفت

 دیگه داری شورشو درمیاری ها،باز کجا رفتی؟-

.خودتو برای عروسیِ بهترین دوستت آماده دارم میرم دیدنِ سارا،االن بهم زنگ زد-

 !کن

 ....،تو دارینکن این کارو فرهان-
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.حاضر احافظی قطع کردم،کسی نباید مانعم میشدنزاشتم حرفشو بزنه و بدونِ خد

 !بودم بمیرم اما با دختر آقای افضلی ازدواج نکنم

ن باتالق سوارِ ماشینم شدم و راه افتادم سمتِ خونه ی سارا،کاش قبول کنه و منو از ای

 :.صدای پخش رو زیاد کردم و همراهِ خواننده بلند بلند تکرار کردمخالص کنه

 بودی چِکار میکردی با من خودت بگو،خودت بگو اگه تو جای من-

 چی میگفتی اگه دلت رو به آسونی میشکستن خودت بگو،خودت بگو

 اگه تو جای من بودی کجا میرفتی بی من خودت بگو،خودت بگو

 منو چجوری میدیدی بعد از یه عمری دل بستن خودت بگو،خودت بگو

 اما من مثلِ تو نیستم عشقم

 ت نمیزارممن هیچوقت تورو تنها

 تو دوست داری من عاشق باشم اما

 من هر جوری که باشی دوستت دارم

اشت دانگار سارا داشت این چیزارو بهم میگفت بعد از مدتها زندگی!انگار آینده رو 

 :برام تکرار میکرد این آهنگ

 تو دوست داری همه دور و برت باشن-

 همه نگاهشون به سمتِ تو باشه

 ن دنیاولی من آرزو دارم تو ای

 فقط چشمهام واسه دیدنِ تو واشه

 تو دوست داری همه باور کنن بی من



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

375 

 

 بازم میتونی غرقِ زندگیت باشی

 تو بدون میگم غرور با  ولی من

 میشم مثلِ یه مرده توی نقاشی

 آخه منکه مثلِ تو نیستم عشقم

 من هیچوقت تورو تنها نمیزارم

 تو دوست داری من عاشق باشم اما

 ...اشی دوستت دارممن هر جوری که ب

نهام پوزخندی تحویلِ خودم دادم،سارا اگه میفهمید مطمئناً یه لحظه شک نمیکرد و ت

 !زاشتمی

 هشتادم_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتاد و یکم]

 

 ''سارا''

ت از داخلِ آینه به صورتِ رنگ پریده و پر از استرسم لبخند زدم و تهِ دلم غنج رف

کردم کلی در موردش فکر کردم و وقتی به دلم رجوع می.یادآوری پیشنهادِ فرهان

من فرهان رو دوست داشتم و .شددیگه بهونه ای واسه ردِ پیشنهادش پیدا نمی

!دوباره به سرتاپام داخلِ آینه نگاه کردم و راضی دونم کِی بود که ازش خوشم اومدنمی

مامانم دست به کمر ایستاده ایین و باز پ.از پله ها رفتم از خودم از اتاق رفتم بیرون

 :م،لبخندی بهش زدم و گفتمسعی کردم خونسرد باش.کردبود و طلبکارانه نگام می
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 چی شده قربونت برم؟-

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 زبون نریز که چیزی بهت نگم،سریع بگو ببینم کجا میری؟-

 :دوباره لبخند زدم و گفتم

 !میخوام با سحر برم بیرون-

 :و ریز کرد و گفتچشمهاش

 .جدیداً خیلی با سحر میری بیرون ها،چه خبره دیگه-

 :حق به جانب نگاهش کردم و گفتم

 .خب چیکار کنم،از تو خونه بیکار نشستن که بهتره-

که بیکار کجا بود؟بشین درستو بخون خب،دانشگاه میری تا به یه جایی برسی نه این-

 .الکی واسه تفریح بری

 :تکراری شروع میشد پس با آرامش گفتم باز داشت بحث های

 .خونم شما نگران نباش،االنم دیرم شده باید برممامان من درسمو می-

 :.فرهان اومده بود و بالفاصله سوار شدم و گفتمازش خداحافظی کردم و رفتم دمِ در

 .سریع راه بیفت تا کسی ندیده مارو،تو محله خوبیت نداره-

هش بسترس داشتم و فقط خیره ی روبرو بودم،نمی تونستم .اچشمی گفت و راه افتاد

 :ینمون سکوت بود تا اینکه فرهان گفتب.چند دقیقه ای نگاه کنم

 چرا ساکتی؟چرا رنگت پریده؟-

 :دستامو تو هم قفل کردم و گفتم
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 !چیزی نیست-

 :با لحنِ بامزه ای گفت

 مطمئن؟-

 :باالخره نگاش کردم،خندیدم و گفتم

 !مطمئن-

 :.باالخره ماشین رو نگه داشت و گفتد و من کمی آروم شده بودمخندی

 .خب دیگه رسیدیم-

،با خوشحالی پیاده شدم و یه نفسِ به اطراف نگاه کردم و تازه فهمیدم اومدیم دربند

 .ودم.خیلی وقت بود دربند نیومده بعمیق کشیدم

 یکم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتاد و دوم]

 

.فرهان بهم نگاه ینجا انگار جدا از تهران بود،اینجا میشد نفس کشیداصالً ا

 :کرد،خندید و گفت

 .بیا بریم باال اونجا بیشتر نفس بکش-

.با هم رفتیم باال و بعد از کلی باال با خجالت سرمو به زیر انداختم و ریز ریز خندیدم

.چند ت و چای دادرفتن باالخره یه جا روی یه تخت نشستیم و فرهان سفارش تنقال

دقیقه ی اول فقط به هم نگاه کردیم و هیچ کس انگار قصدِ حرف زدن 
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نداشت.سفارشات رو آوردن و رفتن اما من و فرهان هنوز ساکت بودیم که باالخره 

 :فرهان به حرف اومد

ابی وقتی گفتی میخوای ببینیم تا جوابمو بدی با سرعت جِت اومدم تا بشنوم اون جو-

 ی بشنوم؟.پس بگو قراره چش خواب و خوراک نداشتمرو که بخاطر

لرزوند چه برسه که بخواد خیره شه بهم.سرمو به حتی وقتی حرف میزد هم قلبمو می

 :زیر انداختم و با هزار سختی شروع کردم به حرف زدن

تو  راستش من در موردِ پیشنهادت فکر کردم و جوابم...جوابم مثبته اما نه بخاطرِ-

 !دلِ خودم بلکه بخاطرِ

 :یهو از جا پرید و جلوی همه داد زد

 !خدایا قبول کرد-

 :همه با تعجب نگاهش میکردند که خندید و گفت

 !این خانم خانما قبول کرد با من ازدواج کنه-

 :داشتم از خجالت آب میشدم و گفتم

 .بشین فرهان زشته،آبرومون رفت-

 :گفتبا خوشحالی نشست،با چشمهای خندونش نگام کرد و 

 !وای نمی دونی چقدر خوشحالم سارا-

.می دونستم صورتم سرخ به اسمِ کوچکم صدام زد و قلبم هری پایین ریخت

 :شده،دستی روی صورتِ ملتهبم کشیدم و گفتم

 چرا دیوونه بازی درمیاری؟-

- 
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 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 .آخه تو دیوونه م کردی دختر،خودتم خبر نداری

 :خنده ی آرومی کردم و گفتم

 .دیگه ر شدمچرا االن خبردا-

.اون روز بهترین اونم خندید و اِنگار آروم گرفته بودم از این که حرف دلمو زدم بهش

 .روزِ زندگیم بود

........ 

 و تو آغاز شدی

 تا که به پایان نرسم

 تو همه خوب جهانی

 ...جهانم همه تو

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 دوم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتاد و سوم]

 

 ''یباد''

توی پذیرایی نششته بودم و داشتم آهنگ گوش می دادم،از اون شب کذایی کامبیز 

.مادرش هم نگرانش بود و صبح تا شب اومد باهام کاری نداشت و انگار خونه نمی

https://www.1roman.ir/
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خواست نشست کنارم و باهام از همه چی حرف میزد جز چیزی که دلم میمی

ه چه اتفاقی افتاده که اِنقدر دلِ کامبیز خواست بدونم در گذشت.خیلی دلم میبشنوم

.صدای باز شدنِ در زدپُر از کینه شده اما مادرش هیچوقت در موردِ گذشته حرفی نمی

.صدای رو که شنیدم دستمو روی پاهام مشت کردم و سعی داشتم آروم باشم

 وقتی مبل!ایستادقدمهاشو که بهم نزدیک میشد رو شنیدم و قلبم انگار داشت می

تکونی خورد و پایین رفت فهمیدم که کنارم نشسته،بوی عطرش پیچید تو بینیم و 

 :صداش پیچید تو گوشم

 اینجا چرا نشستی؟-

 :به سختی لب باز کردم و گفتم

که  همینطوری،گفتم شاید مامانت حوصله ش سر بره و بخواد باهام حرف بزنه و بهتره-

 !همین پایین باشم

 :د گفتصدای پوزخندشو شنیدم و بع

 !و مهربون نشون بدی خوای خودتو خوبدقیقاً شبیه مادرتی و می-

ار صداش رگه هایی از عصبانیت داشت و این باعث میشد باز ترس وجودمو پر کنه،انگ

به روی خودم نیاوردم که چی .خواست آزارم بده و دنبالِ بهونه می گشتباز دوباره می

 :صدای آرومی گفتم بهم گفته و بجاش لبخند زدم،بعد هم با

 .کنیتو داری در مورد مادرم و من اشتباه می-

خندید،دیگه تحملِ این خنده های جنون باز شروع کرد به خندیدن و بلند بلند می

 :آمیزش رو نداشتم برای همین عصبی شدم و صدام رفت باال

 میشه این نمایشِ مسخره رو تمومش کنی؟بسه دیگه،چرا ولم نمیکنی؟چی از جونِ-

 من میخوای؟
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ترسیدم از خندید،خیلی شجاعت به خرج داده بودم و االن میساکت شد و دیگه نمی

 :.تا چند لحظه ای سکوت کرد و بعد گفتالعمشعکس 

.بهتره بزاری ساکت بمونم و این دهنِ صاحاب مرده مو دونی دیبا،هیچیتو هیچی نمی-

 !باز نکنم

ه ه که بدونم چرا مستحقِ این همه بالیی کخب باز کن و بگو،فکر کنم حداقلِ حقم-

 .سرم اومده هستم

 !تو فقط داری تاوانِ کارِ مادرتو پس میدی-

 :بغض گلومو گرفت و گفتم

خوام همون اشتباهی که باعثِ این همه بدبختی شد رو بدونم،خواهش خب می-

 .میکنم حرف بزن کامبیز

 سوم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [رمپارت صد و هشتاد و چها]

 

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

پدرم یه شرکتِ خدماتی داشت و مادرم هم یه معلم بود که توی کارش با کسی -

نشستم و .منم یه پسربچه ی تنها بودم که صبح تا شب تو خونه میشوخی نداشت

اما از اینکه مامان و بابام بودن خوشحال  کردمخودمو با فیلم و بازی سرگرم می

وقتی گذشت و منشیِ پدر بخاطرِ مشکالتِ خانوادگی از شرکت رفت و  .چندبودم

.خیلیا اومدن و رفتن تا اینکه پدرم آگهی پخش کرد تا منشیِ جدید استخدام کنه

.از اون به بعد رفتارِ پدرم تغییر کرد و مادرت اومد برای استخدام و پدرم قبولش کرد
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ای به ما اهمیت نمیداد و باهامون اومد خونه خسته بود دیگه حتی ذره هر وقت می

کردم مامانم حرف نمیزد اما من هر وقت با گریه میرفتم پیشِ مامانم و از پدرم گِله می

گفت بابات بهترین مردِ دنیاست و االن سرش شلوغه و کار زیاد کرد و مینوازشم می

منتظرِ  کردم و دوباره با خوشحالی.منم حرفهاشو باور میمیکنه که همیشه خسته س

شدم اما اون بازم همون بداخالقیا رو میکرد و حتی هر شب اومدنِ پدرم از سرکار می

ترسیدم .من دیگه کم کم داشتم از رفتارهای پدرم میکردبدتر از شب قبل رفتار می

.چند ماهی گذشت اما مادرم باز هم خوشبین لبخند میزد و سعی داشت منم آروم کنه

.من مانم مریض بود و سرکار نرفته بود زنگِ خونمون رو زدنتا اینکه یه روز که ما

.با مادرم رفتیم دمِ پله ها و مادرم با خانمی که پایینِ سریع بلند شدم و درو باز کردم

 :پله ها ایستاده بود احوال پرسی کرد و پرسید

 شما کی هستید؟-

 :ی آرومی گفت!بعد با صدااون خانم لبخند زد و چقدر تو نظرم لبخندش قشنگ بود

 !من منشیِ شرکتِ همسرتونم-

 نمی دونم چرا اما یکدفعه خنده از لبم پر کشید و هر لحظه منتظرِ یه خبرِ بد

،با این .مادرمم انگار ترسیده بود و اینو میشد از صورتِ رنگ پریده ش فهمیدبودم

 :حال با خوشرویی رو به اون خانم گفت

 .بفرمایید داخل لطفاً-

 :ید.مادرم هم پرسخانم گفت همینجا راحتم و نیومد باالاما اون 

 با من کاری داشتید خانمِ ....؟-

 .اصغری هستم-

 بله،با من کاری داشتید خانم اصغری؟-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

383 

 

 :یکدفعه مادرت جدی شد و گفت

 !من ازتون کمک میخوام خانمِ سهیلی-

 :مادرم کنجکاوانه پرسید

 چه کمکی از دست من برمیاد؟-

 !همسرتون رو بگیریدلطفاً جلوی -

مادرم ماتش برو و من بدتر از مادرم شوکه شده نگاه میکردم به مادرت و دوست 

،اما یکدفعه مادرم به من نگاهی انداخت و داشتم هر چه زودتر ادامه ی حرفشو بزنه

 :گفت

 .پسرِ قشنگم شما برو داخل خونه تا ما بزرگترا حرفهای بزرگونه بزنیم-

ت تکون دادم،رفتم داخل و یواشکی پشتِ در ایستادم تا سری به معنای موافق

 :م.صدای نگرانِ مادرم رو شنیدحرفهاشونو گوش بدم

 منظورتون چیه خانمِ اصغری؟-

خانمِ سهیلی من از دستِ شوهرتون دیگه عاصی شدم و یه روزِ خوش ندارم،همش -

ر الزم دارم اما با .من واقعاً به اون کاکنهگرده و ابرازِ عالقه میدور و بر من می

.توروخدا با شوهرتون دونم دیگه باید چیکار کنمرفتارهای زننده ی شوهرتون نمی

.من نمی فهمم چرا با وجودِ زن و بچه صحبت کنید تا دیگه دست از این کاراش برداره

 !داره اینکارارو میکنه

دستمو مشت  پشتِ در خشکم زد و میخواستم بزنم زیرِ گریه اما بجاش از حرصِ زیاد

خواست با همون مشتِ کوچکم بکوبم تو دهنِ مادرت که دیگه در کردم و دلم می

.صدای تحلیل رفته ی مادرمو شنیدم که داشت آخرین توان موردِ پدرم دروغ نگه

 :هاش رو هم واسه خوب جلوه دادنِ پدرم به کار می رد
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ه بجز من و بچه مون  شما اشتباه میکنید خانم،همسرِ من مرد ِ خوبیه و اصالً به-

 !کنههیچی دیگه فکر نمی

 چهارم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتاد و پنجم]

 

 :از پشتِ در اومدم بیرون و پوزخندِ مادرتو دیدم

کنید،سرتون رو مثلِ کبک کردید زیرِ برف اتفاقاً این شما هستید که دارید اشتباه می-

خواستم در اطالعِ کارهای اگه اومدم اینجا چون می.منم خواین حقایق رو ببینیدو نمی

همسرتون باشید چون نمیخواستم یکی از همجنسهام اینطوری مثلِ آدمهای خوش 

 !کردن رو بلده زندگی کنهنامردی باور با مردی که فقط 

مادرت اینو گفت و روشو برگردوند تا بره،مادرمم که هول شده بود صداش زد و 

وی یر کرد به موکتِ باالی پله ها و پرت شد پایین درست جلدنبالش دوید که پاش گ

.منکه تازه از شوک اومده کردپای مادرت که برگشته بود و با ترس به مادرم نگاه می

 :بودم بیرون از پله ها دویدم پایین و کنارِ مادرم نشستم و گفتم

 شد؟خوبی؟مامانِ گلم چی-

 :اونم خندید و باز از پدرم دفاع کرد

 داره دروغ میگه،همه ی حرفهاش دروغه.ما خیلی خوشبختیم پسرم و تا ابد هم اون-

 !مونیمخوشبخت باقی می

 :کون دادم و گفتمریختم سرمو تندتند تهمونطور که اشک می
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 .باشه مامان،باشه-

.منم با حرص به مادرت که به مادرن لبخندی زد و جلوی چشمهام بیهوش شد

 :کردم و گفتماورژانس زنگ زده بود نگاه 

 !گیرم خانم منشیانتقاممو ازت می-

،وقتی اورژانس اومد و مادرمو بردیم بیمارستان دکتر مادرت فقط نگاهم کرد و رفت

 :گفت

 .تونه روی پاهاش وایستهمادرت دیگه نمی-

رگ بشم از اون موقع بود که تصمیم گرفتم انتقاممو از مادرت بگیرم و صبر کردم تا بز

.وقتی تو رو دیدم و فهمیدم چقدر مادرت دوستت داره تصمیم برسهو زورم بهش 

 !گرفتم از طریقِ تو عذابش بدم

کردم به این دیدم اما هر چقدر بیشتر فکر میشوکه بودم و اِنگار داشتم خواب می

رسیدم که مادرم هیچ کارِ اشتباهی نکرده که اینطوری مُستَحقِ این عذابها نتیجه می

 :باشه پس گفتم

 تقصیرِ مادرِ من چی بوده این وسط؟بد کاری کرده که خواسته مادرتو از کارهای-

 شوهرش مطلع کنه؟بد کاری کرده که چهره ی واقعیشو به مادرت نشون داده؟

 :سرم داد زد

داکاریِ آره بد کاری کرد،میبینی خیرخواهیِ مادرِ تو باعثِ فلج شدنِ مادرِ من شده.ف-

 .به خونه برنگرده و من و مادرم تو سختی زندگی کنیم مادرت باعث شد پدرم دیگه

 :منم عصبی صدامو بردم باال
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کردید و الکی تکار زندگی می ان ی اونوقت اگه نمی فهمیدید باید تا ابد با یه آدمِ خ-

.به خودت نگاه کن کامبیز االن از تو چی ادای آدمهای خوشبخت رو درمی آوردید

خواد از همه انتقام بگیره،واقعاً زندگی کینه که می مونده؟یه آدمِ عقده ای و پر از

ی ارزشِ اینو داره که خودتو نابود کنی؟انتقام هیچوقت خوب نیست و تهش این توی

 !کنیکه حتی ذره ای احساسِ شادی نمی

 :یقه مو گرفت تو دستش،محکم کوبید تو صورتم و گفت

 !فقط خفه شو-

یر ز افتاد به جونم،انقدر کتک خوردم و زدرد تو کل وجودم پیچید و دوباره کامبی

کردم استخونای بدنم میخواد بشکنه و بند دست و پاش لِه شدم که هر لحظه فکر می

.انقدر تقال کرده بودم که حتی دیگه توانِ تکون پاچهبندِ وجودم داره از هم می

که زیرِ  !اونم انقدر منو زدخوردنم نداشتم و ترجیح دادم انقدر منو بزنه تا بمیرم

 !دستش بیهوش شدم و کاش هیچوقت دیگه بِهوش نیام

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

 مرگ

 مثلِ خوابی شیرین است

 وقتی

 هنگامِ بیداری

 !کنیدرونِ چشمهایم نگاه نمی

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 پنجم_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 [پارت صد و هشتاد و ششم]

 ''کامبیز''

 :صداش زدم زدنش برداشتم و خورد که ترسیده دست ازدیگه تکون نمی

 .!دیبا با توام دختردیبا،دیبا جواب منو بده؟ببین منو بازی نده که عصبی میشم-

کردم کشتمش برای همین سرمو اما اون اصالً جوابمو نمیداد،مثلِ دیوونه ها فکر می

.بلندش کردم و گذاشتم روی سینه ش و صدای زدنِ قلبش خیالمو کمی راحت کرد

.از پله ها به سرعت رفتم پایین که بردمش بیمارستانگرفتمش،باید می روی دستام

 :فریده جلوم ظاهر شد و وقتی دیبا رو دید جیغ زد،با عصبانیت سرش داد زدم

 چه خبرته؟-

 :با لکنت پرسید

 خ...ا..نم....چی...شد..ن..د؟-

 :قبل از اینکه من جوابشو بدم مادرم از اتاقش خارج شد و نگران پرسید

 ه بالیی سرش آوردی؟چ-

 :به صورتِ رنگ پریده و خونیِ دیبا نگاه کردم و گفتم

 !تقصیرِ خودش بود،من نمیخواستم اینطوری بشه-

 !داری گریه میکنی کامبیز؟-

!خودمم شوکه شده از سوالِ مادرم سرمو آوردم باال و اشکم چکید رو صورتِ دیبا

سمتِ در و رفتم بیرون تا بیشتر  باورم نمیشد که دارم گریه میکنم،به سرعت دویدم

https://www.1roman.ir/
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.وقتی دیبا رو گذاشتم روی صندلیِ عقب ماشین از این جلوی مادرم و فریده نشکنم

.درو بستم و خودمم سریع کردنمیتونستم جلوی گریه مو بگیرم و این کالفه م می

.رانندگی میکردم و این اشکهای سوارِ ماشین شدم و راه افتادم سمتِ بیمارستان

گشتم و عقب رو نگاه .هر چند دقیقه برمیداشتنددست از سرِ چشمهام برنمی لعنتی

.داشتم روانی میشدم و به خودم کردم تا خیالم از نفس کشیدنِ دیبا راحت بشهمی

!رسیدیم و سریع فرستادم،همش تقصیرِ خودش بود که از مادرش دفاع کردلعنت می

تم رو دستام و دویدم سمتِ رفتم داخلِ محوطه ی بیمارستان،دیبا رو گرف

،هِی داشتم دعا دعا .پرستارها سریع با برانکارد اومدن طرفم و دیبا رو بردناورژانس

رفتم که دکتر .داشتم طول راهروی اورژانس رو راه میکردم که اتفاقی براش نیفتهمی

 :اومد،سریع دویدم سمتش و پرسیدم

 حالش چطوره دکتر؟-

 :پام انداخت و گفتدکتری نگاهِ بدی به سر تا

هوش بانقدر کتک خورده که فکر کنم یه هفته ای باید اینجا بستری باشه،االنم فعال -

.برو دعا کن بِهوش بیاد پسرجان وگرنه تا آخر عمرت از نشون نیومده تا من نظرمو بدم

 !دادنِ زورِ بازوت به یه زنِ ضعیف پشیمون میشی

 .رد شد و رفتسرمو به زیر انداختم و دکتر از کنارم 

 ششم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتاد و هفتم]
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اومد کردم و حرفِ دکتر منو ترسونده بود،اگه دیبا بِهوش نمیاحساسِ عجز می

کرد و این عجیب منو مردم چون دیبا برام با همه حتی خاطره فرق میمی

ود و هنوز آروم نفس .رفتم دمِ اتاقش و نگاهش کردم که چشمهاشو بسته بترسوندمی

بخشید و خیالم رو کشید،باال و پایین رفتنِ قفسه ی سینه ش بهم زندگی میمی

.صدای آالرمِ گوشیم باعث شد چشم ازش بردارم،زیبا بود.جوابشو دادم کردراحت می

 :و گفتم

 چیکار داری؟-

 سالمتو خوردی کامبیز؟-

 :عصبی گفتم

رو ندارم پس حرف بزن ببینم چیکار  ببین زیبا حال و حوصله ی لودگی های تو-

 !داری

 :اونم عصبی شد

 گیری؟کجایی االن؟خیله خب بابا چرا پاچه می-

 :پوفِ کالفه ای کشیدم و گفتم

 .به تو مربوط نیست-

خواستی نه مثلِ اینکه سگ گازت گرفته امروز،فقط زنگ زدم بگم اون هکری که می-

 !رو پیدا کردم

 :ام مهم بود اما فعال اعصاب هیچیو نداشتم پس گفتمبا اینکه این موضوع بر

 .،فعالزنیمزیبا بعد در موردش حرف می-
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.به خوردگوشیو قطع کردم و دوباره خیره ی دیبا شدم اما حتی ذره ای تکون هم نمی

و تاطراف نگاه کردم و یواشکی رفتم داخلِ اتاق،رفتم نزدیک تختش و دستشو گرفتم 

رِ روسری بیرون زده یش نگاه کردم و طره ای از موهایش که از زی.به صورتِ زخمدستم

ترسیدم،من !دیگه داشتم از خودمم میبود رو دادم داخل و اشکم چکید رو دستم

!دیبا منو ریختمکامبیز سهیلی بعد از این همه خشم و سردی حاال هر دقیقه اشک می

 :کردم گفتممی ر که نگاشفهمیدم،همونطوعوض کرده بود و من داشتم تازه اینو می

.من از خیرِ انتقام دم دیگه نزنمتدیبا از این تخت بلند شو بریم خونه،قول می-

دونم چطوری خالی کنم،هر چقدرم که دوستت داشته باشم گذشتم ولی حرصمو نمی

بینمت یادِ این می افتم که مادرم جلوی پاهای مامانت خورد زمین و قلبش وقتی می

دونم باید چیکار نِ این دوراهیِ عشق و انتقام تَلَف میشم و نمی.دارم بیشکست

اور کنم،زیبا هم داره هِی تحریکم میکنه چون حرفهای دروغِ منو در موردِ شاهرخ ب

تونم راستشو بهش بگم چون .بدتر از همه اینه که نمیخواد انتقامشو بگیرهکرده و می

دونم آدمِ خوبی !دیبا میو رو ازم بگیرهبخواد ت ترسم که ازم کینه به دل بگیره ومی

دونم خودم باعث شدم تو دیگه نبینی و االن مثلِ چی پشیمونم،اینم نیستم،می

!من دیوونه ت شدم دیبا،اِنگار تو جادوم کردی دونم که ازم متنفری اما،من عاشقتممی

 ناییبا همون چشمهایی که من ازت گرفتمشون،با اون لبخندی که رو لبته و هیچ مع

.تصمیم گرفتم ببرمت خارج برای درمان،دوست دارم منو جز پنهان کردن دردت نداره

 !!یعنی میشه یه روزی تو هم دوستم داشته باشی؟ببینی و دوستم داشته باشی

دستش که توی دستم بود تکون خورد،سریع دستشو وِل کردم و منتظر بودم تا 

 !دگام کر.چشمهاشو آروم باز کرد و نچشمهاشو باز کنه

 هفتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 [پارت صد و هشتاد و هشتم]

 

 ''دیبا''

م و با احساسِ درد چشمهامو باز کردم و مردی رو روبروم دیدم!دوباره چشمهامو بست

.چشمهامو بستم و بوی کردباز کردم،اون مرد داشت با چشمهای قرمزش نگام می

خرین آچشمهامو باز کردم و یکدفعه تا .عطرش پیچید تو بینیم،بوی عطرِ کامبیز بود

!دوباره و دوباره چشمهامو بستم و باز کردم و دیدمحدِ ممکن باز شدند،من داشتم می

 :حرکت لبهای کامبیز رو دیدم وقتی پرسید

 شنوی؟دییا خوبی؟صدامو می-

خواست دستِ لرزونم رو آروم آوردم باال و چشمم افتاد به حلقه ای که همیشه دلم می

!پس کامبیز این ،بعد دوباره به کامبیز با اون موهای فرِ ژولیده ش خیره شدمینمبب

شکلی بود؟!چشمهای عسلیِ تیره و موهای فر بور!چشمهام پر از اشک شد و قلبم 

.من بعد از دیدمافته اما من داشتم میدونستم داره چه اتفاقی میتندتند میزد،نمی

اال که حم،کامبیز تا سر حدِ مرگ منو زده بود و دیداون همه سختی و رنج داشتم می

!کامبیز وقتی دید جوابشو مونه این دیدنبینم.مثلِ یه خواب میبِهوش اومدم دارم می

کردم،به دم رفت بیرون و دکتر رو صدا زد،تو تمامِ مدت داشتم بهش نگاه مینمی

رو  کسی که شکنجه گر این روزهام بود اما چشمهاش داشت یه چیزِ دیگه

دیدم و اِنگار گفت!خنده م گرفت من داشتم احساسِ تو چشمهای کامبیز رو میمی

 !دیدن برام طبیعی ترین کارِ ممکن بود

 :دکتر واردِ اتاق شد و بهم لبخند زد،بعد از معاینه هم گفت

حالش خوبه فقط باید بخاطر ضربه هایی که خورده تا هفته ی دیگه بستری باشه -

 .ده و ورم کردهچون بدنش کوفته ش



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

392 

 

 :.کامبیز اومد طرفم و پرسیدبعد هم از اتاق رفت بیرون

 بهتری؟-

عه با سرمو به معنیِ تایید تکون دادم در حالی که زُل زده بودم داخلِ چشمهاش!یکدف

 :تعجب پرسید

 !کنی دیبا؟تو داری نگام می-

 :خندیدم و گفتم

مزتو،تعجبِ توی صورتو!من قر چشمهای عسلیِبینمت کامبیز،موهای فرتو،دارم می-

 !بینممی

،توانِ حرف زدن چشمهاش تا آخرین حدِ ممکن از هم باز شد و یه قدم رفت عقب

.باالخره بعد کردکرد تا یه چیزی بگه و دوباره سکوت مینداشت و هِی دهانشو باز می

 :از چند دقیقه به حرف اومد و بریده بریده گفت

 !چ...طور...ممکنه؟-

 :باال انداختم و گفتمشونه ای 

 !دونممنم نمی-

 هشتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و هشتاد و نهم]

 

لبش لرزید و به سرعت از اتاق رفت بیرون،حق داشت باور نکنه وقتی خودمم هنوز 

 :!دوباره دکتر واردِ اتاق شد و رو به کامبیز پرسیدبینمباورم نمیشد که دارم می
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 ه؟یعنی چی آقا مگه میش-

 :کامبیز سریع سرشو باال و پایین کرد و گفت

بخدا دارم راستشو میگم،همسرم نابینا بود و االن که بِهوش اومده میگه داره -

 !بینه.چه اتفاقی افتاده دکتر؟می

 :دکتر هم تعجب کرده بود و باورش نمیشد برای همین رو به من پرسید

 !حقیقت داره؟-

 :گفتمسرمو به معنیِ تایید تکون دادم و 

 !آره حقیقته آقای دکتر-

تفاقی دکتر دستی به چونه ش کشید و گفت باید اِم آر آی انجام بدیم تا ببینیم چه ا

 !،اما من هنوز باورم نمیشهافتاده

دکتر هم حق داشت و من تنها کسی بودم که از خوشحالی رو ابرها سِیر 

ش نگرفته ولی دیگه مهم  .کامبیز حتماً االن کلی ناراحته از اینکه نقشهکردممی

.االن فقط مهم دیدنِ منه،باید نیست که کی چی فکر میکنه،ناراحته یا خوشحاله

ر بشم و سریع به خانواده م اطالع بدم اما با این قیافه که نمیشه.بهتره صبر کنم بهت

.یادِ مادرِ کامبیز افتادم و حرفهای بعد بهشون خبر بدم حتماً مادرم کلی ذوق میکنه

قط خفه بیز پیچید تو گوشم....همش تقصیرِ مادرت بود که زندگیِ ما نابود شد....فکام

 ....شو دیبا

چقدر اون لحظه درد داشتم اما می ارزید به این پاداشی که بعد از اون کتک 

.دکتر من و کامبیز گفتمگرفتم!خنده م گرفت،انگار داشتم از خوشیِ زیاد هذیون می

حق به جانب .کرد و چشمهاش قرمزِ قرمز بوداورانه نگام میرو تنها گذاشت،کامبیز ناب

 :نگاهش کردم و پرسیدم
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 چیه؟ناراحتی که نقشه هاتو بهم زدم؟-

 :خندید و گفت

 !انقدر خوشحالم که حد نداره-

ماتم برد و فقط با گیجی نگاهش کردم،این چی داشت میگفت؟از بینا شدن من 

 :خوشحاله؟!خندیدم و گفتم

 !که باورم نمیشه تو خوشحالیچه حرفا،من-

 !خودمم باورم نمیشه-

.کنار لبم رو خاروندم و دردم بیشتر گیج شدم و سردرنمی آوردم از حرفهاش

 :گفت،آخی گفتم و صورتمو از درد جمع کردم که کامبیز گفت

 خیلی درد داری؟-

 :به قیافه ی ناراحتش نگاه کردم و با گیجیِ تمام گفتم

 !نه زیاد-

!کامبیز اِنگار خواب زده روشکری گفت و منِ گیج رو گیج تر از قبل کردزیرلب خدا

داد اما برام دیگه اهمیت نداشت شده بود و داشت اون روی مهربونش رو نشونم می

 !دخواست ببینمش شاهرخ بوچون االن تنها کسی که دلم می

........ 

 من خواب زده را تنها نگذار

 بگذار باورم شود

 ایستاده ایکه تو روبرویم 
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 و چشمهایت

 !خندنداز ته دل می

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 نهم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نودم]

 

 :صدای آالرمِ گوشیم بلند شد،به پرستار که داخلِ اتاق شده بود گفتم

 میشه از تو کمد گوشیِ منو بدید؟-

خ بود.هول .به صفحه ش نگاهی انداختم،شاهرلبخندی بهم زد و گوشیو داد دستم

 :شدم و دستهام لرزید،اما سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم و جوابشو دادم

 .سالم آقای احتشام-

 سالم خانم مقدم،چرا امروز شرکت نیومدید؟روزِ اول و بی انضباطی؟-

 :لبخندی نشست روی لبم و گفتم

 .تونم بیامببخشید ولی من امروز نمی-

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد پرسید

 نمیتونید؟چرا -

 !یه ذره حالم بد بود بیمارستان بستری هستم-

 :با لحنِ نگرانی پرسید
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 چرا بستری؟چه اتفاقی افتاده؟-

 !چیزِ خاصی نیست آقای احتشام،خودتونو نگران نکنید-

 چطور چیزِ خاصی نیست وقتی بستری شدید؟-

 :دلم از نگرانیش غنج رفت و گفتم

 !ن اومدناتفاقا به نفعم بوده این بیمارستا-

 :با لحنِ کنجکاوی پرسید

 !چطور؟-

 :ریز ریز خندیدم و گفتم

 !فهمینحاال وقتی دیدمتون می-

 :اونم خندید و گفت

 .شیطون شدینا دیبا خانم-

 :دوباره هم خندیدم و گفتم

 .هِی بگی نگی-

 اما من هنوزم نگرانم،آخه چرا بیمارستانید؟اصالً کِی میاید شرکت؟-

 :یی که خوردم افتادم و گفتمدوباره یاد کتکها

 !تا هفته ی دیگه نمیتونم بیام-

 :بیشتر نگران شد و گفت

 !ااالن دیگه مطمئنم اتفاق بدی براتون افتاده،آدرس بیمارستانو بدین بیام اونج-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

397 

 

 :از ترس کامبیز سریع گفتم

 .نه،نه بعداً که اومدم شرکت براتون میگم شما نمیخواد بیاین اینجا-

 :کرد و گفت مکثِ کوتاهی

 .دونید ولی من هنوزم نگرانمباشه هر طور صالح می-

 :از اینکه نگرانم بود دلم دوباره غنج رفت و گفتم

 !ممنونم ولی نگران نباشید من حالم خوبه-

 .وقتی خداحافظی کرد و گوشیو قطع کردم هنوزم قلبم داشت تند تند میزد

 نودم_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و یکم]

 

 ''اهرخش''

ش وقتی گوشیو قطع کردم هنوزم نگرانش بودم و احساس می کردم یه اتفاقِ بدی برا

ادی شافتاده برای همین طاقت نیاوردم و از جا بلند شدم .باید می رفتم خونه و به 

روبرو  میگفتم تا آدرسِ بیمارستان رو گیر بیاره.از اتاقم که اومدم بیرون با فرهان

 :شدم ازم پرسید

 ری شاهرخ؟کجا می-

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .خونه-
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 :خواستم برم که با شیطنت گفت

 !بعد به من میگی از زیرِ کار در میرم،خودت که اصال اینکارو نمیکنی-

 :برای اینکه عجله داشتم جوابشو ندادم و همونطور که ازش دور میشدم داد زدم

 .بعداً حرف میزنیم-

ماشینم،سوارش شدم و راه افتادم سمتِ داخلِ محوطه شدم و رفتم سمتِ 

کردم یه اتفاقِ بزرگ افتاده و باید دونم چرا دلم بی تاب بود و احساس می.نمیخونه

نه و هر چه زودتر بفهم اون اتفاق چیه.انقدر سرعت داشتم که ده دقیقه ای رسیدم خو

تم داخلِ سالن .از ماشین پیاده شدم و رفدرِ حیاط رو با ریموت باز کردم و رفتم داخل

گرانی و بلند شادی رو صدا زدم،شادی هم سراسیمه از طبقه ی باال اومد پایین و با ن

 :پرسید

 اتفاقی افتاده داداش؟-

 :نگاهش کردم و گفتم

 !نه بابا آروم باش،میخوام یه کاری برام بکنی-

 :با تعجب پرسید

 چه کاری داداش؟-

 :بهش گفتم نزدیکم بشه و آروم گفتم

 !آدرسِ بیمارستانی که استادِ موسیقیت بستریه رو برام پیدا کنیمیخوام -

 :جیغِ خفیفی کشید و گفت

 مگه بیمارستانه؟آخه چرا؟-
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 :انگشتِ اشاره مو گرفتم جلوی لبم و گفتم

.تو به این کاراش فعال کاری نداشته باش و آدرس رو هیس،ساکت باش همه فهمیدن-

 .گیر بیار

 آخه چطوری؟-

 :فتمفکری کردم و گ

 !زنگ بزن خونشون بپرس-

 آخه زنگ بزنم چی بگم؟-

ان بگو فهمیدم دیبا جون بیمارستانه میخوام بیام عیادت اگه میشه آدرسِ بیمارست-

 .رو بدید بهم

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

 !باشه بزار ببینم چی میشه-

 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 !نیببینم چی میشه هم شد حرف؟االن باید زنگ بز-

 یکم_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و دوم]

 

 :دوباره چپ چپ نگام کرد گفت

 .باشه بریم تا زنگ بزنم-
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با هم رفتیم سمتِ تلفن و شادی نشست روی صندلی،تلفن رو برداشت و زنگ 

 :زد،چند ثانیه ای گذشت و شادی شروع به حرف زدن کرد

 سالم آقای مقدم،خوبین؟-

-........... 

 .احتشام هستمشادی -

-......... 

 .ببخشید مزاحم شدم،خواستم آدرسِ بیمارستانی که دیبا جون بستریه رو بپرسم-

-......... 

 .واال نمیدونم،خودشون گفتن-

 :شادی نگاهِ ترسیده ای بهم انداخت و من با سر پرسیدم

 چی شده؟-

 :چشمهاشو بست و سرشو تکون داد و بعد گفت

 .،بله خدانگهداردونم وگرنه از شما نمی پرسیدماً نمیخب آقای مقدم من واقع-

 :تلفن رو که قطع کرد سریع پرسیدم

 چیشد؟چی گفتن؟-

 :کالفه سرشو گرفت تو دستاش و گفت

 !داداش گند زدیم،اصالً خبر نداشتند-

 :وایی گفتم و چشمهامو بستم،بعد دوباره بازشون کردم و گفتم

 حاال چیکار کنیم شادی؟-
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 :باال انداخت و گفت شونه ای

 ..میخوای زنگ بزن به دیبا خبر بدهچه میدونم واال،تقصیرِ توئه دیگه-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .آره آره فکرِ خوبیه-

 :سریع موبایلمو درآوردم و زنگ زدم بهش،هنوز دو بوق نخورده جواب داد

 سالم آقا شاهرخ،چیزی شده؟-

 :کمی مکث کردم و بعد گفتم

 !تش من خرابکاری کردمسالم،راس-

 :با لحنِ کنجکاوی پرسید

 !چه کاری کردین مگه؟-

 :با مِن مِن گفتم

راستش....راستش من خیلی نگران بودم و از شادی خواستم زنگ بزنه خونتون -

 .آدرسِ بیمارستان رو بپرسه و وقتی زنگ زد فهمیدیم خانواده تون خبر نداشتن

 :موای بلندی گفت و سکوت کرد که پرسید

 چی شد؟-

 :عصبی جوابمو داد

 شما چیکار کردین آقا شاهرخ؟-

 :بعد هم قطع کرد و من ماتِ گوشی قطع شده بودم که شادی پرسید
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 چی شد؟-

 :بهش نگاه کردم و با ناباوری گفتم

 !گوشیو روم قطع کرد-

خب حق داره گند زدیم با اینکارمون دیگه،حاال ولش کن بعدا یه جوری از دلش -

 .دربیار

 .گشتم شرکتعصبی باشه ای گفتم و رفتم بیرون از خونه،باید برمی

 دوم_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و سوم]

 

 ''رامیال''

 :نگران و عصبی از جا بلند شدم که مادرم با نگرانی پرسید

 چی شده رامیال؟-

 :سرمو عصبی تکون دادم و گفتم

 .ما نگفته مثلِ اینکه دیبا بیمارستان بستریه و هیچی به-

 :مادرم محکم کوبید پشتِ دستش و گفت

 خدا مرگم بده،بیمارستان چرا آخه؟-

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .گیرممنم نمیدونم،االن زنگ میزنم به کامبیز آدرسِ بیمارستان رو می-
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 .آره سریع باش زنگ بزن-

 یبا زنگ زدم،سهشماره کامبیز رو گرفتم ولی جواب نداد و عصبی تر از قبل به د

 :چهارتا بوق خورد تا جواب داد

 .سالم داداش-

 :اعصابم ریخت بهم و سرش داد زدم

س کوفت و سالم،تو نباید به ما بگی داری چه غلطی میکنی؟چرا تو بیمارستانی؟آدر-

 .بیمارستان رو بده

 :صدای آرومش پیچید تو گوشم

 .چیزی نشده رامی،نمیخواد شما بیاین-

 :بستم تا آروم باشم اما نتونستم و دوباره داد زدمچشمهامو عصبی 

 .دِ بده آدرسِ اون خراب شده رو تا اون روم باال نیومده-

 :مکثی کرد و بعد با مِن مِن گفت

 .با...شه...تو...فقط..آروم باش،من بیمارستانِ....بستریم-

 :سریع گوشیو قطع کردم و به مامان گفتم

 .بلند شو بریم-

.سوارِ ماشین شدیم و د شد و وقتی آماده شدیم از خونه رفتیم بیرونمادرم سریع بلن

ت راه افتادیم سمتِ بیمارستان،انقدر عصبی بودم که حالم دستِ خودم نبود و دوس

.باالخره رسیدیم و با مادرم به سرعت رفتیم داشتم زودتر بفهمم چه اتفاقی افتاده

 :داخل،کامبیز رو داخلِ راهرو دیدم و صداش کردم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

404 

 

 .کامبیز-

 :برگشت به سمتِ من و یکدفعه رنگش پرید،با تعجب چشمهامو ریز کردم و پرسیدم

 دیبا کجاست؟-

 :دیگه رسیده بودم بهش که به اتاقِ روبرو اشاره کرد و گفت

 .همینجاست-

ن با مادرم واردِ اتاق شدیم و دیبا که روش به سمتِ پنجره بود برگشت و نگاهمو

 :کرد!لبخند زد و گفت

 !رامیال چقدر خوشتیپ شدی تو-

با گیجی تمامِ داشتم حرفشو توی ذهنم تحلیل می کردم و مادرم جلوی دهنشو با 

 دستش گرفته بود،یکدفعه چشمهام تا آخرین حد ممکن از هم باز شد و با ناباوری

 :پرسیدم

 !بینی دیبا؟داری می-

 :زد گفتسرشو تکون داد و همونطور که لبخند می

 !بینم رامیآره دارم می-

عه از خوشحالیِ زیاد شروع کردم به خندیدن و مامان رفت جلو و بغلش کرد که یکدف

 :نگاهم افتاد به زخمِ کنارِ لبش و پیشونیش.رفتم نزدیک تر و پرسید

 چرا صورتت زخمه؟اصال چرا تو بیمارستان بستری شدی؟-

 :رنگ از صورتش پرید و گفت

 !از رو پله های خونه افتادم-
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 :هامو ریز کردم و پرسیدمچشم

 !مطمئنی؟-

 :سرشو به سرعت باال و پایین کرد و گفت

 !آره مطمئن-

 :با اینکه مشکوک شده بودم اما به روی خودم نیاوردم و پرسیدم

 حاال دکتر نگفت چطوری بیناییت برگشته؟-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

ول طو انجام بدن.یه هفته ای نه واال هنوز که چیزی نگفته،باید آزمایشات و کاراش-

 .میکشه تا معلوم بشه چه اتفاقی افتاده

 :مادرم همونطور که اشک می ریخت گفت

 .این چیزا اصال مهم نیست مادر،مهم اینه که تو االن میتونی ببینی-

 سوم_و_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و چهارم]

 

.خوشحال بودم و بینها داره میمامان راست میگفت و من هنوزم باورم نمیشد که دیب

فهمیدم چرا تو بیمارستان بستری شده برای همین رو به از یه طرفم کنجکاو،باید می

 :مامان گفتم

 .من میرم بیرون یه کاری دارم برمیگردم-
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زدم تا مطمئن شم .باید با دکترش حرف میمامان باشه ای گفت و از اتاق خارج شدم

 :دمفتم سمتِ ایستگاهِ پرستاری و از یه پرستار پرسی.راز حرفهایی که دیبا زد

 ببخشید میخوام با دکتر خانمِ مقدم حرف بزنم،اتاقشون کجاست؟-

ر دپرستار بهم گفت و منم رفتم به همون سمتی که پرستار گفته بود و وقتی رسیدم 

 :ت.دکتر نگاهی بهم انداخت و گفزدم و رفتم داخل

 .بفرمایید بنشینید-

 :گفتنشستم که 

 با من کاری داشتید؟-

 :دستامو تو هم قفل کردم و گفتم

 .میخواستم چند دقیقه وقتتونو بگیرم و باهاتون در موردِ خواهرم صحبت کنم-

 :سوالی نگام کرد و گفت

 !خواهرتون؟-

 .دیبا مقدم رو میگم-

 :سری تکون داد و گفت

رده ز کتکِ سختی که خوآها فهمیدم کیو میگید،همون دختری که نابینا بوده و بعد ا-

 .االن بیناییشو به دست آورد

 :یکدفعه از جا پریدم و گفتم

 !کتک؟!منظورتون چیه آقای دکتر؟-

 :دکتر خیلی خونسرد لبخند زد و گفت
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 .جوون بشین جوش نیار تا برات بگم-

.بعد نفسِ با اینکه خون خونمو داشت میخورد اما سعی کردم آروم باشم و نشستم

 :م و گفتمعمیقی کشید

تک کمن آرومم لطفاً بگید چه اتفاقی افتاده برای خواهرم؟کی کتکش زده؟اصالً چرا -

 خورده؟

دکتر بلند شد و اومد روی مبلِ روبروی من نشست،تکیه داد و پای راستش رو 

 :انداخت روی پای چپش و گفت

راستش خواهرتون از دستِ شوهرش کتک خورده به حدی که بیهوش شده و -

شدیم  بیمارستان،اما ما نمیدونستیم قبال نابینا بوده و وقتی فهمیدیم شوکهآوردنش 

 .البته االن داریم روش تحقیق و آزمایش انجام میدیم تا علتشو بفهمیم

 :مات و شوکه بودم و برای اطمینان پرسیدم

 !شما مطمئنین شوهرش زدتش؟-

 .تمر آتیش گرفو من یه آن انگا سرشو به معنیِ تایید تکون داد

 چهارم_و_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و پنجم]

 

.به حدی عصبانی بودم که دلم به سرعت از جا بلند و از اتاقِ دکتر خارج شدم

.خواهر من،عزیزدردونه ی من کتک و راحت شم میخواست سرمو بکوبم به دیوار

مادرم حق .کردم و از هیچی خبر نداشتمخورده اونوقت من راحت داشتم زندگی می
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.به سرعت در اتاقِ دیبا داشت که نگران بود و احساسِ خوبی نسبت به کامبیز نداشت

.دیبا و مادرم نگام کردند و دیبا رنگ از صورتش رو باز کردم و عصبی رفتم داخل

 :.با خشم نگاهش کردم و گفتمپرید

 چرا به من نگفتی؟چرا المذهب؟-

 :انی پرسیدلبهاش لرزید و هیچی نگفت،مادرم با نگر

 چی شده؟به منم بگید اینجا چه خبره؟-

 :دوباره سرش داد زدم

 با توام دیبا،چرا دروغ گفتی؟چرا خواهر من؟چرا انقدر عذاب کشیدی؟-

 :یکدفعه بغضش ترکید و اشکهاش سرازیر شد رو گونه ش و گفت

 !نمیخواستم دوباره به خودم و شماها آسیب برسه-

 :گیج پرسیدم

 منظورت چیه؟-

 :کرد گفتنطور که هِق هِق میهمو

گه اکامبیز منو کور کرده،یعنی اون دستورِ اون تصادف رو داده بود و تهدیدم کرد -

.خب چیکار میکردم رامی؟ازش باهاش ازدواج نکنم یه بالی دیگه سرم میاره

 !میترسیدم

 :مادرم با ناباوری زد توی صورتِ خودش و من با مشت کوبیدم تو دیوار

باید  تورو کور کرده اونوقت االن اومده تو رو گرفته که چی بشه؟اصال چرااون عوضی -

 !دستور بده تو رو با ماشین بزنن؟
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 :دیبا به مامان نگاه کرد و گفت

 !زیاد مهم نیست-

 :ایندفعه مامان عصبی شد و گفت

 کاری کنی؟چرا مهمه دیبا،بازم میخوای پنهون-

 :دیبا سرشو به زیر انداخت و گفت

 !بخاطر شما مامان،کامبیز میخواسته از شما انتقام بگیرهراستش -

 :مادرم با چشمهای درشت شده از حیرت پرسید

 !یعنی چی؟-

 !کامبیز پسرِ آقای سهیلیه همون که تو گذشته منشیِ شرکتش بودید_دیبا

ی مادرم سرش گیج رفت و میخواست بیفته که رامیال زیرِ بغلشو گرفت و نشوندش رو

 .صندلی

 پنجم_و_نود_و_صد_تپار#

 

 [پارت صد و نود و ششم]

 

 :بعد به دیبا نگاه کردم و پرسیدم

 تو چی داری میگی؟موضوع از چه قراره؟-

 :دیبا سری تکون داد و گفت

 .رسیمن اصالً حال و حوصله ی تعریف کردنِ چیزی رو ندارم بهتره از خودِ مامان بپ-
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 :رفتم سمتِ مامان جلوی پاهاش نشستم و گفتم

 امانم قضیه چیه؟کامبیز کیه؟م-

 :مامان همونطور که اشک می ریخت نگام کرد و گفت

 .میشه بعدا حرف بزنیم پسرم،االن واقعا حالم خوب نیست-

،رومو کردم به باشه ای گفتم و با اینکه خیلی کنجکاو بودم دیگه چیزی نپرسیدم

 :سمتِ دیبا و پرسیدم

 ش نیست؟این پسره کجا رفته که از اون موقع پیدا-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 .د نمیدونم کجا رفتهدونم واال،یه دفعه غیبش زنمی-

 :عصبی دستمو بردم الی موهام و گفتم

دونم چجوری حالشو بگیرم،فقط من اگه دستم به این مرتیکه ی آشغال برسه می-

 .صبر کن و ببین دیبا

 .دیوونه س ی برات بیفته اونخوام اتفاقرامیال توروخدا باهاش درگیر نشو نمی-

 :عصبی گفتم

 !هر چی هم باشه به دیوونگیِ من نمیرسه،بخدا میکشمش-

 :مادرم با نگرانی نگام کرد و گفت

 رامیال این حرفا شوخیشم قشنگ نیست،میکشمش یعنی چی آخه؟-

 :پوفِ کالفه ای کشیدم و گفتم
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واهر من اینکارو آخه همچین آدمی واقعاً حقش مرگ نیست؟چطور تونسته با خ-

 !بکنه؟اونم با دیبا،با کسی که آدم دلش نمیاد حتی بهش چپ نگاه کنه

 :دیبا خندید و گفت

 .حداقل جلوی روم ازم تعریف نکن پررو میشما-

 :م گرفت و گفتم تو اوجِ عصبانیت خنده

 .راست میگیا حواسم نبود،حرفمو پس میگیرم-

 !بودم من هنوزم تو فکر حال گیری از کامبیزسه تاییمون زدیم زیرِ خنده در حالی که 

 ششم_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و هفتم]

 

 ''کامبیز''

مردم که یه لحظه،فقط یه لحظه ببینمش اما دلم براش یه ذره شده بود و داشتم می

تونست منو ببینه و من واقعاً ترسیدم از روبرویی باهاش.اون دیگه نابینا نبود و میمی

چرخیدم و به خودم لعنت .دورِ خونه می نگاه کردن تو چشمهاشو نداشتمتوانِ

 :ش اومد بیرون و پرسیدفرستادم که مادرم از اتاقمی

 چرخی؟چیزی شده؟دیبا حالش خوبه؟چته کامبیز؟چرا اِنقدر دورِ خودت می-

 :به مادرم و پاهای فلجش خیره شدم و گفتم

 !هبیناون حالش خوبه مامان،فقط داره می-

 :مامانم شوکه شده نگام کرد و گفت
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 !راست میگی؟-

 :سرمو به معنیِ تایید تکون دادم که لبخندی زد و گفت

 این که خبرِ خیلی خوبیه،پس تو چته انقدر ناراحتی؟-

.با صدایی که خش این روزا مثلِ بچه ها همش بغض میکردم و حالم دستِ خودم نبود

 :دار از بغض بود گفتم

دونی من باهاش چیکار کردم؟من چشمهاشو ازش گرفتم،به زور کاری مامان تو نمی-

کردم زنم بشه و زدمش.حاال چطوری باید تو چشمهای قشنگش نگاه کنم؟مامان من 

دونم باید چیکار کنم تا دوستم داشته عاشقش شدم خیلی خیلی زیاد ولی حاال نمی

رم،االن فقط مثلِ ترسوها دونم باید چطوری اون همه سال رنجو از دلش دربیا.نمیباشه

قدر چفرار کردم و اومدم اینجا برای خودم دارم دورِ خونه میچرخم تا از یادم بره 

 .بدبختم

چونه م لرزید رفتم جلو و جلوی پای مادرم نشستم،سرمو گذاشتم رو زانوهاش و 

 :.مادرم دستی به سرم کشید و گفتاشک ریختم واسه دلی که دیر فهمید عاشقه

بخششت،پس انقدر ناامید نباش ترِ خوبیه و اگه بهش خوبی کنی میدیبا دخ-

 .بعدشم تو اگه میخوای دیبا رو داشته باشی باید واسه داشتنش بجنگی نه اینکهپسرم

 .مثلِ ترسوها فرار کنی

 :همونطور که سرم روی پاهاش بود گفتم

 .وادیبا منو نبخشه و هیچوقت منو نخدترسم از اینکه ترسم مامان،میمی-

 :دوباره دست کشید به سرم و گفت

.کامبیز دیبا بهترینه پس ترسی،حقم داری اما باالخره باید تالشتو بکنیمیدونم می-

 .واسه داشتنش زمین و زمان رو بهم بدوز
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چقدر حرفهاش آرامش بخش بود،راست میگفت دیبا بهترینه حتی از خاطره هم 

 .دیدم حاال ات  از هرکسی که!اون از هر کسی تو این دنیا بهتره،بهتر

 هفتم_و_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و هشتم]

 

 ''سمیرا''

تم نگاه با بچه ها تو البی نشسته بودیم و قرار بود بریم برای مسابقات،نگران به ساع

!به اطراف نگاهی کردم و به نظرم همه چی میکردم و استرس داشتم برای دامون

 تو فکرِ مون بیاد تو البی و اون قاتال ببیننش میترسیدم و اصالًمشکوک بود،از اینکه دا

 :گوشم پرسید .پوپک زد به پهلوم و دمِمسابقات نبودم

 !تو چته سمیرا؟چرا رنگت پریده؟-

 :گیج نگاش کردم و گفتم

 !ها؟-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

ل واسه دو ساعت دیگه مسابقه داریم اونوقت تو این وضعیتته؟سمیرا تو هفت سا-

 !رسیدنِ به اینجا تالش کردی پس به هیچ چیزِ دیگه فکر نکن

شد به دامون فکر نکنم و تمومِ فکرمو معطوفِ مسابقه چی داشت میگفت؟مگه می

!گوشیمو از تو کشتماومد من خودمو میشد،اگه بالیی سرِ دامون میبکنم؟!نه نمی

 :جیبم درآوردم و به دامون پیام دادم
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 کنی باالخره؟ میخوای چیکار-

 :به ثانیه نکشید که جواب پیاممو داد

 !االن میام پایین-

 :سریع تایپ کردم براش

 .اما این پایین همه چی مشکوکه-

 .دیگه چاره ای نیست،مسابقات دیر میشه-

ترسیدم بالیی سرش دستم لرزید و چشمامو دوختم به آسانسور،عرق کرده بودم و می

رد که خیلی مشکوک بودن به لبِ منم انگار ایستاد،دوتا م.آسانسور ایستاد و قبیارن

 هم نگاهی انداختند و بعد چشم دوختند به آسانسور،یهو از جا بلند شدم و رفتم

خوام چیکار کنم اما باید از دامون محافظت سمتِ آسانسور.خودمم نمی دونستم می

ره شد تو !جلوی درِ آسانسور ایستادم که درش باز شد و چشمهام خیکردممی

 :ب پرسیدل.با تعجب نگام کرد و زیرِ چشمهای دامون

 !خوای چیکار کنی؟می-

ود فقط نگاش کردم که پاشو از آسانسور گذاشت بیرون و روبروم ایستاد،قدش بلند ب

ام پس رو پنجه های پام بلند شدم و صورتمو بردم نزدیکِ صورتش و در ناباوریِ تم

.چشمهامو بستم تا چشمهای از حدقه ب آور بودکاری رو کردم که برای خودمم تعج

 !دونهکشیدم رو فقط خدا میزده بیرونش رو نبینم و چقدر داشتم خجالت می

 هشتم_و_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت صد و نود و نهم]
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 ''دامون''

،.مردم دورمون جمع زدبه چشمهای بسته ش خیره شدم و قلبِ لعنتیم خیلی تند می

فهمیدم !حالتمون مثلِ فیلم های آمریکایی شده بود و نمیزدندمیشده بودند و دست 

هوا ازم جدا شد و سرشو انداخت شد که بیدونم چی.نمیچرا سمیرا این کارو کرد

!خنده م گرفت و رفتم جلو و آروم دمِ گوشش کشیدپایین،تازه داشت خجالت می

 :گفتم

 .موم نشدهودتر بریم برای مسابقات تا تتالفیِ این کارت بمونه برای بعد،االنم بهتره ز-

 :صورتش قرمز شد و پشتِ سرم راه افتاد و آروم گفت

 !اینکارو کردم مردم دورمون جمع بشن و اونا نتونن کاری کنن-

 :دوباره خنده م گرفت و گفتم

 .زنیمحاال بعداً در موردش حرف می-

.توی فتن به مسابقات شدیمباشه ای گفت و با بچه های دیگه سوارِ ماشینِ مخصوصِ ر

ر نگاهش ماشین سمیرا اصالً بهم نگاه نمیکرد و این باعث شده بود تا بتونم یه دلِ سی

خواستمش و حاضر بودم برای داشتنش هر کاری دونم از کِی اما االن دیگه می!نمیکنم

 .بکنم

 صدای سُرفه ی پوپک باعث شد به خودم بیام و نگاهم کشیده شد سمتِ پوپک که

.اخمِ کوچیکی بهش کردم و خودمم خنده م گرفت،آبروم خندیدریزریز داست بهم می

.باالخره رسیدیم مکانِ برگزاریِ مسابقاتِ دومیدانی و بچه ها یکی یکی از رفت کالً

شد رفتم طرفش و آروم ماشین پیاده شدند،آخرین نفر سمیرا بود که داشت پیاده می

 :دمِ گوشش گفتم
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 !شیذاب تر میکشی جخجالت می-

لبشو به دندون گرفت و بیشتر صورتش قرمز شد،خنده م گرفت و پشتِ سرشون راه 

 :.رفتیم داخلِ رختکنی که مخصوصِ تیمِ ما بود که سمیرا گفتافتادم

 .گردمببخشید من تا سرویسِ بهداشتی میرم و برمی-

 :باشه ای گفتم و رفت،بعد رو به بچه های دیگه گفتم

 .یداده بشید و یادتون باشه استرس رو تا حدِ ممکن از خودتون دور کنخب زودتر آم-

.یه ربعی گذشت تا برگشتم و همه باشه ای گفتند و منم رفتم بیرون تا راحت باشند

 :ازشون پرسیدم

 آماده اید؟-

 :پوپک نگام کرد و گفت

 !آره اما سمیرا هنوز نیومده-

 :اَبرویی باال انداختم و گفتم

 .ید حالش بد شده بیا با هم بریم سمتِ سرویس بهداشتی بیاریمشیعنی چی؟شا-

و  پوپک باشه ای گفت و رفتیم دنبالش اما اونجا نبود،نگران به ساعتم نگاه کردم

 :گفتم

 یعنی کجا رفته؟-

پوپک شونه ای باال انداخت که همون موقع گوشیم زنگ خورد،از داخلِ جیبم 

کرد ی صفحه ی گوشیم خودنمایی میدرآوردم و به شماره ی ناشناسی که رو

 .مشکوکانه خیره شدم
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 نهم_و_نود_و_صد_پارت#

 

 [پارت دویستم]

 

 :با تردید جواب دادم

 !؟بله بفرمایید-

 :شناختم پیچید تو گوشمصدای مردی که نمی

شینی قشنگ مثلِ فیلمِ سالم آقای دامون مقدم،فکر کردی خیلی زرنگی بچه؟می-

 کنی و ما هم کاری به کارت نداریم؟ببین بچه جون عشقتسینمایی مارو تماشا می

پیشِ ماست،خودتو تحویلمون میدی تا صحیح و سالم این خانم کوچولو رو تحویلت 

 !بدیم

 :با وحشت به پوپک نگاه کردم و پرسیدم

 گید؟از کجا معلوم که راست می-

 :خندید و صدای دادزدنِ سمیرا پیچید تو گوشم

 !ادامون نیا اینجا،نی-

 :صدای کشیده ای که بهش زدند رو شنیدم و عصبی داد زدم

 !کنمعوضی دستت بهش بخوره دستاتو قلم می-

 :دوباره با صدای بلند خندید و گفت

 !آدرسو برات پیامک میکنم بچه ژیگول-
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 :خواستم جوابشو بدم اما قطع کرده بود،عصبی دستمو مشت کردم که پوپک پرسید

 ؟شده؟اتفاقی افتادهچی-

 :نگاهش کردم و گفتم

 !تونم برای مسابقات صبر کنم،جونِ سمیرا در خطرهمتاسفم اما من نمی-

 :با چشمهایی که داشت از حدقه میزد بیرون نگام کرد و گفت

 !چی میگید؟چرا جونش در خطره؟-

 :عصبی تر از قبل دستمو بردم داخلِ موهام و گفتم

 !کنندنرم پیششون سمیرا رو وِل نمیچند تا قاتلِ عوضی گروگانش گرفتند تا من -

.شونه هاشو گرفتم دستاشو با وحشت گذاشت جلوی دهنش تا صدای جیغشو نشنوم

 :تو دستم و گفتم

کردم روزِ مسابقات مشکلی پیش بیاد برای همین از قبلِ من از قبل فکر می-

پک کسی رسه.ببین پودرخواستِ یه مربیِ دیگه رو داده بودم،تا پنج دقیقه دیگه می

کن تا بنباید از قضیه ی سمیرا باخبر بشه مخصوصاً بچه های تیم،تو هم تمامِ تالشتو 

 .برنده بشی

همونطور که چشمهاش پر از اشک شده بود سرشو به معنیِ تایید تکون داد و بعد از 

 و زدمی تندتند بود،قلبم آشوب  .دویدم سمتِ بیرون و دلمخداحافظی ازش جدا شدم

 لعنتی ی قضیه این کردممی تموم و میدادم نجاتش رفتممی باید.بودم راسمی نگرانِ

 آدرسی به شدم خیره بعد و دربیارمش جیبم تو از شد باعث گوشیم آالرم صدای.رو

ه اون قاتل فرستاده بود،همونجایی بود که اوندفعه قتل انجام داده بودند پس مطمئناً ک

زاشتم اون به نفر سمیرا و من نمی صورت بگیره قرار بود یه قتلِ دیگه هم امروز اونجا

 !باشه
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 دویستم_پارت#

 

 [پارت دویست و یکم]

 

 ''جلوه''

.تو تمامِ مدتی که از بیمارستان که مرخص شدم،مامان اینا یک راست بردنم خونه

!دکترا تایید کردند داخلِ بیمارستان بودم چشمهام به در خشک شد و شاهرخ نیومد

دادم و من دلم میخواست پوزخندی تحویلشون بدم و بگم  حافظه مو از دست

پلکید و از کاراش عطا خیلی دور و برم می.فهمیدهیچکدومتون هیچی نمی

خودمو  سردرنمیاوردم اما تصمیم گرفته بودم خودمو بزنم به فراموشی تا بیشتر از این

 !خوار و خفیف نکنم

یارم و این فراموشی کمکم میخواستم بالیی که شاهرخ سرم آورد رو سرش ب

 کرد!به محضِ اینکه رسیدیم خونه وسطِ پذیرایی ایستادم و با نگاهِ گُنگ و گیجیمی

 :.مادرم اومد نزدیکم و گفتاطراف رو نگاه کردم اِنگار که هیچی یادم نیست

 .برمت به اتاقتالهی قربونت برم االن می-

واردِ م که منو برد به سمتِ اتاقم،سری به معنی تایید تکون دادم و دیگه هیچی نگفت

 :اتاق که شدیم به اطراف نگاه کردم و پرسیدم

 !اینجا اتاقِ منه؟-

 :مادرم سرشو تکون داد و گفت

 .آره،بهتره یکم استراحت کنی-
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باشه ای گفتم و تنهام گذاشت،وقتی رفت یه نفسِ راحت کشیدم و وِلو شدم روی 

و زنگ زدم به شاهرخ،بعد از خوردنِ دو  دم.موبایلِ مخفیمو از توی جیبم درآورتخت

 :بوق صدای جذابش پیچید تو گوشم

 بله بفرمایید؟-

 فقط نفس کشیدم و هیچی نگفتم،نباید می فهمید که من فراموشی نگرفتم.با صدایی

 :بارید گفتکه کالفگی ازش می

 .لطفاً دیگه مزاحم نشید-

ای دوست ن منو حتی ذرهش بودم،ولی او.عاشقِ همین جذبه و صالبتو قطع کرد

 !گرفتمدونستم چرا ولی تا تالفیِ کارشو سرش درنمیاوردم آروم نمی.نمینداشت

کردم باهام بازی شده،حاال دیگه شاهدخ رو بیشتر از هرکسِ دیگه ای احساس می

گفت که چقدر کرد و به خاطره می!اگه سکوت نمیدونستممقصرِ مرگِ خاطره می

 .شدنطوری نمیدوستش داره االن ای

تونست جلومو خواستم انتقامِ خاطره رو هم ازش بگیرم و کسی نمیحاال دیگه می

شد و برای اینکه بقیه فراموشیمو باور کنند بگیره.توی این راه باید عطا قربانی می

 !باید الکی ادعا کنم که عاشقِ عطا شدم

از شاهرخ که هیچی  امردیه اما انقدر خشم داشتمدونستم کارم خیلی نخودمم می

.گوشیمو برداشتم و به شماره ی عطا خیره شدم،تو بیمارستان شماره شدحالیم نمی

!پوزخندی زدم و شو بهم نشون داد در حالی که شماره شو توی ذهنم حفظ بودم

 .شماره شو گرفتم

 یکم_و_دویست_پارت#
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 [پارت دویست و دوم]

 

 :هنوز یک زنگ کامل نخورده بود که جواب داد

 جانم؟-

 :گفتم ی کوتاهی کردم و متعجب از این کارهای مسخره ش سُرفه

 !آقا عطا یه خواهش ازتون داشتم-

 :سریع و بالفاصله گفت

 !هر چی باشه انجامش میدم-

 :بیشتر از قبل خوشحال شدم و گفتم

م کمک  میشه فردا بیای دنبالم بریم داخلِ شهر بگردیم،شاید به برگشتنِ حافظه-

 .کرد

 :مکثِ کوتاهی کرد و گفت

 !حاال حتماً واجب نیست حافظه تو به همین زودی به دست بیاری-

وی حرفش شک برانگیز بود،اِنگار که دوست نداشت حافظه مو به دست بیارم اما به ر

 :خودم نیاوردم و گفتم

 حق با توئه اما میخوام یکم دور بزنم،میای یا نه؟-

 .آره میام-

 :پرسیدمخنده نشست رو لبم و 

 پس ساعتِ چند میای دنبالم؟-
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 :کمی مکث کرد و بعد گفت

 .حاال بزار بعد برات پیامک میکنم-

د شروع باشه ای گفتم و گوشیو قطع کردم،باید عطا رو عاشقِ خودم بکنم و از فردا بای

 !کنم

دونم چرا بد شده بودم انگار و برام عطا و احساساتش مهم نبود و فقط دلم نمی

.عطا همیشه هوامو داشت و بهترین پسرعمه ای بود دلِ خودمو خنک کنمخواست می

تونست داشته باشه اما االن و در این موقعیت هیچکس رو بهتر از اون که هرکس می

.درِ اتاقم به صدا دراومد و تونم پیدا کنم تا بتونم نقشه مو به وسیله ش عملی کنمنمی

 :ی بهم زد و گفتمامانم با یه سینی واردِ اتاق شد،لبخند

 .بیا یکم میوه بخور تا جون بگیری-

 :منم لبخند زدم و تشکر کردم،به سرتاپام نگاهی انداخت و گفت

 !؟تو که هنوز لباساتو عوض نکردی-

 :از روی تخت بلند شدم و گفتم

 .عوض میکنم مامان جان-

 :سری تکون داد و گفت

 .اینارو هم تا تهش بخور-

سوخت چون .دلم برای مادرم بیشتر از همه میاق رفت بیرونباشه ای گفتم و از ات

تونستم جلوی ،متاسفانه نمی.اماکردم و دروغ میگفتمداشتم تو چشمهاش نگاه می

!رفتم سمتِ کمدم و لباسامو کردماین حسِ بدمو بگیرم و باید یه جوری خالیش می

 ،ادمعوض کردم،بعد گوشیِ مخفیمو برداشتم و یه پیام به شاهرخ د
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 !بازی از االن شروع شد

 دوم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سوم]

 

 ''شاهرخ''

صدای آالرمِ گوشیم باعث شد چشم از بیرون بردارم و برم سمتِ میز تا گوشیمو 

.به صفحه ی گوشی نگاه کردم و باز هم اون شماره ی ناشناس بود که از صبح بردارم

 :ردمکبرداشتم و پیامشو باز  .گوشیو از روی میزعصبیم کرده بود

 !بازی از االن شروع شد آقای شاهرخ احتشام-

!اصالً این کی بود که منو چندبار پیامشو خوندم و سردرنیاوردم منظورش از بازی چیه

 !؟خواست باهام بازی کنهشناخت و میمی

 اعبهش زنگ زدم اما جواب نداد و منم عصبی گوشیو انداختم روی میز،توی این اوض

!دقیقاً یک هفته بود و احوال دیگه فقط همین یکیو کم داشتم که خداروشکر جور شد

که از دیبا بی خبر بودم و حتی جرئتِ زنگ زدن بهش رو هم نداشتم چون دفعه ی 

.دوباره از پنجره ی بزرگِ اتاقم به بیرون خیره ش گند زدم آخر با زنگ زدن به خانواده

 :.بدونِ اینکه برگردم پرسیدممنشیِ شرکت اومد داخل شدم که درِ اتاقم زده شد و

 چه خبر شده؟-

 !آقای احتشام یه خانم اومدن تا شمارو ببینن-

 :با بی خیالی گفتم
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 !بهش بگو االن وقت ندارم-

 !حتی برای کارمندی که استخدام کردید؟-

 ه کهشنیدنِ صداش بعد از یک هفته باعث شد قلبم از هیجانِ زیاد انقدر تند بزن

.به سرعت برگشتم به سمتش و یک دلِ سیر صداش خودمم آزار بده چه برسه بقیه رو

کرد اشاره کردم که تنهامون نگاهش کردم،بعد رو به منشی که با حیرت نگاهمون می

 :.منشی که رفت نگاهش کردم و گفتمبزاره

 !چه کارمندِ نامنظمی-

 :کرد گفتخندید و همونطور که تو چشمهام نگاه می

 .این کارمند نامنظم رو ببخشید ولی نمیشد زودتر از این بیام-

 :خندیدم و گفتم

 !بخشمتحاال که اومدی می-

 :کیفشو روی شونه ش جابه جا کرد و اومد روی نزدیکترین مبل به من نشست و گفت

 !دیدنِ شهر از پنجره ی اتاقِ شما خیلی حالِ خوبی به آدم میده مگه نه؟-

 ...خب آره تهران-

یکدفعه سکوت کردم و حرفشو تو ذهنم مرور کردم...دیدنِ شهر از پنجره ی اتاق 

دید؟!با چشمهایی که تا آخرین حدِ ممکن از هم باز !....مگه پنجره ی اتاقِ منو میشما

 :شده بود رفتم نزدیکش و پرسیدم

 !؟بینیتو داری می-

 :د زد و گفترسونیکی از اون لبخندهایی که آدم رو به مرزِ جنون می
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بینم آقای بینم که تعجب از چشمهاتون داره میباره،من دارم شما رو میآره دارم می-

 !احتشام

ند شروع با ناباوری تو چشمهاش خیره شدم و اِنگار دنیارو بهم داده باشند با صدای بل

گه اکردم به خندیدن و برام مهم نبود که در موردِ این حالتم چه فکری میکنه،حتی 

 !گفت دیوونه هم برام مهم نبودمی بهم

 سوم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهارم]

 

 ''دیبا''

داد،خیلی خوشحال بودم از اینکه دارم صدای شنیدنِ خنده هاش بهم جون می

تونستم حتی .مردِ چشم عسلیِ روبروم کسی بود که دوستش داشتم و نمیبینمشمی

کردم یکدفعه نگام کرد و ر که نگاهش می.همونطویه لحظه هم چشم ازش بردارم

 :گفت

خواستی خواستی بیام بیمارستان دیدنت؟ای ناقال پس میپس واسه همین نمی-

 !سوپرایزم کنی

چشمکِ شیطونی بهم زد و دلم هُری ریخت،دستمو مشت کردم و تو دلم گفتم....اگه 

لحظه ترس تمامِ خواستم ببینی کتک خوردم....یه خواستم بیای دیدنم چون نمینمی

فهمید که من شوهر دارم اونوقت چی میشد؟مطمئناً وجودمو پُر کرد،اگه شاهرخ می

.یکدفعه تمامِ محتوای دادم و این بدترین حالتِ ممکن بودبرای همیشه از دستش می



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

426 

 

معده م به باال هجوم آوردند و عُق زدم،دستمو گرفتم جلوی دهنم و از جا بلند شدم 

 :نی پرسیدکه شاهرخ با نگرا

 چی شد؟-

 :زنم که اومد سمتم و گفتتونستم حرف بدستم جلوی دهنم بود و نمی

 .دنبالم بیا تا ببرمت دستشویی-

 :دنبالش راه افتادم و انتهای اتاقش دری بود که بازش کرد و گفت

 .برو داخل همینجاست-

اال سریع رفتم داخل و درو پشتِ سرم بستم،دستمو از جلوی دهنم برداشتم و ب

اومد،به قیافه ی رنگ پریده م داخلِ آینه آوردم.اِنقدر عُق زدم که دیگه جونم باال نمی

.یکم که حالم بهتر شد رفتم بیرون،شاهرخ با نگاه کردم و آب پاچیدم به صورتم

 :نگرانی نگام کرد و پرسید

 خوای ببرمت دکتر؟چی شده؟می-

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .نم مسموم شدمنه،نه چیزی نیست فکر ک-

 االن خوبی؟-

 !آره االن بهترم-

 .خداروشکر-

 :لبخند زدم و پرسیدم

 خب حاال من باید چیکار کنم؟-
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 :اونم لبخند زد و گفت

شما باید بشینی روی مبلِ روبروی من و هیچکاری نکنی،البته اگه خواستی هم -

 !میتونی آهنگ بزنی یا بخونی

 :رسیدمبا قیافه ی ناباوری نگاش کردم و پ

 !جدی که نمیگید؟-

 :خندید و گفت

 !اتفاقاً کامالً جدیم خانم مقدم-

 :فقط گیج نگاهش کردم و حرفی برای گفتن نداشتم که ادامه داد

 .از االنم بهتره کارمونو شروع کنیم،پس پاشو بیا رو این مبل بشین-

بلی که .با سردرگمی و گیجی بلند شدم و روی مبه مبلِ روبروی خودش اشاره کرد

.هرازچندگاهی سرشو میاورد باال و نگام گفته بود نشستم،اونم مشغولِ کاراش شد

 !شدزد و دوباره مشغولِ کارش میکرد،بعد لبخند میمی

 چهارم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجم]

 

کردم که صدای آالرمِ گوشیم باعث شد چشم ازش همینطور داشتم نگاهش می

شد که ندیده بودمش و .یه هفته میکامبیز بود،گوشیم نگاه کردم .به صفحه یبردارم

از بیمارستان هم رامیال یک راست منو برده بود خونه و با جدیتِ تمام گفت حق 

.تو این یه هفته کامبیز یکبارم زنگ نداری دیگه پاهاتو تو خونه ی اون پسره بزاری
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.به شاهرخ که حواسش جب داشتزد و این جای تعنزده بود اما حاال داشت زنگ می

 :پرتِ من شده بود نگاه کردم که پرسید

 !چرا گوشیتو جواب نمیدی؟-

 :لبخندِ مسخره ای تحویلش دادم و گفتم

 .دماالن جواب می-

 :گوشی رو با تردید جواب دادم و صدای بی حالِ کامبیز پیچید تو گوشی

 !بیا خونه دیبا،بیا خونه-

 :ردم و آروم گفتمزیرچشمی شاهرخ رو نگاه ک

 !دتو خسته نکنگردم پس انقدر خومن دیگه تو اون خونه برنمی-

 :ولی اون انگار حرف حالیش نمیشد که دوباره تکرار کرد

 !فقط برگرد،توروخدا برگرد-

یه آن یه حسِ بدی بهم دست داد چون انتظار خواهش کردنِ کامبیز رو از خودم 

 :تمدونم چرا عصبی شدم و گف!نمینداشتم

 !کنممن قطع می-

حُرِ بدونِ مُعطَلی گوشیو قطع کردم و عصبی نفسِ صداداری کشیدم،کامبیز همیشه تَبَ

.صدای شاهرخ باعث شد سرمو بیارم باال و خاصی تو خراب کردنِ حالِ خوبم داشت

 :نگاهش کنم

 خوبی؟-

 :گفتم وکرد پس لبخندی بهش زدم دیدنِ صورتش آرومم می
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 !آره خوبم-

 :ره مشغولِ کارش شد اما ایندفعه بعد از یه ربع پرسیددوبا

 !د؟!چرا انقدر عصبی شدی؟تونم بدونم کی بهت زنگ زمی-

ه لبمو به دندون گرفتم و فقط نگاهش کردم،از من انتظار داشت که تو چشمهاش نگا

 .!محالِ ممکنه االن حرف بزنم شاهرخ،االن نهکنم و بگم شوهرم بود

 :لبخندهام تحویلش دادم و گفتمدوباره یکی از اون 

 !کنجکاوی کردنِ زیاد اصالً خوب نیست-

 :خندید و گفت

 .و این یعنی دلت نمیخواد در موردش حرف بزنی-

.من االن آمادگیِ سرمو به معنیِ تایید تکون دادم و شاهرخ هم دیگه چیزی نپرسید

ا زمان کردم تاعتراف کردن و گفتنِ حقیقت رو نداشتم،پس باید سکوت می

 :.دوباره صدای آالرمِ گوشیم اومد اما ایندفعه پیام بود،باز کردم و خوندمشبگذره

 !دیبا برگرد،اینجا خیلی سرده-

چندین بار پیامشو خوندم و یه آن وجودم یخ کرد،کامبیز تنها بود پس مادرش 

 :کرد گفتمچی؟!به سرعت از جا بلند شدم و رو به شاهرخ که با تعجب نگام می

 !باید برم من-

 !کجا؟-

 .کارِ فوری برام پیش اومده-
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.یه اتفاقی افتاده و باید سری به معنای باشه تکون داد و از اتاقش رفتم بیرون

 .شدهفهمیدم چیمی

 پنجم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و ششم]

 

 ''کامبیز''

دم کرخیره بودم بهش و قدرتِ تکون خوردن هم نداشتم،سردم بود و احساس می

با دیگه همه چی تموم شده برام.فقط تنها کاری که تونستم بکنم این بود که به دی

.زنی که زنگ زدم،به کسی که مادرش این زن را در یک روزِ دور در نطفه خفه کرد

!کسی که نُه ماهِ تمام منو در کشید مادرم بودروبرویم روی زمین افتاده بود و نفس نمی

تنها کسی که توی .دنیا آمدم با خون و دل بزرگم کردوجودش حمل کرد و وقتی به 

کرد.خیره ی تنِ بی جانش بودم و این دنیا دوستم داشت و بی توقع بهم محبت می

ی حتی قدرتِ اشک ریختن هم نداشتم،اِنگار که اشکهایم یخ زده بودند در این فضا

نی کردم،داشتم به ز!مادرم مرده بود و من داشتم به جنازه اش روی زمین نگاه میسرد

.به زنی که فلج شدنش باعث شد کردمگنجید تنهام بزاره نگاه میکه در باورم هم نمی

 ویه عمر با نفرت زندگی کنم،به زنی که زجرکشیدنش باعث شد پدرِ خودم رو بکشم 

جوری گُم و گورش کنم که کسی حتی جنازه ش رو پیدا نکنه!هنوزم چشمهای به 

 :پرسیدکرد و فقط مییادمه،ناباورانه نگام می خون نشسته ی پدرم رو

 !چطوری اینجا رو پیدا کردی؟-

 :پوزخندی تحویلش دادم و گفتم
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 .یادت رفته من پسر خودتم اگه چیزی رو بخوام به راحتی به دست میارم-

 :ترس رو تو چشمهاش دیدم وقتی گفت

 !تنهاستکامبیز حرفهای گنده تر از دهنت نزن بچه،برگرد خونه مامانت -

 :وقتی از تنهایی های مامان گفت با صدای بلند شروع کردم به خندیدن و گفتم

 !دونستی مردِ نمونه؟مامان فلج شده،می-

 :چشمهاش از حیرت گشاد شد و پرسید

 !آخه چرا؟-

 :با نفرت نگاهش کردم و گفتم

فلج  اد وآخه عشقتون اومد دمِ خونه و به مامان همه چیو گفت،مامانم از پله ها افت-

 !شد

پدرم بغض کرد و چشمهاش پر از اشک شد اما من انگار سنگ شده بودم و اشکهاشو 

 :دیدم،رفتم نزدیکش و گفتمنمی

 !بهتره اشکِ تمساح نریزی پدرِ من-

 :نگاهم کرد و گفت

 .من اشتباه کردم کامبیز،منو ببخش-

 :دوباره خندیدم و گفتم

ون ،با بخششِ تو زندگیِ از دست رفته مگردهبا بخششِ تو پاهای مامان برنمی-

 .گردهبرنمی

 :رفتم نزدیک تر و بی هوا چاقو رو فرو کردم تو شکمش و ادامه دادم
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 .با زنده بودنت هیچی درست نمیشه-

و با چشمهای به خون نشسته و ناباورش نگام کرد و دوباره چاقو رو درآوردم و فر

 :و به سختی گفتکردم داخلِ شکمش،از دهنش خون پرید بیرون 

 !...فر...فرا...مو....ش....کن.....من...من...دوست...ت...دا....دار...م-

،وقتی دیگه نفس نکشید مثلِ سگ پشیمون شدم اما اینو گفت و تو بغلم جون داد

.از همون روز که پدرم رو با دستهای خودم کشتم و خاک کردم دیگه فایده ای نداشت

 .دیگه از سنگ شدم

فس نه دلیلِ تمومِ کارهایی که کردم روبروم افتاده بود رو زمین و دیگه حاال دیگ

 .کشیدنمی

 ششم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتم]

 

.صدای خِس خندیدم،بلند و جنون آمیز جوری که خودم از صدای خودم وحشت کردم

وی .مادرم جلخِس های قبلِ مردنش تو گوشم پیچید و اِنگار بیشتر جنون گرفتم

.حتماً داشتم تاوانِ پس چشمهای ناباورِ من مرد و حتی نتونستم جلوی مردنشو بگیرم

فهمیدم چقدر درد !حاال میدادم،تاوانِ مرگ پدرم و تاوانِ مرگِ خانواده ی زیبامی

داره یکی از عزیزتریناتو از دست بدی،حاال داشتم طعمِ تلخِ از دست دادن رو حس 

رفت وقتی داشتم بهش تجاوز می کردم لوی چشمم رژه می.گریه های زیبا جکردممی

زدم خانواده ت مردن چون شاهرخ احتشام ازشون کینه داشت با ماشین زد و داد می

.چشمهای وحشیِ زیبا تو اون لحظه رو هیچوقت از یاد نمی برم که هم درد بهشون
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ی تخت کِز .تنِ بی حال و زخمیشو وقتی گوشه کردداشت و هم کینه رو تجربه می

زد رو یادمه و من داشتم تاوانِ همه ی اینهارو کرده بود و زیرِلب با خودش حرف می

 .دادمپس می

کردم،احساسِ بدِ حقارت رو االن درک احساسِ عجز رو االن داشتم درک می

.حتی انقدر ترسو شده بودم که به جنازه ی مادرم نزدیک نمی شدم،منی که کردممی

درمو کشتم حاال از دست زدن به جنازه ی مادرم با دستهای خودم پ

!صدای چرخیدن کلید در قفل باعث شد سرمو به سرعت به سمتِ در ترسیدممی

م به بچرخونم و با دیدنِ دیبا انگار کمی نیرو گرفتم،سریع از جا بلند شدم و دوید

گونه م .با تعجب نگام می کرد که بغلش کردم و باالخره اشکهام سرازیر شد رو سمتش

 :.دیبا که گیج شده بود پرسیدو زار زدم

 !چیشده؟!اینجا چه خبره؟-

 :زدم گفتمهمونطور که زار می

 !مادرم مرد دیبا،جلوی چشمهای من مرد-

صدای جیغِ آرومش رو شنیدم و بعد صدای هِق هِقِ آرومش رو،از آغوشش اومدم 

 :بیرون و گفتم

 .چیکار کنمدونستم باید وسطِ خونه افتاده دیبا،نمی-

اده با چشمهای از حدقه بیرون زده و ترس نگام کرد،بعد رفت به سمتی که مادرم افت

.دنبالش دویدم و پشتِ درِ دستشویی بود و با دیدنش عُق زد و دوید سمتِ دستشویی

 :ایستادم و صدای عُق زدناش نگرانم کرد و پرسیدم

 دیبا چت شد یِهو؟حالت خوبه؟-
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گفت که دیگه صدایی ازش نیومد و وقتی از دستشویی نمی زد و هیچیفقط عُق می

.با نگرانی زیرِ بغلشو گرفتم و بردم خارج شد صورتش به شدت رنگ پریده بود

 :نشوندمش رو مبل که گفت

 ..خوب نیست اینجا رو زمین افتادهمن خوبم،زنگ بزن اورژانس بیاد مادرتو ببره-

 :به مادرم نگاه کردم و گفتم

 فقط بگو ببینم تو حالت خوبه؟ باشه باشه-

 :سری تکون داد و گفت

 .خوبم کامبیز،خوبم-

 .از جا بلند شدم و رفتم سمتِ تلفن،بعد زنگ زدم تا اورژانس بیاد

 هفتم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتم]

 

شک دوباره برگشتم و کنارِ جنازه ی مادرم نشستم،به صورتِ مهربونش خیره شدم و ا

ستم زم باورم نمیشد که مادرم مُرده باشه،دستِ دیبا که نشست رو د.هنوریختم

.سرمو آروم آوردم باال و نگاهش کردم،لبم لرزید و بیشتر اشک ریختم وجودم لرزید

زد و .با وجودِ اینکه کلی زجرش داده بودم اما بازم داشت بهم لبخند میبرای خودم

!دستِ دیگه شو آورد باال و ت دادمتنهام نزاشت تو این لحظه که همه کسم رو از دس

 :اشکامو پاک کرد،بعد با لحنِ قشنگ و آرامش دهنده ای گفت
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مرگ حقه کامبیز،شاید برای مادرت بهتر شد چون توی همه ی این سالها داشت -

.چند آوردعذاب می کشید بخاطرِ اینکه فلج بود ولی بخاطرِ تو به روی خودش نمی

خواد زندگی کنه چون با وجودِ ی خسته س و دلش نمیروزِ پیش بهم گفت دیگه خیل

ینه زنده بودنش هیچ فایده ای برای تو نداشته و بیشتر باعث شده تو دلت پُر از ک

 .کشیدبشه،کامبیز مادرت داشت عذاب می

بیشتر اشکهام رو صورتم جاری شد و از خودم بدم اومد،من هیچوقت به حرفش گوش 

رفت  مِ مسخره ی خودم بودم.آیفون به صدا دراومد،دیبانکردم و همیشه دنبالِ انتقا

با ناباوری نگاهشون کردم که درو باز کرد و چند نفر با روپوشِ سفید واردِ خونه شدند.

 دویدند سمتِ مادرم،معاینه ش کردند و گذاشتنش روی برانکارد،یه ملحفه ی سفید

 !کشیدند رو صورتش و تمام

 :سرم اومده،به سرعت بلند شدم و داد زدماِنگار تازه فهمیدم چه بالیی 

 .نه،اون هنوز زنده س-

 :،ملحفه رو از صورتش کشیدم کنار و با عجز گفتمدویدمِ به سمتِ برانکارد

امان توروخدا چشمهاتو باز کن و بگو که همه ی اینا یه کابوسِ وحشتناکه،توروخدا م-

یگه تنهای تنها تو من د .مامان بعد ازبلند شو و بگو داشتی باهام شوخی میکردی

بیدارشو مامان،چرا انقدر خوابت سنگین !میشم،دیبا دوستم نداره و تو بری اونم میره

 ...شده؟مامان

 :ریخت گفتدیبا دستمو گرفت و همونطور که اشک می

 .کامبیز توروخدا آروم باش،بزار ببرن مادرتو اون دیگه زنده نیست-

 :با خشم نگاهش کردم و گفتم

 .زاره پس انقدر دروغ تحویلم نده دیبای معرفت نیست،منو تنها نمیاون ب-
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 دوباره برگشتم به سمتِ مادرم و تکونش دادم تا شاید بلند بشه اما هیچ تکونی

.دوتا از اون پرستارها از مادرم جدام کردند و دوباره ملحفه رو کشیدند رو خوردنمی

تا نبرنش،دیبا از پشت بغلم کرد و زدم یم.مادرم رو بردند و من فقط داد صورتش

!برگشتم به سمتش و چقدر آرامش گرفتم از این آغوش که دیگه برام غریب نبود

 :ریختم گفتمهمونطور که اشک می

 !دیبا هیچ جا نرو-

 چشمهاش تو چشمهام دو دو زد و سکوت کرد،اِنگار تو بد مخمصه ای گیرش انداخته

 :.دوباره زبون باز کردم و گفتمبودم

 !ازت خواهش میکنم ترکم نکن دیبا-

 هشتم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و نهم]

 

 ''دیبا''

خوام دونستم چطوری بهش بفهمونم که نمیهمونطور تو چشمهاش خیره بودم و نمی

کردم این کامبیزِ که روبروم ایستاده و داره ازم .اِنگار هنوز هم باور نمیپیشش بمونم

نزارم،هنوزم وقتی یادِ آزار و اذیتاش میفتم حسِ درد تو بند کنه تنهاش خواهش می

خواستم بیشتر از این سکوت کنم و .دیگه نمیپیچه و منو از پا درمیارهبند وجودم می

!دهن باز کردم و فهموندم که تصمیم گرفتم ازش جدا بشمباالخره باید بهش می

سمتِ دستشویی و با تمامِ  خواستم حرف بزنم که باز حالم بد شد و به سرعت دویدم
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فهمیدم .اصالً نمیشدمتوان عُق زدم،دیگه داشتم از این همه حالت تهوع عصبی می

 :.کامبیز باز نگران اومد دمِ درِ دستشویی و پرسیدچمه و دیگه واجب بود برم دکتر

 تو امروز چته؟چرا همش حالت بده؟-

 :فتشونه ای باال انداختم و از دستشویی خارج شدم که گ

 .شه کهبیا ببرمت دکتر،اینطوری نمی-

 :دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم

خواد تو خودتو به زحمت بندازی.االن باید بری دنبالِ کارای دفن و خودم میرم،نمی-

 .کفن مادرت

 :عصبی دستمو از پشت کشید و صورتشو نزدیکِ صورتم کرد،بعد خیلی آروم گفت

 !برمت دکترپس االن میای می یادت نره که تو هنوز زنِ منی-

اشتم ددوباره اِنگار اون کامبیزِ خشن برگشته بود که ازش ترسیدم و لبم لرزید،باز 

 :کردم که فهمید و منو کشید تو آغوشش و با لحنِ مهربونی گفتبغض می

 .ببخشید،ببخشید دیبا-

شش جدا !آروم خودمو از آغوتو آغوشش گریه کردم و عجیب آغوشش برام غریب بود

 :کردم و گفتم

،من چند روزِ دیگه من باید برگردم خونه وگرنه رامیال و مامان نگران میشن-

 !ماده کنی کامبیزدم پس بهتره خودتو آدرخواستِ طالق می

 :با چشمهای گشادشده از حیرتش ناباورانه نگام کرد و زیرِ لب گفت

 !طالق؟-
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 :سرمو به معنیِ تایید تکون دادم و گفتم

 !طالق آره-

م بعد هم رومو ازش برگردوندم و رفتم سمتِ در،این قصه ی تلخ باید یه جایی تمو

!صدای گریه ش توی گوشم پیچید و پاهام رو به جلو شد و امروز همون روز بودمی

.از درِ حیاط که رفتم کردم برنگردم و به پشتِ سرم نگاه نکنمحرکت دادم و سعی می

 .بستم و خاطراتِ این خونه هجوم آوردند به ذهنمبیرون،درو محکم پشتِ سرم 

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

 ....تمام شد

 تمامِ خاطراتِ تلخِ تورا

 گوشه ای از ذهنِ خسته ام دفن میکنم

 و خاک میپاشم روی چشمهایی

 که خودت از من ربودی

 شومو باز از نو بینا می

 به دنیایی که تو

 !....کشینفس نمی دیگر در آن

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 نهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و دهم]
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 ''شادی''

زش اهنوز از اون روزی که زنگ زدم خونه ی دیبا و خرابکاری شد عصبی بودم و باید 

.بعد از خوردنِ دو .پس تلفن رو برداشتم و بدونِ تردید شماره گرفتمخواستمعذر می

 :و وقتی صداشو شنیدم هول شدم و سکوت کردم که گفت بوق رامیال جواب داد

 زنید؟بفرمایید؟چرا حرف نمی-

 :بازم سکوت کردم که گفت

 !مردم آزار-

 :و خواست قطع کنه که گفتم

 !آقای مقدم؟-

 :سکوت شد و بعد رامیال گفت

 !خانم احتشام شمایید؟-

 :به آرومی جوابشو دادم

 .بله خودمم-

 .دونستم شما هستیدرف زدم آخه نمیببخشید واقعاً اگه بد ح-

 :خنده ی کوتاهی کردم و گفتم

 .نه بابا اشکالی نداره تقصیرِ خودم بود که حرف نزدم-

 خب حاال کاری داشتید که تماس گرفتید؟-

 :مکثِ کوتاهی کردم و بعد گفتم
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راستش زنگ زدم برای هفته ی پیش از خانم مقدم عذرخواهی کنم،آخه من -

 .شما از بستری بودنشون بی خبرید دونستم کهنمی

 :سریع گفت

 !نه،نه اتفاقاً خوب کاری کردید که گفتید شما جونِ خواهرم رو نجات دادید-

 :با تعجب پرسیدم

 !چطور؟-

 .باید ببینمتون تا براتون تعریف کنم-

 .باشه حتماً-

 !پس لطفاً آماده باشید تا یک ساعتِ دیگه میام دنبالتون-

 :با تعجب گفتم

 !همین امروز؟-

 آره خانمِ مقدم،شما مشکلی دارید؟-

 :کمی مکث کردم و بعد گفتم

 .مونمنه،نه من حاضر میشم و منتظرتون می-

 .باشه پس فعال خداحافظ-

تونستم تا وقتی ،شاهرخ نبود و میخداحافظی کردم و تلفن رو گذاشتم سرجاش

اومد و بشم،از رامیال خوشم می تا حاضر .پس سریع به اتاقم رفتمبرنگشته برم و بیام

.بهترین مانتومو تنم کردم به همراهِ بهترین روسریم و کمی ذوق داشتم واسه دیدنش

 :ید.از اتاقم رفتم بیرون و پایینِ پله ها با مادرم برخورد کردم که پرسهم آرایش کردم
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 ری؟کجا می-

 :نگاهی به سرتاپاش انداختم و آروم گفتم

 ! خواهرِ مقدم رو ببینمخوام برم بردارِمی-

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 خوای شاهرخ اَلَم شنگه به پا کنه؟می-

 :دستشو گرفتم تو دستم و گفتم

 .فهمهمامان جون شما اگه چیزی نگی شاهرخ نمی-

 :سری به تاسف تکون داد و گفت

 .باشه،فقط زود برگرد تا شاهرخ برنگشته-

 :صورتشو بوسیدم و گفتم

 .امانِ گلمچشم م-

شینش و از خونه رفتم بیرون،رامیال اومده بود.به اطراف نگاهی انداختم و سوارِ ما

 .شدم

 دهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و یازدهم]

 

 :راه که افتاد گفتم

 .سالم آقای مقدم-
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 :کرد جوابمو دادهمونطور که به روبرو نگاه می

 سالم خانم احتشام،خوبید؟-

 :ملبخند زدم و گفت

 .آره خوبم،فقط دلم برای دیبا جون تنگ شده-

 :اونم لبخند زد و گفتم

 .گرده کالسانشااهلل از فردا برمی-

 :با خوشحالی خندیدم و گفتم

 .خیلی عالیه-

 :مکثی کردم و بعد با کنجکاوی پرسیدم

 !حاال منظورتون از نجات دادنِ جونِ خانمِ مقدم چی بود؟-

 :گفتقیافه ش رو غم گرفت و بعد 

 .گم چه اتفاقی افتادهبزارید بریم یه جای دنجی بشینیم بعد براتون می-

،اما من خیلی کنجکاو بودم که بفهمم چی باشه ای گفتم و دیگه بینمون سکوت شد

.بعد از مدتی که تو راه بودیم کنارِ رستورانِ شده که رامیال بخاطرش ازم تشکر کرد

 :شیکی نگه داشت و گفت

 .دیمخب دیگه رسی-

 :به اطراف نگاهی انداختم و گفتم

 رستوران چرا؟-

 :لبخندی تحویلم داد و گفت
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 .آخه من گرسنه م گفتم با یه تیر دوتا نشون بزنیم-

با  سری به معنای فهمیدن تکون دادم و از ماشین پیاده شدم،رامیال هم پیاده شد و

تیم و رامیال هم واردِ رستوران شدیم.خیلی بزرگ و مدرن بود،سرِ یه میز نشس

.برای خودش کباب سلطانی سفارش داد و منم گارسون رو صدا کرد تا سفارش بدیم

.بعد که گارسون رفت رامیال تکیه داد به صندلی و دستاشو قفقازی سفارش دادم

 :گذاشت روی میز،نگام کرد و گفت

 .قضیه ی دیبا مفصله-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .کنمبا کمالِ میل گوش می-

 :میقی کشید و گفتنفسِ ع

دو سه ماه پیش دیبا یه پسرو بهمون معرفی کرد و گفت عاشقشه،ما هم خوشحال -

بودیم که دیبا عاشق شده و گذاشتیم کامبیز بیاد خواستگاری و بعدشم عقد 

بول .کامبیز اصرار کرد که دیبا رو ببره خونشون و ما هم بخاطرِ خوشحالیِ دیبا قکردند

ما تماس رو مثلِ کبک کرده بودیم زیرِ برف تا اینکه اونروز ش کردیم و تا االن سرمون

.تازه فهمیدیم که کامبیز باعثِ کوریِ گرفتی و مارو از خواب خرگوشی بیدار کردین

اده و دیبا شده و به قصدِ انتقام اومده با دیبا ازدواج کرده،تو این مدتم عذابش د

.اگه شما به ما ن بستری بودهبخاطرِ کتکِ بدی که زده بودتش دیبا تو بیمارستا

موند و زجر میکشید و برای اینکه ما نمیگفتید شاید حاال حاالها دیبا تو اون خونه می

 !یستنبینه و دیگه نابینا .االنم دیبا داره میکردعذاب نکشیم سکوت می

از  شهم از شنیدنِ زندگیِ سختِ دیبا ناراحت شدم و هم با شنیدنِ بیناییِ دوباره 

 :.برای همین گفتمحالی رو پاهام بند نبودمخوش
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بینه و واقعاً متاثر شدم از زندگیِ عذاب من واقعاً خوشحالم که دیبا جون داره می-

 .آورش،انشااهلل که از این به بعد با خوشی زندگی میکنه

ا مرامیال از احساسِ خوشحالی و همدردیم تشکر کرد و همون موقع غذا رو آوردن و 

 .دیم به خوردن در حالی که توی دلم از بودن با رامیال خوشحال بودمهم شروع کر

 یازدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و دوازدهم]

 

 ''شاهرخ''

 :واردِ خونه شدم و بلند سالم کردم که مادرم دستپاچه جلوی روم ظاهر شد و گفت

 !اِ سالم،تو چرا اِنقدر زود اومدی خونه؟-

 :دمچشمهامو ریز کردم و پرسی

 اتفاقی افتاده؟-

 :بالفاصله گفت

 !نه،نه فقط تعجب کردم انقدر زود اومدی-

 :نیاوردم و پرسیدم زد اما به روی خودمبا اینکه مشکوک می

 شادی کو؟-

 :رنگش پرید و با مِن مِن گفت

 ....چیزه....ببین...خب-
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 :کالفه گفتم

 .مامان انقدر مِن مِن نکنید لطفاً و کامل جواب منو بدید-

 :لبشو به دندون گرفت و بعد گفت

 !رفته بیرون-

 :دوباره با چشمهای ریزشده نگاهش کردم و پرسیدم

 کجا؟با کی؟-

 :یکم این دست و اون دست کرد و بعد گفت

 !خب راستش....راستش با داداشِ این دختره رفته بیرون-

 :اخمهام رفت تو هم و با خشم گفتم

 !داداشِ کدوم دختره؟-

 .ستادِ موسیقیش دیگهبابا همین ا-

 :اسمِ دیبا اومد کنجکاو شدم و پرسیدم

 چیکار با اون داشت؟-

 :مادرم شونه ای باال انداخت و گفت

 .دونمواال نمی-

 عصبی چشمهامو بستم و بعد از کشیدنِ پوفِ کالفه ای از کنارِ مادرم رد شدم و

 :فتداشتم از پله ها میرفتم باال تا واردِ اتاقم بشم که مادرم گ

 .شاهرخ مادر وقتی اومد چیزی بهش نگی از من اجازه گرفت-
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و جیبم تبیشتر اعصابم خورد شد و از پله ها رفتم باال و واردِ اتاقم شدم،گوشیمو از 

،بیش از پیش اعصابم خورد شد و کلِ درآوردم و زنگ زدم به شادی که جواب نداد

.با عصبانیت از نکه شادی اومدطولِ اتاقو قدم زدم و همش چشمم به ساعت بود تا ای

له ها داد پاتاقم رفتم بیرون و دیدم که شادی داره از پله ها میاد باال از همون باالی 

 :زدم

 کدوم گوری بودی تا حاال؟-

رده ها چنان از جا پرید که وسطِ پله ها نزدیک بود بخوره زمین اما دستشو گرفت به ن

چون بازم  یدم سمتش و دستشو گرفتم.منم سریع دوو از افتادنش جلوگیری کرد

 .نزدیک بود بیفته

 دوازدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سیزدهم]

 

همونجوری که دستشو گرفته بودم تو صورتش خیره شدم اما اون نگام 

 :کرد،باالخره دستشو کشیدم و از پله ها بردمش باال.مادرمم از پایین گفتنمی

 .شاهرخ توروخدا ولش کن-

 :من بی اهمیت بردمش داخلِ اتاقم و دستشو به شدت ول کردم و گفتماما 

 .شنومخب حاال می-

 :ار کردمزد که دوباره تکرسرش همونطور پایین بود و حرف نمی

 .شادی میشنوم-
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 :باالخره سرشو آورد باال و نگام کرد،چشمهاش پر از اشک شده بود که گفت

ن روز که گند زدیم عذرخواهی کنم که من زنگ زدم خونه ی دیبا جون بخاطرِ او-

.منم کنجکاو شدم و برادرش گفت شما کار خوبی کردین و باعثِ نجاتِ دیبا شدین

نم پرسیدم یعنی چی که گفت قضیه ش مفصله و بیاین همو ببینیم تا براتون تعریف ک

 .و منم قبول کردم

 :با اینکه عصبی بودم اما کنجکاویم به عصبانیتم چربید و پرسیدم

 !حاال قضیه چی بود؟-

 :سری به تاسف تکون داد و گفت

دیبا جون خیلی سختی کشیده،مثلِ اینکه یه پسره باعثِ کوریش میشه ولی اینا -

دیبا  خودشون نمی دونستن و تازه فهمیدند.بعداً هم پسره برای انتقام گرفتن نزدیکِ

یبا .بعدشم پسره دمیشه و با تهدید مجبورش میکنه باهاش ازدواج کنه و عقد میکنند

اینکه  رو میبره خونه ی خودش و با هم زندگی میکردند و پسره دیبا رو زجر میداده تا

اینکه  یه روز انقدر دیبارو میزنه و دیبا بستری میشه اما خبر خوبش اینه که بعد از

 .بینهبِهوش میاد چشمهاش می

 :یدمه با ناباوری پرسهیچکدوم از حرفهایی که شادی زد برام مهم نبود جز یه چیز ک

 !یعنی االن دیبا شوهر داره؟-

 :شادی با ناراحتی سرشو تکون داد و گفت

 .آره طفلک اما داداشش میگفت میخوان طالقشو بگیرند-

 :فهمیدم چی داره میگه فقط بی حال و توان دستمو تکون دادم و گفتمدیگه نمی

 .برو بیرون شادی،درو هم ببند-
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 از اتاق رفت بیرون و من وِلو شدم رو تختم،خیره شدم به شادی با تعجب و گیجی

زد و عصبی بود افتادم .یادِ اون روز که داشت با گوشی حرف میشدسقف و باورم نمی

.حتی تو ذهنمم وقتی به شوهرداشتنِ دیبا زدهپس حتما داشته با شوهرش حرف می

بلند شدم درِ اتاقمو  .یکدفعه چنان زد به مخم که از جاشدمفکر میکردم عصبی می

دونم .نمیقفل کردم و کلِ وسایلِ اتاقمو زدم به در و دیوار و اتاق رو داغون کردم

رمو دستم به کجا خورد و بُرید،بی اهمیت به خونی که می اومد نشستم کفِ اتاق و س

خوردم و دیبا کسی بود که با شنیدنِ .همش داشتم به درِ بسته میگرفتم تو دستام

 !تعهله داغون شدماینکه م

 سیزدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهاردهم]

 

 ''دیبا''

بی به آباید میرفتم شرکت پس از جا بلند شدم و خواستم از اتاقم بیام بیرون تا برم 

دست و صورتم بزنم که دوباره حالت تهوع اومد سراغم و دویدم سمتِ دستشویی و 

 :نگرانی از پشتِ در پرسیدباز هم عُق زدنام شروع شد،مادرم با 

 دیبا خوبی؟-

 :به سختی جوابشو دادم

 !خوبم مامان،خوبم-
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به صورتِ رنگ پریده م داخلِ آینه نگاه کردم و آپ پاچیدم روش،حالم اصالً خوب 

.از دستشویی خارج شدم و همون موقع رامیال واردِ خونه شد و با دیدنِ قیافه م نبود

 :پرسید

 باز حالت بهم خورد؟-

 :ری به معنای تایید تکون دادم که گفتس

 .حاضر شو ببرمت بیمارستان-

 :لبخندی به قیافه ی نگرانش زدم و گفتم

 !ولش کن رامی،خوبم-

 :چشم غره ای بهم رفت و گفت

 .دیبا خواهشاً لج نکن و حاضر شو-

ق .لباسهامو عوض کردم و داشتم از اتاباشه ای گفتم و رفتم داخلِ اتاقم تا حاضر بشم

م که می اومدم بیرون که دوباره حالم بد شد و رفتم سمتِ دستشویی و اِنقدر عُق زد

 :.رامیال عصبی از پشت در گفتکردم دل و روده م میخواد بیاد باالاحساس می

 .با این حالش هِی لجم میکنه میگه خوبم-

 :از دستشویی اومدم بیرون که مادرم محکم زد تو صورتش و گفت

 .،سریع باید بریم بیمارستانه رنگت مثلِ گچ سفید شدهخدا مرگم بد-

،سوارِ ماشینِ رامی شدیم و راه افتادیم باشه ای گفتم و سه تایی از خونه رفتیم بیرون

شدم که .بینِ راه چندبار حالم بد شد و دیگه داشتم دیوونه میسمتِ بیمارستان

گرفت و رفتیم داخل اتاقِ  ی رفت یک وقت.با هم داخل شدیم و رامباالخره رسیدیم

 :عاینه کرد و بعد روی کاغذ چیزی نوشت و گفت.دکتر چندتا مدکتر
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 .برین این آزمایش رو انجام بدید و جوابشو برام بیارید-

اعت باشه ای گفتم و رفتیم آزمایشگاه و آزمایش رو انجام دادم و پرستار گفت یک س

زد و مادرم دستای منو گرفته دم می.رامی طورل راهرو رو قدیگه جوابش حاضر میشه

کردم چرا باید آزمایش بود تو دستش و نگران بود و من هِی داشتم فکر می

م رو گرفت و با خودم گفتم شانسم نداری دیبا خانم دادم؟نکنه مریضم؟غم چهرهمی

!اما سریع سرمو تکون بری اونوقت باید مریضی بگیریتازه داری از دیدن لذت می

 .ین فکر و خیاالتِ مسخره از ذهنم بره بیروندادم تا ا

گه یک ساعت گذشت و جواب آزمایش رو گرفتیم و بردیم برای دکتر،اونم نگاهی به بر

 :ی آزمایش انداخت،لبخندی زد و گفت

 !مبارکه عزیزم-

 :گیج پرسیدم

 !چی مبارکه خانم دکتر؟-

 :لبخندش بزرگتر شد و گفت

 !تو بارداری عزیزم-

 چهاردهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پانزدهم]

 ��آغوش غریب??

مات شده خیره ی صورتِ دکتر بودم و حتی توانِ حرف زدن نداشتم،یادِ اون شبِ 

 :کذایی افتادم و باز هم حالم بد شد و دکتر به گوشه ی اتاقش اشاره کرد و گفت
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 .سریع برو اونجا-

خل دم یه دستشویی کوچک بود،دااز جا بلند شدم و رفتم به همون سمت و درو باز کر

ه دیگه شدم،درو بستم و باز هم عُق زدم اما اینبار اشکم ریختم برای دلِ بیچاره م ک

فهمیدم داره چه اتفاقی میفته،فقط داشتم به .اصالً نمیتوانِ این همه درد رو نداشت

 !بزنمکردم که بچه ی کامبیز توی شکمِ منه و دیگه باید قیدِ شاهرخ رو این فکر می

اشکام بیشتر روی گونه م روون شد و باز هم عُق زدم.از دستشویی که خارج شدم 

 :دکتر نگاهی به صورتم انداخت و گفت

راتون بیه سِرُم براتون مینویسم همین االن از داروخانه تهیه کنید و برین تزریقات -

 .آماده ش کنن تا بهتر بشید

زدم ولی رامی بجای من جوابِ دکتر رو یمنکه فقط خیره به یه نقطه بودم و حرف نم

 :داد

 .حتما آقای دکتر-

 :از اتاقِ دکتر که خارج شدیم رامی عصبی گفت

 این عوضی مگه به تو دستم زده بود؟-

 :دادم جوابشو ندم که گفتسرم رو به زیر انداخته بودم و ترجیح می

 .من میرم سِرُمِتو بگیرم-

 :تش و گفتدور که شد مادرم دستمو گرفت تو دس

 !غصه نخور مادر،بچه خیلی شیرینه-

 :لبم لرزید و با صدای خش داری از بغض گفتم

 !نه وقتی که پدرش کامبیز باشه-
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 :سرمو گرفت تو آغوشش و گفت

 .گیریمخودتو انقدر اذیت نکن دخترم،هر چی هم بشه ما طالقتو ازش می-

 :اشکهام دوباره روون شد رو گونه م و زیرِ لب گفتم

 !اما باید نُه ماه صبر کنم-

 :رامیال برگشت و وقتی چشمهای پر از اشکمو دید چشم غره ای رفت و گفت

 .بلند شو بریم تزریقات،اِنقدر هم گریه نکن-

دم روی از جا بلند شدم و همراهش رفتم تزریقات،واردِ اتاقِ تزریقات شدم و دراز کشی

.قیافه ی ماتم ام وصل کرد و رفترو بر .بعد پرستاری اومد و سرمیکی از تختهای اونجا

کرد تنهاش نزارم و زده ی کامبیز اومد جلوی چشمم وقتی که داشت التماس می

بیشتر اشک ریختم چون االن به نفعش شده بود و نُه ماهِ دیگه باید تحملش 

!حاال باید .چشمهامو با درد بستم و با خودم فکر کردم که چقدر من بدبختمکردممی

فهمید و مطمئناً تنها گفتم یانه؟اصالً شاید بهتر بود بهش نگم ولی باالخره مییبهش م

کسی که از این قضیه کلی خوشحال میشد کامبیز بود.عصبی چشمهای خسته مو 

 !بستم و انقدر خسته شده بودم که خواب منو با خودش برد

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

 شود کمیو می

 ام بودفقط کمی آر

 میانِ تمامِ این ناآرامی هایی

 گیردکه ذره ذره جانم را می

 کندو با تمامِ توان پرتم می
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 !؟در آغوشت....

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 پانزدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شانزدهم]

 

 ''فَریا''

نه آی امروز قرار بود صدرا بیاد خواستگاریم و کلی استرس داشتم،صدبار خودمو داخلِ

!باز یادِ دیبا فهمیدم چیکردم یه چیزی کمه اما نمینگاه کردم و باز هم احساس می

کشید اونوقت من شاد و خرم منتظرِ افتادم و حالم بد شد،دیبا داشت زجر می

کردم مادرم .همونطور که به قیافه ی ماتم زده م داخلِ آینه نگاه میخواستگارم بودم

 :بیش از حد گفتواردِ اتاق شد و با یه ذوقِ 

 !فَریا یه خبرِ خوب دارم برات-

 :از اون همه ذوقش منم ذوق زده شدم و پرسیدم

 چه خبری مامان؟-

 :اومد نزدیک تر و گفت

 !دیبا بینایی شو به دست آورده-

اول کمی مات شدم و بعد کم کم مغزم راه افتاد و از خوشحالی جیغ کشیدم،دیبا 

 :.بعد از کلی باال و پایین پریدن پرسیدمیم بوددید و این بهترین خبرِ زندگمی

 آخه چطور این اتفاق افتاد؟-
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 :مادرم شونه ای باال انداخت و گفت

واال نمیدونم،عمه ت زنگ زد گفت میخوان برای برگشتنِ بینایی دیبا یه جشن -

 .بگیرند و ما رو هم دعوت کردند

 کِی هست حاال؟واقعاً؟!-

 .فرداشب-

 :لی دورِ خودم چرخیدم که مامانم گفتدوباره با خوشحا

 .خب دیگه بجای اینکارا مثلِ دخترای خوب بشین االن خواستگارات میان-

خیلی باشه ای گفتم و مادرم که از اتاق خارج شد دوباره از شادی رو پا بند نبودم،

دونستم باید چجوری جلوی لبخندهای گاه و بیگاهم رو خوشحال بودم و نمی

.به کردم برای دیبایگه کمی خیالم راحت شده بود و احساسِ خطر نمی.حاال دبگیرم

.لبمو دقیافه ی بهم ریخته م داخلِ آینه نگاه کردم و همون موقع آیفون به صدا دراوم

.صدرا و عمه به دندون گرفتم و سریع قیافه م رو درست کردم و از اتاق رفتم بیرون

رایی از احوال پرسی روی مبالی داخلِ پذیرویا به همراه شوهرعمه وارد شدند و بعد 

.صدرا زیرچشمی نگام کرد و لبخند زد،منم سرخ شدم و سرمو به زیر نشستیم

.از خودم که مثلِ دختربچه ها خجالت کشیده بودم تعجب کردم و خنده م انداختم

کردم .بزرگترها حرفهاشون رو شروع کردند و من فقط داشتم به دیبا فکر میگرفت

!کمی از جا پریدم و به مادرم که کنارم نشسته بود نگاه ی به پهلوم خوردکه دست

 :کردم،چپ چپ نگام کرد و گفت

 .برید با صدرا یه گوشه حرف بزنید-

دیگه  لبمو به دندون گرفتم از خجالت و از جا بلند شدم.به همراهِ صدرا رفتیم سمتِ

 :فتگو آروم .صدرا نگام کرد ی سالن و پشتِ میزِ نهارخوری نشستیم
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 .امروز خیلی خوشگل شدیا-

 :دوباره سرخ شدم و سکوت کردم که گفت

 !دونستمخجالتم بلد بودی بکشی و من نمی-

 :خنده م گرفت و گفتم

 .اذیتم نکن صدرا-

 .چشم خانم-

 :سرمو آوردم باال،نگاش کردم و گفتم

 فهمیدی دیبا میتونه ببینه؟-

 :با خوشحالی سرشو تکون دادو گفت

 .ره قبلِ اومدن به اینجا خاله زنگ زد و خبر دادآ-

 :نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم

 کلی براش خوشحالم صدرا،تو چی؟-

 :اونم لبخند زد و گفت

 .منم خوشحالم،خیلی خیلی-

 شانزدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفدهم]

 

 :خندیدم اما یکدفعه یادِ کامبیز افتادم و گفتم
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 جود داره،اونو باید چیکار کنیم صدرا؟اما بازم کامبیز و-

 :سری تکون دا و گفت

 !ازدواج کرده فهمم دیبا چرا باهاشدونم،اصالً نمیمن واقعاً نمی-

 .رسمکنم به نتیجه ای نمیمنم همین احساس رو دارم و هرچقدر فکر می-

 :نگام کرد و با شیطنت گفت

 !شما زیاد فکر نکن برای مغزت خوب نیست-

 :ده م گرفت و گفتمبازم خن

 .بی مزه-

 :اونم خندید و گفت

ده ی مثالً اومدیم اینجا در موردِ آینده مون حرف بزنیم بجاش داریم درباره ی آین-

 .زنیمدیبا حرف می

 .خب آخه اونم مهمه-

 .آره مهمه اما االن وقتش نیست-

 :سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم

 .وشمخب حاال بفرمایید من سراپاگ-

 :نگام کرد و هیچی نگفت که پرسیدم

 چی شده؟رو صورتم چیزیه؟-

معلوم بود جلوی خنده شو گرفته و هِی لبشو به داخلِ دهنش میبرد تا نخنده که 

 :گفتم



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

457 

 

 خوای بخندی؟صدرا اذیت نکن دیگه چرا می-

 :باالخره طاقت نیاورد و پِقی زد زیرِ خنده و بریده بریده گفت

 !چشم....نداره یه...چش...مت...خطِ-

قدر بعد هم غش کرد از خنده که من دوباره سرخ شدم و تازه فهمیدم چی کم بوده،اِن

.خودمم هول بودم که یک چشمم رو خط چشم کشیده بودم و یکیو نکشیده بودم

 :خنده م گرفت و گفتم

 .خیلی لوسی صدرا-

 .خب به من چه آخه تو حواس پرتی-

 :اون گفتبازم خندیدم و هیچی نگفتم که 

 .تونیم قشنگ صحبت کنیم،بهتره برگردیم پیشِ بقیهمثلِ اینکه ما نمی-

خندیدیم برگشتیم پیشِ بقیه و سری به معنای موافقت تکون دادم و همونطور که می

 :شوهرعمه با دیدنِ خنده هامون گفت

 .خب از این خنده ها معلومه که باید دهنمونو شیرین کنیم-

 :سرخ شدم و سرمو به زیر انداختم که عمه م گفتمن دوباره از خجالت 

 .مبارکه-

.همه با خوشحالی شیرینی برداشتند و بعدش خانواده ها و مامانم شیرینی تعارف کرد

.از االن تاریخ عقد رو مشخص کردند و قرار شد که تو هفته ی دیگه برگزار بشه

 دم و حتی فکرشمکراسترس گرفته بودم و دل تو دلم نبود،من داشتم ازدواج می

!خندیدم و نگاش کردم،دوستش کردم که مردی که همسرم میشه صدرا باشهنمی

 .داشتم
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 هفدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هجدهم]

 

 ''دیبا''

.اعصابم بهم ریخته بود و رامیال منو رسوند دمِ شرکت و بعد از کلی سفارش رفت

شوهر داشتم االن حامله هم بودم و اینکه  دونستم باید چیکار کنم،عالوه برنمی

دونستم اگه بفهمه چه عکس العملی شاهرخ از هیچ کدوم اینا خبر نداشت و نمی

.به منشی سالمی کردم و درِ اتاقِ شاهرخ رو زدم و وارد شدم،به ده از خودشنشون می

ق شد.بوی سیگار و دودش کلِ اتامحضِ ورودم به سُرفه افتادم و حالم باز داشت بد می

 رو پُر کرده بود،عصبی نزدیکش شدم و سیگارو از دستش گرفتم و پرتش کردم داخلِ

.خیره شد تو چشمهام و قلبم رو دیوونه کرد،منم انگار هیپنوتیزم شده سطلِ آشغال

.باالخره کم آوردم و سرمو به زیر انداختم،بعد بودم که نمی تونستم چشم ازش بردارم

کردم اما به .تو تمامِ مدت سنگینیِ نگاهشو حس میمهم رفتم رو مبلی که باید نشست

.روزنامه ی روی میز رو برداشتم و خواستم شروع به خوندن روی خودم نمی آوردم

 :کنم که صداشو شنیدم

 !دارم روانی میشم-

نم با تعجب نگاهش کردم و با چشمهام ازش سوال کردم که چرا داری روانی میشی؟!او

 :نگام کرد و بعد گفت

 !اش نمی فهمیدم چه خبرهک-

 :دم.برای همین پرسیشدم چون منظورشو نمی فهمیدمداشتم گیج و عصبی می
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 ؟منظورتون از این حرفها چیه آقای احتشام-

از پشتِ میزش بلند شد و اومد طرفم،بعد روی صورتم خم شد و من چسبیدم به 

 :مبل.بعد در نزدیکترین فاصله خیره تو چشمهام پرسید

 !نگفتی؟ چرا بهم-

ام پبوی عطرش از اون فاصله دیوونه کننده بود،قلبم تند تند میزد و دستمو کنارِ 

 مشت کرده بودم تا از لرزشش کم کنم.حتی قدرتِ تکون خوردن نداشتم چه برسه به

 :و دوباره گفت .اما شاهرخ دست بردار نبودحرف زدن

 !دیبا جوابِ منو بده و بیشتر از این دیوونه م نکن-

 :مهامو بستم و به سختی لب باز کردمچش

 !نمی فهمم چی میگید-

 .چشمهاتو باز کن لعنتی-

 :با تعجب چشمهامو باز کردم که گفت

 چرا نگفتی شوهر داری؟-

پاهام شروع کرد به لرزیدن و قلبم دیوونه وار خودشو به قفسه ی سینه م 

ترسیدم روزی که می.شاهرخ از کجا فهمیده بود که من ازدواج کردم؟!از کوبیدمی

دیگه  سرم اومده بود و بدیش به این بود که خودم موضوعو بهش نگفتم و از زبونِ کسِ

.فقط سکوت کردم و نمیتونستم جوابشو بدم که در کمالِ ای این قضیه رو شنید

 :ناباوری شونه هامو گرفت تو دستش،به شدت تکونش داد و فریاد زد

 چرا نگفتی دیبا؟چرا نگفتی؟-
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ام پر از اشک شد و بازم سکوت کردم،شاهرخ هم هر لحظه عصبی تر از لحظه چشمه

 :شد و دوباره سرم داد زدی پیش می

 .گریه نکن لعنتی،فقط حرف بزن-

 :طاقت نیاوردم و منم داد زدم

 !مترسیدم لب باز نکردچون اون ازم خواست نگم،چون ازش می-

 هجدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و نوزدهم]

 

 :کرد پرسیدشونه هامو وِل کرد و همونطور که با چشمهای ریز شده ش نگام می

 چرا همچین چیزیو ازت خواست؟-

خواست ازت انتقام بگیره،چون میخواست عاشقِ من بشی و تهش بفهمی چون می-

 !شوهر دارم و ضربه بخوری

 :با ناتوانی افتاد روی مبلِ کنارِ من و پرسید

 ی دیبا؟تو باهاش همکاری کرد-

 :لبم لرزید و نتونستم چیزی بگم که دوبار پرسید

 فقط بگو باهاش همکاری کردی؟-

 :یه قطره اشک چکید رو گونه م و گفتم
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نه،خودتم دیدی که چندبار بهت گفتم عاشقِ من نشو اما تو خودت به حرفم گوش -

 .ندادی

 :دستی الی موهاش کشید و پرسید

 یره؟خواست ازم انتقام بگاصال چرا می-

 :نگاهمو ازش دزدیدم و گفتم

 !بخاطرِ خاطره-

 :صدای متعجبش پیچید تو گوشم

 !خاطره-

 :دوباره تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم

بینه برای همین اون قبال خاطره رو دوست داشته و مرگشو از چشمِ تو می-

 !خواست ازت انتقام بگیرهمی

 :پوزخندی زد و گفت

 !دونن؟فهمم چرا همه منو مقصر میمتون،نمیواقعاً خنده داره کارای ه-

 :بالفاصله گفتم

 !من تورو مقصر نمی دونم-

 :نگام کرد و گفت

 فتی؟گدونی،یادت نیست بهم چی چرا تو هم منو مقصر می-

 :سرمو به سرعت به طرفین تکون دادم و گفتم

 .اونجوری گفتم تا ازم متنفر بشی،تا دوستم نداشته باشی-
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هیچی نگفت،یکدفعه حالم بد شد و دویدم سمتِ دستشویی کوچکِ  فقط نگام کرد و

ر ایستاده کنارِ اتاقش و باز هم عُق زدم.وقتی به صورتم آب زدم و اومدم بیرون کنارِ د

 :بود،نگام کرد و پرسید

 رفتی دکتر؟-

 :سرمو به معنیِ آره تکون دادم که پرسید

 دکتر چی گفت؟-

 :گفتم با چشمهای پُر از اشک نگاهش کردم و

 !من حامله م-

 .بهش گفتم چون دیگه نمی خواستم اینو از زبونِ کسِ دیگه ای بشنوه

.چشمهای به خون ماتش برده بود و از جاش حتی یک میلی متر هم تکون نمی خورد

 :نشسته ش خیره ی چشمهای پُر از اشکم بود و زیرِ لب تکرار می کرد

 ....حامله س،حامله س،حامله س-

ک می ریختم و دوست نداشتم عذابش بدم پس کیفمو از روی مبل منم فقط اش

 :برداشتم و گفتم

 !رم تا باعثِ عذابت نشم شاهرخمن از اینجا می-

 نوزدهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیستم]
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.به سرعت رفتم سمتِ در که دستمو از پشت کشیدرومو ازش برگردوندم و داشتم می

 !تادم تو بغلشسرم برگشت به سمتش و اف

نمیتونستم خواست بهم بخوره.قلبم انگار از حرکت ایستاد و دستام یخ زد،حالم باز می

 :از تو آغوشش جُم بخورم،خواستم خودمو از آغوشش بکشم بیرون که آروم گفت

 !فقط یک دقیقه دیبا،فقط یک دقیقه همینطوری بمون-

ه شده بود و تمومِ وجودم ایستادم و بوی عطرشو نفس کشیدم،قلبم انگار دیوون

شد و احساس می کردم دارم خواب .این چیزارو به هیچ وجه باورم نمیلرزیدمی

.آروم دمِ ،انتظارِ هر حرکتی رو داشتم به غیر از این کاری که شاهرخ کردبینممی

 :گوشم گفت

 !گم؟تو با اون نی نی کوچولوی توی شکمت مالِ منی،می فهمی چی می-

شام شک داشتم،سرمو از روی سینه ش برداشتم و تو چشمهاش نگاه اِنگار به گو

 :کردم که گفت

 !فقط مالِ من-

 :خودمو ازش جدا کردم و گفتم

 !با من از این شوخیها نکن شاهرخ،می دونی که نمی تونم-

 .چرا نمی تونی؟تو که دوستش نداری و قراره طالق بگیری-

 .درسته اما هنوز که جدا نشدم-

ای وابمو بده که درِ اتاقش به شدت باز شد و کامبیز جلوی رومون با چشمهخواست ج

 :قب برداشتم و گفتمع!با ترس قدمی به به خون نشسته ظاهر شد

 چی شده؟-
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 :قبل از اینکه کامبیز حرف بزنه شاهرخ پرسید

 کنید؟آقای سهیلی شما اینجا چیکار می-

 :چشمهای من و گفت بدونِ اینکه به شاهرخ نگاه کنه زُل زده بود تو

 !اومدم دنبالِ زنم-

 :صدای متعجبِ شاهرخ پیچید تو گوشم

 !؟تو شوهرِ دیبا هستی-

 :کامبیز عصبی رفت به سمتِ شاهرخ،یقه شو گرفت تو دستش و گفت

 !گفتی دیبا خانمکیشمیش هم دُم داره آقای احتشام،باید می-

 :از پشت شونه ی کامبیز رو گرفتم و گفتم

 .مبیز،توروخدا ولش کنولش کن کا-

.بعد آروم کامبیز یقه ی شاهرخ رو ول کرد،برگشت به سمتِ من و خیره شد به شکمم

 :پرسید

 راسته که دارم بابا میشم؟-

 :اشکام چکید رو گونه م و گفتم

 .آره راسته-

 :خندید و گفت

 !گردی خونه دیگهپس حاال برمی-

 :تمبه شاهرخ که داشت نگام میکرد خیره شدم و گف
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 !گردممن دیگه به اون خونه برنمی-

 بیستم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و یکم]

 

خنده روی لبش ماسید و فقط نگام کرد،شاید خودشم نمی دونست که با زندگیم 

 !چیکار کرده که حاال ازم انتظارِ بخشش داشت

فت بیز از اتاق ررومو ازش برگردوندم و اشکهای لعنتیم چشمهامو تار کردن که کام

 :بیرون و شاهرخ عصبی گفت

 .پس برای انتقام اومده داخلِ این شرکت-

 :در سکوت فقط اشک ریختم و وقتی کمی حالم بهتر شد گفتم

 .من میخوام بگردم خونه آقای احتشام-

 :کردم اما سرمو باال نیاوردم و صداشو شنیدمسنگینی نگاهشو روی خودم حس می

 خوای بری؟یچرا به این زودی م-

 :باالخره نگاهش کردم و گفتم

 !حالم خوب نیست-

 :اونم زُل زد تو چشمهام و پرسید

 ببرمت دکتر؟-

 :سرمو به معنی مخالفت تکون دادم و گفتم
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 !نه الزم نیست،باالخره این حاالت تو دورانِ بارداری طبیعیه-

 :پیشونیش چین برداشت و گفت

 !آره طبیعیه-

 :ه جا کردم و گفتمکیفمو روی دوشم جا ب

 .رم و فردا اولِ وقت اینجامپس من می-

وچیکم سرشو به معنیِ موافقت تکون داد و داشتم از اتاق میرفتم بیرون که به اسمِ ک

 :صدام کرد

 !دیبا-

 :قلبم شروع کرد به تند تند زدن و بدونِ برگشتن گفتم

 ؟بله-

 !مواظب خودت باش-

.حالم هم خوب بود و فتنِ حرفی از اتاق رفتم بیرونیه لبخند نشست رو لبم و بدونِ گ

دونست ،بد بخاطرِ دیدنِ کامبیز و خوب بخاطرِ اینکه شاهرخ االن همه چیو میهم بد

.واردِ محوطه ی شرکت که شدم دستم کشیده شد و به پشتِ اما بازم دوستم داشت

!باز هم ونیشدیوار برده شدم،برگشتم و چشمم خورد به کامبیز و اخمهای روی پیش

.دو طرفِ زد فقط نگاهش کردمترسیدم و با چشمهایی که ترس توشون موج می

 :صورتمو با دستاش گرفت و گفت

طیل تو میای خونه و تا وقتی بچه دنیا نیومده جایی نمیری،یعنی سرکار رفتن هم تع-

 !میشه

 :با چشمهایی که حاال بجای ترس حیرت زده بود نگاهش کردم و گفتم
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 !تونی این کارو با من بکنینمیتو -

خندید و باز هم مثلِ همیشه از این خنده ش حرصم گرفت،صورتشو آورد نزدیکِ 

 :صورتم و گفت

گیرم که کجا زندگی مثلِ اینکه یادت رفته تو هنوز زنِ منی و من تصمیم می-

 !،کجا بری یا نریکنی

 یکم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و دوم]

 

 :با نفرت نگاش کردم و گفتم

 !م متنفرم مونه که چقدر از پدرِ بچهنه یادم نرفته و همیشه هم یادم می-

 :صورتش رو غم گرفت و گفت

 .ت خبر بدهه خانوادهبرمت خونه،زنگ بزن بهمین االن می-

 :ازش فاصله گرفتم و گفتم

 .من با تو هیچ جا نمیام-

 :دستمو گرفت تو دستش و گفت

 .اتفاقا تو با من هرجا بگم میای-

عصبی شدم و خواستم دستمو از تو دستش بکشم بیرون اما زورم بهش نرسید و با 

.اونم بی توجه به حرصِ من دستمو کشید و منو دنبالِ خودش حرص نگاهش کردم

.از شیشه ی ماشین برد،بعد منو سوار ماشینش کرد و خودشم بعد از نشستن راه افتاد
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گشتم به کردم و انقدر عصبانی بودم که حد نداشت،باز داشتم برمینگاه میبیرون رو 

اون خونه ای که روزهای عذاب آوری رو گذروندم.همون خونه ای که دیگه مامان 

.موبایلم زنگ خورد،به صفحه ش پوسیدمکامبیز رو هم نداشت و باید تنهایی اونجا می

ستم وقتی جوابشو دادم باید چی بهش دوننگاهی انداختم رامیال بود.ترسیدم و نمی

 :بگم،کامبیز نگام کرد و پرسید

 دی؟چرا جواب نمی-

 :با حرص جوابشو دادم

 .رامیالست-

 :یکدفعه ماشینو زد کنار و گوشیو از دستم قاپید،بعد جواب داد و گفت

 به به برادر زنِ گرامی چطوره؟-

 .دهخواست رامیال رو حرص بپسره ی احمق با این کارش می

خواد چرا داد میزنی رامیال جان،خانمم صحیح و سالمه و کنارِ من نشسته فقط می-

 .گردیمبرگرده خونه و داریم با هم برمی

تونستم اون گوشی رو از دستش بگیرم و به رامی بگم گفت و منم نمیداشت دروغ می

طور که .خندید و مطمئن بودم رامی االن به حد مرگ عصبیه،همونکه داره دروغ میگه

 :خندید گفتمی

 .،خدانگهدارزنِ خودمه و اختیارشو دارم پس زیاد خودتو اذیت نکن رامیال جان-

.با چشمهای گشاد شده از گوشیو قطع کرد و در کمالِ ناباوری گذاشت داخلِ جیبش

 :حیرت نگاش کردم و گفتم

 .گوشیمو بده-
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 :نگاهِ کوتاهی بهم کرد و گفت

 !خبری نیست دیبا جان تا اطالع ثانوی از گوشی-

 :عصبی داد زدم

 .تونم تحمل کنماین کارای مسخره تو دیگه نمی-

 .کنمصداتو برای من نبر باال چون خوشم نمیاد و هرکاری دلم بخواد می-

میشد لبم باز هم لرزید و بغض گلومو گرفت،کامبیز همیشه زورگو بود و هیچ کاریشم ن

 .کرد

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

 و باز هم

 گردمبرمی

 به آن خانه

 و به تویی

 که هنوز هم

 همان مردِ

 !سردِ شبهای گرمم هستی

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 دوم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و سوم]
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 ''رامیال''

رون و عصبی گوشیو کوبیدم به دیوار و داد زدم،مادر با نگرانی از آشپزخانه دوید بی

 :سیدپر

 کنی؟شد رامیال؟چرا اینطوری میچی-

 :دستی به موهام کشیدم و گفتم

 .بره خونه شکامبیز دیبا رو برداشته و داره می-

 :مادر با دستِ راستش کوبید رو دستِ چپش و گفت

 وای خدا مرگم بده،حاال چیکار کنیم؟-

 :خواستم جوابشو بدم که همون موقع صدای پدرم به گوشم رسید

 ه؟باز چیشد-

 :مادرم طبقِ معمول شروع کرد به گریه و گفت

 !ش کامبیز دیبا رو با خودش برگردونده به خونه-

 :پدرم عصبانی شد و رو به من گفت

 .ریم دنبالشحاضر شو می-

یرایی باشه ای گفتم و رفتم به اتاقم تا حاضر بشم.وقتی کارم تموم شد برگشتم به پذ

.کلِ راه رو پدرم وار ماشین شده و راه افتادیمو همراه پدرم از خونه خارج شدیم،س

دونم به کرد اما نمیسکوت کرده بود و کلمه ای حرف نزد،اِنگار که داشت فکر می

 د از !باالخره رسیدیم و پدرم زودتر از ماشین پیاده شد،زنگِ آیفون رو زد و منم بعچی
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 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

از شد و هر دو پا به در با صدای تیکی ب.پارکِ ماشین پیاده شدم و کنارش ایستادم

 :داخلِ حیاط گذاشتیم،پدرم نگاهی به من کرد و گفت

 اینجا چرا انقدر سوت و کوره؟-

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .واال منم مثلِ شما از همه چی بی خبرم-

از شد و پدرم ابرویی باال انداخت و دیگه هیچی نگفت،از پله ها که باال میرفتیم در ب

.بعد با لبخندی که روی اش جلوی رویمان ظاهر شد خنده ی مسخرهکامبیز با آن 

 :لبش جا خوش کرده بود گفت

 .به به پدرزنِ عزیزم،بفرمایید داخل-

پدرم سالم سردی کرد و رفت داخل،منم پشتِ سرش واردِ خونه شدم و به اطراف 

رو تمیز .چندتا خدمتکار همزمان داشتند خونه نگاهی کردم اما خبری از دیبا نبود

 :کردند که کامبیز گفتمی

ی ببخشید که خدمتکارا اینجان آخه فردا مراسم سوم مادرمه و دارند خونه رو برا-

 .کننداومدن مهمونها آماده می

 :با تعجب پرسیدم

 !مگه مادرت فوت شد؟-

 :سری به معنیِ تایید تکون داد و گفت

 .کردم دیبا بهتون گفته باشهفکر می-

 سوم_و_بیست_و_دویست_پارت#

https://www.1roman.ir/
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 [پارت دویست و بیست و چهارم]

 

 :نگاهش کردم و گفتم

 .نه دیبا هیچی به ما نگفته بود،با این حال تسلیت میگم-

 :.بعد پدرم خیلی جدی گفتپدرمم تسلیت گفت و کامبیز هم تشکر کرد ازمون

 .بهتره دیبا رو صدا کنی تا ما بریم-

 :و گفتش کشید،پوزخندی زد  کامبیز دستی به چونه

 !ببخشید اما دیبا هیچ جا نمیاد،االنم حالش خوب نبود گرفته خوابیده-

 :باز من عصبی شدم و صدام رفت باال

 .ببین کامبیز اون روی منو باال نیار،برو بگو دیبا بیاد-

 :از جاش بلند شد و گفت

ببین آقا رامیال دیبا همسر منه و االنم بچه ی من توی شکمشه پس تا وقتی من -

 خوام از اینجا نمیره،فهمیدی؟ن

 :تاز جا بلند شدم و خواستم برم بزنمش که بابام جلومو گرفت و رو به کامبیز گف

 !ببین آقای نسبتاً محترم یه کاری نکن که خودم واردِ عمل بشم-

 وکامبیز دوباره پوزخند زد و هیچی نگفت که پدرم رفت سمتِ پله های وسطِ سالن 

 :گفت

 .مخودم پیداش میکن-
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ه که بعد دیبا رو صدا کرد و از پله ها رفت باال،کامبیز میخواست جلوی پدرمو بگیر

 :ایستادم جلوش و گفتم

 .بهتره سرجات وایستی-

عصبی یقه م رو گرفت و منم یقه ش رو گرفتم و با خشم زُل زدیم تو چشمهای 

 .م،هرکاری کرد نزاشتم بره دنبالِ پدرهم

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

 ''دیبا''

کردم و هرآن امکان داشت باال بیارم،نفسم داشت از جونم داشتم احساسِ خفگی می

قال رفت که با هزار بدبختی با پا کوبیدم به درِ کمد اما هیچ اتفاقی نیفتاد.هِی تمی

کردم که یکدفعه صدای پدرم رو شنیدم،با تعجب دوباره گوش دادم و دیدم که می

ی اعاً صدای پدرمه برای همین دوباره با قدرت کوبیدم به درِ کمد.چند دقیقه واق

گذشت که درِ کمد به شدت باز شد و چشمهای پر از اشکم خورد به چشمهای پدرم 

آروم نشست و دستمالی که دورِ دهنم بسته شد بود .کردکه با شوک داشت نگام می

اخلِ بعد هم دستامو باز کرد و منو از درو باز کرد و تازه تونستم قشنگ نفس بکشم،

 :ضش معلوم بود گفت.با صدایی که قشنگ بغکمد آورد بیرون

 .کشی و اومدم دنبالتببخشید بابا که انقدر دیر فهمیدم چقدر داری زجر می-

 :کرد گریه م گرفت و گفتمنم که بغض داشت خفه م می

 .منو از اینجا ببر بابا،ازت خواهش میکنم-

 :رفت تو آغوشش و گفتسرمو گ

 .چشم دخترم،چشم-
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 چهارم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و پنجم]

 

 :سرمو آوردم باال نگاش کردم و گفتم

کاری،من واقعاً نگران سالمتیِ شماها بودم که  ببخشید بابا بخاطر این همه پنهان-

 .سکوت کردم

 :لبخندِ دردناکی بهم زد و گفت

کس حق دوم از اینا مهم نیست،از این به بعد خودم هواتو دارم و هیچدیگه هیچ ک-

 .نداره اذیتت کنه

د بعد هم بلند شد و منو هم از جا بلند کرد و گفت آروم پشتِ سرم بیا پایین،بع

خودش به سرعت از اتاق رفت بیرون.کنجکاوانه پشتِ سرش رفتم اما سرعتش زیاد 

الی پله ها بودم رسید پایینِ پله ها و من هنوز با کردم کهبود و من آروم همراهیش می

که دیدم رفت سمتِ کامبیز و محکم کوبید تو صورتش،من از ترس چندمتر از جا 

 ،یقهپریدم و جلوی دهنمو گرفتم تا جیغ نکشم.تا حاال این روی پدرم رو ندیده بودم

 :ی کامبیز رو گرفت تو دستاش و گفت

 پلکی،فهمیدی؟زنی یا دور و برش میمن دست میدفعه ی آخرت باشه که به دختر -

 :کامبیز همونطور که دستشو گرفته بود رو صورتش گفت

 !نه نفهمیدم-
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با چشمهای گشادشده از حیرت نگاهش کردم و از این همه پرروییش متعجب بودم 

 :که پدرم گفت

 خترمایندفعه اینطوری باهات برخورد کردم مطمئن باش دفعه ی بعد اگه دستت به د-

زارم،تو فکر کردی شهرِ هِرته و هر وقت دلت بخواد میتونی هرکاری برسه زنده ت نمی

اینکه فهمیدی یا بکنی و ما هم سکوت میکنیم؟نه،از این خبرا نیست آقا پسر.

 .نفهمیدی هم مشکلِ خودته

د و اینارو به کامبیز گفت و بعد برگشت به سمتِ من که باالی پله ها خشکم زده بو

 :گفت

 .بیا پایین بریم-

 :چشمی گفتم و از پله ها اومدم پایین،کامبیز با عصبانیت نگام کرد و گفت

 !حق نداری بری-

 :چپ نگاهش کرد و منم پوزخندی بهش زدم،رامیال هم با حرص گفت پدرم چپ

 .بهتره ساکت سرجات بایستی-

 :رسیدم پایینِ پله ها که پدرم دستمو گرفت و رو به رامیال گفت

 .ریم پسرمب-

.احساس سه تایی از عمارتِ کامبیز خارج شدیم و تازه تونستم یه نفسِ راحت بکشم

رم تا چیزهای کردم یه قسمت از زندگیمو پشتِ سرم جا گذاشتم و دارم میمی

افتاد که بچه ی کامبیز تو وجودم داره رشد جدیدی رو تجربه کنم اما وقتی یادم می 

دونستم که کامبیز .من میممیشد که نمیشد فراموشش کنکنه بازم یه ترسی پیدا می

 .حداقل از دستش راحت شده بودم داره اما االندست از سرم برنمی
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 پنجم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و ششم]

 

 ''زیبا''

کرد و این منو دیوانه عصبی بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم،کامبیز هیچکاری نمی

خ.بعد از .باید خودم دست به کار میشدم،موبایلمو برداشتم و زنگ زدم به شاهرکردمی

 :خوردن سه بوق جواب داد

 بله،بفرمایید؟-

 :کمی مکث کردم و بعد گفتم

 !سالم-

 :ایندفعه اون مکث کرد و بعد پرسید

 شما؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !پرستارِ گستاخِ دیبا مقدم-

 :دوباره مکثی کرد و بعد پرسید

 !چیشده به من زنگ زدی؟-

 !کارت دارم-

 !تو با من چیکار داری؟-
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 :خنده ی کوتاهی کردم و بعد با حرص گفتم

 !فهمیانقدر عجله نکن آقای مهندس،باالخره می-

 :دوباره سکوت کرد و بعد از چندثانیه گفت

 ؟خب حاال اگه کاری نداری قطع کنم-

ت امروز میام شرکتت تا بهت بگم چیکارمیتونی قطع کنی،اما بعدش منتظرم باش که -

 !دارم

 :با تعجب گفت

 !شرکت؟-

 لیل بدرفتاریم باهات چیه؟دخوای زودتر بفهمی آره،مگه نمی-

 :خیلی خونسرد گفت

 !اصال رفتارت برام مهم نیست که بخوام در موردش فکر کنم-

روم لحنم آ حرص تمامِ وجودمو پُر کرد و دستمو کنارِ بدنم مشت کردم،اما سعی کردم

 :باشه و گفتم

 !به نفعته که بخوای بدونی-

 اونوقت چه نفعی؟-

 :بلند بلند خندیدم و بعد گفتم

 !خوای بالیی سرِ دیبا جونت بیاد؟تو که نمی-

 :شد تشخیص داد وقتی گفتترسِ نهفته تو صداشو می
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ستت تونی پست باشی که با دوبه اون کاری نداشته باش لطفاً،تو واقعاً چقدر می-

 همچین رفتاری کنی؟

 :دوباره پوزخند زدم و گفتم

 !خانواده خیلی مهم تر از دوستِ آقای احتشام-

 :با تعجب پرسید

 !منظورت چیه؟-

 !فهمیاینو بعد که دیدمت می-

واهر خبعدم گوشیو قطع کردم،درسته دیبا بهم مکان داد برای زندگی و باهام مثلِ یه 

این پسره ی .مدشگرفتم راحت نمیدر و پدرم رو نمیرفتار کرد اما من تا انتقام ما

ره و عوضی هم زده مادر و پدرِ منو کشته اونوقت راست راست برای خودش راه می

 .کنهزندگی می

اید بسریع آماده شدم و چاقویی که از بیرون خریده بودم رو گذاشتم داخلِ کیفم،من 

 !گرفتمم رو از شاهرخ می انتقامِ خانواده

 ششم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و هفتم]

 

 ''شاهرخ''

خودم اعصابم بخاطر دیبا و بردنش توسطِ کامبیز خورد بود این دختره هم زنگ زد و 

ولی خیلی کنجکاو شده بودم و این چرت و پرتارو گفت بیشتر عصبیم کرد.
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رش از خانواده چیه؟!به ساعتم خواستم بدونم که چرا با من اِنقدر لج افتاده و منظومی

موندم چون احتماالً نگاهی کردم،دیبا هنوز نیومده بود و فکر کنم نبایدم منتظرش می

دلم براش تنگ شده بود و هرچقدر در .با وجود کامبیز دیگه حقِ اومدن نداشت

موردش فکر کردم دیدم اصالً برام مهم نیست که شوهرداره و حامله س چون اونکه 

.گوشیِ رو دوست نداره و قراره طالق بگیره پس دیگه بقیه ی چیزا مهم نیستکامبیز 

 :شرکت زنگ خورد،برداشتم و منشی گفت

 !آقای احتشام یه خانمی اومدند شمارو ببینند-

به منشی گفتم راهنماییش کنه !با تعجب به ساعتم نگاه کردم،زیبا چه زود رسیده بود

.بلند شدم و پشت به در و رو به تلفن رو قطع کردبه داخل و منشی بعد از گفتن چشم 

پنجره ایستادم تا زیبا بیاد داخل،تصمیم گرفته بودم خیلی سرد باهاش برخورد 

ای صدای پاشنه های کفشش به گوشم .درِ اتاق زده شد و بعد از ثانیهکنم

 هرسید،پوزخندی زدم و تو دلم گفتم...چه دلِ خوشی داره که تو این موقعیت پاشن

!اینکه زیبا !...با همون ته خنده ی رو لبم برگشتم و خنده رو لبم ماسیدبلند پاش کرده

 :نبود،خوب زوایای صورتشو از نظر گذروندم و زیرِ لب گفتم

 !خاطره-

 :مثلِ همون موقع ها یه لبخندِ شیرین تحویلم داد و گفت

 !سالم-

!اما این چطور دیدمنمی چشمهامو بستم و دوباره باز کردم،خودش بود و من خواب

 :.با تعجب رفتم نزدیکش و مثلِ دیوونه ها پرسیدمخاطره که مردهممکن بود؟!

 !خاطره تویی؟-

 :اَبرویی باال انداخت و گفت
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 !من جلوه م-

 :در یه لحظه تمومِ حسی که پیدا کرده بودم دود شد و رفت هوا و پرسیدم

 !شبیهِ اون کردی؟ پس چرا لباسهای خاطره رو پوشیدی؟چرا خودتو-

 :شونه ای باال انداخت و گفت

م من فقط هرچی تو اتاق بود برداشتم و پوشیدم،بعدشم شنیدم خاطره خواهرِ دوقلو-

 .بوده این بعید نیست که شبیهِ هم باشیم

 :سری به معنای فهمیدن تکون دادم و گفتم

 !تیدشاید ظاهراً شبیهِ هم بودین اما باطناً زمین تا آسمون فرق داش-

 :دوباره اَبرویی باال انداخت و پرسید

 یعنی چه فرقی؟-

 :سری تکون دادم و گفتم

 کنی؟بیخیال اونقدرا هم مهم نیست،حاال بگو ببینم تو اینجا چیکار می-

 :لبخندی زد و گفت

 !اومدم عطا رو ببینم-

 .خب چرا اومدی اتاقِ من؟اتاقِ عطا طبقه ی پایینه-

 :تآروم زد رو پیشونیش و گف

ه از حواس پرتیه دیگه،عطا بهم گفته بود اتاقش طبقه ی پایینه من باز یادم رفت.آخ-

 .بعد اومدنم به خونه گاهی اوقات یه چیزایی رو یادم میره

 :لبخندی بهش زدم و گفتم
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االن میگم منشی راهنماییت کنه تا بری به اتاقِ اشکالی نداره،باالخره پیش میاد.-

 .عطا

 !تاقشزنم خودش بیاد ببرتم به امینه،نه،بهش زنگ -

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !دونیهر جور صالح می-

 هفتم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و بیست و هشتم]

 

لبخندی زد و گوشیشو از داخلِ کیفش درآورد،شماره ی عطا رو گرفت و گوشیو 

من بود و این موضوع اذیتم گذاشت کنارِ گوشش.تو تمامِ این مدت هم نگاهش به 

 :گفت کرد،فکر کنم عطا جواب داد که جلوهمی

ترسم با این حافظه ی درب و داخلِ اتاقِ شاهرخم،میشه بیای منو ببری به اتاقت.می-

 !ذاغون دوباره گُم بشم

 :گوشیو که قطع کرد رو به من گفت

 .االن میاد دنبالم-

تم فتم تو دستم،شماره ی دیبارو گرفسری به معنای فهمیدن تکون دادم و گوشیمو گر

 :و گوشیو گذاشتم کنارِ گوشم.بعد از خوردنِ دو بوق جواب داد

 .سالم-

 :هول شدم و بدونِ توجه به حضورِ جلوه گفتم
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 سالم دیبا،خوبی؟کامبیز که اذیتت نکرد؟-

 :صدای آروم و گوش نوازش پیچید تو گوشی

 .نه،پدرم اومد دنبالم االن خونه م-

 :ی کشیدم و پرسیدمنفسِ راحت

 فردا که میای شرکت؟-

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

 !سعی میکنم که بیام-

 :نگاهم افتاد به جلوه که خیره ی من بود و آروم گفتم

 .دلم برات تنگ شده،پس حتماً بیا-

 :دوباره مکث کرد و بعد گفت

 .خب دیگه من کار دارم،ممنون از تماستون خدانگهدار-

مهای م و رفتم تو فکر،یکدفعه درِ اتاقم به شدت باز شد و زیبا با چشخداحافظی کرد

جلوه با تعجب خیره ی زیبا بود و منم از جا بلند شده و با پر از خشمش بهم نگاه کرد.

 :کنایه پرسیدم

 در زدن بلد نیستی؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 !در زدن بلدم ولی تو لیاقتِ این همه احترام رو نداری-

م ت کردم و نگاهمو دوختم به جلوه که همون موقع عطا اومد و بعد از سالدستمو مش

 :کردن پرسید
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 اینجا چه خبره؟-

 :نگاهی کوتاه بهش انداختم و گفتم

 .چیزِ خاصی نیست،تو بهتره جلوه رو ببری به اتاقت-

.بعد رفتم سری تکون داد و همراهِ جلوه که همچنان نگام میکرد از اتاق رفتن بیرون

میزم و روی صندلیم نشستم و خیره شدم تو چشمهای دختری که ازشون پشتِ 

 .آتیش می بارید

 هشتم_و_بیست_و_دویست#

 

 [پارت دویست و بیست و نهم]

 

اونم بدونِ تعارف روی یکی از مبلها نشست،یک پاشو انداخت رو اون پاش و با 

 :لبخندی که حرصِ آدمو درمی آورد گفت

کنی،من اگه جای تو بودم تا االن ت داری زندگیتو مینمی دونم چطوری اِنقدر راح-

 .کردمخودمو یه جایی گم و گور می

 :عصبی سرمو تکون دادم و گفتم

 .فهمم تو چی داری میگیمن واقعاً نمی-

 :پوزخندِ مرموزانه ای زد و گفت

 .بایدم یادت بره،مگه مغزِ خر خوردی که بهش فکر کنی و عذاب وجدان بگیری-

با حرفهای بی سر و تهش اعصابمو بِهم می ریخت،برای همین صدام رفت  دیگه داشت

 :باال و گفتم
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بهتره بجای تیکه انداختن و حرفِ مفت زدن واضح صحبت کنی تا منم بفهمم چی -

 .میگی

اونم مثلِ اینکه عصبی شد چون به سرعت و با عصبانیت از جا بلند شد و اومد 

 :رشو آورد نزدیک و گفتنزدیک،دو تا دستاشو گذاشت رو میز،س

 سرِ من داد نزن آقای احتشام چون با کاری که در حقِ من کردی اصالً استحقاقِ-

 !اینکارو نداری

 :صورتم از عصبانیت قرمز شد و گفتم

 .خب حرف بزن تا منم گناهمو بدونم-

 :دستاشو از روی میز برداشت روشو ازم برگردوند و گفت

 شینت دو نفرو زیر می گیری و میری پِیِ کارت؟فکر کردی شهرِ هِرته که با ما-

 :با تعجب و اَبروهای باال رفته نگاش کردم و پرسیدم

 !من کیارو زیر گرفتم؟-

 :برگشت به سمتم و با حرص گفت

 !پدر و مادرِ بدبختِ منو-

 :خنده ی هیستیریکی تحویلش دادم و گفتم

 .تو قطعاً زده به سرت-

 :با خشم نگام کرد و گفت

 !تمومِ زندگیمو تَباه کردی،میفهمی؟ده به سرم،تو پدر و مادرِ منو کُشتینه نز-

 :صدامو بردم باال و گفتم
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 !دِ آخه داری چرت و پرت میگی،من کِی همچین کاری رو کردم که خودم نفهمیدم-

 :چشمهاشو بست و دوباره باز کرد،اونوقت گفت

دت گرفتی و در رفتی،حاال یاچند ماهِ پیش یه زن و مرد مُسِن رو با ماشینت زیر -

 اومد؟

 :شونه ای باال انداختم و با خونسردیِ تمام گفتم

 .نه واال-

 فکر کنم باز عصبیش کردم چون رفت سمتِ مبل،دستشو برد داخلِ کیفش و در کمالِ

 !ناباوری چاقویی رو درآورد و گرفت سمتم

 نهم_و_بیست_و_دویست#

 

 [پارت دویست و سی اُم]

 

 :ردم تو چشمهاش و با تِته پِته پرسیدمبا ترس نگاه ک

 چ...ی...کار....می...کنی؟-

بارید خندید و چاقو رو روی گلوم کمی فشار داد،بعد با صدایی که ازش حرص می

 :گفت

 !میخوام کسی که باعث یتیم شدنم شده رو بکشم تا فکر نکنه اینجا شهر هرته-

 :به سختی نگاهمو دوختم به چاقو و گفتم

 .اشتباه میکنی من همچین کاریو نکردم بخدا داری-
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 :چاقو رو بیشتر فشار داد و گفت

 .دِ داری دروغ میگی-

 .اما من دارم حقیقتو میگم-

 :دتو چشمهام خیره شد و چاقو رو از روی گلوم برداشت،بعد رفت عقب و کالفه پرسی

 ا؟ی؟چرپس کامبیز چرا این حرفو به من زد؟چرا گفت تو باعثِ مرگِ پدر و مادرم شد-

 :اَبروهام از تعجب رفت باال و گفتم

 کامبیز؟!تو با اون چیکار داری؟-

 :سرشو کالفه تکون داد و گفتم

درمو با اون اول منو پیدا کرد و بهم گفت برم پیشِ دیبا،اون بهم گفت که تو پدر و ما-

ماشین زیر گرفتی و داری خوب و خوش برای خودت زندگی میکنی.بهم گفت کمکم 

 !تقاممو از تو بگیرم اما عاشقِ دیبا شد و کشید کنارمیکنه ان

 :چشمهام از حیرتِ زیاد گشاد شد و پرسیدم

 !کامبیز عاشقِ دیبا شده؟-

 :سرشو به معنی تایید تکون داد و گفت

 .خیلی وقته و با این عاشقیِ بی موقع ش دستِ منو گذاشت تو پوستِ گردو-

کار با بفهمه پدرِ بچه ش عاشقش شده چیترس وجودمو پُر کرد و تو دلم گفتم اگه دی

فهمید.پس میکنه؟ممکنه برگرده پیشش و منو فراموش کنه؟نه،نه،اصالً نباید می

 :سریع به زیبا گفتم

 .قول بده این موضوع رو به دیبا نگی هیچوقت-
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 :با تعجب سرشو تکون داد و من ادامه دادم

 !منم قول میدم قاتلِ اصلیِ پدر و مادرتو پیدا کنم-

 :تو چشمهاش یه برقی زد و گفت

 .باشه فقط وای به حالت اگه دروغ گفته باشی-

 .نه مطمئن باش حقیقتو بهت گفتم-

منم نفسِ آسوده ای کشیدم و فکرم کشیده سری تکون داد،کیفشو برداشت و رفت.

.هرطور شده باید دیبارو مالِ خودم بکنم،حتی شد سمتِ دیبا و بچه ی داخلِ شکمش

 !متِ از بین بردنِ کامبیزشده به قی

 سی ام_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و یکم]

 

 ''دامون''

اً نباید با تمامِ ترسی که وجودمو گرفته بود می روندم و نگرانِ حالِ سمیرا بودم،قطع

تمومِ فکر و ذکرم شده بود سمیرا و مطمئناً عاشقش شده براش اتفاقی میفتاد.

 :سرعت جواب دادم و گفتم !گوشیم زنگ خورد،بهبودم

 .بله-

 .سالم آقای مقدم من رسیدم به مسابقات،خیالتون راحت باشه-

 :مربی جدید بود،با صدای آرومی گفتم

 .ممنونم و امیدوارم امروز بچه ها موفق بشن-
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 .منم همینطور،فعال خدانگهدارتون-

حضِ جواب تشکری کرده و تلفن رو قطع کردم که دوباره زنگ خورد،ایندفعه به م

 :دادنم صدای همون مرده که برام آدرس فرستاده بود پیچید تو گوشم

 !این دختره خیلی داره میره رو مخم پس تا کار دستش ندادم زودتر خودتو برسون-

 :عصبی داد زدم

 .زر نزن عوضی تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی-

 :بلند خندید و گفت

 فیلم یه شاهد  رفته؟پسرجان بدو بیا تا مثلِ اینکه فیلم سینمایی که دیدی رو یادت-

 !نشدی دیگه سینمایی

بلند گفتم کثافت و گوشیو قطع کردم،اعصابم بیشتر بهم ریخت و پامو روی پدالِ گاز 

فشار دادم.من نباید میزاشتم اتفاقی برای سمیرا بیفته،چون اونوقت تا آخرِ عمر 

جلوی چشمهام بود و چندبار .تو تمومِ طولِ راه چشمهای سمیرا بخشیدمخودمو نمی

.به ساعتم نگاه نزدیک بود تصادف کنم اما خدا رحم کرد و حواسم اومد سرجاش

رسیدم،راه انگار خیلی طوالنی شده بود!دوباره میکردم و هرچقدر گاز میدادم نمی

موبایلم زنگ خورد،یه شماره ی ناشناس بود و همینکه جواب دادم قطع شد.با تعجب 

کردم اما چیزی سردرنیاوردم،دوباره زنگ خورد و وقتی برداشتم صدای به شماره نگاه 

.اعصابم داشت بیشتر خورد میشد و یه دختر اومد که گفت الو و باز قطع شد

نمیفهمیدم اطرافم چه خبره و داره چه اتفاقهایی میفته.رادیو رو روشن کردم تا ببینم 

دار فکرم پیشِ مسابقه ی  مسابقات چیشد؟از خودم خنده م میگرفت تو این گیر و

.باالخره رسیدم و جلوی درِ باغی که آدرس داده بودند توقف کردم ولی بچه ها هم بود

 ماشین با و شد باز هم از باغ بزرگِ درِ رسیدنم محضِ به  !این اون جای قبلی نبود
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همون موقع رادیو اسمِ سمیرا رو خوند تا بره مسابقه بده و صدای دست و داخل، رفتم

جیغِ همه بلند شد.خواستم رادیو رو خاموش کنم که در کمالِ ناباوری صدای سمیرا 

 :پیچید تو رادیو

 !برگرد دامون،توروخدا برگرد-

 یکم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و دوم]

 

 :دادم خودش بود شنیدم،با تعجب گوشداشتم صدای سمیرا رو می

 !برگرددامون برگرد،من پیشِ اونا نیستم -

چشمهام از حیرت گشاد شد و به اطراف نگاه کردم،دیگه برای برگشتن دیر شده 

.دنده عقی گرفتم تا من داخلِ حیاطِ اون عمارتِ بزرگ بودم و دیگه راهِ فراری نبودبود.

کردم؟سریع برم بیرون اما در بسته شد و منم چشمهامو بستم،حاال باید چیکار می

ختم ا فرستادم و گفتم پلیس خبر کنند و بعد موبایلو انداآدرسو برای مربی و سمیر

خندِ مسخره زیرِ صندلیِ ماشین.یه آدمِ قُلچُماق نزدیکِ ماشینم شد،درو باز کرد و با لب

 :ای گفت

 !پیاده شو-

با ترس بهش نگاه کردم و از ماشین پیاده شدم،نمیفهمیدم چه خبره؟اونا که سمیرا رو 

ن سمیرا برگشته بود به مسابقات و التماس برگشتنِ منو دزدیده بودند پس چطور اال

لرزید مشتشون کردم و دنبالش راه افتادم،به اطراف ؟!همونطور که دستام میکردمی

نگاه کردم.هر دوقدم یه محافظ بود که دوبرابرِ من هیکل داشتند،واقعاً جای ترسناکی 
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نی که پشتِ سرم بود محکم به او.دونستم قراره امروز چه بالیی سرم بیادبود و نمی

 :جلو هُلم داد و گفت

 .تکون بخور-

الن دستمو مشت و قدمهامو تندتر کردم،از پله ها رفتیم باال و واردِ سالن شدیم.س

رو  بزرگی بود ولی سرما ازش می بارید،رفتیم جلوتر و چشمم خورد به همونی که قتل

هم صندلی بزرگش نشسته بود ب انجام داده بود.با لبخند مسخره ای همونطور که روی

 :نگاه کرد و گفت

 !دوست دخترِ زرنگی داری،تونست از دستمون فرار کنه-

 کنه وقتی اینو شنیدم ناخودآگاه یه لبخند نشست رو لبم،پس سمیرا تونسته بود فرار

.اون مرد وقتی لبخندمو دید از جا بلند شد اومد نزدیکم و بی که باهام تماس گرفت

د توی گوشم،خنده رو لبم ماسید و با حرص نگاش کردم.ایندفعه اون هوا خوابون

 :خندید و گفت

 .رهوقتی امروز جنازه تو براش فرستادم میفهمه که فرار از دستِ ما چه عواقبی دا-

 :ناخودآگاه پوزخند زدم و گفتم

فکر کردی شهرِ هرته که راه بری و آدم بکشی و هیچکس هم بهت کاری نداشته -

 !؟باشه

 :عصبی نگام کرد و گفت

 !بهتره اون زبونِ سرختو ببری داخلِ دهنت و الل بشی چون میترسم کار دستت بدم-

 .بازم ترس وجودمو فرا گرفت و لعنت فرستادم به شانسم

 دوم_و_سی_و_دویست_پارت#
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 [پارت دویست و سی و سوم]

 

 :اون مرد دوباره به حرف اومد و گفت

 !نگار فیلم سینمایی نگاه میکردیاونروز خوب سرگرم شدی نه؟ا-

 :اَبروهامو درهم کردم و گفتم

 !اتفاقا خیلی عصبی شدم وقتی عملِ وحشیانه ی شمارو دیدم-

 :با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و بعد گفت

 !عملِ وحشیانه؟هنوز خیلی مونده تا بزرگ بشی بچه-

 :سرمو با حالت تاسف آوری تکون دادم و گفتم

 .ه با انجام دادنِ همچین کارایی بزرگ بشم بهتره همینجوری بمونماگه قرار-

.دوست داشتم میتونستم ریختدوباره خندید و خنده هاش داشت اعصابمو بهم می

.بعد از چندثانیه جدی نگام برم جلو گلوشو بگیرم تو دستام و با تمامِ قدرت فشار بدم

 :کرد و گفت

آدمِ بدی نیستی چون ما رو به پلیس لو اما اونقدرا هم که من فکر میکردم -

ه ندادی،بخاطرِ همین برات یه پیشنهادِ خوب دارم که باید حتماً قبول کنی وگرن

 !همینجا و تو همین ساعت میکشمت

 :یه اَبرومو با کنجکاوی باال انداختم و پرسیدم

 !مثالً چه پیشنهادی؟-

 :دستاشو تو هم قفل کرد و گفت
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 !کار کنی ازت میخوام که برای ما-

 :خنده ی هیستیریکی تحویلش دادم و گفتم

 !برای شما کار کنم-

 :سرشو تکون داد و گفت

 .کارتم خیلی راحته-

 :عصبی پرسیدم

 چه کاری؟-

 :روشو ازم برگردوند و رفت روی صندلیش نشست،بعد زُل زد تو چشمهام و گفت

 !تو بجای من آدمایی رو که من دستور رو میدم رو باید بکشی-

 چشمهام تا آخرین حد ممکن گشاد شد و قدرتِ حرف زدن هم نداشتم که باز یکی از

 :اون نوچه ها محکم ضربه ای به پشتم زد و گفت

 .جوابِ آقا رو بده-

 :با حرص نگاش کردم و گفتم

 .من به هیچ وجه این کارو انجام نمیدم آقا-

 :دوباره خندید و پرسید

 پس دلت میخواد بمیری؟-

ش اومد  .نوچهعنیِ مثبت تکون دادم و اونم به یکی از نوچه هاش اشاره کردسرمو به م

 نزدیک و تفنگ رو گذاشت روی سرم،تنها کاری که کردم این بود که چشمهامو بستم

 .و قیافه ی سمیرا پشتِ پلکام نقش بست
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 سوم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و چهارم]

 

ه ی رو با تمامِ وجود حس میکردم و ترسیده بودم،چهر امروز تنها روزی بود که مرگ

صدای کشیدنِ ماشه قلبمو .خانواده م و هامون اومد تو ذهنم و دلم براشون تنگ شد

کردم قراره بمیرم احساس کردم ای که فکر میبه طَپِش انداخت و دقیقاً تو لحظه

و باز کردم و صدای افتادنِ کسیو شنیدم که درست نزدیکم بود.به آرومی چشمام

خواست که عضوِ خندید و ازم میدیدم مردی که تا دقایقی پیش داشت جلوی من می

با تعجب به اطراف نگاه کردم و دیدم !تیمش بشم با سری پُر از خون روی زمین افتاده

ا دورتا دورمون پلیسه و تازه اونجا بود که یه لبخند نشست رو لبم و صدای سمیر

 :آرامش داددرست بغلِ گوشم بهم 

 .مسابقه رو بردم مربی-

 :برگشتم و نگاش کردم،لبخندش بهم آرامش بخشید و گفتم

 .ازت ممنونم که نجاتم دادی-

 .رفتمتر از اینا میمن از اولم اینجا موندم تا نجاتت بدم وگرنه باید خیلی قبل-

 :چشمهامو بستم و باز کردم،لبخندی به صورتِ زیباش زدم و گفتم

 ی چیه؟دونمی-

 :با تعجب اَبرویی باال انداخت و پرسید

 !؟چیه-
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 !دوستت دارم سمیرا-

 :کرد که گفتمچشمهاش تا آخرین حدِ ممکن از هم باز شد و فقط نگام می

 !چشماتو درشت میکنی خوشگلتر میشی-

کم کم چشمهاش از اون حالت دراومد و شروع کرد به خندیدن و این خنده چه 

و به  .همونطور در حالِ خندیدن بودیم که پلیس نزدیکمون شددادآرامشی بهم می

 :زبانِ انگلیسی گفت

با این  ما خیلی وقته دنبالِ این باند هستیم اما جای دقیقشون رو یاد نداشتیم و شما-

 .د.خوشحالم که سالمیکارتون بزرگترین کمک رو به ما کردین

 :لبخندی زدم و به زبانِ انگلیسی جوابشو دادم

 .اهش میکنم و ممنونم که به موقع رسیدید وگرنه حتماً من االن مرده بودمخو-

 :ازم دوباره تشکر کرد و تا بیرونِ عمارت همراهیمون کرد،رو به سمیرا پرسیدم

 تو تنها اومدی؟-

 :سری تکون داد و گفت

 !آره بچه ها موندن جوایز رو تحویل بگیرن و من اومدم تا زندگیمو نجات بدم-

 :گفتم وش قلبم تندتر از همیشه زد نِ جملهبا شنید

 .زندگیت حاضره تا تهِ دنیا فدات بشه-

 چهارم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و پنجم]
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 "دیبا"

از خواب بیدار شده بودم و حالم باز طبقِ معمول بد شد،به سرعت رفتم سمتِ 

 :درم با نگرانی پرسیدیرون ماب.از دستشویی که اومدم دستشویی و باال آوردم

 خوبی مادر؟-

 :سرمو به معنیِ تایید تکون دادم و گفتم

 .خوبم-

 .پس بیا صبحانه تو بخور عزیزم-

انه لبخندی زدم و همراهِ مادرم واردِ آشپزخانه شدم،پشتِ میز نشستم و مادرم صبح

 :دم و وقتی سیر شدم گفتم.چند لقمه ای خوررو برام حاضر کرد

 میخوام برم شرکت،رامیال هست منو ببره؟ مامان من امروز-

 :نگاهی بهم کرد و پرسید

 کجا میخوای بری با این حالت آخه؟-

 .بخدا حالم خوبه،نگران نباش مامان جان-

 .شهمونطور که نگام می کرد سری به تاسف تکون داد و منم خنده م گرفت از قیافه

 به چی میخندی؟-

 :لشو دادمآشپزخونه شده بود نگاه کردم و جوابِ سوابرگشتم و به رامیال که تازه واردِ 

 !ی مامانبه قیافه-

 :مامان چپ چپ نگام کرد و رامیال پرسید
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 چیشده؟-

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .واال چیزِ خاصی نشده،مامان فهمید میخوام برم شرکت عصبانی شده-

 :رامیال با تعجب نگام کرد و پرسید

 !ری شرکت؟تو واقعاً میخوای ب-

 :سری به معنای تایید تکون دادم که رامیال هم عصبی شد و گفت

 .دیبا لطفاً بهتره فکرِ شرکت رفتن رو از سرت بیرون کنی-

 :با لجبازی گفتم

 .تونی جلومو بگیریخوام برم و تو هم نمیاما من می-

 :رامیال هم چپ چپ نگام کرد و گفت

 !رکتری تو اون شفهمم چته که هِی دوست داری بمن نمی-

 :یادِ شاهرخ قلبمو به طَپِش انداخت و دستپاچه گفتم

از اینکه بیکار تو خونه بشینم چی میخواستی باشه،خب باالخره دوست دارم کار کنم.-

 !بدم میاد

 پنجم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و ششم]

 

 :رامیال دوباره چپ چپ نگام کرد و گفت
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 .بودی،االنم همونی از اولم کله شَق-

ده جوابشو ندادم و از آشپزخانه خارج شدم،رفتم داخلِ اتاقم و شروع کردم به آما

بینم،اما باید شد که دارم می.داخلِ آینه به خودم نگاه کردم و هنوزم باورم نمیشدن

.لبخندی به تونم ببینمکردم که من دیگه اون دخترِ نابینای سابق نیستم و میباور می

.رامیال پشتِ سرم واردِ حیاط شد و ویرِ خودم درونِ آینه زدم و از اتاقم خارج شدمتص

 :گفت

 !یکم یواش تر،نترس میرسی به کارت-

 :برگشتم و بهش چشم غره رفتم که خندید و گفت

خیله خب حاال چشماتو برای من اونجوری نکن،منظورم اینه صبر کن برم ماشینو -

 .روشن کنم برسونمت

 :بهش زدم و گفتملبخندی 

 .قربونت برم داداشِ خوبم-

ر برام زبون درازی کرد و رفت سمتِ ماشینش،درو با ریموت باز کرد و بعد از سوا

.کمی از مسیر رو طی کرده بود که نیم نگاهی بهم انداخت شدنم از حیاط خارج شدیم

 :و پرسید

 خدایی چرا انقدر عالقمندی بری شرکت؟-

 :نِ اینکه بهش نگاه کنم گفتمباز دستپاچه شدم و بدو

پرسی،خب از بیکاری بدم میاد اینم خودت که تو میآخه این چه سوالِ مسخره ایه -

 میدونی پس چرا هِی سوال میکنی؟

 :شونه ای باال انداخت و گفت
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دونم چرا حس میکنم بخاطرِ یه چیزِ دیگه س که تو انقدر به اون شرکت عالقه نمی-

 !داری

م و رومو برگردوندم سمتِ شیشه ی ماشین.قلبم تند تند میزد و برو بابایی گفت

.باالخره رسیدیم کشیدم از اینکه رامیال بفهمه من شاهرخ رو دوست دارمخجالت می

و بعد  و رامیال بعد از خداحافظی رفت،با استرس واردِ شرکت شدم و رفتم طبقه ی باال

رعت از پشتِ میزش دی زد و به س.با دیدنم لبخناز در زدن واردِ اتاقِ شاهرخ شدم

 :بلند شد،اومد سمتم و گفت

 .سالم خوش اومدی-

 :منم نگاش کردم و جوابشو دادم

 .سالم،ممنون-

رخ روی مبلِ مخصوصِ خودم نشستم و سرم رو به زیر انداختم اما نگاهِ خیره ی شاه

 :نمیزاشت آروم بگیرم.سرمو به آرومی آوردم باال و با دیدنِ چشمهاش گفتم

 میشه اونجوری نگام نکنی؟-

 ششم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و هفتم]

 

 :سرشو به معنی مخالفت تکون داد و در کمال ناباوری گفت

 !نخیر نمیشه-

 :با تعجب نگاش کردم و ناخودآگاه گفتم
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 !شاهرخ-

 :با لبخند دندون نمایی گفت

 ؟جانِ شاهرخ-

 :سرمو به زیر انداختم که پرسید از خجالت صورتم داغ شد و دوباره

 عزیزدلم چرا انقدر از من خجالت میکشی؟-

 :بدونِ اینکه نگاهش کنم با صدای بسیار آرومی جوابشو دادم

 !میرمتوروخدا اینجوری باهام صحبت نکن چون من از خجالت می-

 :نشست جلوی پاهام و گفت

 !خدا نکنه دیبای من-

 :دمسرمو به سرعت آوردم باال و پرسی

 چی گفتی؟-

 :با لحنِ شیطونی جواب داد

 !چیزی نگفتم-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 .اذیتم نکن دیگه-

 :دستشو گذاشت روی چشمش و گفت

 .به روی چشم-
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لبخند زدم که صدای آالرمِ گوشیش بلند شد و رفت سمتِ میز تا گوشیش رو جواب 

 :بده.جواب داد و گفت

 سالم،خوبی؟چیشد؟-

 :من نگاه کرد و گفت زیرچشمی به

 تو مطمئنی همونیه که دنبالشم؟-

-........................... 

 اسمش و مشخصاتش چی بود؟-

یکدفعه به سرعت نگاهش رو دوخت به من و وقتی نگاه پر از سوالمو دید لبخندِ 

 :تصنعی تحویلم داد و گفت

 .باشه بهش رسیدگی میکنم،فعال خدانگهدار-

 :ندید و گفتگوشیو که قطع کرد خ

 !خب دیگه بهتره به کارمون برسیم-

 :با کنجکاوی پرسیدم

 ؟موضوع چی بود-

 :با حواس پرتی گفت

 !؟موضوعِ چی-

 .همین زنگی که االن داشتی-

 :روشو ازم برگردوند و گفت

 !مسئله کاری بود عزیزم-
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ر ردم دبا اینکه حرفش رو باورم نشد اما به روی خودم نیاوردم و کارم رو شروع ک

 .حالی که فکرم مشغولِ تماسی بود که به نظرم مشکوک میومد

 هفتم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و هشتم]

 

 "شاهرخ"

کرد و معلوم بود که بهم مشکوک شده.بهش حق میدادم دیبا با حالتِ خاصی نگام می

برو به زیبا دونستم چطوری این خچون با چیزی که شنیدم واقعاً شوکه شدم و نمی

با گیجی نشستم پشتِ میزم و مشغولِ کارم شدم در حالی که .بدم که عصبانی نشه

ی اصالً نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم،صدای افتادنِ چیزی باعث شد به شدت از رو

 :صندلی بپرم که دیبا گفت

 !شاهرخ حواست کجاست؟منگنه رو انداختی-

 :بود خیره شدم و به دیبا گفتمبه دستگاهِ منگنه که روی زمین افتاده 

ا تو از امروز بهتره یه کارِ دیگه ای تو شرکت انجام بدی،فکر کنم نشستنِ اینج-

 .برهحوصله ت رو سرمی

 :لبخندی زد و گفت

 .دونستم چطوری عنوانش کنماتفاقاً میخواستم همینو بهت بگم اما نمی-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .دا بهت خبر میدم که برای چه کاری بیایتو امروز برگرد خونه،من فر-
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 :نگاهی بهم کرد و گفت

 .باشه هرطور مایلی-

 :کیفشو برداشت،از روی مبل بلند شد و گفت

 .من میرم پس،خداحافظ-

!حاال از درِ اتاق که رفت بیرون نفسِ راحتی کشیدم و تازه به عمقِ فاجعه پِی بردم

یلمو رسوندم؟عصبی روی میز کوبیدم و موباچطوری باید این خبر رو به گوشِ زیبا می

 واز جیبم درآوردم،باالخره باید بهش میگفتم چون قول داده بودم که قاتلِ پدر 

 :ز خوردنِ دو بوق جواب داداشو گرفتم و بعد با تردید شماره.مادرشو پیدا کنم

 !الو سالم مهندس-

 :هنوزم از دستِ من عصبی بود،با کمی تاخیر جوابشو دادم

 سالم خوبی؟-

 !نه تا وقتی که نفهمم کی اون بالرو سرِ پدر و مادرم آورده-

ترسیدم از اینکه لبمو به دندون گرفتم و سکوت کردم،این دختر پر از خشم بود و می

 :کار دستِ خودش بده.مثلِ اینکه سکوتم عصبی ترش کرد چون صداش رفت باال

 !چرا خفه خون گرفتی؟حرفی نداری قطع کنم-

 :شنیدم گفتممو روی قلبم گذاشتم و با صدای آرومی که خودمم به زور میدست

 !من اون راننده ای که به پدر و مادرت زده رو پیدا کردم-

 :بعد با هیجانِ خاصی پرسید وای سکوت کرد ایندفعه اون چند لحظه

 !راست میگی؟-
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 همیده چه کسیآره یکیو فرستادم دنبالِ موضوع و اونم امروز زنگ زد و گفت که ف-

 .اینکارو کرده

 :بارید وقتی پرسیدایندفعه کامالً حرص از صداش می

 خب کی هست حاال؟-

دونستم چطوری دستِ چپم رو مشت کردم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم،نمی

 :بگم که باز عجوالنه پرسید

 کیه طرف؟هان؟-

 :چشمامو بستم و گفتم

 !کامبیز-

 هشتم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و سی و نهم]

 

 "زیبا"

قتِ تمام گوشی از دستم افتاد روی زمین و ناباورانه به دیوارِ روبروم خیره شدم،چند و

ای با فکر اینکه شاهرخ با مادر و پدرم تصادف کرده سر کردم و به کامبیز تو کار

اقعی کثیفش کمک کردم اونوقت اون تو تمامِ این مدت داشته بازیم میداده و قاتلِ و

 !خودش بوده

ی صحنه های اون روزِ کذایی تو دوبارهباورم نمیشد که گولشو خوردم،باورم نمیشد.

کردم چون تازه واردِ ذهنم نقش بست اون روزی که داشتم از دستِ کامبیز فرار می
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تهران شده بودم و احساس میکردم کامبیز دزده اما اون صدام میکرد تا بهم بگه کیفِ 

.منم مثلِ دویده تا کیفِ پولمو بهم تحویل بدهو اونم واسه همین دنبالم میپولم افتاده 

آدمای خنگ از همون لحظه ی اول ازش خوشم اومد و حرفشو باور کردم اما 

.یادم اومدی از خواسته منو گول بزنهدونستم که همه ی کاراش نقشه بوده و مینمی

ز به قولِ خودش اتفاقی سرِ راهم قرار روزی که فهمیدم پدر و مادرم مردند و کامبیز با

 .استفاده کنهگرفت و تو اوجِ درد و ناامیدی بهم تجاوز کرد تا بتونه ازم سوء

کردم کامبیز حامیِ منه و هرچی بگه اون روز با تمامِ دردی که داشتم اما فکر می

م تا ی حرفهاشو باور کردم و واردِ زندگیِ دیبای مظلوم شدی همین همهدرسته واسه

امبیز داره کاز طریقِ اون بتونم انتقامم رو از شاهرخِ احتشام بگیرم اما غافل از اینکه 

 .رادش برسهمی مارو بازی میده تا خودش به همه

.از پله ها به سرعت اومدم دونم چه بالیی سرت بیارمکور خوندی آقا کامبیز،حاال می

 :ویی بهم سالم کرد و پرسیدپایین و واردِ آشپزخونه شدم،مادرِ دیبا با خوشر

 ؟چیشده دخترم-

 :جوابِ سالمشو دادم،لبخندِ تصنعی بهش زدم و گفتم

 !هیچی فقط چاقو الزم دارم-

 :با لبخندِ درِ کابینت رو باز کرد و یه چاقوی متوسط داد دستم و گفت

 .حواست باشه دخترم چون خیلی تیزه-

 :توی دلم پوزخند زدم و گفتم

 !بهاتفاقاً تیز خو-

 :با تعجب پرسید
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 !چی؟-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .هیچی،ممنون-

،به اتاقم برگشتم و چاقو رو گذاشتم داخلِ و به سرعت از آشپزخونه خارج شدم

 :کیفم.بعد از آماده شدن از اتاق رفتم بیرون و بلند گفتم

 .گردممن میرم تا جایی و برمی-

پرت  اما گوشیو جواب نداد،با حرص گوشیو از خونه رفتم بیرون و زنگ زدم به کامبیز

.من امروز باید انتقاممو از کامبیز میگرفتم تا کردم داخلِ کیفم و یه تاکسی گرفتم

 !تمومِ حرصهای انباشه تو دلم خالی بشه

 نهم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهلم]

 

 "کامبیز"

نمیخواست از خیرِ قضیه  عصبی به گوشی نگاه کردم و کالفه سرمو خاروندم،زیبا

زنگ زدم به دیبا ولی جواب نداد،دوباره زنگ زدم که بعد از خوردنِ سومین بگذره.

 :بوق جواب داد

 بله؟چرا انقدر بهم زنگ میزنی؟-

 :زدن و گفتمقلبم شروع کرد به تند

 سالم خانمی،خوبی؟-
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 :سکوت کرد و جواب نداد که گفتم

 !برات تنگ شده دیبا توروخرا بیا خونه ببینمت،دلم-

 :عصبی جوابمو داد

 .کامبیز توروخدا دست از سرم بردار-

 :میخواست قطع کنه که سریع گفتم

یا تورو جونِ هرکی دوست داری قطع نکن قربونت برم،بخدا کاری باهات ندارم فقط ب-

 .ببینمت

 :دوباره مکثی کوتاه کرد و بعد جواب داد

یم ت رفته دفعه ی آخر چجوری تو کمد زندانمن دیگه حرفهای تورو باور نمیکنم،یاد-

م.تو یه بیمارِ روانی هستی کامبیز،من از تو دونستی حاملهکردی با اینکه می

 .نکن م که شده اِنقدر اذیتمتوروخدا بخاطر این بچهترسم.می

 :صدای بغض دارش قلبمو لرزوند و گفتم

به جون خودت باهات دیبا بغض نکن فدات شم،وقتی صدات میلرزه قلبم میریزه.-

 .کاری ندارم بیا نیم ساعت پیشم فقط ببینمت

 :از صداش معلوم بود کالفه س وقتی گفت

 .باشه میام،خداحافظ-

خوشحال از اومدنش از جا بلند شدم و رفتم داخلِ اتاق تا به سر و وضعم برسم،دیبا 

کشیدم،چرب .به موهام دست دیدداشت میومد خونه و نباید منو تو وضعیتِ بدی می

بود.سریع واردِ حموم شدم تا دوش بگیرم،بعد از دوش گرفتن اومدم بیرون و 

ادکلن رو روی خودم خالی کردم و موهامم گذاشتم همونطور لباسهامو عوض کردم.
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.قهوه !از اتاق خارج شدم و رفتم داخلِ آشپزخونه،دیبا قهوه دوست داشتخیس بمونه

.استرس داشتم و اِنگار خوب براش درست کنمی ساز رو زدم به برق تا یه قهوه

!از آشپزخانه خارج خواستم دیبا رو ببینم،دستپاچه و هول بودمبار بود که میاولین

.آیفون به صدا دراومد و با تعجب رفتم به سمتِ آیفون،چقدر شدم و روی مبل نشستم

با خوشحالی کنارِ  !بدونِ اینکه نگاه کنم یا بپرسم کیه درو باز کردم ودیبا زود رسید

انداخت.درو هُل داد در ایستادم،صدای کفشهای پاشنه بلندش هم دلم رو به تپش می

 .و وارد شد،اما در کمالِ ناباوری زیبا رو دیدم که با نفرت نگام میکرد

 چهلم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و یکم]

 

 "زیبا"

 :ته محو شد خیره شدم و پرسیدمفته رفری رو لبش که بعد از دیدنِ من به خنده

 چیه انتظارِ دیدنِ منو نداشتی،نه؟-

 :و از نظر گذروندم و گفتمکرد که سرتاپاش رهمونطور نگام می

با  مثلِ اینکه مهمونِ عزیزی داری که اِنقدر به خودت رسیدی،فکر کنم بجای آب هم-

 !ادکلنت دوش گرفتی

 :باالخره به خودش اومد و با خشم پرسید

 کنی؟اینجا چه غلطی میتو -

 :پوزخندی زدم و گفتم
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 .کنه،البته تو که این چیرا حالیت نیستآدم با مهمونش اینطوری برخورد نمی-

 :دوباره سرم داد زد

 کنی؟یکار میپرسم تو اینجا چزیبا حرف مفت نزن،دارم ازت می-

 :به اطراف نگاهی کردم و گفتم

نوه وام یه حقایقی رو بگم که اگه دیبا بشدیبا که یه وقت اینجا نیست،نه؟آخه میخ-

 !کنهمطمئناً دیگه تو روتم نگاه نمی

ش معلوم بود،آوردنِ کردم و این دقیقاً از حالتِ چهرهداشتم با حرفهام عصبیش می

ه اسمِ دیبا باعث شد خونش به جوش بیاد و حمله کرد به طرفم،خم شد تو صورتم یق

 :گفت م رو گرفت و با دندونهای کلیدکرده

خوب گوش کن ببین چی بهت میگم زیبا،اگه بخوای دهنِ گشادتو باز کنی و حرفِ -

س که هرکاری از دستم اضافه بزنی اون روی سگم رو باال میاری و دیگه اون موقع

 .برمیاد

 :پوزخند زدم و گفتم

 !گناه و دررفتنمثالً زدن به دوتا آدمِ بی-

ل کرد،کمی عقب عقب رفت و با لحنِ چشمهاش از حیرت گشاد شد و یقه م رو و

 :ای گفتدستپاچه

 ؟کی همچین مزخرفی رو بهت گفته-

 :با حرص خندیدم و گفتم

کردی یه روزی همه چیو بفهمم نه؟تا کِی قرار بود گولم بزنی تا به مرادت فکر نمی-

 برسی؟هان؟همه ی کارات از اول با نقشه بود،اون روزِ اولم با نقشه واردِ زندگیم شدی



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

509 

 

و منِ احمقم باورت کردم اما غافل از اینکه تو پست تر از اونی که بشه بهت اعتماد 

 .کرد

 :با خونسردی گفت

 !پناه بودی و من باعث شدم یه زندگیِ خوب داشته باشیتو یه دخترِ بی-

 :با چشمهای گشادشده از حیرت نگاش کردم و گفتم

 !که اِنقدر توهم زاستتو؟!تو باعث شدی من زندگیم خوب باشه؟!چی میزنی -

 یکم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و دوم]

 

 "دیبا"

درو  رسیدم درِ خونه و با تعجب دیدم که در بازه،با تردید واردِ حیاط شدم و آروم

.از حیاط گذشتم و واردِ خونه شدم که صدای شنیدنِ مشاجره ی کامبیز با یک بستم

.سرکی کشیدم و در کمالِ ناباوری زیبا رو دیدم که کردزن همونجا کنارِ در متوقفم 

 !روبروی کامبیز ایستاده و با هم بحث میکنند

ی میگم؟من اگه بهت نگفته بودم بری پیشِ دیبا االن آواره چیه مگه دروغ-کامبیز

 !خیابونا بودی

 :زیبا بلند خندید و گفت

گفتی که شتی و به دروغ نمیتو خیلی پررویی کامبیز،تو اگه پدر و مادرِ منو نمیک-

 !کس نبودمشاهرخ قاتلشونه من االن آواره نبودم،االن اِنقدر تنها و بی



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

510 

 

ه با ترس دستمو گذاشتم جلوی دهنم تا جیغ نکشم،کامبیز مادر و پدرِ زیبارو کشت

 :بود؟!کامبیز دستی به موهای فرش کشید و گفت

 !خواستی فریبِ منو نخوریمن تقصیری ندارم،می-

تر ازم و خیلی وقیحی کامبیز،یادت رفته چطوری بهم تجاوز کردی تا بتونی راحتت-

خواستم از قاتلِ پدر و مادرم انتقام بگیرم اما تو منو واردِ استفاده کنی.من فقط می

.آدمایی زندگیِ دیبای بدبخت کردی و باعث شدی به شاهرخ به عنوانِ قاتل نگاه کنم

.این همه وقت کنارِ دیبا و من و مرگشون نداشتند که اصالً ربطی به پدر و مادرِ

گفتم کرد اما با خودم میم میش زندگی کردم و عذاب وجدان داشت خفهخانواده

رسه،اما حاال همون قاتلِ خیالی که تو برام ارزه که تهش قاتل والدینم به سزاش میمی

 !ساختی تو روم ایستاد و گفت اون قاتل تو بودی

کردم که زیبا اون دخترِ م جاری میشد و باور نمیاز دیگری روی گونه اشکام یکی پس

.صدای نحسِ ی کامبیز واردِ زندگیم شدهمظلومی که انقدر دوستش داشتم با نقشه

 :کامبیز پیچید تو گوشم

ادرت زیبا دیگه بسه این همه چرت و پرتی که گفتی،آره من با ماشین زدم به پدر و م-

 !ی؟!مدرکی داری رو کن؟و در رفتم حاال که چ

 :زیبا کمی نزدیکِ کامبیز شد و با حرص گفت

نیاز  اما من از تو یاد گرفتم خودم آدمارو مجازات کنم و برای مجازاتِ تو به مدرک-

 !ندارم

 :ایندفعه کامبیز خندید و گفت

زنی دختر،بهتره تا قبلِ اینکه دیبا برسه از اینجا بری تر از دهنت میحرفهای گنده-

 .مون خوب نیستون دوست ندارم بترسه و ناراحت بشه.برای بچهچ
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 .ش چه جونورِ کثیفیهاتفاقاً بهتره بفهمه پدرِ بچه-

هوا چاقویی رو فرو کرد تو شکمِ کامبیز عصبی حمله کرد سمتش و یکدفعه زیبا بی

وانش نات کامبیز،صدای فریادِ از سرِ دردِ کامبیز با صدای جیغِ من اِدغام شد و نگاهِ

.زیبا بدونِ توجه به من چاقو رو کشید بیرون و خیره شد تو چشمهای پر از اشکم

دونم از چی بود که دویدم سمتِ زیبا و با تمامِ قدرت دوباره فرو کرد تو شکمش،نمی

 :هُلش دادم اونطرف.نشستم کنارِ بدنِ بی جونِ کامبیز و با گریه صداش زدم

 !کامبیز-

 :به سختی تونست بگه

 ....ا.....ن؟ج.-

 :گریه کردم و گفتم

 !توروخدا نمیر-

 :باالخره لبخندشو دیدم بعد از این همه وقت،چشمهاشو روی هم گذاشت و آروم گفت

 !دو....ستت....دا....ر...م-

بار از حرفِ کامبیز دلم لرزید و کامبیز نفسش بند اومد.مردِ منفورِ برای اولین

گیم،مردی که تمومِ سختیهای زندگیم تقصیرِ اون زندگیم،مردِ روزهای پر از دردِ زند

و من از تهِ !بار قلبمو لرزوند مردم باالخره بعد از اینکه برای اولینبود،شوهرم،پدرِ بچه

.اِنگار تمومِ شکنجه هایی که بهم وارد کرده دلم زار زدم واسه نبودنش،واسه رفتنش

م داشت،یادم اومد واسه بود رو یادم رفت،فقط یادم اومد که روزای آخر دوست

.یادم اومد یه مادر داشت که بجای خودش همیشه هوامو کردبرگشتنم التماس می

،اما کامبیز مادرشو خیلی بیشتر از من دوست داشت چون وقتی مادرش مرد داشت
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دونم چرا از زیبا متنفر شدم،برگشتم و با نمی!انگار اونم طاقت نیاورد و دنبالش رفت

 :که ماتِ دستهای لرزونش بود شدم و گفتم خشم به دختری

 !ازت متنفرم زیبا-

 :وِلو شد روی زمین و زیرِ لب گفت

 !من کشتمش،کشتمش-

دم باعث اِنگار تازه فهمیده بود چیکار کرده،صدای آژیرِ ماشینِ پلیس که خبر کرده بو

 :شد اشکام شدت بگیره و دستم نشست روی شکمم و با صدای آرومی گفتم

 .یگه نیست عزیزدلم،بابا رفت پیشِ خدابابا د-

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

 دوستت داشتم

 دانستمو خودم نمی

 دوستت داشتم

 کردمو همیشه با نفرت نگاهت می

 دوستت داشتم

 ...و دیگر دیر است برای گفتنِ هر چیزی

 کاش برمیگشتی

 و دوباره با همان صدای خش دارت

 !یم زمزمه میکردیدوستت دارم را برا

 سعیدی_زهرا_فاطمه#
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 دوم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و سوم]

 

 "فریا"

 :،مامانم واردِ اتاقم شد و گفتفردا مراسم عقدِ من و صدرا بود و خیلی استرس داشتم

 فریا به دیبا زنگ زدی برای فردا؟-

 :نگاهش کردم و گفتم

 !وای نه مامان یادم رفت-

 :کم زد رو دستش و گفتیکی مح

 .خدا مرگم بده دختر،سریع زنگ بزن-

نگ زباشه ای گفتم و موبایلمو از روی تخت برداشتم و زنگ زدم به دیبا.چندین بار 

شو گرفتم ولی ایندفعه با اولین بوق جواب خورد اما جواب نداد،با تعجب دوباره شماره

 :.قبل از اینکه حرف بزنه سریع گفتمداد

 ا،خوبی؟سالم دیب-

 :اما صدای خش دارش باعثِ نگرانیم شد

 !سالم،نه خوب نیستم فریا-

 :با نگرانی پرسیدم

 چیشده قربونت برم؟-
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 :زدن و گفتیکدفعه شروع کرد به زار

 !کامبیز مرده فریا،کشتنش-

تونستم حتی یه کلمه حرف بزنم،تمومِ خاطراتِ چشمهام از حدقه زد بیرون و نمی

ور مثلِ یه خالصه از یک فیلمِ درام از جلوی چشمهام رد شد و بابودن با کامبیز 

کردم اون آدمی که یک روز با اون چشمهای پرجذبش باعثِ ترسم شده بود حاال نمی

 :زنم پرسید.دیبا که دید سکوت کردم و حرفی نمیمرده و دیگه وجود نداره

 فریا هنوز پشتِ خطی؟-

 :به سختی دهان باز کردم و گفتم

 !عزیزم،خدا کامبیز رو بیامرزهآره -

 مرسی عزیزم،حاال چیکار داشتی زنگ زدی؟-

 :یادِ مراسمِ عقدم افتادم و گفتم

 راستش فردا مراسمِ عقدِ من و صدراست،زنگ زدم دعوتتون کنم ولی با این اوصاف-

 .همه چی باید فعالً کنسل بشه

 .رو عقب بندازینواقعاً ببخشید فریا،اما من راضی نیستم بخاطرِ من مراسم -

 .یگهاین چه حرفیه عزیزم باالخره کامبیز شوهرِ تو بوده و جزء فامیل حساب میشه د-

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد دوباره صداش بغض دار به گوشم رسید

 .ارتونم حرف بزنم خدانگهدمرسی فریا جان،من دیگه نمی-

،هنوز باورش برام سخت بود و منم خداحافظی کردم و با منگیِ تمام وِلو شدم رو تختم

-شد.حرفهای دیبا پیچید تو گوشم:یک لحظه چشمهای کامبیز از نظرم دور نمی

 !کامبیز مرده فریا،کشتنش
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 !یعنی کی کامبیز رو کشته بود؟

 سوم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و چهارم]

 

هم زد و اتاق شد،لبخندی ب تو حالِ خودم بودم که درِ اتاقم زده شد و بعد صدرا واردِ

 :گفت

 .سالم خانم خانما-

 :همونطور گیج نگاهش کردم و سرمو تکون دادم که باعثِ تعجبش شد و پرسید

 !اتفاقی افتاده فریا؟-

ی سری به معنیِ مثبت تکون دادم و بلند شدم و نشستم که دوباره صدرا با کنجکاو

 :پرسید

 !چیشده؟-

 :سرمو به زیر انداختم و گفتم

 !کامبیز مرده-

 :صدای بلند و متعجبش پیچید تو گوشم

 !؟چی-

 :سرمو آوردم باال،نگاش کردم و گفتم

 .درست شنیدی،کامبیز مرده و متاسفانه مراسمِ عقدمون عقب افتاد-
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 :اونم نشست کنارم و با صدای تحلیل رفته ای پرسید

 چرا مرده؟-

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !گفت کشتنشیبا میدونم،اما دمنم نمی-

 :چشمهاش از حیرت گشاد شد و گفت

 !؟کشتنش-

 :سرمو تکون دادم و گفتم

 .دونم راسته یا دروغآره دیبا که همینو گفت،دیگه نمی-

سرشو کالفه گرفت تو دستاش و تا چند دقیقه حرفی نزد،منم خیره ی نیم رخِ 

 :د دقیقه پرسید.باالخره بعد از چنعصبیش شدم و سکوت کردم

 دونن؟مامانت اینا می-

ش.منم االن زنگ زدم دیبا رو برای مراسم فکر نکنم،هنوز خبر ندادن بهمون خانواده-

 .دعوت کنم که بهم گفت

 :همون موقع مامان به سرعت درِ اتاق رو باز کرد و گفت

 !تی عمهوای مادر بلند شین که باید بریم خونه-

 :سیدممن و صدرا به هم نگاهی کردیم و من پر

 کی به شما خبر داد؟-

 :مادرم سرش رو با ناراحتی تکون داد و گفت

 .ش باشهت االن زنگ زد و گفت،قراره امروز تشجیع جنازهعمه-
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.منکه از روی ناباوری سکوت بینمکردم دارم خواب میشد و فکر میهنوزم باورم نمی

گفتنِ عجله کنید کرده بودم ولی صدرا بجاش باشه ای به مادرم گفت و اونم با 

یز .ناخودآگاه رفتم تو بغلِ صدرا و زار زدم،انگار تازه داشت مرگِ کامبتنهامون گذاشت

!صدرا محکم در آغوشم گرفت و شنیدن صدای قلبش بهم آرامش شدرو باورم می

 .دادمی

 چهارم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و پنجم]

 

 "دیبا"

شد که کامبیز دیگه وجود نداره،خودمو داخلِ اتاقم ورم نمیهنوز تو شوک بودم و با

.اِنگار منتظر بودم تا کامبیز بیاد دنبالم زدمزندانی کرده بودم و با کسی هم حرف نمی

!شاهرخ از صبح بیشتر از ده بار باهام تماس گرفته بود و و با زور منو برگردونه خونه

.اصالً در حالِ حاضر دلم اهاش حرف بزنمخواست فعالً بجوابشو نداده بودم،دلم نمی

 !خواست جز تنها بودنهیچی نمی

 :صدای درِ اتاقم منو از فکر و خیال خارج کرد و پرسیدم

 کیه؟-

 :ی مادرم پیچید تو گوشمصدای خسته

 .دیبا بیا بیرون اون پایین کلی مهمون نشسته و منتظرِ تواَن-

 :حالی گفتمبا بی
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 .و ندارم مامانکس ری هیچمن حوصله-

 .شه دختر،زشتهآخه اینکه نمی-

 :عصبی شدم و کمی صدام رفت باال

 .مامان خواهش میکنم دست از سرم بردار-

.سرم رو کالفه و عصبی گرفتم تو دیگه صدایی نشنیدم،اِنگار که مادرم رفته بود

ی شکمم شدم و دوباره تکون دستام که یکدفعه شکمم تکون خورد،با حیرت خیره

.تو اوجِ خستگی و ناامیدی یه لبخند نشست رو لبم،اگه کامبیز نیست حداقل خورد

اِنگار یه جونِ تازه گرفتم،از جا .یادگاریش هست تا وقتی نگاهش میکنم آرامش بگیرم

.کلی از فامیلها و آشنایان ی پایینبلند شدم و بعد از عوض کردنِ لباسهام رفتم طبقه

کردن بودند،به محضِ دیدنم همه تسلیت گفتند و  نشسته بودن و مشغولِ صحبت

روی صندلی کنارِ میز نشستم و خیره شدم به عکسش که روی .اظهارِ ناراحتی کردند

ریختم .همونطور که اشک میممیز بود،بچه دوباره تکون خورد و اشکم چکید رو گونه

گردوندم سمتِ م،چشم از عکسِ کامبیز برداشتم و نگاهم رو بردستی نشست رو شونه

.دوست خوبم و همیشه همراهم سمیرا بود،لبهام م بودکسی که دستش روی شونه

 :لرزید و آروم گفتم

 !؟رم اومد سمیرا؟!میبینی چقدر بدبختمسبینی چه بالهایی می-

 :ش و گفتاشکش چکید رو گونه

 .این چه حرفیه آخه دیبا،تو اصالً هم بدبخت نیستی-

 :و گفتم سرمو تندتند تکون دادم

 !گذاشتچرا هستم،بدبختم وگرنه کامبیز منو با یه بچه تنها نمی-

 :با تعجب و چشمهای گشادشده از حیرت نگام کرد و پرسید
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 !؟ای دیباتو حامله-

.سمیرا هم م جاری شدسرمو به معنیِ مثبت تکون دادم و اشکام بیشتر از قبل رو گونه

 :بیشتر اشک ریخت و گفت

 !گی؟!چرا اِنقدر با من غریبه شدی دیبا؟!هان؟حرفهاتو به من نمیآخه چرا دیگه -

ش و فقط زار زدم،من از وقتی کامبیز واردِ زندگیم شد اِنگار با سرمو گذاشتم رو شونه

.یعنی این کامبیز بود که نمیگذاشت کسی طرفم بیاد یا با کسی گرم همه غریبه شدم

 .بگیرم

 پنجم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [دویست و چهل و ششمپارت ]

 

ش بود با دیدنِ شاهرخ هول شدم و سرم رو همونطور که سرم روی شونه

 :برداشتم،سمیرا با تعجب پرسید

 !چیشد دیبا؟-

،سمیرا ردِ نگاهم کرد و جوابِ سمیرا رو ندادمنگاهم به شاهرخ بود که داشت نگام می

 :رو گرفت و پرسید

 اون کیه؟-

 :زیرلب گفتم

 !شاهرخ-

 :که منو دیده بود به سرعت اومد طرفم و با گریه گفتشادی 
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 .دیباجون خدا بیامرزه شوهرتون رو-

 :بغلم کرد و منم ازش تشکر کردم،بعد شاهرخ نزدیکم شد و آروم پرسید

 ؟چرا موبایلتو جواب نمیدی؟نمیگی نگران میشم-

 :فقط نگاش کردم و جوابشو ندادم که گفت

 !خدا رحمتش کنه-

 :م و گفتمدوباره اشکم چکید رو گونهاینو که گفت 

 .ممنون خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه-

.سمیرا هم آروم اینو که گفتم شاهرخ رفت کنارِ رامیال نشست و شادی هم کنارِ سمیرا

 :دمِ گوشم پرسید

 .زداین پسره کیه؟چقدر صمیمی باهات حرف می-

 :نگاهم به شاهرخ بود و جوابِ سمیرا رو دادم

.یه سِری اتفاق افتاد که تعریفش دادمرش شاگردم بود،پیانو بهش درس میخواه-

 .مفصله،بعد برات میگم

ه سری به معنای موافقت تکون داد و دیگه چیزی نپرسید.نگاه از شاهرخ برداشتم ک

چشمم خورد به مادرم که اشاره کرد برم پیشش،از جا بلند شده و رفتم پیشش که 

 :گفت

 .خورمادر رنگ به رو نداری،برو تو آشپزخونه یه شربتی آب قندی بالهی قربونت برم -

چشمی گفتم و واردِ آشپزخونه شدم،رفتم سمتِ یخچال و شربت پرتقال رو آوردم 

 :.خواستم برای خودم درست کنم که صدای هامون رو شنیدم و متوقف شدمبیرون
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 ؟حالت خوبه دخترعمو-

 :برگشتم سمتش و نگاش کردم،بعد گفتم

 .من خوبم ممنون-

 :اومد و روی صندلی پشت میزِ نهارخوری نشست،بعد گفت

 .بشین-

نشستم و منتظر نگاش کردم،اِنگار حرفی برای زدن داشت.نگاهش رو دوخت به 

 :شکمم و پرسید

 خوای چیکار کنی؟می-

 :با تعجب پرسیدم

 !چیو؟-

 :اشاره کرد به شکمم و گفت

 !روبچه-

 ششم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و هفتم]

 ��آغوش غریب??

 :با اَبروهای باالرفته نگاهش کردم و پرسیدم

 منظورت چیه؟-

 :ای باال انداخت و گفتشونه
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 !منظورِ خاصی نداشتم،فقط خواستم بدونم-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .مو به دنیا بیارمخوام بچهای پرسیدی،خب معلومه که میخیلی سوالِ مسخره-

 :ستی به ریشش کشید و گفتد

 !عجوالنه تصمیم نگیر دیبا،بهتره بیشتر در موردش فکر کنی-

 :اخمی کردم و گفتم

 .فهمم هامون،بهتره رک و راست حرفتو بزنیمن واقعاً حرفهاتو نمی-

 :دستاشو تو هم قفل کرد و گفت

 ...خب راستش من هنوز سرِ حرفم هستم و دوستت دارم،اگه تو راضی باشی من-

 :دستمو جلوی صورتش آوردم باال و گفتم

بهتره ادامه ندی هامون،واقعاً تو فکر کردی االن زمانِ مناسبی برای این -

 !؟کنی؟کامبیز تازه مرده و تو داری از من خواستگاری میحرفهاست

 :پوزخندی زد و گفت

 .رات اهمیتی داشتهخوای باور کنم که کامبیز بنمی-

 :صدام باال نره وقتی گفتم عصبی شدم ولی سعی کردم

اده که آره برام اهمیت داشته و هنوزم داره،درسته خیلی اتفاقهای بدی تو زندگیم افت-

م بود و مردی کامبیز باعثشون بوده.درسته که مجبور به ازدواج شدم اما اون پدرِ بچه

که روزای آخر واقعاً از کاراش پشیمون شده بود،پس باید بدونی که برام خیلی 

 !همه،خیلیم
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 :سرشو کالفه تکون داد و گفت

دونی چون مرده دلت براش سوخته و خودتم میببین دیبا،بهتره خودتو گول نزنی.-

 .زنی وگرنه تو ازش متنفر بودیاین حرفهارو می

 :داری کشیدم و گفتمنفسِ حرص

 !؟.تو با این قضیه مشکلی داریآره ازش متنفر بودم،اما االن برام مهم شده-

قعاً تو این ا،وی چشمهام بودبا خشم زل زده بودم تو چشمهاش و اونم با حرص خیره

 :ورد و نگاهشو از روم برداشت ولی با حرص گفتباالخره کم آ.فهمیدمشموقعیت نمی

،من هنوز پای حاال دیگه کامبیزی وجود نداره پس بهتره به پیشنهادم فکر کنی-

 .یست که یکبار ازدواج کردیو برام مهم ن ی حرفهام هستمهمه

 هفتم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و هشتم]

 

 :عصبی دستمو مشت کردم و گفتم

ن کدرسته کامبیز وجود نداره اما جواب من همونیه که قبالً گفتم،پس دیگه تمومش -

 .هامون

 :از جا بلند شد اومد طرفم،سرشو کنارِ گوشم خم کرد و گفت

دونم تو دوستم داشتی و هنوزم صبی نکن،دروغ هم تحویلم نده منکه میدیبا منو ع-

اومدی خونمون و با من ای میاگه اینطور نیست پس چرا همیشه به یه بهونهداری.
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خوام که همین االن دونم االن تازه کامبیز مرده ولی منم ازت نمیراحت بودی؟می

 .ش رسیدتونم صبر کنم تا هر وقت که زمانمیجوابمو بدی.

 :از اینکه با خودش فکرهای الکی کرده بود حرصم گرفت و با صدای آرومی گفتم

 ....ما نه بخاطر تو،من....منااومدم خونتون ای میآره من اون موقع به هر بهانه-

 :با لحنِ شتاب زده ای پرسید

 !تو چی؟-

 :چشمهامو بستم و آروم گفتم

وقت مثلِ تو باهام اومدم اما اون هیچیمن دامون رو دوست داشتم و بخاطرِ اون م-

نشستی و اومدی کنارم میصمیمی نبود و همیشه این تو بودی که بجای اون می

دادم که شکست اما به دامون حق میزدی.خیلی وقتها دلم میساعتها باهام حرف می

یک دخترِ کور رو نخواد برای همین خیلی سعی کردم فراموشش کنم و موفق هم 

.توام بهتره دست از اال دیگه هیچی از اون احساسِ پوچ در من باقی نموندهشدم و ح

 .سرم برداری هامون،من واقعاً حالم خوب نیست

ی کمی از چشمهامو به آرومی باز کردم،رومو برگردوندم به سمتِ صورتش که با فاصله

اش .چشمهکردخورد و این اذیتم میصورتم قرار داشت،نفسِ داغش روی صورتم می

،به آرومی از روی گفتزد و اِنگار شوکه شده بود که هیچی نمیتو صورتم دودو می

ی مانتومو گرفت و صندلی بلند شدم و خواستم از آشپزخونه برم بیرون که گوشه

 :گفت

 !کنصبر-

دار ایستادم،اومد روبروم ایستاد تو چشمهام نگاه کرد و با صدایی که از بغض خش

 :شده بود گفت
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دی م مهم نیست که برادرم رو دوست داشتی،برام مهم نیست که یه بار ازدواج کربرا-

،پس لطفاً به حرفهام فکر کن .هیچکدومِ اینا برام مهم نیستو یه بچه تو شکمت داری

 .دیبا

فهمید که دوستش کالفه چشمهامو بستم و دستمو مشت کردم،چرا هامون نمی

 !؟شد؟چرا حرف حالیش نمیندارم

 ا؟دیب-

 :چشمهامو باز کردم و گفتم

 .شه،پس انقدر اذیتم نکنمن دوستت ندارم هامون و نظرم هم عوض نمی-

ی شاهرخ باعث اینو گفتم و از کنارش رد شدم،داخلِ پذیرایی شدم و چشمهای خیره

دونستم باید .واقعاً خسته بودم و نمیشد سرمو به زیر بندازم و برم سرجام بنشینم

کرد،حاال که مرده !نباید منو بالتکلیف رها میمردیز نباید االن میچیکار کنم،کامب

.اما هرچی کشم،شایدم نهشاید به قولِ هامون از روی دلسوزیه که انقدر دارم زجر می

 !ده و حالم رو بد کردهکه هست داره عذابم می

 هشتم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و چهل و نهم]

 

 "سارا"

م نشسته بودم و ناراحت بودم بخاطرِ مردنِ همسرِ دیبا،آخه طفلکی دیبا کنارِ مادر

خواد اون کردم که دست تنها چطوری میخیلی حالش بد بود و داشتم به این فکر می

م و دلم براش سوخت،واقعاً یه روز خوش .اشکم چکید رو گونهبچه رو بزرگ کنه
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یع از تو کیفم درآوردم و با دیدنِ .موبایلم زنگ خورد،سرنداشت این دختر تو زندگیش

 :شده از جا بلند شدم و رو به مادرم گفتم اسمِ فرهان هول

 .گردممن میرم داخلِ حیاط و برمی-

ای گفت و منم سریع رفتم داخلِ حیاط و گوشیو مادرم با چشمهای ریزشده باشه

 :جواب دادم

 .سالم فرهان-

 :مثلِ همیشه با خوشرویی جوابمو داد

 قربونت برم،خوبی؟ سالم-

 !نه فرهان اصالً حالم خوب نیست-

 :با لحنِ نگرانی پرسید

 !شده؟چرا؟مگه چی-

 :با لحنِ آرومی گفتم

 !نگران نباش اتفاقی نیفتاده،فقط همسرِ دوستِ خواهرم فوت کرده-

 :خندید،عصبی شدم و گفتمپقی زد زیرِ خنده و داشت با صدای بلند می

 خندی؟چه خبرته فرهان،چرا می-

 :ش رو گرفت و گفتجلوی خنده

 آخه دختر من فکر کردم چه اتفاقِ وحشتناکی افتاده،همسرِ دوستِ خواهرت به تو-

 چه ربطی داره؟

 :عصبی جوابشو دادم
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دونی از دردهای این .آخه تو چه میدیبا فقط دوستِ سمیرا نیست،دوستِ منم هست-

 .دختر

 :همین گفتسعی کرد از پشتِ گوشی آرومم کنه برای 

دونستم اِنقدر برات مهمه.حاال میشه یه خواهشی باشه خب ببخشید که خندیدم،نمی-

 ازت بکنم سارا؟

 :منم سعی کردم آروم باشم و گفتم

 .آره میشه-

 :مکثِ کوتاهی کرد و بعد گفت

 !قد رو جلو بندازیمت صحبت کن که مراسمِ عبا خانواده-

 :با تعجب پرسیدم

 چرا؟-

 .باشه چی روبراه شدهخوام که قبلش همهیه مسافرتِ کاری برم،می آخه من باید-

 :با کالفگی گفتم

گیره،ندیدی شبِ خواستگاری واسه همین دونی پدرم چقدر سختفرهان تو که می-

.حاال من چطور بهش بگم که تاریخ رو بندازه تاریخ هم چقدر بهونه آورد تا راضی شد

 ؟واسه چند روز زودتر

 .دونم ولی خودت یکاریش بکن دیگهعزیزم می-

 ؟آخه من چیکارش کنم-

 :کمی مکث کرد و بعد حرفی زد که باعثِ حیرتم شد
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ی دوماهه اصالً یه پیشنهاد دارم سارا،چطوره به پدرت بگی موافقت کنه یه صیغه-

 !؟بخونیم و وقتی من رفتم سفر و برگشتم عقدِ دائم کنیم

 :سریع گفتم

 !؟گی فرهانجدی که نمی-

تَغاریش هستی و عزیزم من کامالً جدیم،بهتره پدرتو راضی کنی،باالخره تو دخترِ تَه-

 !گیری کنهاگه بفهمه عاشقِ منی فکر نکنم بیشتر از این سخت

 نهم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاهم]

 

 "فرهان"

شده باید با شنیدنِ حرفم سکوت کرد و منم چیزی نگفتم تا فکر کنه،هرطور که 

زدم چون محال بود پدرم بزاره قبل از کردم وگرنه باید قیدِ سفرم رو میراضیش می

 :!صدای عصبیش پیچید تو گوشمازدواج برم ایتالیا

من با عقدِ ما دوتا به سختی موافقت کرد اونوقت  گی فرهان،پدرِفهمی چی میتو می-

 !دخترم هرچی تو میگیحاال انتظار داری بهش بگم صیغه اونم سریع بگه چشم 

 :سعی کردم آروم باهاش صحبت کنم تا متقاعد بشه،بنابراین با لحنِ آرومی گفتم

آخه قربونت برم من چرا انقدر زود عصبی میشی؟پدرت سخت موافقت کرد چون -

نمیدونست من و تو انقدر عاشقِ همیم و توام که بهش نگفتی.اما اگه االن بری و بهش 
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شناختی و دوسم داری بخاطرِ توام که شده راضی یبگی که از قبل منو م

 .میشه،مطمئن باش

کرد روش چون با کم حرفهام داشت اثر میی خوبی بود،کمسکوت کرد و این نشونه

 :لحنِ آرومی گفت

 ؟کشم فرهان،چطوری این حرفهارو بهش بزنمآخه من از پدرم خجالت می-

ه تو اصالً از خواهرت کمک بگیر.من ب خجالت نداره که،باالخره که باید پدرت بدونه-

 !ایمان دارم سارا

 :باالخره راضی شد و گفت

دِ کنم تا باهاش حرف بزنم،اما بعداً کامالً باید برام توضیح بدی در مورباشه سعی می-

 .سفرت

 :با خوشحالی گفتم

 .چشم خانمی،شما امر بفرما-

اهِ شدم که مادرم رو دیدم،نگاز هم خداحافظی کردیم و با خوشحالی از اتاقم خارج 

 :بدی بهم انداخت و پرسید

 !چی تو اون سَرِته پسر؟چرا اصرار داری زودتر با سارا عقد کنی؟هان؟-

 :خندیدم و گفتم

.بعدشم تونم دیگه بدونِ سارا تحمل کنم مامانهیچی تو سرم نیست جز عشق،نمی-

کنم مگه شرطِ بابا واسه واج میتو و بابا که االن باید از خداتونم باشه که من دارم ازد

 ؟رفتنم به ایتالیا ازدواج نبود

 :سرشو به معنیِ تایید تکون داد و گفت
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 !ی این کارات بخاطرِ اصرارهای پدرت باشه نه عشقترسم همهدرسته اما من می-

 .نه مادرِ من نترس،من آدمی نیستم که بدونِ عشق ازدواج کنم-

 .امیدوارم-

 :دم و زیرِ لب گفتمی پایین.پوزخندی زبقهاینو گفت و رفت ط

گردم و سارا هم وقتی درست حدس زدی مادرِ عزیزم،وقتی برم ایتالیا دیگه برنمی-

 !ره پِیِ زندگیشببینه برگشتی در کار نیست می

 پنجاهم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاه و یکم]

 

 "زیبا"

.اما ترسیدماز کشتنِ یه مورچه هم می،منی که هنوز باورم نمیشه که من آدم کشتم

شد،با دیدنِ دستهام به شدت افتاد باورم میوقتی چشمم به دستهای خونیم می

 !شدمالیدم تا خونارو پاک کنم اما پاک نمیعصبی شدم و محکم دستامو به لباسم می

 !کنی؟داری چیکار می-

 :دم و گفتمبا صدای پر از خشمِ دختری که زندانبانم بود به خودم اوم

 !از خونه،توروخدا منو ببر دستهامو بشورم بینی دستام پُرنمی-

 :ی دستهام شد و بعد گفتخیره

 !ونی نیستزنی دختر،دستهای تو که خچرا حرفِ مفت می-
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 :با تعجب دوباره به دستهام نگاه کردم و گفتم

 .توروخدا منو ببر دستهامو بشورم،من از خون بدم میاد-

 :یلم داد و گفتپوزخندی تحو

 !؟واسه همینه که آدم کشتی-

 :و گفتم هام فشار دادمتر شدم،دستهامو محکم رو شقیقهبا این حرفش عصبی

 ..مطمئنم اون صدتا جون دارهدهاون نمرده،داره همتونو بازی می-

 :سری به تاسف برام تکون داد و گفت

 !دخترجان خیلی بدجور توهم زدی،بهتره بگیری بخوابی-

از من انتظار داشت تو م گرفت و با صدای بلند شروع کردم به خندیدن،خواب؟!ندهخ

.وقتی دید دار بود؟!واقعاً که مضحک و خندهاین شرایط بگیرم با خیالِ راحت بخوابم

 :دم عصبی شد و سرم داد زدیمآمیزم ادامه دارم به خندیدنِ جنون

 ساکت شو دختر،چه خبرته؟زده به سرت؟-

ها اومدم،محکم گرفتمشون و با سرعت به سمتِ میلهخندیدن برداشتم بهدست از 

 :چشمهایی که پر از خشم بود گفتم

 !آره زده به سرم،و تو االن خیلی رو مخمی پس بهتره مواظبِ خودت باشی-

 :یه آن ترس رو تو چشمهاش دیدم اما زود به خودش اومد و گفت

 .برو بشین دخترجون تا گزارشتو ندادم،برو-
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!به دستهام نگاه کردکس حرفِ منو باور نمیناامید برگشتم و سرجام نشستم،هیچ

انداخت.سرمو ترسیدم از خونی که منو یادِ بزرگترین اشتباهم میکردم چون مینمی

 :گذاشتم رو زانوهام و چشمهامو بستم اما صدای دیبا باعثِ شوکه شدنم شد

 !زیبا-

 یکم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [رت دویست و پنجاه و دومپا]

 

ها که نابینا بود یه مهربونیِ با تردید برگشتم و نگاش کردم،هنوزم مثلِ اون موقع

ترسیدم چون هنوز هم نگاهِ اون روزش غریبی تو نگاهش بود ولی االن دیگه ازش می

کرد و هیچ حسِ خاصی .داشت نگاهم میبردمی کامبیز از یاد نمیرو باالی سرِ جنازه

.سعی تر از هر نگاهی بودشد از نگاهش تشخیص داد،این نگاهِ سردش ترسناکنمی رو

 :کردم آرامشِ خودم رو حفظ کنم و با صدای آرومی گفتم

 !سالم دیبا-

 :پیشونیش کمی چین خورد و یه اَبروشو انداخت باال،بعد خیلی سرد گفت

 !حتی جایی برای سالم کردن نزاشتی-

 افکارمو بهم ریخت و بهم فهموند که قرار نیست بخشیده با همین یه جمله تمومِ

 :.سکوت کردم که ادامه دادبشم

هنوزم تو حیرتم که چطور نفهمیدم چجور آدمی هستی و بدتر اینکه واقعاً درکت -

دونم چطور به خودت قبولوندی با منکه بهت پناه دادم اینکارا رو کنم و نمینمی

 .بکنی
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گفت حق داشت و من به خودم جراتِ فتم،هر چی میفقط اشک ریختم و چیزی نگ

 :.وقتی اشکامو دید گفتدادمحرف زدن نمی

کنی ولی من دیگه اون از اولم خودتو زدی به مظلومیت،االنم داری همون کارو می-

 .دیبای ساده نیستم پس سعی نکن خرم کنی تا رضایت بدم

 :سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم

 !خوام که منو ببخشی دیبایت بدی فقط میخوام رضامن نمی-

 :عصبی دستشو تو هوا تکون دادو گفت

بخشمت بخاطر کامبیز،اون شوهرِ خوبی برام تمومش کن لطفاً چون من هیچوقت نمی-

 !م بودنبود اما پدرِ بچه

 :با تعجب گفتم

 !بچه-

 :فتتر و گسرشو به معنیِ مثبت تکون داد و من بیشتر زار زدم،اومد نزدیک

 .ارامیدوارم بفهمی که چه اشتباهِ بزرگی کردی و باید تاوانش رو پس بدی،خدانگهد-

.بیشتر از قبل درد اینو گفت و رفت،اما نفهمید که با حرفهاش چه به روزگارم آورد

کردم دلم خنک نشد و یه چیزیو کشیدم واسه کشتنِ کامبیز و اونطوری که فکر می

کنه بلکه فقط زیادش دردی رو از آدم دوا نمی خوب یاد گرفتم که انتقام هیچ

 ..بخاطرِ همین دوست داشتم زمان به عقب برگرده اما این غیرِ ممکن بودکنهمی

 دوم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاه و سوم]
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 "سارا"

شد و انقدر اضطراب داشتم که حد نداشت،حرفهای فرهان هِی تو گوشم تکرار می

.درِ اتاقم زده شد و انقدر تو ستم چطوری باید با پدرم حرف بزنم تا راضی بشهدوننمی

 :خودم بودم که یک متر از جا پریدم و گفتم

 بله؟-

خواست،بهش گفتم بیاد تو و اونم با اجازه ی ورود میصدای سمیرا رو شنیدم که اجازه

 :پرسید و.نگاهی به سرتاپام انداخت گفت و وارد شد

 بره؟تو چته؟حالت خوبه؟اینجا چه خ-

 :سرمو با تردید تکون دادم و گفتم

 !دونمخودمم نمی-

 :اومد کنارم و منو نشوند رو تخت و گفت

 بشین ببینم دردت چیه؟-

 :چشمهامو بستم و باز کردم و بعد با تردید گفتم

دونم چطوری بگم که عصبانی نشه و موافقت میخوام یه چیزی رو به بابا بگم اما نمی-

 !کنه

 :با تعجب اَبرویی باال انداخت و پرسید

 !کنه و هم باید باهاش موافقت کنه؟این چه حرفیه که هم بابا رو عصبانی می-

 :با مِن مِن گفتم
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 !خب راستش در موردِ ازدواجِ من و فرهانِ-

 !شده؟یعنی چی؟مگه چی-

 :سرمو با کالفگی تکون دادم و گفتم

به  صحبت کنم تا تاریخِ عقدو جلو بندازم و گفتراستش فرهان ازم خواسته با بابا -

 !ی دوماهه بخونیم تا بره مسافرتِ کاریش و برگردهبابا بگم که یه صیغه

 :با حیرت پرسید

 !چی گفتی؟-

خودمم حالم خوب نیست ولی فرهان باید به یه مسافرتِ کاری بره و ازم خواهش -

 !کرده که بابا رو متقاعد کنم برای صیغه

 :باال انداخت و گفتای شونه

 .کنهم بابا قبول نمیدونم چی بگم،اما مطمئنواال نمی-

 .خوام سعیِ خودمو بکنممنم همین نظرو دارم اما می-

 :لبخندی بهم زد و گفت

 !شیطون بدجور عاشقِ فرهان شدیا-

 سوم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاه و چهارم]

 

 :لبخندِ ریزی زدم و گفتم
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 .حل پیشِ روم بزاراِ اذیتم نکن دیگه سمیرا،بجاش راه-

 :خندید و گفت

 !شدنته حل همین ریز خندیدنته،همین عاشقراه-

 :با تعجب پرسیدم

 !؟منظورت چیه-

 :دستی به سرم کشید و گفت

 .قربونت برم منظورم اینه وقتی بابا بفهمه عاشقی شاید قبول کنه-

 .فرهان هم همین نظرو داشت-

 :مهاشو ریز کرد و گفتچش

 .چه باهوشه این آقا داماد-

سترس دوتامون زدیم زیرِ خنده که صدای درِ حیاط و بعد ماشینِ پدرم اومد،دوباره ا

 :سرتاپام رو گرفت و گفتم

 .وای بابا اومد-

 :هام و گفتدستاشو گذاشت رو شونه

 .گه،خب باباست دیدیوونه همچین میگی بابا اومد اِنگار دور از جونش هیوال اومده-

ن از لبمو به دندون گرفتم و سکوت کردم،سمیرا هم از جا بلند شد و قبلِ بیرون رفت

 :اتاقم گفت

 .ا پایین با بابا حرف بزنربع،بیست دقیقه دیگه بییک-
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دونستم چطوری باید با ای گفتم و سمیرا رفت بیرون،واقعاً استرس داشتم و نمیباشه

ام داخلِ پریدهی رنگ.از جا بلند شدم و به قیافهاثیر بزارهبابا حرف بزنم که روش ت

.سعی کردم آروم آینه نگاه کردم،سمیرا راست میگفت بیش از انداره ترسیده بودم

 :ها رفتم پایین و بلند رو به پدرم گفتمباشم و از اتاقم خارج شدم،از پله

 .سالم باباجونم،خسته نباشی-

 :ت و گفتپدرم نگاهِ قشنگی بهم انداخ

 .به سالم دخترِ قشنگمبه-

 :سمیرا با حسودی گفت

 .هاقبول نیست باباخان،به من نگفتی دخترِ قشنگم-

 :پدر خندید و گفت

 .ی بابا هستیچون تو فرشته-

 :سمیرا گل از گلش شِکُفت و ایندفعه این من بودم که اخمِ ظریفی کردم و گفتم

 .خیلی بدی بابا-

 :فتپدرم بازم خندید و گ

 .ای بابا از دستِ شما دوتا حسود-

پدر  سمیرا خندید و رفت داخلِ آشپزخونه پیشِ مامان که صداش کرد و من رفتم کنارِ

 :نشستم،نگاهی بهش کردم و گفتم

 بابا باهاتون حرف دارم،میشه به حرفهام گوش کنید؟-

 :پدرم نگاهی بهم انداخت و گفت
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 خوای بگی؟ی میآره دخترم معلومه که میشه،بگو ببینم چ-

 :دستامو تو هم قفل کردم و با مِن مِن گفتم

 ...راستش،راستش-

 راستش چی؟-

 :سرمو به زیر انداختم و گفتم

 !خوام در موردِ فرهان حرف بزنمراستش می-

 چهارم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاه و پنجم]

 

 :پدرم مکثی کرد و بعد پرسید

 هان وجود داره؟چه حرفی در موردِ فر-

 :مِن گفتمبا این سؤالِ پدر بیشتر استرس گرفتم و با مِن 

دونم چطوری بگم؟!فرهان زنگ زد و گفت در یه موردی دونید چیه پدر....نمیخب می-

 !با شما حرف بزنم

 :پدرم با چشمهای ریزشده نگام کرد و پرسید

 خب فرهان خواسته در چه موردی باهام حرف بزنی؟-

زدم پس دلمو زدم به دریا کردم اما باالخره باید حرف میز استرس سکته میداشتم ا

 :و گفتم
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 !فرهان خواسته که مراسمِ عقد رو جلو بندازیم-

 :اَبروهای پدرم در هم گره خورد و گفت

 !اصالً حرفشم نزن سارا-

 ...آخه پدر-

 !تونی تنهام بزاریآخه ماخه نداریم،اگه حرفت تموم شده می-

خواستم برم داخلِ اتاقم اما دوباره برگشتم،سرِ جام دانه از جا بلند شدم و میناامی

 :مقدمه گفتمنشستم و بی

 !مندماما پدر،من به فرهان عالقه-

ی پدرم رو اینو گفتم و سریع سرم رو به زیر انداختم تا اخمهای درهم رفته

ای دقیقه چند.یارم باالنبینم،سکوتِ بدی فضا رو پُر کرده بود و جرأت نداشتم سرمو ب

 :به همین مِنوال گذشت تا اینکه پدرم لب به سخن گشود

 ؟خب چرا زودتر نگفتیپس تو فرهان رو دوست داری!-

کردم و  باالخره سرمو آروم آوردم باال و به پدرم که لبخند ِملیحی روی لبش بود نگاه

 :خیالم راحت شد،بعد آروم جوابشو دادم

 .کشیدم پدریخب راستش خجالت م-

تونیم به همین سرعت مراسمِ عقد رو بگیریم اشکالی نداره ولی ما نمی-

 .دونیدخترم،خودتم می

 :سرمو به معنیِ فهمیدن تکون دادم و سریع گفتم

ی دوماهه خواد به یه سفرِ کاری بره پیشنهاد کرد یه صیغهخب فرهان چون می-

 !بخونیم تا با خیالِ راحت به سفرش برسه
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 :رم با تعجب گفتپد

 !صیغه؟-

 :سرمو به معنیِ مثبت تکون دادم و پدرم بعد از مکثی گفت

 .زارمباید در این مورد فکر کنم،بعداً تصمیممو باهات درمیون می-

دوارم چشمی گفتم و از کنارِ پدرم بلند شدم،حداقل مخالفت نکرده بود و این کمی امی

 .کردمی

 پنجم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [ت دویست و پنجاه و ششمپار]

 

 ''دیبا''

 ...ماه بعد پنج...

اد زدم دردِ شدیدی تو کلِ وجودم پیچید و توانِ حرکت کردن نداشتم،با تمامِ توانم د

 :گرانی پرسیدنشدت باز شد و شاهرخ با که درِ اتاق به

 !؟شده دیباچی-

 :نشست و پرسیدقبل از اینکه جواب بدم با دیدنم روی زمین ترسید و سریع کنارم 

 !چیشده؟چرا رو زمین افتادی؟-

 :به سختی لب باز کردم و گفتم

 ...درد دارم،فکر کنم...فکر کنم وقتشه-
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م شاهرخ سراسیمه از جا بلند شد و زنگ زد به اورژانس،بعد دوباره برگشت و کنار

 :نشست.آروم دستمو گرفت تو دستش و گفت

 .رسهطاقت بیار االن اورژانس می-

تر حظه با اینکه درد داشتم اما وقتی شاهرخ دستمو گرفت کمی آرومتو اون ل

کرد.زیرِ دلم دوباره تیر کشید و لبم باری بود که شاهرخ داشت این کارو میشدم،اولین

 :تشدت به دندون گرفتم.شاهرخ سریع گفرو به

 .نکن اونجوری با لبت،درد داری داد بزن-

مده بودند بیرون و داشتند نگاهمون چندتا از کارکنای شرکت از اتاقاشون او

 :شدم.آروم به شاهرخ گفتمت آب میکردند،داشتم از خجالمی

 .توروخدا بهشون بگو برن-

 :چشمی گفت و کارکنا فرستاد به اتاقاشون،بعد دوباره کنارم نشست و زیرِلب گفت

 !پس این لعنتیا چرا نمیان-

منو با برانکارد از شرکت خارج رفتم که اورژانس رسید و کم از حال میداشتم کم

 :کردند،داخلِ ماشینِ اورژانس که شدیم به شاهرخ گفتم

 .لطفاً به مادرم خبر بده-

ای گفت و پیاده شد تا با ماشینِ خودش بیاد،تو تمامِ مدتی که داشتیم به سمتِ باشه

 ش داشت.بچهشدی کامبیز از نظرم دور نمیرفتیم یه لحظه هم چهرهبیمارستان می

اومد و اون نبود که این لحظه رو ببینه،شاید اگه بود االن بهترین پدرِ دنیا به دنیا می

.رسیدیم بیمارستان و من رو از ماشین پیاده کردند،پرستارها به سرعت اومدند شدمی

کردم تا .همش داشتم به اطراف نگاه میو اطرافِ برانکارد رو گرفتند و منو بردند داخل

 :کردم اما همون موقع شاهرخ رسید و گفت،احساسِ تنهایی میمادرم رو ببینم
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 .نگران نباش،مادرت اینا تو راهن-

ادند دکمی آروم شدم و با وجودِ تمامِ دردی که داشتم لبخند زدم،برانکارد رو حرکت 

 .ی مردی رو به دنیا بیارم که هیچی از زندگی نفهمیدو از شاهرخ دور شدم تا بچه

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

 دردهایم را درونِ این اتاقِ سرد

 گذارمجا می

 بگذار برای یکبار هم که شده

 طعمِ خوشِ زندگی را بچشم 

 بگذار لبخندهایت را ببینم

 بگذار تنهایبم را به باد بدهم

 و این نوزادِ کوچک را بجای تو

 ...دوست بدارم

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 ششم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاه و هفتم]

 

 ''شاهرخ''
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ترسیدم بالیی سرِ دیبا بیاد،تو حال و هوای خودم بودم که آروم و قرار نداشتم و می

 :ی دیبا اومدن.رامیال به سرعت به سمتِ من اومد و پرسیدخانواده

 ؟دیبا کجاست-

 :ای نگاش کردم و جواب دادمی گرفتهبا قیافه

 !بردنش اتاق عمل-

 :مون موقع مادرِ دیبا نزدیکمون شد و با نگرانی پرسیده

 !؟اتاق عمل چرا-

 :ش کردم و گفتمپریدهنگاهی به صورتِ رنگ

 .نگران نباشید،وقتِ زایمانش بود-

 :ایندفعه رامیال با نگرانی پرسید

 ؟افتهبرای خودش که اتفاقی نمی-

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 .افتهانشااهلل که اتفاقی نمیدونم ولی واال من نمی-

ا بمادرش زیرِلب انشااللهی گفت و نشست رو صندلی،رامیال هم نشست کنارش اما من 

بست و دعا ی معصومِ دیبا همش جلوی صورتم نقش می.چهرهرفتمقراری راه میبی

کردم براش اتفاقی نیفته آخه وقتی آوردمش بیمارستان خیلی حالش بد می

به  تظر بودیم تا اینکه چندنفر سراسیمه رفتن سمتِ اتاقِ عمل،منبود.چندساعتی من

 :سرعت به سمتشون دویدم و پرسیدم

 چیشده؟-
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 :پرستار نگاهم کرد و سریع گفت

 !بیمار خونریزی کرده-

 :رنگم پرید و مادرِ دیبا گفت

 .الزمانیا صاحب-

اومد  نبود.رامیالپرستارا رفتند و من فقط با دلی آشوب به دیوار چسبیدم،دل تو دلم 

 :داری از بغض پرسیدکنارم ایستاد و با صدای خش

 !تو دیگه چرا انقدر ناراحتی؟-

ز انگاهش کردم و هیچی نگفتم،حرفِ توی دلِ من گفتن نداشت و رامیال هم فکر کنم 

 :م و گفتچشمهام دردمو خوند که دستشو گذاشت روی شونه

 .اقی براش نمیُفتهاتفتر از این حرفهاست و من مطمئنم دیبا قوی-

 :چشمهامو بستم و باز کردم،بعد گفتم

 .انشااهلل-

های سختی ی دیوارِ روبرو شدیم،لحظهاونم مثلِ من به دیوار چسبید و دوتامون خیره

زد.نه افتادم که خاطره مرد و قلبم تندتر از همیشه میای میبود و من همش یادِ لحظه

 .مردمرد،یعنی نباید میدیبا نمی

 هفتم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و پنجاه و هشتم]
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باالخره درِ اون اتاق عمل باز شد و پرستار با یه بچه تو بغلش اومد بیرون،نگاهی به من 

 :انداخت و گفت

 !اینم پسر کوچولوتون-

ی پرستار برام قابلِ هضم نبود،پرستار بچه رو گذاشت تو بغلِ ماتِ بچه شدم و جمله

ی بچه شدم که با چشمهای .خیرهدونستم تو اون لحظه چیکار کنمکه واقعاً نمیمنی 

 :!مادرِ دیبا نزدیکم شد و گفتخندیدکرد و داشت بهم میدرشتش نگام می

 .بده من بچه رو تا ببینمش-

م دوباره بهش نگاه کردم و دادمش دستِ مادربزرگش،تازه اون موقع بود که به خود

 :دماومدم و سریع پرسی

 ؟مادرِ بچه حالش چطوره-

 :پرستار نگاهی بهم انداخت و بعد آروم گفت

 !متأسفانه ایشون هنوز بهوش نیومدند-

 :دوباره ترس کلِ وجودمو فراگرفت و رامیال با عصبانیت گفت

 یعنی چی؟-

 :پرستار سری تکون داد و گفت

ر کنید تا زودتخونریزیشون زیاد بود،ما تمامِ تالشمون رو کردیم.فقط براش دعا -

 !بِهوش بیاد

.کنارِ دیوار رحمیِ تمام این حرفهارو زد،بچه رو گرفت و ازمون دور شدپرستار با بی

روی زمین سُر خوردم و تازه به عمقِ فاجعه پِی بردم،بعد از سالها اشک ریختم و 

د و ز.رامیال رفت سمتِ مادرش که داشت زار میکردم تا دیبا بهوش بیادزیرِلب دعا می
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سعی داشت آرومش کنه،همون موقع پدرِ دیبا از تهِ سالن پیداش شد و با دیدنِ این 

ی درهم شده از درد نزدیکمون شد.رو به صحنه دستش نشست رو قلبش و باقیافه

 :رامیال پرسید

 چه بالیی سرِ دیبا اومده؟چرا انقدر حالتون بده؟-

 :بجای رامیال مادرش با گریه جواب داد

 .نیومده هنوز،پرستار گفت فقط باید براش دعا کنید دخترم بهوش-

هِقش بلند شد.رامیال پدرشو که قلبش درد گرفته بود روی اینو گفت و دوباره هِق

 :صندلی نشوند و گفت

 .بابا نگران نباش پسرش سالم به دنیا اومد،خودِ دیبا هم زود بهوش میاد-

االن درِ این اتاقو باز کنه و با  خواست دیبا همینکردم و دلم میداشتم نگاهشون می

 :اون نگاهِ مهربونش نگام کنه و بگه

 !من خوبم-

شد بیشتر اشک رفت و باعث میسپاری خاطره توی ذهنم رژه میی خاکخاطره

خواستم دیبا رو از دست بدم.دیبا تمومِ وجودِ من بود،کسی که خنده رو بریزم،من نمی

 .ذاشتگبه لبام برگردوند نباید تنهام می

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

 چشمهایت را بار دیگر باز کن

 بگذار از مهربانیِ آن نگاه سیراب شوم

 هایت را به نگاهم برگردانخنده

 بگذار از نو عاشقت شوم
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 بیدار شو و نفس بکش

 .....بگذار تورا نفس بکشم

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 هشتم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [دویست و پنجاه و نهمپارت ]

 

 ''جلوه''

.من کردمی اتاق کِز کرده بودم و حالم دستِ خودم نبود،احساسِ پوچی میگوشه

خواستم از شاهرخ انتقام بگیرم و بخاطرِ همین رفتم سمتِ عطا ولی حاال عاشقش می

.بیشتر از اون این فراموشیِ الکی داره عذابم میده و شدم و این موضوع عذابم میده

خوام کسیو که ترسم اگه عطا این موضوع رو بفهمه رهام کنه و من دیگه نمییم

 .دوست دارم از دست بدم

 :تو حال و هوای خودم بودم که درِ اتاقم زده شد و بعد مادرم گفت

 جلوه جان عطا اومده،بگم بیاد باال؟-

اتاقم باز  دونستم باید چیکار کنم که درِیکدفعه رنگ از صورتم پرید و هول شدم،نمی

 :شد و مادرم با تعجب پرسید

 !گی؟چرا هیچی نمی-

م بود و وسطِ اتاق بالتکلیف ایستاده بودم که مادرم اومد دستم تو موهای ژولیده

 :تر،تکونم داد و پرسیدنزدیک
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 تو حالت خوبه جلوه؟-

 :به خودم اومدم،سرمو به سختی تکون دادم و گفتم

 !خوبم-

اق رفت  حالم خوب نبود،مادرم با تعجب نگام کرد و از اتاینو گفتم در حالی که اصالً

م رو .منم سریع لباسمو عوض کردم،بعد هم رفتم جلوی آینه و موهای ژولیدهبیرون

!درِ اتاقم شد حتی کرم پودرِ آرایشیم با هیچی رفع نمیپریدگیدرست کردم اما رنگ

 :که زده شد دستپاچه گفتم

 .بفرمایید-

و  ا با همون صورتِ خندونش واردِ اتاق شد،نگاهی به سرتاپام کرددر باز شد و عط

 :گفت

 .سالم خانم خانما-

 :سعی کردم لبخند بزنم و گفتم

 سالم عزیزم،خوبی؟-

 :تر و گفتاومد نزدیک

 !؟مگه میشه تو رو ببینم و بد باشم-

 :ی تصنعی تحویلش دادم و گفتمخنده

 .خجالتم نده-

 :محو شد و پرسیدیکدفعه لبخند از رو لبش 

 !؟اتفاقی افتاده جلوه-
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 :باز هول شدم و سریع گفتم

 !؟نه،مگه قرار بوده اتفاقی بیفته-

 :م شد و گفتبا چشمهای ریزشده خیره

 .زی شدهت معلومه که یه چیبه من دروغ نگو خانمی،از قیافه-

طور دلم ضعف رفت وقتی گفت خانمی ولی ترس هم تمامِ وجودمو گرفته بود،حاال چ

خواست گفتم؟دیگه از خیرِ انتقام گذشته بودم و فقط دلم میباید بهش حقیقت رو می

 !عطا منو ببخشه

ره روزی ی اون دخترِ نابینا نداشتم،هنوز یادم نمیمن واقعاً لیاقتِ شاهرخ رو به اندازه

ه و .توقعِ هر برخوردی رو ازش داشتم جز اینکه بهم لبخند بزنرو که رفتم سُراغِ دیبا

العاده بود و واقعاً شاهرخ رو دوست داشت برعکسِ بگه بهم حق میده،اون دختر فوق

 .نبالِ انتقام بودمکردم عاشقم اما همش دمن که فکر می

 نهم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصتــــــُم]

 

ود،من خواستم شاهرخ رو داشته باشم و اصالً احساساتِ اون برام مهم نبمن فقط می

 کارام با که فهمیدمنمی.کردممی فکر خودم احساساتِ به  تنها آدمی بودم که فقط

 یه چون دادممی عذاب داشتم رو خاطره حتی میدم،من عذاب چقدر رو شاهرخ دارم

.سرم تیر کشید و چشمهامو د تو خوابم و با اخم روشو ازم برگردونداوم شب

 :دبستم،عطا تکونم داد و با نگرانی پرسی

 چیشد جلوه؟-
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 :چشمهامو باز کردم،زُل زدم تو چشمهاش و گفتم

 !من االن واقعاً دوستت دارم عطا-

 :لبخند دوباره برگشت رو لبش و گفت

 .دونم عزیزدلممی-

 :سرم رو به شدت تکون دادم و گفتم

 !دونیدونی،هیچی رو نمینه تو نمی-

 :یه اَبروشو با تعجب انداخت باال و پرسید

 !؟ت چیهمنظور-

ای جوابشو رفتهسرمو به زیر انداختم،دستامو تو هم قفل کردم و با صدای تحلیل

 :دادم

 !من بهت دروغ گفتم،یعنی به همه دروغ گفتم-

 :رسیدهام بود رو برداشت و فقط پدستاش که رو شونه

 چه دروغی؟-

 :هام و گفتماشکام چکید رو گونه

 .رو یادم بودهمو از دست ندادم،از اولم هممن حافظه-

ش نگاه کردم،حق داشت که ماتش ببره منم اگه زدهی ماتسرمو آوردم باال و به قیافه

عقب رفت تا خورد به دیوار،دستش درد .آروم عقبشدمجای اون بودم همینطوری می

 :گرفت.خواستم برم سمتش اما دستشو آورد باال و گفت

 !همونجا وایستا،جلو نیا-
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زیرِلب  مِ انرژیمو از دست دادم و دلم هُری ریخت،با ناباوری اسمشوبا همین جمله تما

 :تکرار کردم

 !عطا-

 !هیچی نگو جلوه،توروخدا یه دقیقه چیزی نگو-

 .هر دو تو سکوتِخواستم عطا باهام سرد برخورد کنهاشکام شدت گرفت،نمی

بودم،قلبم العملِ عطا هرلحظه منتظرِ عکس ی هم بودیم و منانگیزی خیرهرُعب

شدم که عطا لب .دیگه داشتم دیوونه میزد و استرس سرتاپامو گرفته بودتند میتند

 :خواست بمیرمباز کرد و با سؤالی که پرسید دلم می

 پس از اولش الکی گفتی عاشقمی؟-

ترسیدم از .میترسیدم از بعدشفقط نگاهش کردم و جرأت نداشتم هیچی بگم،می

 !هاییترسیدم از تننبودش،می

 شصتم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و یکم]

 

 :بار سرم داد زدگم برای اولینوقتی دید سکوت کردم و هیچی نمی

 !با توام جلوه،جوابِ منو بده-

شدت باز شد و مادرم با نگرانی دستام شروع کرد به لرزیدن،یه دفعه درِ اتاقم به

 :پرسید

 !؟چه خبره-
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 :مامانم و گفتعطا برگشت به سمتِ 

 !دایی لطفاً تنهامون بزاریدزن-

ی عطا ،با ترس خیرهای درِ اتاق رو بست و رفت بیرونی گرفتهمادرم با تعجب و قیافه

ریخت به جونم و دلم .خشم از چشمهاش میبودم که برگشت به سمتِ من و نگام کرد

 :به تب و تاب افتاده بود که سؤالشو تکرار کرد

 تی عاشقمی؟جلوه الکی گف-

 :دوباره چشمهام پر از اشک شد و گفتم

 ...ببین عطا من-

 :حرفمو قطع کرد و گفت

 ؟آره یا نه-

 :لبمو به دندون گرفتم و خیلی آروم گفتم

 !آره الکی گفتم-

عصبی دستی به موهاش کشید،محکم مشتشو کوبید تو دیوار و با عصبانیت نگام 

 :کردم و گفتم اومد نگاه.به دستش که داشت خون میکرد

 .عطا دستت-

 :توجهی به دستش نکرد و گفت

.من االن از این خونه میرم و توام به انتقامت از عشقِ مهم نیست خانم،مهم نیست-

 !همیشگیت برس
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.به سرعت دویدم رفتروشو برگردوند تا از اتاق بره بیرون،نباید میزاشتم،نباید می

وندم به پشتش و با صدای سمتش و از پشت به آغوش کشیدمش،سرمو چسب

 :داری از گریه گفتمخش

 .توروخدا نرو عطا،من االن واقعاً دوستت دارم-

داد،دستاشو گذاشت رو دستام تا تابیش میهای بلند و کشدارش نشون از بینفس

 :قفلِ دستمو باز کنه اما نزاشتم و گفتم

تو فقط نرو  بران کنمکنم،قول میدم جبخدا من دیگه به شاهرخ حتی فکرم نمی-

 .تونم تو نمیکنم تنهام نزار،من بدونِعطا.خواهش می

 :دارش دلمو به درد آوردصدای بغض

 .یمی بگیرم،بزار برمتونم هیچ تصم.االن نمیبزار برم جلوه،حالم خوب نیست-

،درو که پشتِ معطلی از اتاق بیرون رفتقفلِ دستام از دورِ کمرش شُل شد و عطا بی

 .واسه دلی که از االن برای مردش تنگ شد شدم رو زمین و زار زدم سرش بست وِلو

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

 رودروی و بعدِ تو گویی که جانم میمی

 ای،خندهوفا،حرفی،نگاهی،بی

 ...!من را بس است

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 یکم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و دوم]
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 ''بادی''

م بدنم رو تکون بدم،دور و برم خالیِ تتونساحساسِ سرمای شدیدی داشتم و نمی

دونستم کجام و چرا بدنم تکون خالی بود وترس تمامِ وجودم رو گرفته بود.نمی

کردم که صدای کامبیز باعث شد قلبم کم داشتم از ترس سکته میخوره،کمنمی

کرد،با تعجب به یدمش که داشت نگام می.چشمهامو چرخوندم و روبروم دتند بزنهتند

 :سرتاپاش نگاه کردم و پرسیدم

 !تو مگه نمُردی؟-

شد.اخم آمیزش که همیشه باعثِ ترسم میهای بلند و جنونخندید،از همون خنده

 :کردم و گفتم

 .خوام ببینمتبازم سنگدل شدی،برو کامبیز نمی-

تونستم د.ترسیده بودم و نمیخنده از رو لبش محو شد و اومد نزدیکم،روم خیمه ز

 :تکون بخورم،سرشو آورد نزدیکِ گوشم و آروم گفت

 !بهش نگو پدرش من بودم-

قلبم از حرکت ایستاد و با چشمهای از حدقه دراومده نگاش کردم،داشت چی 

 :م نگاه کرد و دوباره تکرار کردزده؟!بلند شد به چشمهای حیرتگفتمی

 !ت نگوبهش نگو پدرش من بودم،هیچوق-

همونطور ماتش بودم که ازم دور شد،صداش کردم اما اون رفت و یکدفعه چشمهام 

بسته شد.دستم تکونی خورد،دوباره چشمهامو باز کردم و دیدم روی یه تخت دراز 

 :.یه زن با لباسِ سفید وارد شد و با لبخند گفتکشیدم و کلی دستگاه بهم وصله
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 !تو باز کنیعزیزم پسرت خیلی وقته منتظره چشمها-

کم یه لبخند نشست رو لبم و تازه فهمیدم تو ؟!کمقلبم تندتر از قبل زد،پسرم

 :بیمارستانم،آروم گفتم

 .خوام ببینمشمی-

 :پرستار دوباره لبخندی بهم زد و گفت

 .فرستم داخلاالن بچه رو همراهِ باباش می-

 :گفتم با تعجب

 !باباش؟-

 .تابی کردهآره عزیزم،خیلی بی-

ای گذشت و دقیقه.چندجواب تنها گذاشتاینو گفت و رفت و من رو با کلی سؤالِ بی

رو  بعد شاهرخ همراه با بچه واردِ اتاق شدند،اونجا بود که فهمیدم پرستار شاهرخ

 :ی چشمهام شد و گفت.شاهرخ خیرهبجای شوهرم اشتباه گرفته

 !تو که منو کشتی-

 :م کوبید و گفتمهی سینقلبم تندتر از قبل به قفسه

 .ببخشید-

 :بعد اونم لبخند زد و اومد نزدیکم،پسرمو داد بغلم و گفت

 .بیا اینم شاخِ شمشادت-
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ی صورتش شدم و خنده از رو لبم پرید،پسرم درست شبیهِ کامبیز با ذوق خیره

که اون پدرش بوده!هنوز تو  بود،مردی که اومد به خوابم و گفت که به پسرش نگم

 :که شاهرخ پرسید شوک بودم

 چت شده دیبا؟-

 دوم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و سوم]

 

 دونستم چِم شده،تو یه لحظه قلبم اِنگار یخ زده بود.بچه رو دادم به دستِخودمم نمی

 :شاهرخ و گفتم

 !از اینجا ببرش-

 :شاهرخ با اَبروهای باال داده بهم نگاه کرد و گفت

 !یبا،تو باید بهش شیر بدیگی دچی داری می-

 :رومو برگردوندم و گفتم

 !از این اتاق ببرش بیرون،لطفاً-

ی بچه بلند شه با ناامیدی از اتاق خارج شد،صدای گریهشاهرخ که دید حریفم نمی

نفر اِنگار قلبمو تو دستاش مُچاله کرد اما گوشامو گرفتم تا صداشو .یکشد

.مادرم واردِ اتاق شد و از راه نرسیده با غیظ دهش دونستم چه مرگم،خودمم نمینشنوم

 :گفت

 ؟چرا به بچه شیر ندادی-
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 :ی کنارِ تختم و گفتمرومو کردم به سمتِ پنجره

 !خوام ببینمشفعالً نمی-

 :صدای دستِ مادرم رو شنیدم که روی اون دستش کوبید و گفت

ببینیش اصالً چرا به دنیا  خواستیکه نمی ؟!بچه گناه داره،توخدا مرگم بده،یعنی چی-

 آوردیش؟

فهمیدن از دردی که داشت قلبمو م و سکوت کردم،اونا چی میاشکم چکید رو گونه

ی مرگِ کامبیز رو جلوی چشمهام تکرار .اون بچه صحنهسوزوندمی

.مادرم وقتی دید سکوت ؟شاید چون خیلی شبیهِ کامبیز بوددونستم چراکرد،نمیمی

 :متری گفتکردم با لحنِ آرو

 .الهی قربونت برم اون بچه که گناهی نکرده،اذیتش نکن مادر-

تونستم ی خودمو اذیت کنم اما االن واقعاً نمیتونستم بچهخواستمم نمیمن اگه می

 :ببینمش پس با عجز رومو کردم به سمتِ مادرم و با چشمهای پر از اشک گفتم

 .تونم.االن واقعاً نمیارینش پیشمبی تونم،حالم که بهتر شد اونوقتمامان االن نمی-

موقع رامیال واردِ اتاق شد و با دیدنِ مادرم فقط نگام کرد و هیچی نگفت،همون

 :چشمهای گریونم گفت

 !بازیات بردارمادر شدی دیگه دست از این بچه-

 :سعی کردم آروم باشم و گفتم

 !چشم استاد-

 :سیدنگاهی به مادر کرد و بعد درباره رو به من پر

 کنی؟ش چیکار میواسه شناسنامه-
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 :یادِ خوابم و حرفِ کامبیز افتادم و سریع گفتم

 !فعالً دست نگه دارید-

 :مادرم عصبی گفت

 یعنی چی آخه؟-

 :سرمو کالفه تکون دادم و گفتم

 .دم،بعداً براتون توضیح میکنم هیچی نپرسیدمامان خواهش می-

 اق رفت بیرون،رامیال هم چشمکی بهم زد ومادرم سری به تأسف تکون داد و از ات

.به محضِ رفتنشون اشکام یکی پس از دیگری از هم پشتِ سرِ مادر از اتاق خارج شد

سِبقت گرفتند،حالم مثلِ آدمای بالتکلیفی بود که بینِ زمین و آسمون معلق 

 ..خسته بودم،خیلی خیلی خسته بودمموندند

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

 امخسته

 مثلِ تمامِ روزهایی

 جنگیدمکه برای دیدن می

 امخسته

 نتیجه ماندمثلِ تمامِ فرارهایی که بی

 امخسته

 !مثلِ انتقامی که تو را در نُطفه بلعید

 ....امخسته



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

559 

 

 سعیدی_زهرا_فاطمه#

 سوم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و چهارم]

 

 "دیبا"

 ...ماه بعدیک ...

دونم چه مرگم و اتاقم دراز کشیده بودم و هنوزم تمایلی به دیدنِ پسرم نداشتم،نمیت

!درِ اتاقم محکم زده شد و رامیال با ای از وجودمو از خودم رونده بودمشده بود که تیکه

 :ی عصبی و خشمگینی واردِ اتاق شد،خیره شد تو چشمهام و داد زدقیافه

 شنوی؟گریه هالک کرده نمی رو که خودشو ازتو صدای این بچه-

 :خیلی خونسرد نگاهش کردم و گفتم

 !شنومچرا دارم می-

 :نزدیکم شد و پرسید

 !شی ساکتش کنی؟پس چرا بلند نمی-

 !به من مربوط نیست-

 :اَبروهاشو با حیرت داد باال و گفت

دیگه داری شورشو درمیاری دیبا،اون بچه چه گناهی کرده که داری این کارارو -

 .؟واقعاً کهکنی؟به توام میشه گفت مادرمی
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م رو بگیرم و نگاهش کردم و اشک تا پشتِ پلکام اومد،اما سعی کردم جلوی گریه

 :گفتم

 !من مادر نیستم-

 :پوزخندی زد و گفت

 !خواد که تو نداریآره حق با توئه،چون مادرشدن لیاقت می-

.من لیاقتِ مید رو گونهچک ،به محضِ خروجش اشکاماینو گفت و از اتاق رفت بیرون

!چند روزه که جوابِ تلفناشو ندادم و حتی وقتی رورو نداشتم حتی شاهرخهیچی

 اومده دمِ خونه حاضر به دیدنش نشدم،آخه تو این چند روز دارم یه تصمیمِ جدی

رِ پسرم سرکوفت .از بس تو این یه هفته بخاطکنهگیرم و هیچکس درکم نمیمی

!حتی هنوز براش شناسنامه هم نزاشتم بگیرن که رام عادی شدهشنیدم که دیگه ب

 !البته اونم به تصمیمم مربوطه

ش انداختم و با دیدنِ اسمِ شاهرخ هول گوشیم زنگ خورد،نگاهی به صفحه

.چشمهامو بستم و تصمیم گرفتم جوابشو بدم،چشمهامو باز کردم و بعد از لمسِ شدم

 :ی گوشی صداش پیچید تو گوشمصفحه

 !خدایا شکرت که باالخره جواب دادی-

 :دلم براش رفت و آروم گفتم

 !سالم-

سکوت کرد و بجاش صدای نفسِ کشدارش پیچید تو گوشم،منم حرفی نزدم و به 

 :.بعد از چندثانیه گفتصدای نفسهاش گوش دادم

 کنی تو دختر؟کارارو میچرا با من این-
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 :گفتمداری م و با صداس خشاشکم چکید رو گونه

 .ببخشد-

 :کمی مکث کرد و بعد با تردید پرسید

 !کنی؟داری گریه می-

 :لبمو به دندون گرفتم و گفتم

 !نه-

کنی؟گریه نکن قربونت فهمم که داری گریه میگی دیبا،میداری دروغ می-

 !برم،توروخدا

ام قصدِ تموم کردن رو کوبید و چشمهم میقلبم داشت خودشو به درودیوارِ سینه

 :نداشت،آروم گفتم

 .خوام ببینمت،باهات حرف دارممی-

 :زد گفتبا لحنی که خوشحالی توش موج می

 حتماً عزیزم،کجا همو ببینیم؟-

 .لطفاً بیرون همو ببینیم و تو جاشو انتخاب کن-

 .۵باشه پس میام دنبالت ساعتِ-

صمیمم دونستم تای گفتم و گوشیو قطع کردم،حالم دگرگون شده بود و نمیباشه

 !درسته یا نه

 چهارم_و_شصت_و_دویست_پارت#
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 [پارت دویست و شصت و پنجم]

 

.بعد اومدم سریع از جا بلند بشم تا حاضر بشم،اول رفتم داخلِ حموم و دوش گرفتم

.عطرمو زدم و بیرون،موهامو خشک جردم و لباسهایی که در نظر داشتم پوشیدم

مو شنیدم،با کنجکاوی به درِ بازِ اتاقِ چهرفتم بیرون که صدای بداشتم از اتاقم می

.آروم نزدیکِ در شدم و سرکی به داخلِ اتاق کشیدم،پسرم تنها روی رامیال نگاه کردم

.ناخودآگاه به سمتش کشیده شدم،به محضِ زدتختِ رامیال بود و داشت دست و پا می

ستاشو به زد و شوکه شده بودم،دتند می!قلبم تنددیدنم شروع کرد به خندیدن

.لبمو به دندون گرفتم و بعد از یک خواست بغلش کنمسمتم دراز کرده بود و اِنگار می

داد.دوباره خندید و از ماه پسرمو گرفتم تو بغلم و بوسیدمش،بوی خیلی خوبی می

 :م گرفت،دوباره بوسیدمش و دمِ گوشش آروم گفتمش خندهخنده

 .دوستت دارم-

شد.خواستم بزارمش رو تخت و برم اما دلم یر میبه ساعتم نگاه کردم،داشت د

.شاهرخ دمِ در منتظر نیومد،سریع لباساشو عوض کردم و همراهِ خودم بردمش

ش .به قیافهایستاده بود،به محضِ دیدنم اونم بچه به بغل با حیرت دهنش باز موند

 :خندیدم و گفتم

 .سالم-

 :به خودش اومد و بعد از سالم کردن پرسید

 آشتی کردی؟ باهاش-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .باهاش قهر نبودم فقط یکم زمان الزم داشتم-
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 :اومد سمتم درو برام باز کرد و گفت

 .چه خوب-

.بچه روی ،بعد هم خودش نشست و راه افتادنشستم داخلِ ماشین و شاهرخ درو بست

دا کرده داد و اِنگار خون تو رگام با شدت جریان پیدستم داشت دستاشو تکون می

 :.شاهرخ خندید و گفتش نکرده بودم، .حسِ قشنگی داشتم که تا حاال تجربهبود

 !چقدر این صحنه زیباست-

 کدوم صحنه؟-

 :نیم نگاهی بهم کرد و گفت

 !اینکه دوتا زندگیم با هم خوشحالن-

 :با تعجب پرسیدم

 !دوتا زندگیت؟-

 :سرشو تکون داد و گفت

 !عشقم و پسرم-

خواست همینجا و تو همین لحظه رخش شدم،دلم میی نیمشد و خیرهقلبم دیوونه 

 .براش بمیرم

 !اونطوری نگام نکن دختر،نکنه قصدِ جونمو کردی؟-

 :م گرفت و گفتخنده

 !وقت حقِ مردن نداریهیچ-

 :بلند خندید و گفت
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 !چشم-

مردی ی پسرم هم بلند شد،برای منم این صحنه زیبا بود.اینکه پسرم و صدای خنده

 :هوا گفتمخندیدند،دستمو گذاشتم رو قلبم و بیکه عاشقش بودم با هم می

 کنی؟با من ازدواج می-

زد شدت زد رو ترمز،برگشت و با چشمهایی که دودو میخنده از رو لبش محو شد و به

نگام کرد.بهش لبخند زدم و سکوت کردم،نگاهش بینِ من و پسرم در گردش بود که 

 :گفتم

 !خوای؟نمی-

 :سریع و بدونِ معطلی گفت

 .خوامخوام،خیلی وقته که میمی-

کردم ولی جراتِ خندیدم و نگاهمو به روبرو دوختم،سنگینیِ نگاهشو روم حس می

مردم.ماشین راه افتاد،برگشتم و کردن بهش رو نداشتم چون داشتم از خجالت مینگاه

 .رسته.مطمئن بودم که تصمیمم درخِ خندانش نگاه کردمبه نیم

 پنجم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و ششم]

 

 "رامیال"

 :ای گفتمگونهواردِ اتاقم شدم و با صدای بچه

 عشقِ دایی چطوره؟-
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رو یکدفعه چشمم به تختِ خالی افتاد،سراسیمه به اطرافِ تخت نگاه کردم و بچه

 دیبا شدم،خبری از دیبا هم ز اتاق رفتم بیرون و واردِ اتاقِا.با نگرانی و ترس ندیدم

 :.سریع رفتم پایین و بلند گفتمنبود

 ؟مامان بچه کو-

 :مادرم با ترس از روی مبل بلند شد و گفت

 !دونمیعنی چی؟من چه می-

 :دستمو بردم داخلِ موهام و گفتم

 !دیبا هم نیست-

 :گفت   شمادرم دستشو زد رو دستِ دیگه

 !رو اذیت کنهنکنه بچه-

 :اندرسفیهی بهش انداختم و گفتمعاقلنگاهِ 

یبا به دگیره ولی باالخره پسرشه مامان،بعدشم آخه رو تحویل نمیحاال درسته بچه-

 !؟اون مهربونی اصالً بهش از این کارا میاد

 :بعد گفتتر شد و نشست روی مبل،مادرم کمی خیالش راحت

 .بهش زنگ بزن،ببین کجاست-

 :عد از خوردنِ دو بوق جواب دادچشمی گفتم و بهش زنگ زدم،ب

 ؟جانم رامیال-

 :بدونِ معطلی پرسیدم

 رو کجا برداشتی بردی؟بچه-
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 :کمی مکث کرد و بعد جوابمو داد

 !ی خودمه،اومدم باهاش گردشبچه-

 :یه ابروم از تعجب رفت باال و پرسیدم

 !حالت خوبه؟-

 آره،مگه باید بد باشم؟-

 .شم،زود برگرد خونهینه،نه،فقط.....هیچی پس مزاحم نم-

 !باشه داییِ نگران،خداحافظ-

 :گوشیو با تعجب قطع کردم که مادرم سریع پرسید

 چی گفت؟-

 :ای باال انداختم و جواب دادمشونه

 !گفت با پسرم اومدم گردش-

 :لبخندی روی لبِ مادرم نشست و گفت

 .ت برسخواد نگران باشی برو به کارخداروشکر،نمی-

ها رفتم باال که موبایلم زنگ خورد،با دیدنِ اسمِ شادی سریع م و از پلهای گفتباشه

 :جواب دادم و با خوشحالی گفتم

 .بَه شادی خانم،چه عجببهَ-

 :همون موقع واردِ اتاقم شدم و صدای شادی پیچید تو گوشم

 !خوای تیکه بندازی بگو قطع کنماگه می-
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 :با صدای بلندی خندیدم و گفتم

 !خوره،باشه بنده غلط خوردمهش بر میچه زودم ب-

 :اونم خندید و بعد گفت

 .دیوونه-

 :دلم رفت براش و پرسیدم

 شده یادی از ما کردین؟حاال چی-

 :یکدفعه جدی شد و با صدای آرومی گفت

 !داره برام خواستگار میاد-

 ششم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و هفتم]

 

تونستم بچرخونم زد،زبونمو نمیشد و قلبم اِنگار دیگه نمی دستام روی موبایل خشک

 :.شادی وقتی سکوتمو دید پرسیدو حرف بزنم

 شدی؟خوبی؟رامی چی-

 :سعی کردم آروم باشم و گفتم

 االن این حرفها یعنی چی؟خب خواستگار داره میاد دیگه،تو که قرار نیست جوابِ-

 مثبت بدی پس چرا انقدر ناراحتی؟

 :رد و بعد گفتبازم مکث ک



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

568 

 

 .آخه بابام اینا راضین و خیلی قبولش دارند،آخه پسرِ دوستِ بابامه-

 :عصبی شدم و گفتم

 ت؟نظرِ تو مهمه یا خانواده-

 !خب معلومه نظرِ منم مهمه اما بابام چون راضیه مطمئناً تصمیمِ خودشو گرفته-

 :از بس عصبی شده بودم صدام رفت باال

ترسم ؟چون هنوز سالِ کامبیز نشده میضعیت چیکار کنمشادی االن من تو این و-

 .دیبا ناراحت بشه

 :دار نشست تو گوشمصداش بغض

خوام هیچکار بکنی،منو بگو که زنگ زدم زنی؟اصالً نمیخب حاال چرا سرِ من داد می-

 .بهت گفتم،خداحافظ

 ...شادی،شادی-

.حاال باید چیکار گوشیو قطع کرده بود،عصبی موبایلمو پرت کردم روی تختم

.سریع از اتاق رفتم ؟صدای آیفون به گوشم رسید،مطمئناً دیبا بودکردممی

 هارو تا پایین دوتایکی کردم و بادیدنِ بچه تو بغلش با خیالِ راحت لبخندبیرون،پله

 :زدم و گفتم

 ؟چرا از اتاقم دزدی کردی-

 :چپ نگام کرد و گفتچپ

 .مالِ خودمو دزدیدم-

 :رسیدمخندیدم و پ
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 ؟حاال کجا بودی-

 :سرشو به زیر انداخت و گفت

 .بزار بابا هم بیاد با همتون حرف دارم-

.من و همون موقع پدر هم از راه رسید،دست و صورتشو شست و اومد تو پذیرایی

 :مادر هم نشستیم روی مبل،که پدر گفت

 خوای بگی؟م،بگو ببینم چی میخانم ما سراپا گوشیخب دیبا-

 :رش رو به زیر انداخت و گفتدیبا س

رفتم اما راستش من یه تصمیمی گرفتم،بخاطرِ همینم این مدت طرفِ پسرم نمی-

 !وجور کردم و به نتیجه رسیدمباالخره خودمو جمع

 :با چشمهای ریزشده نگاهش کردم و پرسیدم

 !؟چه تصمیمی-

 :دستاشو تو هم قفل کرد و گفت

 !خوام ازدواج کنممن می-

 !به گوشام شک داشتم که پرسیدم چی گفتی؟ اِنگار

 :سرشو آورد باال،نگام کرد و گفت

 .خوام دوباره ازدواج کنم،اما ایندفعه با کسی که واقعاً دوستش دارممی-

 هفتم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و هشتم]
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 :رسیدبارید پدهنم از تعجب باز مونده بود،مادرم با لحنی که حیرت ازش می

 !خوای ازدواج کنی؟با کی می-

 :زیر شد و گفتدیبا دوباره سربه

 !شاهرخ احتشام-

خواست با برادرِ شادی ازدواج کند و من داشتم بیشتر از قبل حیرت کردم،دیبا می

 :میشگیَش پرسیده.پدرم با آرامشِ دادمخودمو بخاطرِ مرگِ کامبیز حرص می

 ؟خوای چیکار کنیپس این بچه رو می-

 :دیبا سرش رو آورد باال،تو چشمهای پدرم نگاه کرد و گفت

 !گیرمبه اسمِ شاهرخ براش شناسنامه می-

 :عصبی گفتم

 گیری؟دِ کامبیز براش شناسنامه نمی؟چرا به اسمِ خویعنی چی-

 :دستاشو تو هم قفل کرد و گفت

 !این خواستِ خودِ کامبیز بود-

 :مادرم با تعجب پرسید

 !؟خودِ کامبیز-

 :دیبا سری به موافقت تکون داد و گفت

 !خودش اومد به خوابم و ازم خواست که نزارم پسرمون بفهمه اون پدرش بوده-

 :هایش کشید و زیرِلب گفتپدرم دستی به ریش
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 !عجیبه-

 :اما دیبا لبخندی زد و گفت

نتیجه  کردم اما تو این یک ماه خیلی فکر کردم و به اینمنم اولش همین فکر رو می-

 رسیدم که شاید نخواسته پسرش مثلِ خودش تو وجودش پُر از کینه بشه،منم تصمیم

 .ش رو به اسمِ شاهرخ بگیرمگرفتم که شناسنامه

 :حرفش منطقی بود اما بازم اشکال داشت برای همین گفتم

 ؟خواین چیکار کنینپس تاریخِ ازدواجتون رو می-

سال پیش تا باعثِ شکِ خِ عقدمون رو بزنه یکتونه تاریشاهرخ گفت آشنا داره و می-

 !کامران نشه

 :با تعجب پرسیدم

 !؟کامران کیه-

 :به پسرش با لبخند نگاه کرد و گفت

 !من و شاهرخ تصمیم گرفتیم اسمِ پسرمون رو بزاریم کامران-

 :مادرم هم لبخند زد و گفت

 .اینجوریخداروشکر که باالخره برای بچه اسم گذاشتی،خوبیت نداشت -

خواست بره پدرم هم موافقت کرد و منم تهِ دلم برای دیبا خوشحال بودم،پدرم می

 :داخلِ اتاقش که سریع گفتم

 !ه،منم یه حرفی دارم باهاتونخواد ازدواج کنحاال که دیبا می-
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گفتم تا از دستش ندم،پس تمومِ انرژیمو جمع کردم و ی شادی رو میمنم باید قضیه

 :گفتم

 !خوام ازدواج کنممی منم-

 هشتم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و شصت و نهم]

 

 :کم لبخند نشست رو لبش و با خوشحالی گفتمادرم اولش تعجب کرد اما کم

 ؟راست میگی مادر-

 :سرمو تکون دادم و گفتم

گم،راستش خیلی وقته که تصمیم به ازدواج گرفتم اما چون سالِ آره راست می-

ج داره بیز رد نشده بود چیزی نگفتم.اما االن که دیدم دیبا خودش تصمیم به ازدواکام

رو از دست بدم،بهم زنگ زد و گفت داره براش خوام شادیمنم حرفمو گفتم آخه نمی

 .خواستگار میاد و پدرش راضیه

 :پدرم کمی فکر کرد و گفت

 .خواستگاری بگیرهمادرت تا برای فرداشب وقتِ  ی منزلشون رو بده بهشماره-

 :با خوشحالی گفتم چشم که مادرم پرسید

 ؟حاال کی هست این شادی خانم-

 :به دیبا نگاه کردم و گفتم

 !شادی احتشام-
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 :پدرم لبخندی زد و گفت

 .ی احتشام تصمیم گرفتند دختر و پسرمو با هم ازم بدزدنداین خانواده-

 :همه زدیم زیرِ خنده و مادرم گفت

 .بینممی ام و خوشیاتونو با چشمهامر زندهخداروشک-

 :رفتم کنارش و بغلش کردم،بعد آروم دمِ گوشش گفتم

 .ت باالی سرمون باشهانشااهلل صدوبیست سال سایه-

 :چپ نگام کرد و گفتدیبا چپ

 .خواد انقدر خودشیرینی کنیخوبه حاال نمی-

 :زبونمو براش درآوردم و گفت

 .تواند دیدتا کور شود هرآنکه ن-

 :م کامران زد زیرِ خنده،با عشق نگاهش کردم و گفتمبه محضِ تموم شدنِ جمله

 !کنیکنم انقدر ذوق میبینی دارم مامانتو مسخره میدایی قربونت بشه که وقتی می-

 :دیبا کوسَنِ مُبل رو سمتم پرت کرد و گفت

 .میاد کنی خوششآره جونِ تو که کامران از اینکه منو مسخره می-

 .ت کنهدم خودش مسخرهپس چی،تازه از این به بعد یادش می-

 :خودشو لوس کرد و گفت

 .بابا ببینش چی میگه-

 :پدرم خندید و گفت
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 .پیچونمرامیال بیخود کرده خودم گوششو می-

 وولوول  ای که روی دستششد که بچهدیبا خندید و برام اَدا درآورد،باورم نمی

 ؟نفهمیدم من که شد بزرگ اِنقدر کِی باشه،آخه شبچه خورهمی

 نهم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتادم]

 

 ''دیبا''

و  استرس داشتم و این از حرکاتم معلوم بود،بچه روی دستم از گریه ضعف کرده بود

 :،و پرسید؟!مادرم واردِ اتاق شدیکار کنمچدونستم باید من نمی

 ؟این بچه چشه-

 :ای باال انداختم و گفتمنهشو

 !دونممنم نمی-

 :ای بهم رفت،اومد نزدیکم.بچه رو از تو بغلم برداشت و گفتغرهمادر چشم

 .کنمبلند شو حاضر شو من خودم ساکتش می-

.خودمو داخلِ آینه نگاه سرمو به معنیِ موافقت تکون دادم و مادرم از اتاق خارج شد

ساعت دیگه شدت پریده و موهام پریشان بود،نیمگم به.رنکردم و خودم وحشت کردم

رسید اونوقت من هیچکاری نکرده بودم.سعی کردم آرامشِ ش میشاهرخ با خانواده

.وقتی داشتم شدنخودمو حفظ کنم،پس نفسِ عمیقی کشیدم و شروع کردم به آماده

بیز منو با مهارتِ کردم یادِ زمانی که نابینا بودم افتادم،روزی که کامخودمو آرایش می
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.گوشیمو از روی میز برداشتم و عکسی که اون روز کامبیز ازم گرفته تمام آرایش کرد

.چشمهام پر از اشک شد بود رو نگاه کردم،به نظرم قشنگترین آرایشم اون آرایش بود

مو هام سرازیر بشه که نفسِ عمیقی کشیدم و جلوی گریهو نزدیک بود اشکام رو گونه

 :.یکدفعه اِنگار کامبیز کنارم بود،خندید و گفتتصویرم درونِ آینه خندیدمگرفتم،به 

 !بزار تو آرایشت کمکت کنم،امشب باید زیباتر از همیشه باشی-

وی رتو یه لحظه انگار قلبم از حرکت ایستاده بود،دستم انگار بدونِ فرمان از من 

کردم وجودِ ایش میداشتم خودمو آر .تو تمومِ لحظاتی کهصورتم در حرکت بود

م شم و خودم خندهکردم دارم دیوونه می،احساس میکردمکامبیز رو کنارم حس می

.آرایشم که تموم شد،به تصویرم درونِ آینه خیره شدم و ناخودآگاه یه گرفتمی

.کامبیز حق داشت من امروز زیباتر از همیشه شده بودم اونم به لبخند نشست رو لبم

 !کمکِ کامبیز

دِ اتاق ند شدم و لباسهامو عوض کردم،درِ اتاقم زده شد و مادرم کامران در بغل واربل

 :گفت وای نگام کرد .چندثانیهشد

 .ماشااهلل چه خوشگل شدی مادر-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .مرسی مامان-

 :بعد نگاهی به کامران انداختم و پرسیدم

 ؟خوابیده-

 :تمادرم سری به تایید تکون داد و گف

 .من میزارمش رو تختش،تو نگران نباش-



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

576 

 

.از بس هول شدم ،همون موقع زنگ به صدا درآمدچشمی گفتم و از اتاق رفتم بیرون

 :ها بیفتم پایین که رامیال از پشت منو گرفت و گفتنزدیک بود از رو پله

 !ایکنن شوهرندیدهخواهرم انقدر هول نکن مردم فکر می-

 :چپ نگاهش کردم و گفتمچپبعد هم زد زیرِ خنده،

 .خاکیتو فعال حواست به خودت باشه که با دیدنِ شادی نزنی جاده-

 :خنده از رو لبش محو شد و گفت

 .بدجنس-

 هفتادم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و یکم]

 

به  منم خندیدم و همراهِ هم رفتیم پایین،رامیال درو باز کرد و پدرم با خوشرویی

ای منتظر ایستادیم،مادرمم اومد پایین و به .من و رامیال هم گوشهبالشون رفتاستق

پرسی کردیم،شاهرخ با دیدنِ من یکی وارد شدند و احوال.یکیاستقبالشون رفت

.وقتی نشستند بیشتر بهم استرس لبخندی زد و سرش رو به معنیِ سالم تکون داد

 :فتای به پهلوم زد و گدست داد،رامیال سُقُلمه

 !باره برات خواستگار اومدهنکنی انگار اولییه جور رفتار می-

.اِنگار رامی یادش رفته بود که کامبیز به زور وادار بارم بودنگاهش کردم،واقعاً هم اولین

!فکر کنم خودش متوجه شد به ازدواجم کرد و من هیچ لذتی از اون مراسم نبردم

 :منظورِ تو نگاهمو که آروم گفت
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 .خشیدبب-

 :بهش لبخند زدم و گفتم

 .ایرادی نداره-

و خیالش راحت شد و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد،پدرِ شاهرخ به حرف آمد و ر

 :به پدرم گفت

 .خب آقای مقدم بهتره بریم سرِ اصلِ مطلب-

 :پدرم لبخندی زد و گفت

 ؟بفرمایید-

 :گفت داخت وای کرد،به همسرش نگاهی انپدرِ شاهرخ سُرفه

 .راستش اول از همه باید یه چیزی رو بگم-

شاهرخ با چشمهای ریزشده به پدرش نگاه کرد و انگار اونم از حرفی که پدرش 

 :خبر بود.پدرم دوباره گفت بفرمایید و پدرِ شاهرخ گفتخواست بزنه بیمی

 !ی دیباجان با شما زندگی کنهشرطِ ما برای این ازدواج اینه که بچه-

ش را خاراند اَبروهاش با تعجب باال رفت و قلبِ من از طپش ایستاد،پدرم چانهشاهرخ 

 :و گفت

 .اینکه نمیشه آقای احتشام،بچه باید پیشِ مادرش باشه-

 :دوباره گفت ،حرفِ خودش بود کهاما پدرِ شاهرخ انگار حرف

 !بزرگ کنهرو ی یه مردِ دیگهمتأسفانه از نظرِ من درست نیست که پسرم بخواد بچه-

 :ایندفعه شاهرخ به حرف آمد
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 !ولی پدر لطفاً شما تو این مسئله دخالت نکنیدببخشید-

 :پدرش عصبی نگاهش کرد و گفت

 ؟رو بزرگ کنیی یکی دیگهخوای بچهمی-

 :شاهرخ مصمم و بااعتمادبه نفس گفت

،حتی دم براش شناسنامه بگیرمخوام به اسمِ خوی منه و میکامران دیگه بچه-

 .اسمشم خودم انتخاب کردم

 :،پدرم وقتی جَو رو نامساعد دید گفتپدرش حرفی نزد و فقط شاهرخ رو نگاه کرد

عقیده نیستید،پس بهتره این مهمونی به یه روزِ دیگه مثلِ اینکه شما با هم هم-

 !موکول بشه

 :چشمهام از حیرت گشاد شد و ترسیدم،اما شاهرخ دوباره به حرف آمد

،من باید همین امروز تکلیفِ خودم و دیبارو روشن کنم چون ما دیگه یه شهنمینه -

 !تونیم و من دیگه حتی طاقتِ دوری از پسرم رو ندارملحظه هم بدونِ هم نمی

 یکم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و دوم]

 

ه بکه زد دلم رو با این حرفِ شاهرخ کمی خیالم راحت شد اما بازم پدرم با حرفی 

 :آشوب کشید

 !تم باید راضی باشننه پسرم،اینطوری من دلم راضی نمیشه.باالخره خانواده-
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شاهرخ با غیظ به پدرش نگاه و کنارِ گوشِ مادرش پچ پچی کرد،مادرش هم لبخندی 

 :زد و گفت

نم ه اوواال ما راضی هستیم که اومدیم،فقط پدرِ شاهرخ جان یکم نگرانه بخاطرِ بچه ک-

 .ای نیستیموقتی خودِ شاهرخ راضیه ما دیگه کاره

اد و دبعد به پدرِ شاهرخ نگاه کرد تا حرفشو تایید کنه و پدرِ شاهرخ هم سری تکان 

 :گفت

 .ی حرفها زده بشهحق با همسرمه،باالخره باید همه-

 :جَوِ مهمونی دوباره آرام شد که پدرم گفت

 .هم حرف بزنن خب بهتره این دوتا جوون برن کمی با-

نارِ کپدر شاهرخ هم موافقت کرد،من و شاهرخ از جا بلند شدیم و رفتیم داخلِ اتاقِ 

ها.من اول واردِ اتاق شدم و بعد شاهرخ پشتِ سرم اومد،بهش تعارف کردم راپله

 :.نشست و منم روبروش نشستم،لبخندی بهم زد و پرسیدبشینه روی صندلی

 ؟فسقلیم کجاست-

 :به کامرانه،قند توی دلم آب شد و گفتم فهمیدم منظورش

 .باال خوابیده-

 :با نگرانی گفت

 ؟رو تنها باال خوابوندی؟یه وقت اگه خدایی نکرده از روی تخت بیفته چیبچه-

 :م حالمو بهتر کرد و گفتمنگرانیش برای بچه

 .برای تخت محافظ گذاشتم-
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 :نفسِ راحتی کشید و گفت

 !آفرین همسرِ باهوشم-

 :مام از تعجب گشاد شد و گفتمچش

 !همسر-

 .آره دیگه،تو از االن چه عقد کنیم چه نه همسرِ منی-

 :خندیدم و گفتم

 .دیوونه-

 :مو با دستش کشید و گفتبینی

 .دیوونتم دیگه-

.کامبیز قلبم تندتر از همیشه زد و صورتم سرخ شد،چقدر آدما با هم فرق داشتند

 !اصالً شبیهِ شاهرخ نبود

 :گم،پرسیدش شدم و چیزی نمیقتی دید خیرهو

 کنی؟داری به چی فکر می-

 :هوا گفتمبی

 !تفاوتِ بینِ تو و کامبیز-

 :صورتش چین خورد و گفت

 !بهتره حرفشو نزنیم-

 :ای گفتماحساس کردم ناراحت شده،برای همین با لحنِ دلجویانه
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 .ببخشید اگه ناراحتت کردم-

 :هامو با دوتا دستش گرفت و گفتد نزدیکم شونهاز روی صندلی بلند شد،اوم

و با تدیبا هیچوقت من بخاطرِ آدمی که نیست ناراحت نمیشم،ناراحتیِ من از اینه که -

 .کنیفکر کردن بهش خودتو اذیت می

 دوم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و سوم]

 

راش رفت،چقدر این مرد خوب خیره شدم تو عمقِ چشمهاش و بیشتر از همیشه دلم ب

ترسیدم از کردم لیاقتشو ندارم،گاهی اوقاتم می.گاهی اوقات احساس میو بافکر بود

 :.بهم خندید و گفتدستش بدم و بازم زجر بکشم

 .اون اخمهاتو باز کن و برام بخند-

 :ناخودآگاه خنده اومد رو لبم و زیرلب گفتم

 .چشم-

 :اما انگار شنید که سریع گفت

 .بالاون چشمهای خوشگلت بی-

 :هام برداشت و گفتاشو از روی شونهکوبید که دستوار میقلبم داشت دیوانه

 .نشدمم نشو،بجاش حرف بزن تا دیوونهدِ المصب با اون چشمهات اینجوری خیره-

 :تر از هر وقتی گفتمنما زدم و آرومیه لبخندِ دندون
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 .دوستت دارم-

 :ت.اومد نزدیکم و گفم شد،بعد آروم نشستد خیرههمونطور که ایستاده بو

 .ببخشید-

.این آغوش رو هیچوقت یادم نمیره،این بعد یهو بغلم کرد،قلبم دیگه مالِ خودم نبود

 .آغوشِ غریبی که فقط مالِ منه

.سریع بلند شد و لباسهاشو مرتب درِ اتاق که زده شد،هول شد و رفت عقب

.درِ اتاق باز شد،سرِ و درآورد و با صدای بلند خندیدممش خندهکرد،حرکاتِ عجوالنه

 :رامیال اومد داخل و گفت

 !؟میشه به منم بگید بخندم-

دونست باید چی بگه که به دادش شاهرخ از خجالت داشت به خودش میپیچید و نمی

 :رسیدم و گفتم

 .تو برو االن ما هم میایم-

 :ترامیال با تعجب نگاهی به شاهرخ انداخت و گف

 .شون سر رفتهباشه فقط زودتر بیاین،اون بیرون همه حوصله-

 :ای بهم انداخت و گفت،شاهرخ نگاهِ خبیصانهبعدشم درِ اتاقو بست و رفت بیرون

 .حاال برات دارم دیبا خانم،تو فقط صبرکن-

 :خودمو لوس کردم و گفتم

 .شده بودی عه شاهرخ خب خیلی بامزه-

 :ش گرفت و گفتخنده
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 .اشه خانمِ پرروب-

عارف دوتایی خندیدیم و از اتاق رفتیم بیرون،و به محضِ نشستنمون رامیال شیرینی ت

کنم و هرلحظه با خوشحالی نگاهش .باورم نمیشد دارم با شاهرخ ازدواج میکرد

گرفت،اِنگار صدسال بود که دیدم دلم آروم میمیکردم و وقتی لبخندِ روی لبشو می

 !ودممنتظرِ این لحظه ب

 سوم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و چهارم]

 

 "سارا"

س هم سه ماه گذشته از وقتی که فرهان به سفرِ کاری رفته و تو این مدت حتی یه تما

 !باهام نگرفته

رفت رو ایم،روزی که داشت میمون تموم شده و دیگه با هم دوتا غریبهمدتِ صیغه

 :آغوشم کشید و درِ گوشم گفت روز درم.اونو گونهیادم اومد و اشکم چکید ر

 !خیلی دوستت دارم سارا،اما ببخشید-

کم میفهمم که هیچوقت اون روز معنیِ حرفی که زد رو نفهمیدم اما االن دارم کم

روز پیش ناخواسته حرفهای دوستم نداشته و با نقشه باهام ازدواج کرده چون چند

 :فتوهزاریم افتاد.پدرش عصبی سرِ مادرش داد زد و گپدر و مادرشو شنیدم و تازه د

همش تقصیرِ تو که اِنقدر لوس بارش آوردی،صدبار بهت گفتم نکن اینکارارو.حاال -

تحویل بگیر دخترِ مردم رو تنها گذاشته و معلوم نیست کدوم گوری رفته،از اولم شک 

 !ایشدفعهداشتم به این عاشقیِ یه
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 :مادرش با گریه گفت

آب،حاال اگه برنگرده  توئه که هِی بهش پیله کردی زن بگیره تا بزاری بره اونورِتقصیرِ-

 .گناه رو چی بدممن جوابِ این دخترِ بی

ای از خونشون اونروز بعد از شنیدنِ این حرفها انقدر حالم بد شد که بدونِ گفتنِ کلمه

کردم که ر نمیاومدم بیرون و توی خیابون زار زدم،دلم براش تنگ شده بود و باو

ی کرد،با همهفهمید مطمئناً کلی توبیخم می.اگه پدرم میفرهان از اول دوستم نداشته

 .بدیِ حالم اونروز رفتم خونه و تا امروز با کسی حرف نزدم

ادم و درِ اتاقم زده شد و سمیرا اومد داخل،وقتی دید طبقِ معمول کنارِ پنجره ایست

 :م و آروم گفتشونه ی خیابونم دستشو گذاشت روخیره

 !گرده،اِنقدر غصه نخورخواهرِ قشنگم فرهان برمی-

دونست که فرهان تو این سه ماه حتی یه بیشتر اشکام سرازیر شد آخه اون چی می

زنم.چشمم کردند من هر روز با فرهان تلفنی حرف میزنگم بهم نزده.همشون فکر می

ش مثلِ خنجر قلبمو سوراخ کرد،دلم هم بود و برقِ حلقافتاد به دستش که روی شونه

ی کاراش از من بهتر بود حتی توی .سمیرا همیشه تو همهبه حالِ خودم بیشتر سوخت

 !کردنشازدواج

 :اشکامو پاک و سعی کردم لبخند بزنم،برگشتم به سمتش و پرسیدم

 دامون امروز نمیاد اینجا؟-

 :رو به زیر انداخت و گفتدونم چرا با خجالت سرشنمی

 !نه،قرار شده یه مدت اینجا نیاد-

 :با تعجب پرسیدم
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 !چرا؟-

 !راستش من بهش گفتم نیاد اینجا-

دفعه فهمیدم قضیه از چه قراره.داشتند رعایتِ حالِ منو بیشتر تعجب کردم،اما یه

 :کردند،با عصبانیت پرسیدممی

 بخاطرِ من؟-

 چهارم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [نجمپارت دویست و هفتاد و پ]

 

 :فقط نگام کرد که بلندتر پرسیدم ازش

 با توام،میگم بخاطرِ منه؟-

 :آروم سرشو تکون داد و گفت

خوام فکر کنی فقط خوام با دیدنِ دامون یاد فرهان بیفتی و اذیت بشی،نمیآخه نمی-

 .تویی که ولت کردن و رفتن

 :خندیدم و گفتم

 !تنرف بینی که فقط منو ول کردن واگه یکم دقت کنی می-

 :چشمهاش پر از اشک شد و گفت

 !کردخواد که فرهان نداره وگرنه هیچوقت ولت نمیتورو داشتن لیاقت می-
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م رو اذیت کنم برای خواست خانوادهرومو ازش برگردوندم و بغضم ترکید،دلم نمی

 :همین به سمیرا گفتم

 .لطفاً تنهام بزار-

 ...آخه-

 .آخه نداریم،لطفاً برو سمیرا-

.دلم هِقم بلند شدای گفت و تنهام گذاشت،به محضِ خروجش از اتاق صدای هِقشهبا

گرده،اما واقعیت قبولوندم که فرهان برمیبراش تنگ شده بود و داشتم به خودم می

 .ای بودچیزِ دیگه

ی جواب دادنش رو هم نداشتم بخاطر همین موبایلم زنگ خورد،حتی حوصله

ی خیابون بودم.باالخره صدا و صدای االرمِ گوشیم خیرهاهمیت از زنگهای مداوم بی

ای دوباره صداش بلند شد،کالفه رفتم به سمتِ موبایلم و قطع شد اما بعد از ثانیه

 :بود،با اِکراه جواب دادم و گفتم ش شدم.مادرِ فرهانی صفحهخیره

 .سالم-

 :صدای مهربونش پیچید تو گوشم

 سالم عزیزم،خوبی؟-

 آروم همین برای بزنم حرف خوب باهاش کردم پرسید،سعی داریهخند  چه سؤالِ

 :دادم جوابشو

 .آره خوبم،ممنون-

 !دخترم برات یه خبرِ خوب دارم-

 :گوشامو تیز کردم و پرسیدم
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 چه خبری؟-

 :عد خبری که دادبی آرومش قلبمو لرزوند و صدای خنده

 !گردهفرهان زنگ زد و گفت داره برمی-

خواستم از خوشحالی سرعت پاک کردم و میرکت ایستاد،اشکهامو بهاِنگار قلبم از ح

.من و فرهان دیگه به هم مَحرم داد بزنم که یکدفعه چشمم افتاد به تقویمِ روی میز

ای بود که باهام حتی یه تماس نگرفته بود.فرهان با نبودیم،فرهان سه ماه و خورده

.پس سعی کردم لحنم مؤدبانه شتای دوستم ندانقشه واردِ زندگیم شده بود و ذره

 :باشه و با سردیِ تمام گفتم

 !مبارکتون باشه،منکه دیگه نسبتی با پسرتون ندارم-

 :کوت شد و بعد مادرِ فرهان با بغض گفتای اونورِ خط سچندلحظه

 ....سارا جان زود تصمیم نگیر،دخترم-

 :حرفشو قطع کردم و گفتم

 .د نه خودتونو،خدانگهدارلطفاً با این حرفها نه منو اذیت کنی-

 !مردموبایلو قطع کردم و بعد هم خاموش،فرهان باید تو قلبِ من می

 پنجم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و ششم]

 

 "عطا"
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رو نداشتم و ی هیچکسشم از دلتنگی،حال و حوصلهکردم دارم خفه میاحساس می

م داخلِ آینه نگاه کردم،ریشام د شدم به قیافه.بلنتو خونه خودمو زندانی کرده بودم

خواست برم ببینمش اما طرف ریخته شده بود.دلم میبلند شده و موهام ژولیده به یه

 اومد که چندماهِ تمام بهم دروغ گفته و بازم تو فکرِ شاهرخ داشته کنارِهِی یادم می

 !گذروندهمن خوش می

خواست تنهاش نزارم و واقعاً قتی ازم میهنوز التماسهای چندماهِ پیششو یادمه و

کرد دلم از شنیدنِ روز بعد از کلی مدت که بهم ابرازِ عشق میدوستم داره،اون

شنوه که هر وقت طناز دونست داره دروغ میش لرزیده بود.اِنگار دلمم از اول میجمله

دم،اما کریمداد و خودمم تعجب کرد هیچ حسی بهش دست نمیبهم ابرازِ عالقه می

روز فقط .اونداشتنشو با تمامِ وجود حس کردم و تنهاش گذاشتمروزِ آخر دوست

خواستم طعمِ تلخِ نبودنِ کسی که دوستش داره رو بهش بفهمونم و این موضوع می

ی موبایلم چهارماهه که طول کشیده و تو این مدت هر روز پیاماش رو روی صفحهسه

کدوم از پیاماش رو حتی بازم نکردم و صندوق هیچگذرم،اهمیت ازش میبینم و بیمی

 !ورودی پیامکِ گوشیم در حالِ انفجاره

لمو از دونم چرا یه حالیَم،اِنگار که باید حتماً ببینمش تا آروم بگیرم!موبایامروز اما نمی

و پنج  داخلِ جیبم درآوردم و به عالمتِ پیامکِ باالی صفحه نگاه کردم،پانصد و بیست

.باالخره دستم رفت رو اسمش و نشده از کسی که دلم براش لَک زده بودندهپیامِ خوا

داشتن اون پیامهای لعنتی که کنجکاو بودم بخونمشون رو باز کردم و سِیلی از دوست

 :اِنگار به صورتم پاچیده شد،اولین پیامش بعدِ رفتنم از پیشش این بود

 !کشیدن سخت بشهعطا بخدا دوستت دارم،برگرد نزار بدونِ تو نفس-

 :چشمهامو بستم و از دلم گذشت

 .کشیدن برای منم سختهبی تو نفس-
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 :شو خوندمدوباره چشمهامو باز کردم و یه پیامِ دیگه

گفتی عاشقمی؟پس چرا بخاطر من بخشی منو؟مگه دوستم نداری؟مگه نمیچرا نمی-

 گذری؟از خطام نمی

 :رار کردمدستمو کالفه بردم داخلِ موهام و زیرِلب تک

 .ایدوستت دارم خیلی بیشتر از هر موجودِ زنده-

ش کنجکاو شدم برای خوندنِ پیامهای بعدی،یکی یکی بازشون کردم و دلم بیشتر برا

 :تنگ شد

 !فهمم عاشقی یعنی چیعطا بیا و بزار قلبم آروم بگیره،بخدا تازه می-

 .خوام ببینمشمیعطا من تورو بیشتر از شاهرخ دوست دارم،اصالً دیگه حتی ن-

 !خوای برواصال بزار فقط یه دقیقه ببینمت بعد هرجا می-

 .میرم از دوریتلعنتی دارم می-

م با این تفاوت که مردم اما بازم زندهدفعه میعطا االن تو بیمارستان تنهام،کاش این-

 .مِ مغز و قلبِ لعنتیمو پُر کردیم سرجاشه و تو تموحافظه

ام وباره خودکشی کرده بود و من حتی خبر نداشتم،به تاریخِ پیدستم لرزید،جلوه د

 .ی تخت و افتادمنگاه کردم.مالِ دیرزو بوده،سریع از جا بلند شدم و پام خورد به لبه

 ششم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و ششم]

 

 "عطا"
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رو نداشتم و سی هیچکهشم از دلتنگی،حال و حوصلیمکردم دارم خفه احساس می

م داخلِ آینه نگاه کردم،ریشام .بلند شدم به قیافهتو خونه خودمو زندانی کرده بودم

خواست برم ببینمش اما طرف ریخته شده بود.دلم میبلند شده و موهام ژولیده به یه

 اومد که چندماهِ تمام بهم دروغ گفته و بازم تو فکرِ شاهرخ داشته کنارِهِی یادم می

 !گذروندهمیمن خوش 

خواست تنهاش نزارم و واقعاً هنوز التماسهای چندماهِ پیششو یادمه وقتی ازم می

کرد دلم از شنیدنِ روز بعد از کلی مدت که بهم ابرازِ عشق میدوستم داره،اون

شنوه که هر وقت طناز دونست داره دروغ میش لرزیده بود.اِنگار دلمم از اول میجمله

کردم،اما داد و خودمم تعجب میکرد هیچ حسی بهش دست نمیمیبهم ابرازِ عالقه 

روز فقط .اونداشتنشو با تمامِ وجود حس کردم و تنهاش گذاشتمروزِ آخر دوست

خواستم طعمِ تلخِ نبودنِ کسی که دوستش داره رو بهش بفهمونم و این موضوع می

ی موبایلم وی صفحهکشیده و تو این مدت هر روز پیاماش رو ر چهارماهه که طولسه

کدوم از پیاماش رو حتی بازم نکردم و صندوق گذرم،هیچاهمیت ازش میبینم و بیمی

 !ورودی پیامکِ گوشیم در حالِ انفجاره

لمو از دونم چرا یه حالیَم،اِنگار که باید حتماً ببینمش تا آروم بگیرم!موبایامروز اما نمی

و پنج  باالی صفحه نگاه کردم،پانصد و بیستداخلِ جیبم درآوردم و به عالمتِ پیامکِ 

.باالخره دستم رفت رو اسمش و نشده از کسی که دلم براش لَک زده بودپیامِ خوانده

داشتن اون پیامهای لعنتی که کنجکاو بودم بخونمشون رو باز کردم و سِیلی از دوست

 :داِنگار به صورتم پاچیده شد،اولین پیامش بعدِ رفتنم از پیشش این بو

 !کشیدن سخت بشهعطا بخدا دوستت دارم،برگرد نزار بدونِ تو نفس-

 :چشمهامو بستم و از دلم گذشت

 .کشیدن برای منم سختهبی تو نفس-
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 :شو خوندمدوباره چشمهامو باز کردم و یه پیامِ دیگه

گفتی عاشقمی؟پس چرا بخاطر من بخشی منو؟مگه دوستم نداری؟مگه نمیچرا نمی-

 گذری؟میاز خطام ن

 :دستمو کالفه بردم داخلِ موهام و زیرِلب تکرار کردم

 .ایدوستت دارم خیلی بیشتر از هر موجودِ زنده-

ش کنجکاو شدم برای خوندنِ پیامهای بعدی،یکی یکی بازشون کردم و دلم بیشتر برا

 :تنگ شد

 !فهمم عاشقی یعنی چیعطا بیا و بزار قلبم آروم بگیره،بخدا تازه می-

 .خوام ببینمشمن تورو بیشتر از شاهرخ دوست دارم،اصالً دیگه حتی نمیعطا -

 !خوای برواصال بزار فقط یه دقیقه ببینمت بعد هرجا می-

 .میرم از دوریتلعنتی دارم می-

م با این تفاوت که مردم اما بازم زندهدفعه میعطا االن تو بیمارستان تنهام،کاش این-

 . مغز و قلبِ لعنتیمو پُر کردیم سرجاشه و تو تمومِحافظه

ام دستم لرزید،جلوه دوباره خودکشی کرده بود و من حتی خبر نداشتم،به تاریخِ پی

 .ی تخت و افتادمنگاه کردم.مالِ دیرزو بوده،سریع از جا بلند شدم و پام خورد به لبه

 هفتم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و هفتم]
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تاقم ی که تو وجودم پیچیده بود از جا بلند شدم و رفتم سمتِ در،از ابا وجودِ درد

سرعت رفتم پایین و از مادرم که با چشمهای گشادشده از ها به.از پلهخارج شدم

 :کرد پرسیدمحیرت داشت نگام می

 جلوه کدوم بیمارستانِ؟-

ستم دتو  هاشو گرفتمکرد و اِنگار شوکه شده بود،رفتم نزدیکش شونهفقط نگام می

 :تکونشون دادم و گفتم

 .مامان حرف بزن-

هاشو ول کردم و رفتم پِته کردن گفت،شونهبه خودش اومد و اسمِ بیمارستان رو با تِته

 :داخلِ حیاط و صدای بلندشو پشتِ سرم شنیدم

 .مواظب خودت باش پسرم-

الِ از درِ حیاط زدم بیرون و رفتم سرِ خیابون تا ماشین بگیرم چون خودم ح

.تو رو نداشتم،ماشینی جلوی پام ترمز کرد و منم آدرسِ بیمارستان رو دادمرانندگی

خواست زودتر برسم تا ببینمش و بگم که طولِ مسیرِ راه دل توی دلم نبود و دلم می

گفتم تندتر بره و اونم میگفت باشه،اگه به بخشیدمش.هر چند دقیقه به راننده می

.وقتی رسیدیم سریع از تو جیبم چندتا اسکناس کردمخودم بود و میشد پرواز می

سرعت ازش دور شدم در حالی که صداشو پشتِ درآوردم و دادم به راننده و بعد به

 :شنیدمسرم می

 .آقا این زیاده-

مهم نبود،تو این لحظه هیچی جز دیدنِ جلوه مهم نبود.رفتم سمتِ اطالعاتِ 

 :رتا پام نگاه کرد و پرسیدستار با تعجب به سی اتاقشو پرسیدم.پربیمارستان و شماره

 شما چیکارشی؟-
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 :عصبی گفتم

 .ی اتاقشو بگونامزدش،توروخدا شماره-

ی اتاقشو که داد دویدم به تهِ سالن و درِ اتاقو محکم باز کردم،سرش که به شماره

ی .با دیدنم مات شد و خیرهسرعت و با ترس به سمتم برگشتسمتِ پنجره بود به

ای بگه،رفتم داخل و درو تونست کلمهخواست حرف بزنه اما نمیام میچشمه

.باالخره بینمش،اِنگار خواب بودم اما واقعیت داشتشد که دارم می.باورم نمیبستم

 :رسیدم بهش و با نگرانی پرسیدم

 خوبی؟-

.قلبِ سرشو به معنیِ تایید تکون داد،دیگه نتونستم تاب بیارم و محکم بغلش کردم

ی دیدن رو ازمون گرفته بود!باالخره صدای زد و اشکامون اجازهمون تند میجفت

 :دارش پیچید تو گوشمخش

 چرا اِنقدر دیر اومدی؟چرا عطا؟-

 :فقط پشتِ سر هم تکرار کردم

 ..غلط کردم عزیزدلم،غلط کردم،غلط کردم-

 :رِ گوشش گفتمهِقش دلمو به درد آورد و دصدای هِق

 .میزارم،پس توام قول بده دیگه اینکارو با خودت نکنیدیگه هیچوقت تنهات ن-

 :سرشو برد عقب،نگام کرد و گفت

 .دمقول می-

 .دوباره سرشو تو آغوشم گرفتم و بعدِ چندماه باالخره دلم آروم گرفت

 هفتم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#
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 رو تکراری گذاشتم،حواسم نبوده ۲۷۷پ.ن:قبال پارت 

 

 [مپارت دویست و هفتاد و هشت]

 

 "دیبا"

ها که چشمامو بسته بودم و حرکتِ دستِ آرایشگر روی صورتم منو یادِ اون موقع

روزها دور بودم ولی هنوزم خاطراتش اذیتم انداخت،چقدر از اوننابینا بودم می

از کردم،نگاهش برو جلب کرد،چشمهامو ی بلندِ شادی توجهم.صدای خندهکردمی

 :کردم و گفتم

 وروجک؟خندی به چی می-

 :نگام کرد و گفت

 .از اینکه مراسمِ شاگرد و استاد تو یه روزه-

 :منم خندیدم و پرسیدم

 انقدر خوشحالی؟-

 :سرشو تندتند به معنیِ تایید تکون داد و گفت

 .اهوم آخه من کلی عاشقتم-

 :به این همه مهربونیش لبخند زدم و گفتم

 .داداشِ گلممنم عاشقتم خانم-

شد و دیگه چیزی نگفت،دوستش داشتم چون زنِ داداشم و  صورتش از خجالت سرخ

.امروز مراسمِ عقدِ جفتمون داشتنیمو همینطور شاگردِ دوست خواهرِ عشقم بود
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بود،این تصمیم رو شاهرخ گرفت چون دوست داشت با خواهرش تو یه شب مراسم 

دواج .هنوزم شادی باورش نمیشد که شاهرخ بدونِ هیچ مخالفتی به این ازبگیره

.آرایشگر رضایت داده،اما در کمالِ ناباوری شاهرخ قبول کرد و دلِ رامیال رو شاد کرد

 :با خنده گفت

 .زن داداش و خواهرشوهر بسه دیگه بزارین ما به کارمون برسیم-

شد که دارم با کسی هر دو چشمی گفتیم و دوباره چشمهامونو بستیم،واقعاً باورم نمی

.یادِ روزهایی افتادم که در چنگِ کامبیز گرفتار بودم و مکنکه عاشقشم ازدواج می

.دلم زدن هم نداشتم،سعی کردم بهش فکر نکنم تا اعصابم بهم نریزهحتی جرأَتِ حرف

.جالب برای کامرانم تنگ شده بود،اما خب گذاشته بودمش پیشِ مامانم تا نگهش داره

ین حالمو م،حالم خوب بود و اگرفتبود که با وجودِ یه بچه داشتم دوباره مراسم می

باالخره بعد از چندساعت کارمون تموم شد،تو آینه به .مدیونِ شاهرخ و خوبیاش بودم

عث م نگاه کردم.همونطور که خواسته بودم کامالً ساده آرایشم کرده بود و این باقیافه

 :شد لبخند بزنم و با خوشرویی رو به آرایشگر گفتم

 .خیلی ممنونم عزیزم-

 :م لبخند زد و گفتاون

 .منکه کاری نکردم خودت خوشگل بودی-

 :به این همه لطفی که بهم داشت لبخند زدم و گفتم

 .بینهچشمهاتون زیبا می-

 :برگشتم سمتِ شادی و وقتی دیدمش با خوشحالی گفتم

 .الهی قربونت بشم شبیهِ عروسکا شدی-

 :ریزریز خندید و گفت
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 .امشب قصدِ جونِ داداشتو کردم-

 :چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 .ای بدجنس-

 هشتم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هفتاد و نهم]

 

ش نگاه موقع موبایلم زنگ خورد،از داخلِ کیفم برداشتمش و به صفحههمون

 :سرعت جواب دادمکردم.شاهرخ بود،به

 ؟جانم-

 :مزد،آروم صداش کردشنیدم اما حرف نمیهاش رو میصدای نفس

 شاهرخ؟-

 جانِ شاهرخ؟-

 :زدن و پرسیدمقلبم شروع کرد به تند

 زنی؟چرا حرف نمی-

 !تونم حرف بزنمگی جانم چجوری میآخه وقتی اونجوری می-

 :یکی از اَبروهامو انداختم باال و با شیطنت پرسیدم

 یعنی دیگه نگم جانم؟-

 :سریع گفت
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 .نه،نه تو همیشه همینطوری بگو جانم-

 :دیدم که صدای سرحالش پیچید تو گوشمریزریز خن

 .ناقال خانم بیا بیرون اومدم دنبالت-

 :چشمی گفتم و گوشیو قطع کردم،شادی پرسید

 داداش بود؟-

 .آره عزیزم،رامیال نیومده باید منتظرش بمونی-

 .حاال دیدی حقشه امشب اذیتش کنم-

 :خندیدم و گفتم

 !نیاز طرف من اجازه داری هرکار دوست داری بک-

باز  جفتمون زدیم زیر خند و بعد رفتم تا آماده بشم،وقتی شنلمو انداختم رفتم درو

.رزهارو گرفتم و بعد چشمهای جذابِ کردم و با یه دسته گلِ رزِ صورتی روبرو شدم

م شاهرخ هوش از سرم برد،یه کت زرشکی پوشیده بود و با اون لبخندِ قشنگش خیره

هوا بغلم کرد و دمِ گوشم ه شاهرخ بیکچیکار کنیم  خواست بگه.فیلمبردار میبود

 :گفت

 !مثلِ تو دیگه تو این دنیا وجود نداره-

چون بوی عطرش  تونستم حرف بزنمکوبید و نمیم میی سینهوار به قفسهقلبم دیوانه

 :.فیلمبردار با خوشحالی گفتم کرده بوددیوونه

 .ن صحنهعالی بود آقا داماد،منم غافلگیر شدم با ای-
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خندید،دستمو گرفت و منو برد سمتِ از خجالت سرخ شدم ولی شاهرخ می

سمتِ ،بعد هم خودش رفت اونماشین.درو برام باز کرد و کمکم کرد تا سوار شدم

 :کرد که با تعجب پرسیدم.همینطور ایستاده بود و حرکت نمیماشین و سوار شد

 ؟کنیچرا حرکت نمی-

 !ا همین ماشین بریمآخه قراره چهارتایی ب-

 نهم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتادم]

 

 "رامیال"

 :فروش پرسیدمکالفه و عصبی رو به گل

 شد؟آقا پس این گلِ ما چی-

 :نگام کرد و با شرمندگی گفت

 .ببخشید که انقدر طول کشید،االن آماده میشه-

گلِ عروس خانم آماده خره دستهصبر کردم و باال ای گفتم و چندلحظه دیگه همباشه

.اگه با ماشین شد،به ساعتم نگاه کردم و سریع پولِ گل رو حساب کردم و رفتم بیرون

کردم پس جلوی یک موتوری رو گرفتم و رفتم مطمئن بودم تو ترافیک گیر میمی

دونستم .عصبی بودم و میگفتم منو تا آرایشگاه برسونه،موتوری خندید و حرکت کرد

ن بوق ردم.االن حتماً شادی نگرانم شده،موبایلمو درآوردم و زنگ زدم بهش.اولیدیر ک

 :رو که خورد جواب داد و با نگرانی پرسید



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

599 

 

 رامیال کجایی؟خوبی؟-

 .رسمخوبم عزیزدلم،االن می-

 :فکر کنم یه نفسِ راحت کشید و گفت

 .باشه منتظرم-

 :گوشی رو قطع کردم و به موتوریه گفتم

 .ترآقا سریع-

ه کسرعتشو بیشتر کرد و باالخره رسیدیم،از موتور پیاده شدم و پولشو حساب کردم 

 :از پشتِ سرم صدای شاهرخ رو شنیدم

 کجا بودی رامی؟-

 :برگشتم نگاهش کردم که یکدفعه زد زیرِ خنده،با تعجب پرسیدم

 خندی؟به چی می-

 .به موهات که انقدر پریشونه-

 :م که شاهرخ گفتوایی گفتم و دستی به موهام کشید

 .تو ماشین منتظرتونیم-

ای ای گفتم و زنگِ آرایشگاه رو زدم و گفتم اومدم دنبالِ عروس،بعد از دقیقهباشه

بردار هم ش بودم و فیلمشادی درو باز کرد و با دیدنش دیوونه شدم.همینطوری خیره

گرفت،شادی از خجالت صورتش سرخ شد و سرش رو به زیر داشت فیلم می

ش رو با دستم آوردم باال،تو چشمهاش خیره شدم. اخت.رفتم نزدیکش و چونهاند

 :آروم دمِ گوشش گفتم
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 !درخشیاسمتو باید میزاشتن ستاره بس که می-

 خندید،دستشو گرفتم تو دستم و بردمش سمتِ ماشین.درِ عقب رو براش باز کردم و

 :پرسید شاهرخ  نشست،خودمم جلو نشستم،شادی با تعجب از

 داش چه خبره؟دا-

 :شاهرخ خندید و گفت

 !قراره چهارتایی فرار کنیم-

 .داشتنهممون خندیدیم و این اوج خوشبختی بود،اوجِ دوست

 هشتادم_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتاد و یکم]

 

 "فرهان"

کردم وقتی به درِ خونشون خیره بودم،کالفه دستی به موهام کشیدم احساسِ عجز می

ماشین پیاده بشم که درِ خونشون باز شد،و از در اومد بیرون.قلبم اِنگار  و خواستم از

کشید و حرف .تیر میدیوونه شده بود،دستمو گذاشتم رو قلبم و محکم فشارش دادم

کرد،مادر و پدرش و خواهرش همراهِ یه پسر پشتِ سرش از در خارج و سوارِ گوش نمی

یبشون کردم،به زور نفس .ماشینشون حرکت مرد و منم تعقماشین شدند

کشیدم.قلبم باز داشت بازی درمیاورد،بیشتر دستمو روش فشار دادم تا آروم می

خواستم برگردم ایران،اما نتونستم دووم .نمیبگیره اما حرف حالیش نمیشد

تونستم دووم بیارم،اِنگار قلبمم بیشتر بیارم.دکترم اصرار کرد بمونم اما من دیگه نمی

.دلم تنگِ چشمهاش و صداش بود،تنگِ حرفهای دیدنشی شد واسهمی قراراز قبل بی
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ریزم،باالخره جلوی یه تاالر .چشمهام که تار شد فهمیدم دارم اشک میشیرینش

.از تونستم برم داخل،تا بیشتر ببینمشدونستم عروسیِ کیه اما کاش میایستادند.نمی

به درِ تاالر نشستم.بعد از  ماشین پیاده شدند و رفتند داخل،منم تو ماشین خیره

ای ماشین عروس اومد،وقتی شاهرخ پیاده شد از تعجب دهنم باز موند.به دقیقه

 :سرعت از ماشین پیاده شدم و صداش کردم،با تعجب به سمتم برگشت و گفت

 !فرهان-

 :نزدیکش شدم و پرسیدم

 !اینجا چه خبره؟-

 :لبخندی بهم زد و گفت

 .عروسیمه-

 :وش کشیدمش و تبریک گفتم،اونم تشکر کرد و گفتبا خوشحالی در آغ

 .بیا برو داخل-

ای گفتم و رفتم سمتِ ماشین.دستی به موهام کشیدم،ادکلنم رو از خدام بود،باشه

.به محضِ ورود چشمهام دودو زد واسه پیدا کردنش،اما زدم و واردِ تاالر شدم

گشت که یکی زد می ستم،چشمهام تو جمعیت دنبالش.کالفه پشتِ میزی نشندیدمش

 :یدنِ عطا لبخند زدم،اخمی کرد و گفتم.برگشتم و با درو شونه

 .ها،فکر نکن حواسم نبودهرفتی دیگه پیدات نشد-

 :نشست کنارم،لبخند زدم و گفتم

 کنی؟،تو چیکار میببخشید واقعاً وقت نداشتم،بعدشم ایران نبودم.تازه برگشتم-

 :خندید و گفت
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 !ازدواج کردم-

 :تعجب ابروهامو دادم باال و گفتمبا 

 !من فقط چندماه نبودم،اونوقت همتون ازدواج کردین؟-

 :سرشو به معنیِ تایید تکون داد و گفت

 .خبر بزاری و بریدیگه تا تو باشی،بی-

 :خندیدم و پرسیدم

 شناسم؟حاال با کی ازدواج کردی؟من می-

 :ای زد و گفتلبخندِ مرموزانه

 !با جلوه-

 :ز قبل تعجب کردم و گفتمبیشتر ا

 !گیدروغ می-

 .س که عقد کردیمنه بابا،دروغم کجا بود.دوهفته-

 :ش و گفتمزدم رو شونه

 .مبارک باشه،حاال بعداً مفصل برام تعریف کن-

 :مد سرِ میزمون و با خنده گفتهای شرکت هم اویکی دیگه از بچه

 !م رو پیدا کردمها من زنِ آیندهبچه-

 :ای نثارش کرد و پرسیدزهمعطا بی

 کو؟-
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 :به سمتی اشاره کرد و گفت

 .رو ببین،خیلی نازهاون لباس سفیده-

 .نگاهی انداختم و با دیدنِ سارا دستام یخ کرد

 یکم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتاد و دوم]

 

 "سارا"

 !قرارمبیانقدر  دونستم چمه کهاسترس داشتم و حالم خوب نبود،خودمم نمی

دفعه اونطرفِ سالن درگیری شد،همه دویدن به اون سمت.سمیرا سریع دستمو یه

 :گرفت،پرسیدم

 شده؟چی-

 :ای باال انداخت و گفتشونه

 .دونم واالمنم نمی-

ریختند،کمی دقت کردم و یکدفعه دستم تو دستای رو بِهَم میرسماً داشتند عروسی

با نگرانی  کوبید که سمیرام میی سینهقفسه .قلبم تندتند داشت بهسمیرا یخ زد

 :پرسید

 !چته سارا؟چرا دستات یخ کرده؟-

 :مِن و به سختی گفتمبا مِن
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 !فر...فر...ها..ن-

سرعت سرشو چرخوند و با دیدنِ فرهان دهنش از تعجب باز موند،شاهرخ سمیرا به

ی هم خیرهو چشم شدم،موقع با فرهان چشم ت.همونرفت سمتشون و آرومشون کرد

شد که دستمو از تو دستِ .نفهمیدم چیدفعه فرهان نقشِ زمین شدبودیم که یک

 :سمیرا کشیدم بیرون و دویدم به سمتش،اسمشو بلند گفتم

 !فرهان-

ز اشک امامانم صدام زد اما اهمیت ندادم و کنارِ فرهان ولو شدم رو زمین،چشمهام پر 

 :بازش صدام کردنیمه.با چشمهای شد و دستشو گرفتم تو دستام

 !سارا-

 !جانم؟-

 ...منو...ببخش-

هِق داشتم خفه موقع فرهان بیهوش شد،از هِقم و هموناشکام چکید رو گونه

 شدم که آمبوالنس خبر کردند.مادرم اومد سمتم و از رو زمین بلندم کرد،فرهان رومی

 :.رو به دامون گفتمبردند

 ؟بری بیمارستانداداش دامون مارو می-

 :چشمهاشو روی هم گذاشت و گفت

 .برمتونسوارشید،می-

سمیرا کمکم کرد و سوارِ ماشین دامون شدیم،بعد هم دامون سوار شد و حرکت 

ی آخر چشمهام تو چشمهای نگرانِ پدرم قفل شد و اشکم بیشتر .لحظهکردیم

فکر .کلِ راهِ بیمارستان رو زار زدم و هنوز از دیدنِ فرهان متعجب بودم،دراومد



                 
 

 

 فاطمه زهرا سعیدی  |آغوش غریب رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         راجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رمان م 

 

605 

 

.فرهان باالخره برگشته بود بینم اما مثلِ اینکه حقیقت داشتکردم دارم خواب میمی

 !ی بیمارستان شده بوداما قبلِ اینکه بهم توضیحی بده روونه

ه باالخره رسیدیم بیمارستان و من با عجله از ماشین پیاده شدم،فرهان باید زند

 .موندمی

 دوم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 [ویست و هشتاد و سومپارت د]

 

دنم واردِ اورژانس شدم و سراغِ فرهان رو گرفتم،یکی از پرستارها سعی در آروم کر

فهمیدم.پرستار رو هُل دادم اون سمت و دویدم سمتِ داشت اما من اِنگار هیچی نمی

 :اتاقی که فرهان رو برده بودند،دمِ در یه پرستارِ دیگه جلومو گرفت و گفت

 !ونسردیتونو حفظ کنید،وضعِ بیمار خیلی وخیمهخانم خواهشاً خ-

 :چشمهام دوباره پر از اشک شد و با التماس گفتم

 .توروخدا بزارید ببینمش،فقط چندلحظه-

 !شه عزیزم االن ایشون وضعیتِ خوبی ندارند،هیجان هم براشون خوب نیستنمی-

 آخه چرا؟مگه چشه؟-

 :پرستارِ نگاهِ کوتاهی بهم انداخت و گفت

 .هتره بعداً با دکترشون صحبت کنیدب-

 :اینو گفت و رفت،همونجا رو زمین ولو شدم که سمیرا دوید سمتم و آروم گفت

 .الهی من قربونت بشم خواهرم بلندشو از رو زمین-
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.مامانش با ی فرهان اومدندبلندم کرد و منو روی صندلی نشوند،همون موقع خانواده

 :گریه اومد سمتم و پرسید

 ؟ن فرهان کجاست؟چِش شدهساراجا-

 :م و گفتماشکهام چکید رو گونه

 !دونم مامانمنم نمی-

ی افتادنِ فرهان از جلوی کنارم نشست و همپای من اشک ریخت،یه لحظه هم صحنه

کردم .دل تو دلم نبود تا بفهمم فرهان چش شده و همش دعا میشدچشمم دور نمی

 .حالش خوب بشه

 :دفعه رفتیم سمتش،اول از همه من پرسیدمهمه یک دکتر از اتاق خارج شد و

 آقای دکتر حالش خوبه؟-

 :دکتر نگاهی به چشمهام انداخت و با حالتِ غمگینی گفت

 !خدا بهتون رحم کرده دخترم-

 :ایندفعه پدرِ فرهان به حرف اومد

 شده؟مگه چی-

 !متاسفانه ایستِ قلبی بوده-

 :لند گفتدستمو با ترس جلوی دهنم گرفتم و مادرش ب

 .یا ابولفضل-

 :دوباره پدرش پرسید

 آخه چرا؟-
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 :اندرسفیهی به هممون انداخت و پرسیددکتر نگاهِ عاقل

 !دونید مریضتون بیماری قلبی داره و باید هرچه سریعتر عمل بشه؟یعنی شما نمی-

وار رسماً توان از وجودم رفت و ولو شدم رو صندلی،مادرش غش کرد و پدرش کنارِ دی

.فرهان مریض بود و هیچکدوم از ما خبر نداشتیم،هنوز هم باورش برام بردماتش 

 ...سخت بود.خیلی سخت

 سوم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتاد و چهارم]

 

 :دکتر که وضعیتمون رو دید گفت

شدن  لطفاً آرامشتون رو حفظ کنید ما ایشون رو تو اولویت گذاشتیم و به محضِ پیدا-

 .کنیم،فقط براش دعا کنیدل رو شروع میقلب عم

هایی که با فرهان گذروندم مثلِ فیلمِ سینمایی از هِقم بلند شد و تمومِ لحظههِق

جلوی چشمهام عبور کرد،انگار همین دیروز بود که دیدمش و عاشقِ هم 

شد.به خودم و خدا قول هاش،نگاهش و حرفهاش از توی ذهنم پاک نمی.خندهشدیم

 !حالش خوب بشه ببخشمشدادم اگه 

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

ساعت گذشته بود اما خبری از دکتر نبود.خبری از قلب هم هنوز توی شوک بودم،یک

رو دیدم که همراهِ شاهرخ نزدیک نبود،چشمم افتاد به تهِ راهرو و دیبا

و با لبخندِ همشگیش بهم  شدند.عروسیِ اینارو هم بهم زدیم!دیبا اومد کنارممی
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دلداری داد،شاهرخ هم که دوستِ صمیمیِ فرهان بود بعد از شنیدنِ موضوع 

 .کردچشمهاش قرمز شد و فکر کنم اگه کسی نبود حتماً گریه می

زودی عمل رو شروع باالخره بعد از کلی انتظار دکتر خبر داد قلب پیدا شده و به

گذشتند و برای بِ زندگیم بود.ساعتها میشب بدترین و بلندترین شکنند،اونمی

.دیبا شاهرخ رو آروم گرفتند،حالِ ما اما اصالً خوش نبودپیشی از هم سبقت می

گفت و همچنان اشک .مادرِ فرهان زیرِ لب ذکر میکرد و سمیرا منومی

ش شدهی درِ اتاق عمل بود و دستهای مشتریخت،پدرش اما در سکوت خیرهمی

اومد و با  شدم که باالخره دکترقرارتر میکم داشتم بی.کمبش بودنشان از اضطرا

 :خوشحالی گفت

 .عمل با موفقیت بود و خطر رفع شده-

رو فراموش کردم و از ی اون چندماه تنهاییاون لحظه انگار دنیارو بهم دادند،همه

 :ودم.از دکتر پرسیدمشده بود خوشحال باینکه فرهان حالش خوب

 ش؟میشه ببینیم-

 :دکتر لبخندی زد و گفت

 .تونید ببینیدشفعالً نه،هروقت انتقال شد به بخش بعد می-

ی ای گفتم و منتظر موندم،انتظار خیلی سخت بود مخصوصاً حاال که فاصلهباشه

.باالخره به بخش منتقلش کردند و رفتیم به اتاقش،بعد از دیدنش بینمون یه دیوار بود

 :ت.رفتم نزدیکش و آروم صداش کردمتمومِ دلتنگیام پرکشید و رف

 !فرهان-

پلکاش تکون خورد و آروم چشمهاشو باز کرد،به محضِ دیدنم لبخند زد و همین برام 

 .کافی بود
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 چهارم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتاد و پنجم]

 

 :رفتم نزدیکترش و آروم پرسیدم

 خوبی؟-

 :چشمهاشو آروم گذاشت رو هم و گفت

 !که هستی آرهتو -

 :خندیدم و گفتم

 .جوکِ سال رو گفتی-

 :چشمهاشو باز کرد و پرسید

 کنی؟چرا اینطوری فکر می-

 :چشمهام پر از اشک شد و گفتم

 .چون تنهام گذاشتی و رفتی-

م شد،دستشو آورد سمتِ دستم و گرفتش.بیشتر اشک لبشو به دندون گرفت و خیره

 :ریختم که گفت

 !شید که تورو هم درگیرِ مشکالتِ خودم کردممجبور بودم برم،ببخ-

 :دستمو فشارِ آرومی داد که پرسیدم

 کی مجبورت کرده بود که با من نامزد بشی؟-
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 :سرشو تندتند تکون داد و گفت

 ...نه،نه واسه اون قضیه کسی مجبورم نکرد،اما-

 اما چی؟-

 :سرشو به زیر انداخت و گفت

 !اما بعدش عاشقت شدم من واسه استفاده از تو اومدم طرفت-

تونستم حرفی بزنم و فقط نگاش کردم که لبام لرزید و چیزی تو دلم شکست،نمی

 :ادامه داد

رفتم خارج از کشور .باید میدونهکس نمیمن مریضم،ناراحتی قلبی دارم اما هیچ-

م داد برم و اصرار داشت ازدواج کنم و بعد برم،منبرای درمان اما پدرم بهم اجازه نمی

.تا اینکه تورو دیدم و ازت برای اینکه بزاره زودتر برم تصمیم گرفتم ازدواج کنم

رفتم و خوشم اومد و تصمیم گرفتم ازت استفاده کنم،بعدش عاشقت شدم اما باید می

کنی و میری خواستم به پای من بسوزی.با خودم گفتم بعدِ یه مدت فراموشم مینمی

م و راموش کنه خودم بودم و باالخره طاقت نیاوردپیِ زندگیت اما کسی که نتونست ف

 !کشهنو میمدونم نبودت زودتر تونم و میبرگشتم.سارا من بدونِ تو نمی

اومد و حالم بد بودآرامش تو تمومِ وجودم تزریق شد،رفتم عقب و اشکهام بند نمی

 :گفتم .بهش لبخند زدم وچشمهای خندونش قلبمو به طپش انداخت

 !تونمتو نمیتصمیم نگیر چون منم بی دیگه تنهایی-

 .بخدا خیلی دوستت دارم سارا،خیلی-

 :دستشو بوسیدم و گفتم

 .شک نکن حسِ منم همینه-
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ای از دستش ناراحت نبودم و دعا خوامش،دیگه ذرهوار میو شک نداشتم دیوانه

 .فرهان مردِ زندگیِ من بود و حتی اگه یک روزم فرصتِکردم زودتر خوب بشهمی

 ...خواستم کنارِ من باشهزندگی داشت می

 پنجم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 [پارت دویست و هشتاد و ششم]

 

 ...یک ماه بعد...

 "دیبا"

 :دکامران رو آماده کردم و دادم دستِ مامانم که صدای بلندِ شادی تو خونه پیچی

 .داداش یه چیزی به این رامی بگوخانم-

 :رسیدمسرکی تو راهرو کشیدم و پ

 شده باز؟چی-

 .پوشهرو نمیرامی لباسی که من میگم-

 :خندیدم و گفتم

 !کنهم التماسش کنی کارِ خودشو می،تا فردا صبحخودتو خسته نکن-

 !داداشخانم-

شدم.مراسمِ عقدِ سارا و دوبازه خندیدم و برگشتم داخلِ اتاق،باید زودتر آماده می

یِ من و شاهرخ عمل کرد و حالش خوبِ خوب فرهان بود،فرهان دو روز بعدِ عروس

.پیراهنِ شبِ مشکیمو درآوردم و تنم کردم،موهامو باز دورم ریختم و تو آینه بود
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.اِنگار مثلِ خواب بود که بعدِ اینهمه اتفاق داشتم کنارِ کسایی ی چشمهام شدمخیره

ون دخترِ کردم،بعد از سالها حالم خوب بود و دیگه اکه دوستشون دارم زندگی می

.درِ اتاق زده شد و شاهرخ اومد داخل،از داخلِ آینه نگاش حسو حال نبودمنابینای بی

 .خانماسالم خانم- کردم.

 :م بلندبلند خندید و گفت.با دیدنِ قیافهصورتم سرخ شد و جوابِ سالمش رو دادم

 :منم خندیدم که گفت -

 .فکر نکن حواسم نیست که خیلی خوشگل کردیا-

 :سرخ شدم که با خنده پرسید دوباره

 شکالتِ بابا کجاست؟-

 .دستِ مامانمه-

 :دستشو انداخت دورِ کمرم و از پشت بغلم کرد،آروم دمِ گوشم گفت

 .چی رنگ پیدا کرده،از وقتی واردِ زندگیم شدی اِنگار همهچقدر خوبه بودنتون-

ود،نفسِ ی من بترین آغوش براچقدر آرامش داشت آغوشی که یه روزی غریبه

 :عمیقی کشیدم و بوی ادکلنش پیچید تو بینیم و گفتم

 .عاشق بوی عطرِ تنتم،قول بده هیچوقت تنهام نزاری-

 :ی چشمهام شد و گفتاز داخلِ آینه خیره

 !مگه بمیرم که ولت کنم-

 .م دیر شدبری- ای زیرِلب گفتم و برگشتم سمتش،خدانکنه
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رو من خوشبخت بودم و این خوشبختیدستمو گرفت تو دستش و قلبم آروم گرفت،

 .داشتمدیونِ قلبِ پاکِ مردی بودم که کنارم با اطمینان قدم برمی

 ...پایان

 پیشنهاد می شود

 (فاطمه شکیبا)فرات |رمان عقیق فیروزه ای 

  | (Fatemeh.M رمان اسمش رو سام گذاشتم )جلد دوم رمان فرزند خاموش

  بهار قربانی |رمان تقصیر 

 

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 

https://forum.1roman.ir/threads/39624/
https://forum.1roman.ir/threads/41208/
https://forum.1roman.ir/threads/13193/
https://www.1roman.ir/

