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 به نام خدا

معذرت میخوام  :رمان  

:فائزه مقصودسندهینو  

، درام ، انتقامی عاشقانه :ژانر  

 ویرایش : سایت نول من  

خواهرم فاطمهق :  فمش  

 

 

 (از زبان ساحل)

 

میکوبیدم، به طوری که صدای سرسام اوری به وجود اورده بود با استرس کفشامو رو سرامیکای ازمایشگاه   

اصال هضم این قضیه برام راحت نبود،اخه چطور میشه محمد بابای من نباشه. اصال بابام کیه؟این همه مدت 

 کجاست؟

اصال یادم نمیره به چه بدبختی محمد رو راضی کردم بیاد خون بده که مثال الکی درصد الودگیه خونش مشخص  

 .بشه

 .تو همین فکرو خیاالبودم که پرستار صدام زد

 ساحل فروزان-

 بله خودم هستم خانم چیشد جواب ازمایش معلوم شد؟؟-

 .پرستار:بله خانم بفرمایین بگیرین

 با ترس و استرس عجیب زیاد از دست پرستار برگه رو چنگ زدم

 با خوندن هر خطش..دنیام بیشتر رو به تاریکی میرفت

اون یه هفته ی که همش تو سرم سواالت چرت و پرت بود به واقعیت  پیوسته بودن و من االن باید دنبال یه  

 جواب براشون میگشتم

 .درسته بیشتر شبا ارزو میکردم محمد بابای من نباشه
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 اخه کدوم دختری یه بابای معتاد که اگه نعشه بشه زنو بچشم بزنه دوست داره؟؟

 .با یه حس خستگیه زیاد انگار جوری که یه بار ده کیلویی رو شونه هام گذاشته باشن به سمت در خروجی رفتم

 

اونم تو این هوای سرد پاییز نشسته بودم که یهو  روی یه نیکمت تو پارک نزدیک ازمایشگاه 

 

 (از زبان رسول)

 

توانی نداشتن  اونقدری دویده بودم که دیگه پاهام 

 .خس خس میزدمو و تو حین دویدن هی به پشت سرم نگاه میکردم که یه وقت تعقیبم نکنن

با منو این بچه بکنی؟  اخه ندا چطوری تونستی اینکارو 

 پتوی بچه ی که تازه  ۱۰  روزش شده بود و هیچ اسمیم نداشت کنار رفت و تونستم صورتشو ببینم

 .چقدر شبیه ندا بود. تو همین کوچیکیشم معلومه که همه چیش،به ندا رفته

 :هوا سرد بود پتوشو روش انداختم. صدا میومد که میگفت

 .واستی به نفع خودته

نشسته بود    به پارک نسبتن خلوت رسیدم. دختری بیخیال از همه دنیا رو نیمکت پارک 

 دیگه نمیتونستم جون بچه رو نجات بدم باید یه فکری به حاله خودم میکردم

 ندا که رفت چرا من نرم؟

 بچه رو به طور خیلی ناگهانی روی پاهای اون دختر گذاشتم

 .اولش با ترس ولی بعدش با تعجب نگام کرد

 :فرصت حرف زدن بهش ندادم تند تند گفتم

 از این بچه مراقبت کن 

دنبالمن نمیتونم بیشتر از این با خودم ببرمش ازش نگه داری کن و نزار دست اون ادما بیفته!خواهش میکنم 

 ازت

 

 بعدش زود شروع به دویدن کردم و از پس کوچه ها رد شدم

 اولش صدای دختره که هی صدام میزد و  میشنیدم اما وانستادم

 نمیدونم میشد بهش اعتماد کرد که به راحتی بچمو دستش،سپردم یانه؟



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 ولی به قیافش نمیخورد انسان بدی باشه

شایدم بچه رو داد یتیم خونه. واال زندگی کردنش تو یتیم خونه بهتر از تو یه خونه با همچین مادر پدریه .... 

 

 (از زبان ساحل)

 

 هرچی دنبال اون مرد عجیب و ناشناس دویدم جواب نداد و سریع از جلو چشام ناپدید شد

 مونده بودم چیکار کنم اخه چرا من؟مخصوصا االن که اصال حالمم خوب نیست

 برگشتم جایی که بچه رو روی نیمکت رها کردم

 !که دیدم نیست

 برگشتم پشت سرم که با دوتا ادم که چه بگویم

 .گوریل برخورد کردم

 ...خواستم فرار کنم که سریع مثله گونی گرفتن پرتم کردن تو ماشین

 

 چشام شدید سیاه تاریکی میرفت

 اصال اینجا کجاست؟من کجام؟ چه اتفاقی افتاده؟

 یکی از گوریل ها:ببند دهنتو االن اقا میاد صافش میکنه

 این دیگه چی میگفت؟اقا کیه؟صاف شدن چیه؟

 که یهو در باز شد و یه پیرمرد حدودا ۵۰  ساله ، با کت شلوار شیک و موهای گندمی مرتب اومد داخل

 خیلی مودبانه جلوم نشست و سر گوریال داد زد که ازادم کنن

 اوناهم اومدن دستامو باز کردم 

 یه تاپی به مچ دستم که عجیب درد میکرد دادم که اخم در اومد

 مرده:چه خبره اینجا؟مگه دزد گرفتین؟نمیبینین بدنش نحیف و ظریفه؟

 دیگه ساکت نموندم و شروع کردم به حرف زدن

جونم چی میخواین؟  شما ها کی هستین؟از 

 :یهو مرده صندلی رو کشید جلوتر و ازم پرسید

 رسول و از کجا میشناسی؟

 منکه دیگه چشام گردتر نمیشدن، گفتم:کی؟رسول؟رسول دیگه کیه؟

 گفت:اره رسول همونی که بچه رو بهت داد، ازکجا میشناسیش؟
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مونده بودم چی بگم ، یهو یاده حرف مرده که به حساب اسمش رسوله افتادم که گفت از بچه مراقبت کن و نزار 

 دستشون بهش برسه

که دنبالش بودن  حاال فهمیدم ایناهمون ادمایین 

 رو کردم به مرده و گفتم:ببین اقا من اصال اون ادمو نمیشناسم

رو نیمکت پارک نشسته بودم که بچه رو انداخت رو پام و خواست ازش مراقبت کنم. واال همین من چیز دیگه ی 

 نمیدونم

 

 یهو مرده عصبی بلند شد و صندلی رو کوبید به دیوار

 چنان عربده میزد که گوشام کر شد  

 همش تو حرفاش میگفت: لعنت بهت ندااااا

لعننتنتت  لعنت به تخم تویی که به وجود اومد 

 

 خیلی کنجکاو شدم اروم پرسیدم مگه ندا کیه؟

 که یه نگاه وحشناکی بهم انداخت و اومد جلوم...

 

 خیلی دلت میخواد بدونی که نداا کیه؟؟

 .با ترس تو چشاش زل زدمو اروم سرمو به معنی اره پایین اوردم

 ...یهو یه قهقهه ی وحشناکی زد

 این حالش خوبه چه مرگشه یهو داد میزنه، بعدش میخنده.چند چنده با خودش.؟؟

 .تیزنگام کرد و گفت:متاسفانه ندا دختره منه

 من:چیییی؟؟مگه ادم میشه اینقدر از دخترش متنفر باشه

 مرده که حتی هنوزم اسمشم نمیدونم گفت:دختر من از همون اولم اهل کلک و پیچوندن بود  

 االنم با اون شوهر بی همه چیزش کلی پول ازم باال کشیدنو و فرار کردن

 .منم همه جارو گشتم تا پیداشون کنم ولی خب انگار نه انگار

کنه؟؟  من:خیلی ناراحت شدم اخه چطوری یه بچه میتونه با باباش اینکارو 

 مرده:بیخیال هنوز ماباهم اشنا نشدیدم ازت خیلی خوشم اومده دختر جون.. اسمت چیه؟چند سالت هست؟

 اسمم ساحله امسالمم  ۲۱ رو تموم میکنم-

 خوشبختم. منم باربدم-
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 من:ببخشین شما کاره قاچاق میکنین؟

 باربد:)با خنده (، چرا اینطوری فکر میکنی؟؟

 من:اخه کلی بادیگارد شبیه گوریل دارین

 باربد:چطور ؟مگه هرکی ادم داره قاچاق چیه؟

 .سرم و پایین انداختمو گفتم:نه همین جوری یه چیزی گفتم

 

 .باربد:خیلی خب دختر بیشتر از این خانوادتو نگران نکن بلند شو برو

 . میخواستم بلندشم که برم درب خروجی که یاده یه چیزی افتادم

 برگشتم گفتم:پس اون بچه چی میشه؟

باربد:اون نوه ی منه خودم ازش مراقبت میکنم.تو نیاز نیست به فکر اون باشی.راستی تو کار میکنی یا درس 

 میخونی؟

 من:نه متسڣانه  به  دلیل  شرایطم نتونستم درسمو ادامه  بدم  واسه  کارهرجا رفتم بهم  کار  ندادم

 چی میخوندی حاال؟-

 حسابداری چطور؟-

 باربد:دوست داری با ما کار کنی؟

 اینجوری هم میتونی بقیه پول دانشگاتو به دست بیاری همم دستت تو جیب خودته چطوره؟؟

اولش خیلی خوشحال شدم ولی بعدش فکر کردم که من این ادمارو اصال نمیشناسم بعدشم با کدوم اعتمادی  

 میخوان بهم کار بدن؟

 همین فکرو به زبون اوردم

 .نگران نباش همین که بتونی یه جمع و تفریق ساده رو حساب کنی کافیه-

 تو هیچی در مورد کاره ما نمیدونی ولی اگه بدونی بیرون رفتنت از اینجا خیلی سخت  میشه

 من:شماها خالف کارین؟؟

برگشت نگام کرد و گفت:این فضولیا به تو نیومده، ازت خوشم اومده میخوام کنارم کار کنی.با این چیزایی هم که  

 .دیدی به نظرم به نفعته که باشی

 مونده بودم چی بگم.؟داره بهم یه کار خوب میده اونم وقتی که خیلی نیاز دارم

 بعدش هر کی میره شرکت کسی  کار میکنه مگه طرف و میشناسه؟؟

 پس گفتم....
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 باشه قبوله

 فقط من باید دقیقا چیکار کنم؟

باربد:نگران نباش برادرزادم همه چیو بهت میگه.فقط باید رازداری و وفاداری رو خوب بلد باشی همین، بقیه  

 .کارت راحته

خیلی نگرانم  شده گوشیمم که ازم گرفتین میشه پسش  من:قبول فقط میتونم االن بگردم فکر کنم مامانم 

 بدین؟؟

فردا صبح زود به ادرسی که بهت میدم بیا،گوشیتم دم در بهت پسش میدن-  برواما 

 

بیرون،صفحه تلفنمو باز کردم...یاخدااا  ۲۰تا تماس بی پاسخ از  وقتی از اونجا که حتی نمیدونم کجا بود اومدم 

 مامان و  ۱۰تاشم از امین

 مطمئنم که راحتم نمیزارن اگه نگم تا این موقع کجا بودم

 .پس باید به فکر یه دروغی باشم که وقتی کار کردنم اوکی شد بهشون میگم

 برگشتم و کلید و انداختم تودر،وقتی وارد خونه شدم

 سالم بلندی دادم و زود رفتم سمت اتاقم تا از دست گیر دادنای مامانم خالص بشم

چرا از وقتی که فهمیدم   محمدم که مثله همیشه پای دم و دستگاش بود و انگار نه انگار که من اومدم،،نمیدونم 

 ..بابام نیست ازش متنفر شدم میخوام سر به تنش نباشه

 مامان:ساحل؟؟؟

 من:جانم؟چیزی شده؟

 دخترو ببین میپرسه چیزی شده کجا بودی تا االن؟-

 میدونی امین و خالتم چقدر نگرانت شدن

، کاری برام پیش اومد مجبور شدم اصال نگران نباش خودم فردا به امین  - جان چرا بزرگش  میکنی  وای مامان 

 .همه چیو توضیح میدم

 مثال چه کاری؟-

یا نه؟؟بار اولم بود دیگه-  ول میکنی مامان 

 باشه ولی ساحل باراولو اخرته که این موقع از شب میای خونه-

 االنم بیا بیرون شام حاضره

 .من:نمیخوام شما بخورین من  سیرم فقط دلم میخواد بخوابم
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داشتم دروغ میگفتم عین چی،،روده بزرگم از گشنگی روده کوچیکمو میخورد..ولی خواب رو بیشتر از هرچیزی 

 ترجیح دادم اخه واقعا روز خسته کننده ی بود.کم اتفاقات جالب ندیدم و نشنیدم

 

صبح با یه حس خستگی زیاد االرم ساعتو خاموش کردم که  بگیرم بازم بخوابم که یهو یاده حرف باربد افتادم که  

 گفت صبح زود اینجا باش

دیگه نمیخواستم این کارم مثله بقیه از دست بدم ،به خاطر همین زودی بلند شدم و رفتم سرویس . بعدشم 

سریع یه تیپ مشکی زدم دقیقا نمیدونم چرا ولی عاشق رنگ مشکیم. شاید به خاطر اینکه رنگ دنیام اون رنگیه  

 

بیرون ، با چیزی که دیدم چشام چهارتا شد...  از خونه که اومدم 

 

 امین اینجا چیکار میکرد؟اونم این موقع از سرصبح؟

 رفتم سمتشو همین سوالو ازش پرسیدم

 امین:به نظرت کسی که باید سوال بپرسه من نیستم؟

 میدونی دیشب چقدر اذیت شدم تلفناتو جواب نمیدادی؟خاله ام که ازت خبر نداشت،رسما داشتم دیوونه میشدم

 اخ الهی قربون اون دیوونه شدنت-

خب برام یه کاری پیش اومد مجبور بودم گوشیمو خاموش کنم ولی االن که چیزی نشده اخه واسه چی اینقدر  

 الکی نگران میشی؟

امین:خیلی خوب ولی ساحل از این به بعد بخوای هرجا بری باید قبلش بهم بگی مخصوصا که میخوای گوشیتم 

 خاموش کنی  

 االنم هر جا میری میرسونمت بپرباال

 چشم اقای من هرچی شما بگی-

الهی شکر موضوع امینم تموم شد خیلی دوستش دارم، اون همیشه حرفامو باور میکنه و بهم اعتماد داره و 

 داشته

 ..سوار پراید امین شدمو ادرس جایی که باربد بهم گفته بودو بهش دادم

 خدای من اصال باور نمیکنم چه شرکت بزرگی مثله برج های۱۰  طبقه بود

 امینم که اندازه من تعجب کرده بود گفت:ساحل اینجا دیگه کجاست؟

 خودمم نمیدونم،، فقط میدونم قرار اینجا کار کنم-

 اخ توروخدا امین دعا کن قبولم کنن اگه اینجا کار کنم عالی میشه
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 امین:چی چیو عالی میشه؟تو اینجارو از کجا پیدا کردی؟ساحل کی بهت اینکارو پیشنهاد داده؟

 خدایا منو ببخش که قرار به عشقم دروغ بگم

دیدم بعد نکه اولین نفر زنگ زدم گفتن بیا برا معارفه همین  ببین امین جون اینجارو من تو روزنامه 

امین جوری که انگار خر خودتی نگام میکرد،چشاشو ریز کرد و گفت باشه حاال ولی من دلم راضی نیست اینجا  

 کار کنی حاال بگو ببینم کی بیام دنبالت؟

نمیخواد اصال زحمت - اخه واسه چی کار به این خوبی ، حاال بزار ببینم اصال قبولم میکنن برا دنبال اومدنمم 

 بکشی،تو تعمیر گاه و رعنا بیشتر بهت نیاز دارن . برو اونجا من خودم برمیگردم

 باشه، مراقب خودت باش خدافظ-

 

 تو این دو روز تنها کارم شده تعجب کردن

 اینجا شرکت بود یا مزون طال؟؟دیوارهاش از سنگ های خیلی قشنگی که اسمشونم نمیدونم پوشیده شده بود

کارکنای اونجا همه با یه فرم خاص و شیک ،پشت میزاشون نشسته بودن و کار میکردن . 

 از یکی  از خانمای اونجا پرسیدم:ببخشین اتاقه اقای باربد کجاست؟

 منظورت باربدخان رادمنش هستش؟اتاقشون طبقه دهم راه روی دومه-

 من:اهان خیلی ممنونم

وقتی خواستم به پشت سرم برگردم،تا به سمت اسانسور برم به یکی خوردم که طفلک همه قهوهاش ریخت رو 

 لباسش

 ترسیده سرمو باال اوردم و با تپه تپه گفتم...

 

 (از زبان تیرداد)

 

حرفای باربد همش روی مخم بود.حالم بهم میخورد از اینکه همیشه خودشو میخواست جای بابام جا بزنه . 

 فکر میکنه با نصیحتای مثال پدرونش ادم میشم

 .نمیدونه که همون یه ذره انسانیتم دخترش ازم گرفت

 ندای لعنتی که االن اسمش ورد  زبونه همه شده.اگه هیچوقت نمیخواست جدا کار کنه و رو پای خودش واسته

 با اون رسول عوضی تر از خودش اشنا نمیشد

هنوزم باورش برام سخته که چطوری اون همه عشقو که از بچگی تو وجودمون جوانه زده بود رو راحت کشت و 

 ..رفت با یکی دیگه. حتی هضم اینکه از اون ادم بچه دارم بوده بیشتر اتیشم میزد
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اه بس کن تیرداد هر روزت شده فکر کردن به این چرتا و پرتا مهم اینکه االن هم خودش و اون شوهره بدبختش 

فرارین و دست هر کی بهشون برسه زنده نمیزارنشون.بچشونم بی پدر مادر میمونه تا عمر داره حسرت میکشه  

 .همین برام کافیه

 .سرم شدید درد گرفته بود،حرفای باربد به کنار ..فکرو خیاالمم که جای خودشونو داشتن

بیرون بلند شدمو با یه اجازه ،اقای فضلی وکیل باربد و خودشو تنها گذاشتم و از اتاق اومدم   

المصب شیرگاز ابدارخونه ی باال خراب شده باید بگم زودتربیان درستش کنن.مجبور بودم قهومو از ابدارخونه ی 

 پایین سرو کنم

 .اصال خوشم نمیومد که کارامو به یکی دیگه بسپرم

 .منتظر بودم قهوم اماده بشه و بعدش تو لیوان مخصوص خودم ریختم،

باید یه سر به حسام که از داداشمم برام نزدیک تره بزنم ببینم پرونده هارو تموم کرد یا نه .. 

 داشتم رامو میرفتم که یه دخترِ سربه هوا از پشت محکم خورد بهم و تموم قهوه ها ریختن رو لباسم

 کارد میزدی خونم در نمیومد، 

وقتی چشای به خون نشستمو دید با تپه تپه گفت:توروخدا ببخشین اقا من اصال حواسم نبود که پشتم شما  

 .هستین

بعدش سریع یه دستمال کاغذی از تو کیفش دراورد و به حساب خودش داشت لباسمو تمیز میکرد،...ولی 

 نمیدونست بیشتر داره گند میزنه

 دستشو هین تمیز کردن لباسم گرفتم تا مانع کارش بشم

 که با اون دوتیله ی قهوی زل زد به چشامو سریع دستشو از دستم کشید

تو طول مدت انجام کاراش ساکت بودم تا وقتی دوباره ببخشید گفت و خواست بره که گفتم:از این به بعد خوب  

دیگه با ادم حواس پرتی مثله تو روبه رو نشم  "چشاتو وا و حواستو جمع کن!امیدوارم 

 ...واستاد ولی هیچی نگفت و به راش ادامه داد

 

 ...به سمت اتاق حسام حرکت کردم که منشیه مخصوص باربد اومد گفت که کارم داره

 منکه همین االن اونجا بودم نکنه بازم میخواد حرف بزنه؟-

منشی:خیر اقا دستور دادن که واسه پرونده یکی دیگه رو میخوان استخدام کنن.. گفتن که به شماهم بگم تا 

 باهاشون اشنا بشین

به اون مهمی الکی که نیست بخواد یکی دیگه رو استخدام کنه  من:چییی؟پرونده 
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 قدمای بلندی به سمت اتاق باربد برداشتم

 نمیخواستم کس دیگه ی مخصوصا غریبه از پروند های سری و مهمم خبر داشته  باشه

 درو باز کردم که دعوا کنم...

 

 (از زبان ساحل)

 

مونده بودم واقعا چیکار کنم؟خب منکه از قصد بهش نخوردم تا قهوهاش بریزن..هنوزم گرمای دستشو روی  

 دستم حس میکنم.چطور جرعت کرده بود به من دست بزنه؟

حرفای اخرشم که خیلی رو مخم بود. هر چی میخواستم بهش جواب دندون شکن بدم یاده حرفه مامانم افتادم  

 :که میگفت

 ..در جواب ادمای احمق باید سکوت کرد

 به نظرم که اون ادم یه احمش به تمام معنا بودش

 که اصال معنیه" اتفاق"تو کلش فرو نمیره

 خب اتفاق افتاده بود دیگه

 

سوار اسانسور شدم و هر چی باالتر میرفت تنگی نفسو تپش قلبمم بیشتر میشد نمیدونم المصب برا چی چند 

 وقته اینجوری شدم؟

 یه تقه به دردزدمو وارد اتاق باربد شدم

 باربد: خیلی خوش اومدی منتظرت بودم

 ...من:بله منم همه تالشمو کردن که زودتر برسم ببخشید منتظرتون

 داشتم ادامه ی حرفمو میزدم که

یهو در با شتاب باز شد و همون پسره که روش قهوه ریخته بودم اومد داخل.،اونم مثله من دهنش از تعجب باز  

 .مونده بود

 برگشت سمت باربد و گفت:این همونیه که قرار تو پرونده به این مهمی باشه؟

 اخه چطوری مخصوصا همچین دختر حواس پرتی، ببین باربد من نمیزارم کسی وارد پرونده بشه حاال نگاه کن

باربدم در جوابش گفت:مثال میخوای چیکارکنی ها؟به نظر میرسه که خوب میتونه از پسش بربیاد.تو نمیفهمی  

که وقت چقدر کم دارین و زودتر باید یه ادم پیدا کنیم در ضمن کسی که رسول بچه رو بهش سپرده این  دختره  

 .... پس من ریسک نمیکنم و وارد کار میارمش



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 چی داشتن میگفتن من باید چیکار میکردم؟

 منظورشون از پرونده ی مهم چی بود؟

 تلفن باربد زنگ خورد و مجبور شد برای جواب دادنش به بیرون از اتاق بره

قبل از رفتش گفت: شماها از وقته باهم اشنا بشین و نمیدونم اختالفی بیتون هست یا نه ولی اگه هست تا وقتق 

 من میرم ،برگردم حل کنین

روبه پسره هم گفت:توهم بهتره با این موضوع کنار بیای چاره ی دیگه یه جز انتخاب کردن این دختره نداریم. 

 در ضمن بهش میتونیم اعتماد کنیم

سر از کارات در نمیارم  ..پسره: اها بعد اونوقت از شناخت دو روزه اینو فهمیدی؟؟واقعا 

 .باربد:حرف نزن اینقدر ، کاری که میخوام بکنم به صالح همست

 بعدشم رفت بیرون تا جواب تلفنشو بده

 پسره:اصال باور نمیکنم تا چند دقیقه پیش کسی که ارزو کردم نبینمش االن پیشم باشه و قراز هر روز ببینمش

 من ای بابا هی هر چی میگی چیزی نمیگم.فکر کردی من میخوام؟؟؟

حاال؟؟- چه پروام هست..تو قهوه رو ریختی رو من، طلبکارم هستی   ماشاهلل 

 من:هزار بار.. من از قصد نریختم  بعدشم معذرت خواستم دیگه چی؟

 .اون موقع خوب متوجه عذرخواهیت نشدم میتونی دوباره بخوای-

چقدر این بشر پرو بود، ولی معلومه یه ادم مهمی هستش که نظرش برای باربد مهمه. پس نمیخوام به خاطر کل  

 . کل با این کارمو از دست بدم

میخوام  "من:اوممم"معذرت 

 یکم مکث کرد و بعدش گفت:خیلی خوبع حاالشد بهتره از این به بعدم حواستو خوب جمع کنی

 من:خیلی خوب  

 حاال من دارم با کی اشنا میشم؟مثله اینکه باربد گفت اشناشیم اختالفاتم بزاریم کنار

 ..اوال باربد نه و باربد خان بعدشم دونستن اسم من بهت کمکی نمیکنه ولی اگه خیلی مشتاقی اسمم تیرداده-

چرا پقی زدم زیر خنده. اخه تیرداد مگه اسمه؟فکر کنم داره مسخرم میکنه پس با یه متانت ساختگی  نمیدونم 

 :گفتم

  ععع پس اگه تیرداد اسمه توئه،.اسم منم مرداده

یهو ترکیدم از خنده به حدی که دیگه امونم نمیداد تااینکه با نگاه وحشناکش دهنمو بستم  

 هر جور شده بود خندمو کنترل کردم

تیرداد که مشخص،بود هم ناراحت شده هم عصبانی گفت:خیلی بی مزه ی میدونستی؟تو از هیچی خبر نداری 
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 .!که حتی نمیدونی تیرداد اسمه بعد بی سوادی تو تقصیر من نیست

 نمیدونم چرا بهم برخورد رسما به سوادم توهین کرد

 تیرداد:حاال قیافتو اینجوری نکن ببینم. تو نمیخوای اسمتو بگی؟

 ساحل-

 ...عع پس منم شنم-

 چی؟-

 :joy:گفتی ساحل منم میگم یا شن یا ماسم-

بعدش از خنده زمینو گاز میزد.اصالنم خنده دار نبود االن به عمق کار زشتم پی بردم پس ساکت شدمو به  

 خندهاش نگاه کردم

 بعد از چند دقیقه خندیدن از داخله پارچ روی میز برا خودش اب ریختو گفت:چیه  نگاه کردن داره؟

 تازه فهمیدم داشتم به بدبخت مثله جغد ذول میزدم

 "!سرمو انداختم پایین و گفتم:نه هیچی ببخشین

واسه هر چیزی الکی تواین شرکت عذر نخواه مخصوصا تو اون پرونده ،اگه بخوای کار کنی باید خیلی قوی تر -

که هستی باشی  ..از اینی 

 

شبش خسته مونده برگشتم خونه که  دیدم خاله نشسته با مامان دارن فیلم میبینن.اخ الهی من قربونشون  

 :بشم..رفتم داخله و گفتم

 سالممم خاله ی عزیزم چطوری؟

 خاله:سالم ای به فدات بگردم تو خوبی عروسم؟

 .اصال نمیفهمم چرا هر وقت این کلمه رو زبون خاله میشنوم خجالت میکشم

خاله:خوبه خوبه ادم که واسه  مادرشوهرش ناز نمیکنه ،بیا اینجا بشین ببینم امین گفت که کار جدید پیدا کردی  

 چیشد خوب بود؟استخدامت کردن؟

 من:عع خاله گفتی امین ،

 اون کجاست؟

 خاله:کار داشت گفت خودشو واسه شام میرسونه تو جواب منو بده

 من:اره الهی شکر استخدامم کردن کلیم تو همین روز اولی بهم کار دادن

 خاله:اخ دستشون بشکنه عروسمو اذیت میکنن

 :بازم مثله همیشه خجالت کشیدم و بعدش رو کردم به سمت مامان و پرسیدم
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کجاست نمیبینمش-  مامان؟بابا 

 مامان:نمیدونم مادر فکر کنم با دوستاشه

گفتمو رفتم تو اتاقم تا وقت شام که امینم اومد و کلی باحرفاش و کاراش خندونمون به طوری  یه باشه ی ارومی 

که کلن یادمون رفت چقدر نگران بابا بودیم اخرشم بعد از اون همه منتظر بودن اقا ساعت ۲ شب برگشتن و 

 باالخره تونستم با خیال راحت یکم بخوابم.

 (یک ماه بعد)

 

خانم سیدی هزار بار گفتم میخوای دکورو عوض کنی این مبله بی صاحبو اینجا نزار راحت نیستم اینجوری .. 

 ای بابا کارای خودم کمن که باید با اینا هم سرو کله بزنم

االن یک ماهه تموم دارم از جون و دل کار میکنم که شدم منشیه مخصوص باربد بعد از بازنشسته شدن منشیه  

داد.همه ادمای باسابقه ی شرکت تو کفش مونده بودن که چطوری یه دختر غریبه ی  قبلیش بهم این پیشنهادو 

 ،.تازه وارد شده دست راست رئیس شرکت

که باربدم همیشه تو جوابشون میگفت:هم ازش خوشم میاد همم از کارش راضیم مشکل کجاست اونوقت؟  

 .بقیه هم از ترس باربد هیچی نمیگفتن و نبایدم میگفتن

با تیردادم خیلی کم روبه رو میشدم و فقط اون حرف اخری که اون روز تو اتاق باربد بهم زد و خوب به حافظم 

 سپردم 

 بعضی وقتاهم در حد پرسیدن سوال در مورد پرونده پیشش میرفتم

تو این مدت با محمد کنار اومدم و قبولش کردم با اینکه خیلی مشتاقم زودتر بفهمم بابای واقعیم کیه و برا چی 

 نیست؟

که اصال هیچی نمیگم چون میدونم جوابمو نمیده و بیشتر هرس میخوره که اونم اصال واسش خوب   به مامانمم 

 .نیست

 سیدی:خانم فروزان؟

 بله-

 اقای رادمنش با شما کار دارن گفتن سریع برین اتاقشون-

 باشه االن میرم شما میتونی به کارت برسی-

 

 بازم اون حس تنگیه نفس همیشگی موقع سوار شدن اسانسور،

 ..حتما باید پیگیرش باشم اینجوری نمیشه که
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 در زدمو وارد اتاق شدم و گفتم: صدام زدین با من کاری دارین؟

 اره بشین-

نشستم رو صندلیه جلوی باربد، مثله اینکه خیلی عصبانی بود و به شدت رفته بود تو فاز جدی بودنش  

باربد:ببین ساحل اندازه کافی اونقدری کنار دستم کار کردی که دیگه به کارت وارد باشی،تو این مدته کمم ازت  

بدم که باید از پسش بربیای و  بهت یه پرونده ی مهمم سپردم ولی االن میخوام بهت یه ماموریتی  راضی بودم و 

 روت حساب کردم

 با هر کلمه ی باربد تعجبم خیلی بیشتر میشد

 این دیگه چه ماموریته؟؟

 

 چی داری میگی باربد یعنی چی که جای ندا باشم؟

 من اصال فیلم بازی کردن بلد نیستم

نداریم ساحل زود باید تصمیم بگیری اگه نه اینده ی اون بچه تباه میشه  باربد:وقت  

 نمیدونم چیکار کنم؟مگه اونا ندا رو ندیدن؟-

باربد: اونا چندتا مهمون خارجین که توی عکسی که اون روز با بچه ها انداختیم فکر میکنن ندا تویی اصالنم تا 

نبود توجلساتم شرکت نمیکرد از یه   حاال ندا رو ندیدن، یعنی یه جورایی هیشکی ندارو  ندیده اون اصال اجتماعی 

 .جایی به بعدم راشو جدا کرد و رفت با ادامای رسول کار کرد

حاال ساحل میخوای کمک کنی یانه؟تو از پرونده خبر داری و تقریبا همه چیو میدونی.به خودت فکر کن که بعد 

 این ماموریت ساده چقدر راحت میشی

 ببین ربط اینکه به ندا دارو نمیفهمم چرا باید ندا باشه؟ -

چون وارثمه، تنها فرزند منو افسونه .میخوام تو این قرارداد مهم کنارم باشه که نیست ولی مهمه که توبه جاش -

 .باشی به جای دخترم

قبوله ولی اونا میدونن ندا بچه داره اینو میخوای چیکار کنی ،،ببین من میشم دخترت، اون بچه هم نوته البد +

 میخوای بگی دامادم مُرده؟؟

نه دامادم برادرزادمه همونی که قرار بود واقعا دامادم بشه ولی بازم ندا همه چیو بهم زد-  

 منظورت تیرداد که نیست نه؟+

 خداخدا میکردم بگه نه ولی جز تیرداد برادرزاده ی دیگه ی نداره

خدا،، یعنی قراره الکی شوهر من بشه؟  پس حتما همونه واایی 

بعدشم این االن چی گفت؟گفت واقعا میخواسته دامادش بشه ولی ندا نذاشته؟یعنی تیرداد عاشقش بوده؟ االن 
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 واقعا به عمق عوضی بودن ندا پی بردم چطور این همه ادم که دوستش داشتنو ول کرده رفته؟ـ

 . کجایی تو دختر دوساعت دارم حرف میزنم-

 .اره تیرداده شما فقط الزمه چند وقت  ادای مادر پدر اون بچه رو دربیارین

به غیر از شماها هم به کسی اعتماد ندارم..میدونم قبول کردن این قضیه برا تیردادم سخته اما اون به خاطر 

 .پیشرفتمون قبول میکنه

 

 وقتی برگشتم خونه خیلی به حرفاش فکر کردم

 با این کارم هم میتونستم خودمو، شرکتو و بچه رو نجات بدم

پس تصیمیو گرفتم اینجوریم میتونستیم خونمون رو عوض کنیم تا این عوضی خمار کار دستمون نداده.هر شب 

صورت مامانم به خاطر ندادن طالهاش کبوده.الهی بگردم طفلی همیشه میگه اونا سرمایه های من واسه ازدواج  

 .توهستن.خسته شدم دیگه از این وضع پسسس قبول میکنم

 

 دریغ از اینکه نمیدونستم با قبول کردنش چه بالیی سر خودم میارم..

 

 (از زبان تیرداد)

 

با هر کلمه ی که از دهن باربد بیرون میومد بیشتر اتیش میگرفتم و میخواستم کله ی خودشو اون دخترشو بزنم  

 به دیوار

 اخه چطور میتونستم برای چند وقت بابای اون بچه بشم

 بابای بچه ی عشقم ولی در صورتی که  اون بچه از من نیست؟

وایییی اصال به عمق این ماجرا فکر نکرده بودم که چطوری نقش شوهر عاشق پیشه ی ساحل رو بازی کنم  

مخصوصا اون دختری که همه تالشمو میکنم تا نبینمش. نمیدونم چه هیزم تری بهم فروخته ولی اصال تو دلم  

 .نمیره

من:ببین باربد درخواستت بیش از حد زیادیه حاال اگه اون دوستات بفهمن ندا نیست چی میشه؟باید دیگه قبول 

 کنی که ندا هممونو کاشته رفته و دیگه هم بر نمیگرده

باربد:چی داری میگی تیرداد؟ندا اصال واسم مهم نیست..مهم ابروی چندسالمه که اگه اونا بفهمن دختر من فرار 

 کرده به باد میره

که تو عاشق ندا بودی پس  به خاطر همینم ساحلو میخوام جای ندا جا بزنم ولی از شانس بدت همه میدونستن 
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 مجبورا شوهر الکیه دیگه ی نمیتونم برا ساحل پیدا کنم.توهم مجبوری که قبول کنی؟

 من:اونوقت کی منو مجبور میکنه؟

 باربد:بفهم ندا نیست.به نظرت بعده ندا کی وارث من میشه؟

خب معلومه که تو میشی هم جای پسرمی همم این همه مدت کنار دستم بودیو از رمز رازه کارم خبر داری. مگه 

 تو نبودی که واسه گرفتن نصف سهام بیشتر تالش میکردی؟

حالت متنفکرانه به خودم گرفتمو گفتم:چرا دقیقا من بودم،، یعنی تو االن داری میگی با خریدن ابروت پیش 

نمیشه  دوستات نصفه سهامتو به من واگذر میکنی؟؟؟منکه اصال باورم 

باربد:چرا باورت نشه عالوه بر نصفش موقع مرگم هشتاد درصدش به تو میرسه و اون بیست درصدشم برای 

افسونه..تیرداد من جلوی سیامک واسه خودم کسیم نمیخوام به خاطر فرار دخترم و کار کردن با اون رسول منو 

 مسخره کنه.میفهمی که چی میگم؟

اوکی حله فقط برای چند روز ولی بهت گفته باشم من دست از سره پرونده ی رسول و ادماش ور نمیدارم و تو -

 .اون موقعی هم که مهمونات هستن به کارم ادامه میدن

 باربد:باشه مشکلی نیست اینجوری ساحلم پیشته و میتونه بهت کمک کنه

 من:ازکجا معلوم که ساحل قبول کنه؟

 باربد:مجبوره قبول کنه با پیشنهاد های  خوبی که بهش میدم اصال نمیتونه قبول نکنه

خیلی خب من سرم خیلی درد میکنه میرم استراحت کنم توهم خبر قبولیه ساحل رو بهم بگو- . 

 توی راه رفتن به خونه به حرفاش فکر کردم به سهامی که قرار بهم بده

 .هرچندم که حقمه چون کم تالش نکردم

کردم که نوشته بود   دقیقه اومدم موهامو خشک کنم که پیامک از سمت باربد برام اومد،بازش  بعد از یه دوش ۱۰ 

ساحل خیلی راحت تر از اون چیزی که فکر کردم قبول کرد فقط خیلی سوال پرسید که الکی بهش جواب دادم . 

 تو دلم به سادگیه این دختر خندیدم.ندیده و نشناخته میخواد خودشو جای یه ادم دیگه جا بزنه واال دختر نوبریه

 

بریم دنبال دوستای باربد.ساحلم اومد اما زیاد باهم حرف نزدیم. بچه هم  فرداش تو شرکت قرار شد ساعت۶  

 .بغلش گرفته بودو هرزگاهی میزد پشتش تا گریش اروم بگیره

نشست هواپیمای دوستای باربد اعالم شد و اونا سریع مارو پیدا کردن و اومدن سمتمون.قبال از باربد شنیده بودم 

غیر از باربد تو ایران ندارن و نمیتونن جای دیگه ی برن  که هیچ اشنایی 

 .سیامک:به به باربد خان خیلی از دیدنت خوشحالم رفیق

باربد:وای سیامک رفتی اون ور موندگار شدی با خودت نگفتی دل یه نفرم اینجا برات تنگ میشه.؟  
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 .سیامک اون دومردی که کنارش بودنو  معرفی کرد

 پسره بزرگم کوروش وپسر کوچیکم داریوش .ببین کامال براشون اسمای اصیل ایرانی گذاشتم

 :باربد:خیلی خوب کاری کردی منم معرفی میکنم

بعد رو به ساحل کرد و گفت دخترم ندا و بچش همراه با تیرداد ،دامادمه عزیزم که واسم عین پسرم میمونه . 

خیلی خوشبختم چه  دختر زیبایی خیلی خوشحال شدم از اشناییتون و رو به سمت من کرد و  سیامک:اوه 

 گفت:وای چه زن و شوهر خشکی این همه فاصله برا چیه؟

همون وقت چشمم به نگاه های غضبناک باربد گره خوردـ.پس مجبورا خودمو تا حد امکان نزدیک ساحل کردم  

 و دستمو انداختم دور کمرش...

 دقیقابازهم مثل دیدار روز اولمون

 با اون دوتا تیره قهوهای با حالتی متعجب،، زل زد بهم

ولی وقتی فهمید همه نگاه ها روشه یه لبخند کامال ملیحی زد و هیچی نگفت اما کامالً ازطرز ایستادنش  

 ..وحرکاتش معلوم بود که مضطربِ و راحت نیست

 .همگی سوار لیموزینگ باربد شدیم و طول راه داخل ماشین  باز هم کنار هم نشستیم

هرازگاهی حرف های سیامک که همش میگفت: ماشاهلل چقدر به هم میان اصالً فکر نمیکردم ندا کوچولو با 

تیرداد انقدر خوشبخت بشن، روی مخم ویبره می رفت.. خیلی دوست داشتم چشای هیز اون پسر بزرگش رو از  

کاسه در بیارم که اینجوری زل نزنه به ساحل. بی حیا معلومه دیگه خارج رفته است و نمیفهمه ناموس،، و زن 

 شوهردار یعنی چی؟؟

خدای من!! چقدر زود ساحل و ناموس خودم کردم. شایدم بیش از حد دارم تو نقشم فرو میرم؛ وقتی رسیدیم 

سیامک و پسراش رفتن طبقه باال تا استراحت کنن باربد هم مثل همیشه تلفنش زنگ خورد و از طرز صحبت  

کردنش معلوم بود که افسون پشت خطه بازم مثل همیشه ما دوتا تنها موندیم بچه رو خیلی آروم گذاشت روی 

 .....مبل و برگشت سمتم از اونجایی که میدونستم بخواد حرف بزنه چی میگه، منتظر بودم که شروع کنه ولی

 

 (از زبان ساحل)

خیلی رو مخم بود به طوری که هی با خودم میگفتم بزنم زیر همه چیو از این بازی کثیف در  کاراش و رفتاراش 

 بیام

 . رسما داشت با نزدیک شدنش بهم کاری میکرد که به عشقم امین خیانت کنم

باید در این مورد حسابی باهاش حرف بزنم که کسه دیگرو دوست دارم و این قدر به من نزدیک نشه. وقتی  
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با اون پسرای پروش رفتن طبقه باال  . رسیدیم سیامک 

تلفن باربدم زنگ خورد حاال تنها بودیم و فرصت خوبی بود تا در این مورد بهش بگم بچه رو گذاشتم روی مبل و 

برگشتم سمتش قیافش حالت منتظرانه داشت پس فکر کنم میدونست می خوام چی بهش بگم دهنمو باز کردم 

که توضیح بدم اما در یک صدم ثانیه در حالت واهی و سریع خودشو بهم نزدیک کرد و با دستاش پشت کمرم و  

گرفت و محکم لباشو رو لبام گذاشت؛ بعد از چند دقیقه تقال کردن باالخره ازش جدا شدم و محکم یه سیلی 

 ..بهش زدم جوری که یه طرف صورتش برگشت

با اوج عصبانیت و بغضی که به گلوم چنگ انداخته بود دهن باز کردم و گفتم با چه جرعتی انقدر به  من نزدیک 

میشی؟؟چرا نمیفهمی کس دیگه و دوست دارم، حق نداری بدون اجازه من اینقدر بی شرمانه برخورد کنی 

فهمیدی؟ همینجور پشت سر هم داشتم حرف میزنم که انگشتش رو گذاشت رو لبم وگفت یه ثانیه فرصت 

 میدی تا توضیح بدم؟؟

 

 (از زبان ساحل)

بود به طوری که هی با خودم میگفتم بزنم زیر همه چیو از این بازی کثیف در  خیلی رو مخم  کاراش و رفتاراش 

 بیام

 . رسما داشت با نزدیک شدنش بهم کاری میکرد که به عشقم امین خیانت کنم

باید در این مورد حسابی باهاش حرف بزنم که کسه دیگرو دوست دارم و این قدر به من نزدیک نشه. وقتی  

با اون پسرای پروش رفتن طبقه باال  . رسیدیم سیامک 

تلفن باربدم زنگ خورد حاال تنها بودیم و فرصت خوبی بود تا در این مورد بهش بگم بچه رو گذاشتم روی مبل و 

برگشتم سمتش قیافش حالت منتظرانه داشت پس فکر کنم میدونست می خوام چی بهش بگم دهنمو باز کردم 

که توضیح بدم اما در یک صدم ثانیه در حالت واهی و سریع خودشو بهم نزدیک کرد و با دستاش پشت کمرم و  

گرفت و محکم لباشو رو لبام گذاشت؛ بعد از چند دقیقه تقال کردن باالخره ازش جدا شدم و محکم یه سیلی 

 ..بهش زدم جوری که یه طرف صورتش برگشت

با اوج عصبانیت و بغضی که به گلوم چنگ انداخته بود دهن باز کردم و گفتم با چه جرعتی انقدر به من نزدیک 

میشی؟؟چرا نمیفهمی کس دیگه و دوست دارم، حق نداری بدون اجازه من اینقدر بی شرمانه برخورد کنی 

فهمیدی؟ همینجور پشت سر هم داشتم حرف میزنم که انگشتش رو گذاشت رو لبم وگفت یه ثانیه فرصت 

 میدی تا توضیح بدم؟؟

 

با صدای تقریبا بلندی گفتم: چیو میخوای توضیح بدی دقیقا ؟؟  کارد میزدی خونم در نمیومد  
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تیرداد هم همش هشدار می داد که آروم تر باشم ولی من خون جلو چشاموگرفته بود و بیشتر از قبل صدامو بلند 

می کردم که یهو دستمو کشید و به سمت اتاق خودش برد و پرتم کرد داخل تیرداد: ساکت میشی یا نه میخوای 

 به باد فنا بریم ؟

 من :تو دهنتو ببند فکر کنم اونی که طلبکاره منم نه تو

تیرداد: ببین دختر جون اصالً عاشق ریخت و قیافت نیستم که اینقدر به خودت میگیری همون لحظه یکی از 

پسرای سیامک داشت میومد پایین از اونجایی که میدونستم چی میخوای بگی مجبور شدم اون کار وبکنم 

فهمیدی؟؟ مجبور شدم االنم ساکت باش و به چیزایی که بعد از این بازی به دستت میاد فکر کن حاالام برو 

 . بیرون که روز خیلی خسته کننده ای داشتم

 

با بغض شدید همینجور نگاش میکردم رسماً غرورمو خورد کرد ولی هیچی نگفتم یعنی جوابی نداشتم که بدم  

راست میگفت اگه حرف میزدم و پسر سیامک همه چیو می شنید اونوقت دیگه معلوم نبود چی میشد پس آروم 

از اتاقش بیرون اومدم بچه رو برداشتم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم یکم تلفنی با مامان و بعدش با امین  

حرف زدم تا یکم آروم شم طفلک امینم چقدر ناراحت بود که قراره برای کار کردن به عسلویه بره ولی من  

 .. خوشحال بودم چون مدتی که داشتم نقش بازی می کردم وجود امین برام دردسر ساز بود

 

 داشتم همین جور حرف می زدم و قربون صدقه امین میرفتم که در باز شد و تیرداد اومد تو

 تیرداد: کاری به مکالمه ی عاشقانت ندارم باید در مورد موضوع مهمی باهات حرف بزنم  

 سریع جوری که امین  صدای تیردادو نشنوه باهاش خداحافظی کردم و تلفنو انداختم رو میز

 من:بهت یاد ندادن جایی بخوای بری در بزنی؟

 تیرداد:حوصله این حرفارو ندارم خوب گوش کن بهم

 !!عجب بشرو پرویی بودا خب شاید من کار شخصی داشتم عجبا

 

 خیلی کنجکاو به صورتش زل زدم واقعا عادت بدی داشتم باید  ترک میکردم این زل زدن عین جغد به مردمو

 تیرداد :باید از اینجا بریم

من: چی میگی ؟یعنی چی که بریم؟ تیرداد: ببین اوالً اینجا خونه ی خود باربد بوده و ما نمیتونیم زندگی کنیم و  

که؟؟    صددرصد سیامک شک میکنه مخصوصا به اتاقای جدامون متوجه میشی 

 واع این چی میگه؟ یعنی  توقع داره اتاقامون یکی باشه

همین فکر به زبان آوردم که گفت: نه برای راحتی دوتامون مخصوصا برای انجام دادن پروندهها مجبوریم بریم یه 
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 خونه دیگه که اونجا هم من راحت باشم هم ت

 و با چشای مثل وزغم زل زدم صاف تو چشاش وگفتم :یعنی تنهاااا؟؟؟؟

 

 مردمک چشمش اصال از روی صورتم تکون نمیخورد

تیرداد:نه!بچه هم هست اتاقاقامونم جداست فقط برای انجام دادن کارهای پرونده مجبوریم بریم اونجا اگه نه همه 

 . چیز لو میره

 !بعد از چند ثانیه فکر کردن باحالت سرتقانه گفتم :قبول نمی کنم

 

 بالفاصله بعد از گفتن این حرفم راهی که رفته بود و  برگشت و با ناله گفت: چرا آخه؟دلیلو بهونت چیه؟

مگه میشه من یه دخترم ازدواجم نکردم .مردم با خودشون چی فکر میکنن؟ اگه به من باشه پرونده رو اینجا   -

 ..هم میتونم کامل کنم مخصوصا با افتادن اتفاقای امروزم اصال دیگه نمی تونم قبول کنم

 

تیردادجوری که کالفه شده بود گفت :گفتم که این اتفاقات کامال ناخواسته و اجبارانه بود بعدشم من از خودم 

که احساس می کنی یه درصد گناه کاری که توی  کامل دارم و نمی خواد نگران باشی ولی از اونجایی  اطمینان 

 یه خونه با یه مرد هستی،،

 .می تونیم به باربد بگیم تا آخر این قرارداد برامون یه صیغه محرمیت بخونه

 .این چی داشت واسه خودش میگفت؟ همینجور لباسو میبافت و تنمم میکرد

بفهمه به خاطر نقش بازی کردن شدم صیغه ی یه آدم منو میکشه صیغه چیه؟ خدای من اگه امین  . 

 .با بشکن تیرداد روی هوا حواسم جمع شد

تیرداد:کجایی ت؟و نمیخواد فکر بد کنی ما فقط مثل دوتا همکار و دوتا هم خونه کنار همیم پس جای نگرانی 

باش  .نیست اتفاقی نمیفته مطمئن 

نمیدونستم که باید چیکار کنم خیلی کالفه و آشفته بودم ولی مثل اینکه چاره دیگه ای نداشتم اما هنوزم دلم  

 راضی نبود کاری بود که قبول کرده بودمش ،

رفتار تیردادم معلومه که از روی هوس نیست و اگه کاریم کرده مجبور بوده ..اینو میتونم از شناختی که این  

 .مدت بهش داشتم بگم .پس جای نگرانی نیست

تیردادم ازم خاص که وسایلمو جمع کنم . فردا صبح زود راه می افتادیم به سمت خونه جدیدی که قرار بود  

 .درونش اتفاقات سرنوشت سازی بیفته



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

قبل از بیرون رفتن تیرداد از اتاقم چیزی ازش خواستم که اطمینان من رو بابت رفتن به اونجا کامل میکرد اولش  

 خیلی با حیرت اما بعدش طوری که بهم حق بده نگام کرد...

 

 (از زبان تیرداد)

 

خیلی به فکر فرو رفته بود اگه بازم دستور باربد نبود که بریم یه خونه دیگه ،اصال روش فشار نمی آوردم از  

در حقش کرده مثل من  قیافش معلوم بود که راضی  نیست و حتما به عشقش فکر میکنه که چه خیانتی با اینکار 

که همیشه فکر میکردم ندا چقدر خائنه که خیلی راحت گذاشت و رفت با یکی دیگه  ولی ساحل باید بفهمه اینا  

همش نقشس پیش سیامک و آدماش از آخرم با کلی مِن مِن ازم خواست تعهد بنویسم که اتفاقی واسش  

 نمیوفته. اولش تعجب کردم ولی وقتی یکم فکر کردم حق داشت و صدالبته نگران بود

بعد از امضا کردن و زدن اثر انگشت خیلی خوشحال برگه رو از جلوم برداشت انگار برگه تضمین زندگیش بود .. 

 .نمیدونم شاید واقعانم بود

فرداش یه لشکر ادم گنده ریختن تو عمارت باربد.وقتیم پرسیدم فهمیدم که آدمهای سیامکن ،اونم واسه خودش 

 .تو ایران کسیه

پس باربد اینا رو میدونست و گفت از اینجا بریم راست میگفت پیش اون همه آدم %۱۰۰ دستمون رو میشد که  

 .ساحل،ندا نیست و دختِر باربد یه دختر خائن و فراریه

جلوی در منتظر اومدن ساحل بودم که با دیدن چمدون به اون بزرگی و بچه به بغل عصبانی شدم اونا خیلی  

 . سنگین بودن

کرده بودم که زیاد نزدیکش نمیشم به شرطی که اونم نقششو خوب انجام بده وقتی   دیشبً باهاش هماهنگ 

بگیرم؟ میدونست که نباید  رسید بهم به صورت ظاهری گفتم عزیزم چرا صدام نکردی خودم بیام چمدونارو 

با یه لبخند گفت نه دیگهوگفتم تو زحمت این همه راه و نکشی   تعجب کنه مخصوصاً جلوی آدمهای سیامک 

سوار شد. منم چمدونشو گذاشتم   گذاشت و با بچه جلوی ماشین  خودم آوردمشون و بعدش چمدونو زمین 

 .صندق عقب و نشستم. روندم سمت خونه ای که باربد آدرسشو داده بود

وقتی نزدیک بودیم که برسیم ادرسش واسم خیلی اشنا میزد.. باورم نمیشد اینجا همون آپارتمان نقلی زیبای  

 خونه آرزوهای من و ندا باشه این دیگه یعنی چی؟؟

 چرا باربد ادرس اینجارو گفته؟

 قصدش واقعا عذاب دادن منه؟

 یا میخواد زجر کشم کنه؟



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

بچینه خودمم تا شب برمیگشتم  ولی چاره ی نبود به ساحل گفتم پیاده شه بره باال و وسایلشو 

 بعدش سوار ماشین شدم و گازشو گرفتم سمت شرکت باربد...

 

 (از زبان ساحل)

 

 .تیرداد به طور عجیبی وقتی خونه رو دید عصبانی شد نمیدونم چش بود

وقتی از ماشینش با بچه پیاده شدم حتا نیومد پایین  چمدونو بیاره، مجبور شدم خودم بیارش تا باال ازیه طرف 

 .الهی شکر که اسانسور داشتن ولی از یه طرف دیگه این تنگیه نفسه رو مخم بود

وقتی کلید انداختم وارد خونه شدم بچه ی خوابو گذاشتم رو مبلو و رفتم سمت اتاقا.چون که تیرداد نبود ،اتاقه 

بزرگ گرو واسه خودم با بچه انتخاب کردم اون کوچیکه هم گذاشتم واسه تیرداد واال بچه پرو یه نفر بودش دیگه 

 .اتاق کوچیکم براش بسه

 .کال خونه ی نقلی و قشنگی بود ازش خیلی خوشم میومد

به مامانم که گفته بودم واسه ماموریت میرم اصفهان الهی بگردم طفلک اولش اصال راضی نبود و نمیخواست برم 

 .ولی وقتی فهمید  میخوام پول دربیارم واسه ترک دادن محمد قبول کرد

اما حیف که مامانه ساده ی من نمیدونست اون ادم بشو نیستو و من میخوام پول دربیارم که خونمونو جدا کنم  

 .ازش

به بچه خیلی عادت کرده بودم تقریبا نزدیکای دو ماهش بودو خیلی قشنگ میخندید.شب تیرداد ساعتای  ۱۱  

 .اینا اومد خونه و بدون هیچ حرفی رفت تو اتاقش

 :تقریبا موقع خواب که شیر بچه رو داده بودم و داشت میخوابید اومد تو اتاقمو گفت

با افسون میان اینجا که مثال کلبه ی عشقمونو ببینن.از تو کمد بهترین لباسو بپوش . برای  فردا سیامک و ادماش 

 ...غذاهم

 .نذاشتم حرفشو تموم کنه که گفتم:خودم  میپزم

یه وقت بدبختارو به کشتن ندی-  چی؟خودت میخوای بپزی؟مطمئنی 

 .اییی با مزه نخیرم نمیکشمشون نگران نباش ماشاهلل کدبانویم واسه خودم-

 بسه دیگه اینقدر هندونه گذاشتی زیر بغلت. حاال بگو چی کم داری واسه غذات؟-

 نمیدونم باید تو اشپزخونه رو ببینم اگه چیزی نبود  برات لیست میکنم-

 هااا راستی این لباسا چین تو کمدم ؟لباسای خودم جا نشدن

بپوش+ به بعد اینارو   بریز دور لباسای خودتو ازاین 
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 .بعدشم از اتاق رفت بیرون.واع این چش بودا پسره ی بی اعصاب

صبح زود از خواب پاشدم و بچه انگشت شستصوشو کرده بود تو دهنش اینقدر ناناز بود که خدا میدونه. یه کش 

بلند شدم رفتم بیرون فکر کردم که تیرداد خوابه اما بیدار داشت پرونده هارو حل  و قوسی به بدنم دادمو 

 ..میکرد.سریع برگشتم شالمو انداختم رو سرم و رفتم طرف اشپزخونه

یه شیر کاکائویه داغ با کیکای تو یخچال اوردم گذاشتم رومیز خودمم نشستم و بقیه کارامو  کردم.تقریبا ساعتای 

 .۱۰داشت میرفت بیرون که ازم لیست خریدو خواست منم بهش دادم

وقتی تیرداد رفت بلند شدم به کار کردن،رسما غذا که نمیتونستم درست کنم چون مواد غذایی نبود، پس خونه  

 رو جمع و جور کردم.بچه هم گاه گداری با خودش نق میزد

تیردادم بعده یک ساعت اومد خونه و وسایل و گذاشت رفت.بدون هیچ حرفی معلومه که اصال تحمل این خونه  

 .رو نداره و زود دوست داره بره

یادم داده بودو خوب بلد بودم درستش  منم بعده تمیزکاری نشستم غذا درست کردن.بهترین غذایی که مامانم 

 .کنم خورشت سیب الو بود.خداکنه خوششون بیاد

که خیلی  تقریبا ساعتای  ۷ شب کارام تموم شد و اوناهم ساعتای نزدیک ۹ میومدن.رفتم یه لباس سبز یشمی 

 .ازش خوشم اومده بود و از کمد پیدا کردم پوشیدم

تقریبا ارایش کردنو بلد بودم درحین ارایش کردنم بودم که چشمم به یه رژ جیگری خیلی ناز خورد.  

 (تیرداد)

 

نفهمیدم که چه بهونه ی الکی اورد به خاطر اینکه اون خونه رو داده  میخواستم سره باربد به تنش نباشه اصال 

 .بودش

منم نمیخواستم بیشتر از این عصابم خورد بشه.خیلی وقته که کال ندا رو از زندگیم پاک کردم پس هر چیم ازش  

 .بببینم حتا خودشو اصال برام مهم نیست

 .مونده بودم دیگه سیامک چرا میخواست بیاد خونه ی ما.مثال دوست داشت اشیونه ی عشق الکیمون رو میدید؟

شب دیر برگشتم واقعا چطوری ساحل با یه بچه کوجیک تو اون خونه تنها سر میکرد؟اصال نمیترسید؟خودم به  

 خودم گفتم:نه بابا چرا بترسه تا وقتی یه عاشق پیشه داره که  ۲۴ساعته باهاش حرف بزنه ترسش کجا بود

 .موندم غیرت پسره چطوری گذاشته بیاد تو این نقشه؟شایدم اصال خبر نداره

 

ساحل قبول کرده بود که شامو خودش درست کنه نمیدونم دقیقا چرا ولی فکر کنم اشپزی خیلی دوست داره . 

مواد غذایی و براش گرفتم و یه سر به حسان زدم.خواستم ببینم پرونده ی پیدا شدن کثافت کاریای رسول تا 
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 .کجا پیش رفته،،باالخره  من روزی انتقاممو ازش میگیرم

وقتی برگشتم یه بوی خوب غذا همه جارو گرفته بود.اصال دلم نمیخواست دست از بو کشیدن بردارم.یهو ساحل 

 اومد جلوم،، اصال باورم نمیشد  دختر به اون سادگی چرا امشب این شکلیه؟

اون چه رنگ رژه لبیه دیگه؟چرا اینقدر قرمز؟؟؟اخ به من چه اصال جواب سالمشو دادم و اونم رفت سمت 

 .اشپزخونه

 یهو یاده حرفه باربد افتادم، سریع صداش زدم که با هول اومد بیرون

 چیزی شده؟-

 نه چیز خاصی نیست+

گفتم دستتو بیار جلو  بعد انگشتری که باربد داده بودش رو دراوردم 

 مصمم بود واسه اوردم دستش ولی فکر کنم فهمید به خاطر چیه که انگشته حلقه ی دست چپشو اورد جلوم-

داشتم روزی با عشق و عالقه دست ندا میکردم  .منم حلقه رو کردم تو دستش چقدر ارزو 

 اینم جزوی از نقشمونه، زن شوهر دار که بدون حلقه نمیشه-

نداره ولی بعدا که کسی نیست میتونم درش بیارم؟+  باشه مشکلی 

 هرجور راحتی-

 

 .بعد از یک ساعت باربد،سیامک و پسراش با افسون اومدن

 افسون خیلی خاص ساحلو نگاه میکرد که مثال مامانشه.ساحلم خوب همراهی میکردش

 سر شام همه از دست پخت عالیش گفتن و اونم فقط سرش پایین بود

 نمیدونم چرا اینقدر معذبه؟؟

 .سرمو که چرخوندم با پسر بزرگه ی سیامک روبه روشدم

با چشاش رسما داشت ساحلو قورت میداد، درسته نقشس ولی به شدت داشت اعصابم خورد میشد که با حرفی 

 .که سیامک زد برگشتم سمتش

چه عالی فکر کنم که اصال وقت نشد اسم دختره گلتونو بپرسم؟  سیامک:اوه 

 ساحل یکمی هول شد بعدش با یکم فکر گفت:باران

 .باران؟اسم قشنگی براش انتخاب کرد. عصبانیتم یکم که فروکش کرد کمک کردم تا سفره رو جمع کنه

بعده شام همه تو حال نشسته بودن افسونم مثال داشت به ساحل کمک میکرد.بعد چند دقیقش افسون با یه  

 سینی چای اومد بیرون وقتی ازش پرسیدم ساحل کو؟
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 .گفت:کار داشت االن میادش

 ....دلم یه جوری شد.اخه کوروشم نبود،سریع بلند شدمو به بهانه ی قند اوردن رفتم اشپزخونه که

 

خون جلوی چشامو گرفت از پشت پیرهن پسره رو گرفتم و پرتش کردم اون ور محکم خورد به در یخچال و  

نشستم روش و تا مبخواستم بزنمش  آخش دراومد 

تو اشپزخونه و ازم خواست که آروم باشم ولی من نمیدونم چم شده بود  سیامک اومد 

سیامک:تیرداد  خواهش میکنم ببخشش من میدونم که چقدر ایرانی ها رو ناموسشون حساسن ولی پسره کم  

 .عقلم نمیدونست خواهش میکنم که ببخش

 ببخشمش؟داشتم کم کم عربده میکشیدم، با صدایی که از افسون اومد همه ساکت شدیم_

 افسون:ندا؟نداااا؟؟؟

 .ساحل شدید سرفه میکرد و دستش همش روی سینش، باال پایین میرفت

سریع بلندش کردم بردمش گذاشتم رو مبل،داد زدم که واسش آب بیارن و افسون سریع با یه لیوان اب قند اومد  

 .پیشم

 اروم باش چیزی نیست بیا یکم از این آب بخور _

ساحلم وسطای سرفش از همه معذرت خواست و گفت:گاه گداری اینجوری میشم ببخشین که نگرانتون  کردم.اقا 

نبود  .کوروشم فقط اب میخواستن چیز مهمی 

 .باشه تو به اینا فکر نکن_

سیامک:تیرداد این خطرناکه لطفا خانومتو ببرش دکتر اینجوری که نمیشه باربدتو چجور پدری هستی؟لطفا  

 زودتر اقدام کنین

خودم یه فکری میکنم شما نمیخواد نگران باشین اگه هم کارتون تموم شده بفرمایین برین خیلی خوش  -

 .خوشحال شدم از اومدنتون

 . سیامکم حالش از برخودی که با پسرشو خودش کردم گرفته بود خداحافظی کردنو رفتن

 .افسونم خیلی میخواست بمونه ولی ازش خواستم دست باربد و بگیره بره

 .وقتی دم در خداحافظی کردم و برگشتم تو خونه ساحل خیلی عصبانی اومد جلوم

 .این چه کاری بود که کردی؟اگه پسره هم مقصره بازم حقش اینجوری برخورد نبود_

 اهان پس خودتم اعتراف کردی که مقصره،بگو ببینم چیکارت داشت؟_

 .اوال به تو ربطی نداره دوما هیچ آدمی با مهموناش همچین برخوردی نمیکنه_

 میدونی مقصره اصلی به جای کوروش کیه؟_
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  .تو بودی! اگه اون شکلی  خودتو درست نمیکردی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفتاد

 .چرا باید مقصر من باشم ؟مگه چیکار کردم؟تو یکم جلوی خشمتو میگرفتی_

 .همینجور که اشکاش میرختن بچه رو برداشت رفت تو اتاق

 !راست میگفت اون مقصر نبود شایدم من خیلی بزرگش کردم

کال شب مزخرفی بود تا ساعتای یک پای  تلویزون فیلم میدم، بعدشم از خستگیه زیاد خوابم برد.اصال به پیامکای  

باربد توجه نکردم  .پی یاپی 

 !موندم سیامک چی داشت که اینقدر باربد ابروش جلوی اون مهم بود؟

 فردا صبح بدون برخورد با ساحل رفتم شرکت که پسر سیامک اومد جلوم.این اینجا چیکار داشت؟

 .ببین اقاتیرداد من  به همسره شما کاری نداشتم پس دلیل وحشی شدنتو نفهمیدم-

دلیل وحشی شدن منو نفهمیدی ارع؟؟برو گمشو از جلو چشام .چون که ندا دیشب ازت دفاع کرد که کاری -

 باهاش نداشتی، فکر کردی منم باورم شد؟؟زود گمشووو

 اخرایه حرفمو داشتم با داد میگفتم

 که باربد اومد گفت:چته  تیرداد سریع بیا اتاقم

 

ندا نیست اینقدر روش حساسی  باربد:این چه برخوردیه؟ساحل که واقعا 

که چه ادمه عوضی هستی-  !واقعا 

چون ندا نیست یعنی ادمم نیست؟؟ببین باربد اون دختر به خاطر نقشه ی بی خود تو از مادرش،عشقش همه ی 

 .اینا گذشته پس وظیفه ی ماهم اینکه مراقبش باشیم

 

 (ساحل)

 

یه هفته ی از روز مهمونی میگذره. زیادم با تیرداد برخورد نداشتم نمیدونم چرا دیوونه اون شبو تقصیر من  

 .میدونست.هر وقت بهش فکر میکنم که چقدر پسر پرو داشت میومد نزدیکم، بغضم میگیره

تازگیام بچه خیلی رو مخمه و وقتاییم که کار دارم میسپرمش دست رعنا تنها دوست صمیمیم که از تموم این  

 .اتفاقات خبر داره

امروز وقت ازمایشگاه واسه مشکله قلبم دارم ،دیگه نباید پشت گوش انداخت و زودتر از این باید اقدام میکردم.  

گرفتم هیچی ازش سر در نمیاوردم و خواستم ببرم پیش دکتر  .وقتی جواب ازمایشو 
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 خدای من دیگه تحمل این مشکلو ندارم. مریضیه مادرزادی؟؟؟

قبول دارم که مامانم یه وقتایی پاهاش و کمرش درد میگیره ولی هیچوقت مشکله قلبی نداشته پس یعنی من به  

 کی رفتم؟

 هعییی یعنی این مشکلم به بابای مجهول و ناشناختم ربط داره؟

دکتر:ببین عزیزم به احتمال زیاد مادر یا پدر شما دچار این مریضی هستن درسته در خیلی موارد بروز نداده اما  

که هیجان،ترس،یا استرس داشته باشین به طرز وجیهی خطرناکه.تازه خیلی دیرم فهمیدی لطفا از این به   وقتایی 

 .بعد حتما مراعات کن

 بله خانم دکتر خیلی ممنون فقط بهم بگین که نیازی به پیوندم هست؟-

 .بستگی به شرایطت داره اگه مواظبه خودت باشی نه نیازی  نیست+

 

 از مطب دکتر اومدم بیرون این دیگه چه بالیی بود سرم اومد؟

بچه رو از پیش رعنا گرفتم، رفتم سمت خونه. تیرداد شب خیلی خوشحال و پر انرژی اومد. تو این چند وقت  

 .پرونده ها خیلی خوب پیش میرفتن چون یکسره داشتیم کار میکردیم

 چیزی شده خیلی خوشحال به نظر میای؛-

 .وقتش که بشه حتما بهت میگم فقط بدون که تالشامون از آخر به نتیجه رسیدن+

 یعنی چی؟تونستی رسول و پیدا کنی؟-

تیرداد همینجور که سمت اشپزخونه میرفت نگاش سمت برگه ی ازمایشم کشیده شد.گرفت دستشو گفت:این 

 دیگه چیه؟

 هول از رو مبل بلند شدم رفتم سمتشو ازش گرفتم

 .چیز  مهمی نیست رفتم به خاطر مشکله اون روزم دکتر یه چکاپ دادم -

 .اوکی خوبه که چیزی نیست+

الهی شکر بیخیال شد داشتم میرفتم سمت بچه که بی تابی میکرد یهو گفت:ساحل؟حوصلم سر رفته زیاددد. تو  

 .افسرده نشدی از بس تو خونه موندی؟بچه رو بردار بریم بیرون حیفه که خوشحالیمو تو خونه سر کنم

 .بریم ییرون؟خب!! اره منم دلم خیلی پوسیده پس منتظر باش تا زودی حاضر شم بیام+

 

حامد پهالن پخش شد.مثله اینکه واقعا خیلی خوشحال بود.یهو دستاشو میکوبید به   توی ماشین اهنگ دورهمی 

 فرمون یا شیشه رو میداد پایین داد میزد. اصال حالش خوش نبودا

 ماشینو نگه داشت تا رومو برگردوندم که ببینم کجاییم دیدم جلو در شهربازیم
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چرا اومده اینجا؟برگشتم سمتشو گفتم:مگه بچه ی میخوای بری شهربازی؟بعدشم باران هنوز به سنی نرسیده .

 که بخواد بیاد اینجا

تیرداد:اخ چه غری زدی بابا واسه خودمون دوتا اومدم یکم حال کنیم.بعدشم من بخوام خودمو خالی کنم میام  

 .اینطور جاها

 باشه ولی بارانم میخوای با خودت ببری؟-

یا بازم سوال داری؟+  اره یه جایی داره بچه هارو نگه میداره پیاده میشی 

 نه دیگه سوال ندارم-

بچه رو برداشتم و پیاده شدم. با تیرداد رفتیم جایی که بارانو نگه میداشتن تیرداد کد ملی خودشو منو داد به  

 .عنوان مادر پدره بچه و بعدشم گفت:باهام بیا که میخوایم حال کنیم

تیرداد دو تا بیلط گرفت و دستشو سمت تاب هایی که اروم تکون میخوردن نشون داد.الهی شکر حداقل میتونم 

سوار شم.داشتم میرفتم سمت تابا که تیرداد یهو داد زد کجا میری اونا برا بچه های دوسالس  اینارو 

 واع مگه  خودت اینو نشون ندادی؟-

 نخیرم به نظرت من انرژیم با اون تخلیه میشه؟ بیا بریم ترن هوایی+

حاال سوار نشده بودم خیلی دوست داشتم بدونم چطوریه  چی؟ترن هوایی؟تا 

با ذوق رفتم سمت دستگاهی گنده که خیلی بزرگ و خوشگل بود خواستم سوار شم که نگام به یه تابلو خورد  

 .که قوانینشو نوشته بود

 .چی؟بیماران قلبی اکیدا از سوار شدن خودداری کنن

 ....حاال چه خاکی تو سرم بریزم.تیردادم که همش صدام میزد بیا دیگه االن راه میفته

 

 (تیرداد)

 

 به گوشام اطمینان نداشتم.حسان دقیقا داشت چی میگفت؟

نمیشه واقعا داری  راست میگی؟-  حسان داداش دوباره بگو من اصال باورم 

تیرداد.دروغم کجا بود اخه؟بچه ها تونستن رد رسول بزنن االنم تو یکی از انبارای شرکت زندونیش +

 .کردن.باورت نمیشه خب خودت برو ببین

باید یه جوری اروم شم و انرژیمو تخلیه کنم اگه - نه اصال نمیتونم مطمئن باشم که پام برسه اونجا نکشمش.اول 

 نه بالیی سرش میارم  که دیگه نتونه حرف بزنه و این اصال خوب نیست

اره داداش اینجوری بهتره برو خودتو یکم خالی کن. کم زحمت نکشیدیم که پیداش کنیم از اخرم تو بزنی  +
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 دهنشو صاف کنی.بعد هیچی به هیچی

 .از هرس خوردنای حسان خندم گرفت.خیلی باحال هرسش در میومد

بچه رو بردارم بریم شهربازی.خیلی وقته که نرفتم.اخرین بارم با ندا اونجا   با سرعت روندم سمت خونه که ساحلو 

 بودم.ولی حاال که همه چی داره اونجوری که دوست دارم پیش میره ندا کیلو چنده؟

وقتی رسیدم قیافه ی ساحل یه جوری اشفته بود.فکر کنم به خاطر اینکه از بس تو خونه نشسته.دله اون طفلکم 

دوره عشقشم اینجور که من ازحرفاش فهمیدم مثله اینکه رفته عسلویه و نیست   .میگیره.از مامانش 

ازم پرسید چرا اینقدر خوشحالم و خودشم جوابشو داد.دختر زرنگی بود زود فهمید که رسول و پیدا  

کردیم.خواستم جوابشو بدم که چشمم به یه برگه ی ازمایش خورد.هم برش داشتم پرسیدم:این دیگه چیه؟  

 .که  یهو زود پرید سمتم از دستم قاپیدش

 چیزی نیست به خاطر مشکله اون روزم رفتم دکتر یه چکاپ دادم-

 .وقتی داشت برمیگشت بهش گفتم بریم بیرون.چه ذوقی کردا معلومه که دلش خیلی پوسیده تو این خونه

تو طول راه، نمیتونستم جلو خوشحالی بگیرم.ساحلم جوری بهم زل زده بود که انگار داشت یه دیوونه میدید. اگه  

که منو مثل وقتی که داره روانی میبینه نگاه نکنه  .یه وقت دیگه بود چشاشو از جاش در میاوردم 

جلو در شهربازی نگه داشتم. ساحل وقتی خواست پیاده بشه دید که اینجا شهربازیه. و بعدشم کلی نق زد که  

حرفا  .مگه بچه ی فالن و ازاین 

باران و سپردیم جایی که بچه نگه میدارن.بعدشم با ساحل رفتیم بیلط گرفتیم.زودتر دلم پر میزد واسه سوار 

شدن ترن هوایی که برگشتم دیدم ساحل نیست.حرفمو پس میگیرم اصالنم زرنگ نیست برعکس خیلیم خنگه  

 .که رفته سمت تابای بچه های دوساله

دادم و خواستیم سوار شیم که   داد زد که اومد پیشم و داشت با یه ذوق خاصی به ترن هوایی نگاه میکرد.بلیطارو 

 :دیدم ساحل واسه سوار شدن دو دله.داشت کم کم دستگاه راه میفتاد که سرش داد زدم

 .بیا سوار شو االن راه میفته بدووو

 .ساحلم نمیدونم چش شد که برگشت و گفت:من نمیام خودت سوار شو

 .چیه؟نکنه میترسی از این باال  بیفتی؟بعدشم شروع کردم قهقهه زدن-

اونم که انگار بازم مثله همیشه به غرورش برخورد و من عاشق این خصلتش بودم گفت:نخیر اصالنم نمیترسم  

 .،،ترسوام خودتی

دستشو به نرده گرفت و اومد سوار شد. داشت دروغ میگفت عین چی.از طرز نشستن و کمربند بستنش معلوم  

 ��بود که خیلی میترسه.ولش کن بابا بزار ترس بچه بریزه.بزرگ بشه یادش میره

 .داشتم همینطور به کاراش میخنیدم که گفت:دقیقا چی خنده داره؟بگو منم بخندم
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 .من:هیچی همینجوری یاده یکی از خاطرهام افتادم

ترن هوایی به راه افتاد. اینقدر بدم میومد که این نازک نارنجیا جیغ میکشن انگار پرده گوشت میخواد پاره شه.تا  

که با شتاب بهم میخورد لذت بردم.برگشتم ساحلو ببینم چشاشو بسته بود واصالنم   جایی که تونستم ازهوایی 

 .جیغ نمیکشید.بابا این دیگه چه دختره مقاومیه

 وقتی دستگاه واستاد موقع پیاده شدن ساحل تلو تلو میخورد

 ...جمع کن این بچه بازیاتو.زشته مردم دارن میبینن.چی شد تو که نمیترسیدی حاال-

ادامه ی حرفمو با افتادن ساحل روی دستام خوردم.نفساش بدجور نامرتب میزد و چشاش اصال باز نمیشد.خدای  

 من این دختر یهو چش شد؟

 این شهربازیو مثله کف دستم میشناسم تاحاال کم با ندا اینجا نیومده بودم

 .ساحلو بغلش کردم زودی دویدم سمت اورژانس خوده شهربازی

 . دکتر بعد اینکه معاینش کرد خیلی عصبانی اومد بیرون

 شما همسر این خانم هستین؟-

خواستم بگم نه ولی هم باربد برامون شناسنامه گرفته بود همم بعد کلی شرط و شروط بهم محرم بودیم پس 

 :گفتم

 بله خانم دکتر اتفاقی افتاده؟

به به چه همسر نوبری اقا شما..هم خواست ادامه ی حرفشو بزنه ساحل با سُرُم توی دستش اومد بیرون -

 گفت:خانم دکتر میشه من یه چند کلمه باهاتون حرف بزنم؟

 چی چیو حرف بزنم بفرمایین خانم دکتر شما ادامه ی حرفتونو بزنین

 :که بازم ساحل پارازیت اومد

 .خانم دکتر خواهش میکنم ازتون

باش و برو تو  اتاقم.شماهم اقا همینجا منتظر باشین  .باشه عزیزم اروم 

 یعنی چی ؟مگه میخواست چی بگه که ساحل اینقدر ترسید وخودشو زود رسوند؟

 

 (ساحل)

 

من خنگول اگه با تیرداد لجبازی نمی کردم و سوار اون دستگاه غول پیکر نمی شدم االن وضعیتم اینی که رو 

 .تخت خوابیدم نبود

بیرون به داد و بیداد کردن اگه یه دقیقه دیرتر میرسیدم تیرداد همه چیو فهمیده   خانم دکتر بعد معاینه رفت  
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 بود.اصال دوست نداشتم که از بیماریم خبر داشته باشه

سریع مثله جت پریدم با سرم تو دستم بیرون . از دکتره خواستم که باهاش حرف بزنم. تیردادم که مثله همیشه  

 .پیله بود.ولی الهی شکر دکتر قبول کرد اول بامن حرف بزنه

 دکتر:چیزی شده؟چی میخوای بگی؟

خانم دکتر خواهش میکنم چیزی به همسرم نگین.من تازه امروز جواب آزمایشمو گرفتم،به خاطر همینم _

دنبال یه فرصت مناسب بودم تا بهش بگم اگه االن شما اینجوری یهویی بهش بگین خیلی ناراحت میشه بزارین  

 .که من خودم بگم

داشت که میمردی، حقه همسرته که بدونه اگه اون میدونست مراقبت بود و  + بین عزیزم حتی احتمال  ب

 .نمیزاشت سوار وصیلیه که مرگ و برات رقم میزد بشی

 .بله همه ی حرفای شما درسته اشتباه از من بود که بهش نگفتم ولی خواهشا چیزی نگین_

باشه صالح خویش خسروان داند.من دخالتی نمیکنم ولی هر چه زودتر بهش بگو االنم که سرُمنت تموم شده +

 .میتونی بری

بیرون  .از دکتر تشکر کردم و اومدم 

 تیرداد:دکتر میخواست چی بگه که نزاشتی؟

 .چیز مهمی نبود_

بیرون و نزاشتی حرفشو بزنه؟+  دروغ نگو زود بگو چرا این قدر هول اومدی 

 .اخه اگه بگم زشته نمیخوام جلو تو اینو بگم_

که میتونم اینکارو کنم+ ساحل حرف میزنی یا برم از زیر زبون دکتره بکشم بیرون؟میدونی  .. 

اوه وقتی تیرداد حرفی میزد حتما انجام میداد پس یه چیز چرتی گفتم:به دکتر گفتم گشنم بود توهم پول 

 .نداشتی برام غذا بگیری بعدشم قش کردم

خنده دار بود.اصال خودمم نفهمیدم چی گفتم؟اخه تیرداد پول نداشته برا من غذا بگیره؟؟  قیافه ی تیرداد واقعا 

گفتی؟  تیرداد:تو االن چی گفتی؟اخه چرا به دکتره همچین دروغی 

گشنم بود دیگه رومم نمیشد که بهت بگم بعدشم سوار ترن هوایی شدم نکه ارتفاع داشت دلم  _ خب واقعا 

 .ضعف رفت.دکتر هم واسه این میخواست دعوات کنه

 .تو طول حرف زدنم سرم پایین بود اخه مطمئن نبودم که قیافشو ببینم بعد از خنده نترکم

تیرداد:اخه چرا روت نشده بگی؟میدونی چقدر نگرانت شدم؟به والی علی اگه از این به بعد گشنت بود،یا هر  

داشتی نگی من میدونم با تو فهمیدی؟؟؟  مشکلی 

 : فهمیدی و چنان بلند گفت که ناخودآگاه گفتم
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 .اره بابا فهمیدم ولش کن دیگه الکی اینقدر عصبانی شدی.حاال گذشت تموم شد ولی تیرداد من واقعا گشنمه

 .از دست تو خب از اول می گفتی که اینقدر اذیت نشی_

از شهربازی تا رستوران راهی نبود فقط باید از یع کوچه رد میشدی البته اینجور که تیرداد میگفت تو راه بچه  

 هم گرفتیم.واقعا دلم واسه غذا خوردن پر میکشید. بچه دست تیرداد بود که یهو یه نفر از پشت زد به شونش  

 .مرد ناشناس:به به آقا تیرداد تو آسمونا دنبالت می گشتیم تو که همین پایین رو زمین خودمون بودی

بعدشم شروع کرد به خندیدن.تیرداد سریع بچه رو بغلم انداخت وخیلی اروم گفت: تا جایی که میتونی فرار کن 

 .زودباشش

 من:یعنی چی؟تیرداد اینا کین؟

 تیرداد:)با داد(فقققط برووو

ترسیده بچه ی که گریه میکرد و محکم گرفتم ودر حین فرار کردنم گفتم:جایی که اول بودیم منتظرتم . 

اونا دونفر بودن ماشاهلل عین گوریل.یکیشون خواست بیفته دنبالم که تیرداد جلوشو گرفت.الهی بگردم طفلک یه  

 .نفر به دو نفر

 .ولی خداییم خوب میزدشون

کرد، نشستم تا تیرداد بیاد.بچه خیلی بیتابی میکرد واال اگه   رفتن پشت یه درخت نزدیک جایی که ماشینو پارک 

 .نگم ترسیدم مثله سگ دروغ گفتم

 ....اینا دیگه کی بودن؟یهو از پشت یه نفر صدام کرد

 

 خیلی  ترسیدم که دیدم الهی شکر تیرداده  

 مگه بهت نگفتم برو چرا هنوز اینجایی؟_

کی بودن؟  من: خب کجا میرفتم؟حاال چیشد؟اونا 

تیرداد: بسه بسسسسه اینقدر سوال نپرس.فقط باید فرار کنیم اونا هنوز کم بودن بقیشون پشت صحنه واستادن  

 .زود باید بریم به بدبختی از دستشون خالص شدم

 با لکنت گفتم:تیررددداد؟بازوت زخمی شده؟_

 .اره چیز مهمی نیست یکیشون چاقو داشت_

 یعنی چی؟توروخدا بریم دکتر_

 .االن موقع این حرفائه اخه؟؟ خونه که اصال نمی تونیم بریم چون صددرصد اونجا هم هستن+

 .خدای من اینا جامونو از کجا پیدا کردن؟از کجا فهمیدن که شهربازیم_

  .نمیدونم فقط باید بریم بعدا در این مورد حرف میزنیم+
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 .سااااحل بدوو یکیشون داره میاد این ور بدو تا ندیدتمون

بچه رو از بغلم گرفت و سریع دوید منم پشت سرش می دویدم ولی تپش قلبم خیلی باالتر رفت و دیگه  

 ....نمیتونستم بیشتر از این بدوم

تا نفس تازه کنم  .پس یه جا واستادم 

 تیرداد:چیشد چرا واستادی؟

 من:معلوم هست کجا میریم؟فقط داریم میدویم چرا ماشینو بر نداشتی؟

اینقدر دست دست کردی که رسیدن نشد ماشینو بردارم.تو جایی سراغ نداری یه شبو بریم اونجا؟مثال مثل....  _

 .خونه مامانت اینا

 هعیی اونجا ک اصال مامانه من فکر میکنه من اصفهانم.نه  نه اونجا اصال نمیشه_

توضیح میدم_  .ساحل وقت نداریم من خودم همه چیو به مامانت 

بفهمه منو میکشه-  .چی رو دقیقا میخوای توضیح بدی؟تیرداد مامانم اینارو 

تو فکر بهتری داری؟االن که نمیتونیم بریم عمارت باربد چون سیامک اونجاست،بعدشم چه توقعی داری این  -

 .موقع شب خونه پیدا  کنم

 .خونه خودت پس چی-

 من خونه ی از خودم ندارم تو عمارت باربد زندگی میکردم-

 ای بابا یعنی امشبو باید تو خیابون بخوابیم؟-

 ساحل لحبازیو بزار کنار من با مامانت حرف میزنم.فقط یه شبه-

چاره ی جز قبول کردن نداشتم راست میگفت فوقش باید همه چیو به مامان میگفتم.پس سریع یه اژانس گرفت  

 ...و منم ادرسه خونه رو دادم

با اون چادرش درو باز کرد.تا سرشو اورد باال منو دید هنگ کرد بنده خدا  .وقتی در زدم مامان 

چییکار میکننی؟ توو ایینجاا   مامان:سااححل 

لو میرفتن  طفلک زبونش گرفت.حقم داشت امشب تک تک دروغام 

 .الهی قربونت شم بزار بیام تو  همه چیو واست توضیح میدم-

 .بعد منم تیرداد اومد تو و خیلی رسمی سالم علیک کرد

 مامان وقتی منو تیرداد وبا یه بچه دید فکر کنم میخواست قش کنه که زیر درستاشو گرفتم بردمش توـ

 .خدارو شکر بازم مثله همیشه محمد خونه نبود

 .مامان با یه سینی چای اومد پیشمون و منم همه ی قضیه رو از اوله اولش براش توضیح دادم

قضیه رسول و کارکردن تو پروندش با قبول کردن این ماموریت.همه ی همرو گفتم وسطاشم تیرداد میومد  
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 .کمکم و ادامه ی حرفمو کامل میکرد

 مامانم که دهنش باز مونده بود.خیلی جدی گفت ساحل بلند شو بیا تو اتاق

 میدونستم خیلی راحت قبول نمیکنه

مامان:خدا مرگم بده دختره من دوهفته به هوای سفر کردن به اصفهان و پول در اوردن رفته تو خونه یه پسره 

 .غریبه زندگی میکرده خداایا منو مرگ بده

من:مامان چی داری میگی؟یعنی میخوای بگی بهم اعتماد نداری؟بخدا اینکه بهت گفتم کار میکنیم راست بود  

 ...فقط به جای اصفهان

 تو خونه ی پسر مردم کار کردی ها؟؟دستم بشکنه با این دختر بزرگ کردن-

 و بعدش محکم زد رو دستش

 مامان:هیی اگه امین بفهمه چیکار میکنه؟

 .تو طول مدت حرفای مامان ساکت بودم که با این حرفش اتیش گرفتم

نیست دخترم هنوزم دختـ  ....مامان:معلوم 

 :هم اومد ادامه ی حرفشو بزنه دستمو گذاشتم رو لبشو گفتم

خواهش میکنم هر  واقعا که خودت داری میگی شیر تورو خوردم بعد االن چه تهمتی داری بهم میزنی؟؟مامان 

 ..چی دلت میخواد بگو ولی به حیثیتم کاری نداشته باش

 دیگه نمیدونم راه اشکام کی وا شد که همینجور قلپ قلپ میریختن پایین

 .یهو دیدم مامان محکم منو گرفت بغل کرد

گریه(ببخشین دخترم من چه مادریم که همچین چیزی به دخترم گفتم. تو از گلم پاک تری قربونت   مامان:)با 

 بشم.خب منم مادرم بهم حق بده

من نمیگم شما حق نداری ولی منم درک کن من به خاطر تو و خالص شدن از این زندگیه نکبت،قبول کردم -

کنم  .اینکارو 

باش.بهت حق میدم االنم اشکاتو پاک کن بیا بریم بیرون.پسرهم به قیافش نمیخورد که ادم + باشه مادر اروم  

 .بدی باشه بیا

رفتم دستشویی وبعدش لباسامو با یه دست لباس ابیه خونگی عوض کردم .اومدم از تو اتاق ییرون که دیدم 

 مامان یه سفره ی قشنگه رنگ وارنگی چیده

که خیلییی گشنم بود ؟گفت :اقا تیرداد لطف کردن گفتن که چقدر  وقتی ازش پرسیدم از کجا میدونستی 

 گشنته
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باال صدای زنگ در  منم با ولع نشستم سرسفره همینجور که داشتم رشته های ماکارانیو هورت میکشیدم 

کی میتونه باشه؟  ..اومد.یعنی 

 

 .مامان خواست که بره درو باز کنه ولی نذاشتم چون پاهاش درد میکردن

تیردادم که داشت با پتاتین زخمشو شست و شو میداد. مگه کی خواست باشه به غیر از محمد؟به خاطر همین 

 .خودم رفتم درو باز کن

خدای من اصال باورم نمیشد.چه خیال پوچ و بیخودی داشتم که فکر کردم محمده.امین اینجا چیکار میکرد.؟  

کمکم کن مونده  حیاط که بره دستشویی.خدایا  هم شانس منم همون موقع تیرداد واسه شستن دستاش اومد 

 . بودم چه غلطی کنم

امین:ساحل؟نمیخوای رام بدی بیام تو؟.دوساعت از عسلویه کوبیدم اومدم اینجا تورو ببینم بعد چرا اینقدر اشفته 

 .ی؟خاله چیزیش شده

 .هم خواستم جواب بدم صدای تیرداد اومد که گفت:کیه ساحل؟یا خدا جده ی سادات کمکم کنه

کی بود؟ساحل اینجا مردی به غیر از عمو محمد هست؟  امین:صدای 

 سسلالمم عزیزمم خخییلی خوشش اومدیی.نهه مثالاا صصدای کی؟-

 .ساحل چرا هول شدی؟میگم صدای کی بود؟بیا اینور ببینم-

 .امین هولم داد کنارو اومد تو خونه.همونجا با تیردادی که داشت سمت در میومد روبه رو شد

کی باشن؟  امین:اقا 

 تیرداد:بهتره شما خودتو معرفی کنی؟

نه تیرداد تاحاال امین وندیده بود.حاال چه خاکی بریزم تو سرم؟  واایی 

 امین:میگم شماااا؟

 تیرداد:صداتو بیار پایین.من همسره این خانومم اینجا هم خونه مادرزنه چطور اونوقت؟

باید تیرداد خودشو معرفی کنه.امینم که معلوم بود مثله من تعجب  چی؟یه عان احساس کردم قبلم نزد.االن چرا  

 کرده برگشت سمتمو گفت:ساحل این چی میگه؟

 .دروغ محضه امین همه چیو برات توضیح میدم خواهش میکنم-

فقط صدای اومدن گریه ی بچه کم بود که اونم اضافه شد االن دقیقا امین با خودش چی فکر میکنه؟  

 مامان:ساحل چه خبره اینجا؟

 تیرداد:نمیدونم حاج خانم این اقا این موقع اینجا چی میخوان؟

تیرداد با حرفاش همش داشت قضیه رو بد و بدتر میکرد.امینم که اصال انگار تو این دنیا نبود.که داد زدم:بس کن  
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 .تیرداد.امین پسرخالم، و نامزده منه

 که یهو امین با حالتی پر از غم گفت:چطور پیشه همسرت، نامزدتو معرفی میکنی؟؟

 .امین چی داری میگی همه چیو برات توضیح میدم این قضیه اصال اون جوری که فکر میکنی نیست-

 امین با عربده ی که زد گوشام پاره شد:پسسسس چطوریههه؟؟؟؟

خدایا دارم دیوونه میشم فقط دوهفته نبودم ساحل.تو ازدواج کردی حتی نمیدونم بچه هم داری یانه. وایی  . 

امییننن چی داری میگی؟میخوای بگی تموم این مدت داشتم بهت خیانت میکردم؟چطور همچین حرفی -

 .میزنی؟تو حتا بهم گوشم نمیدی

 نمیدونم باید به چی گوش بدم؟؟ به حرفای این مردک یا زجه های تو؟-

گفتم:مامان  تو حداقل بهش بگو  .خدای من امین به طرز عجیبی وحشی شده بود.رو کردم سمت مامانمو 

دیوانه وار و باخشم و نفرت به تیرداد نگاه   مامان همه چیو براش گفت و منم این مدت اشک میریختم.اما امین 

 .میکرد

امین:بسه خاله نمیخوام چیزی دیگه ی بشنوم.من چیزی که دیدم و باور میکنم.اینا همش بهونس.نقشه و رسول 

 و اینا دیگه کدوم خرین؟

تو اونی نبودی که وقتی شب بود من میگفتم روزه باور میکردی؟حااال چت شده که حرفامو - چیرو دیدی؟امین 

 قبول نداری؟

داشت که شبو روز میدیم.ولی االن-  ...اره دقیقا من بودم چون اون قدری کنارت نور و روشنایی 

 ولی االن چی؟باور نداری نه؟دیگه اون روشنایی و ندارم؟-

 ...........ساحل تو با این مرد تنها تو یه خونــ-

 .چنان زدم تو گوشش که یه طرف صورتش برگشت

من:بسه بسه که اینقدر امشب به حیثیتو نجابتم توهین شد بسههههه.توام اگه باورم نداری هری به سالمت.فقط 

 .بدون همه تالشمو میکنم که بفهمی اشتباه کردی.حاال ببین

 .امینم یه جوری که بد دلمو شکست نگام کردو  رفت.و محکم درو بست

نشستم کنار مامانمو باهاش زار زدم به بخت سیام.تیردادم یه جوری نگامون میکرد که انگار چی دیده.که یهو 

 .اونم گذاشت رفت بیرون

امینو خیلی دوسش دارم چرا منو باور نکرد؟  من:مامان؟من 

مامانم که همینجور سرمو نوازش میکرد گفت:بهش حق بده مادر اونم گناهی نداره خب فکر کن تورو با یه مرد و 

 .یه بچه دیده.به غرورو غیرتش برخورده حتما

 من:چرا همه تو این زندگی حق دارن اال من؟؟
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دیگه نمیدونم چقدر گریه کردم که رو پاهای مامان خوابم برد.صبح که بیدار شدم سر جام بودم.عجبا یعنی  

یا مامان مریضم اوردتم.سریع از تو پالستیک قرصا یدونه مسکن برداشتم  انداختم باال تا تپش این  خودم اومدم 

کنار اشپزخونه سر خورده   بیرون که دیدم مامان  قلب وامونده کمتر بشه واال همین یدونه رو کم داشتم.اومدم 

که نیست.بچه هم خواب بود.رومو برگردوندم که محمدو مثل همیشه پای دم و دستگاش   نشسته پایین.تیردادم 

 ...دیدم.نمیدونم چرا یه جنونی بهم دست داد که پریدم بهش

 

 .همه ی بسته های موادشو برداشتم بردم تو توالت و خالیشون کردم

که   که خیلی بیرحمانه اذیتم میکرد.به مامانم  برام مهم نبود که چقدر ضرر میبینه.به بچگیم فکر کردم.به وقتایی 

چطوری باهاش کنار اومد و به تک تک لحظات  خوشمون که این خراب کرد. به همشون فکر میکردم و با حرص 

بیشتر خالیشون میکردم.اونم االن خمار بود هیچی نمیفهمید.زجه های مامانم که اسرار داشت تمومش کنم رو  

 .مخمه

رفتم تو حال و تک تک اونایی که مونده بود روش خالی کردم.همه ی اون شیشه های المصب و برداشتم و 

 .میکوبیدم توسرش

 مامان:بس کن ساحل چیکار میکنی اون باباته

بیشتر انگار اتیشم میزدن دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم.باعربده گفتم:کدوم بابا؟؟این اصال بابای من  

نیست.این یه اشغاله عوضیه که فقط زندگیمو تباه کرد. اشکامو پاک کردم رفتم جلوش، کوبیدم به سینشو  

 گفتم:این بابای من نیست.نخواه که انکار کنی مامان چون همه چیو میدونم.االنم بهش بگو گمشه از این جا بره

محمد تو همون حالت مزخرفش گفت:داری چه غلطی میکنی دختر؟بابای واقعیت اگه من نیستم پس کیه؟ببین 

 چه اتیشی زدی به مالم، خدا لعنتت کنه بچه  

 .خواستم با گلدون بکوبونم تو سرش که از پشت یه دست قوی مردونه دستمو گرفت

 .تیرداد:ساحل اروم باش.به مامانت فکر کن.کاری نکن که بعدش پشیمون بشی

 .تیرداد دیگه که کال نمک رو زخمم بود

تو خفه شو.تو منو نابود کردی.کاری کردی عشقم بره و باورم نکنه حاال چی به من میگی اروم باش؟-  

باش  تیرداد:درست میشه من نمیدونستم که اون نامزدته ولی قول میدم که همه چیو بهش بگم فقط تو اروم 

چه فایده که   پسش زدم اونور و دویدم سمت در خونه نمیدونستم کجا میرم؟شاید داشـتم میرفتم دنبال امین.اما 

 .به من اصال اعتماد نداره که حتی حاضر نشد حرفامو گوش کنه

 .داشتم همینجور میدویدم و نفس نفس میزدم که یکی از پشت گرفتتم

 تیرداد:بهت میگم اروم باش.این دیوونه بازیا چین؟باالخره میفهمه خودش میادـ
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تیرداد نمیتونم.من خیلی دوسش دارم.میدونم اونم االن داغونه.خسته شدم از این زندگی به نظرت اگه محمد  -

 بابام نبود،االن وضعم اینی که االن میبینیه؟

میدونم ولی همشون خوب میشن روزایی میرسن که یه عالمه ادم دوستت دارنو اصال نمیخوان ناراحتیتو +

 .ببینن

 همینجور که وسط کوچه روی پاهای تیرداد گریه میکردم یهو بلندم کرد گذاشت رو دستاش

 تیرداد:هییسس هیچی نگو. حتی نمیتونی راه بری.میخوای باهام جایی بیای که اروم شی.؟

 .هر جا باشه غیر از خونه.ولی ماشینو که نیاوردی+

که حالت خیلی جا میاد-  .به فکر اونش نباش.مطمئنم 

 .یعنی چی از کجا ماشین اورده بود؟ولش کن بابا االن فکرو خیاالی بیشتری دارم

تیرداد تو ماشین هیچی نگفت و وقتی رسیدیم دیدم که اومدیم بام.هیچوقت اینجارو از نزدیک ندیده 

 .بودم.همیشه از بچگی چون تو فیلما دیدم میخواستم عروسیم با امین اینجا باشه

 تیرداد:بهتر شدی؟

 نه بیشتر حالم داره بد میشه خواهش میکنم از اینجا بریم-

 .وقتی برگشتم خونه مامانه طفلکم روی پله ها نشسته بود رفتم سمتشو پیشش نشستم

چرا این حقیقت به این بزرگی رو ازم پنهون کردی؟-  مامان 

تو چه وضعی هستی+  .همش به خاطر خودت بود مادر ببین حاال که میدونی 

 .بابام چه جور ادمیه؟یادت هست-

 .چون خیلی یهویی ازش این سوالو پرسیدم یکم جا خورد

مگه میشه یه ادم بی معرفتو یادم بره.توهم اگه میشناختیش االن میفهمیدی که باعث تموم بدبختیات اونه، +

که تورو وقتی  تو شکمم ول کرد و رفت و همه چیمو ازم گرفت  .نه محمد.اونی 

 مگه چی ازت گرفت؟-

قبلم مادر .قلبو خیلی راحت با خودش برد و با کوهی از مشکالت تنهام گذاشت حاال که همه چیو فهمیدی +

 .اینو بدون که همین محمد دستو بالمونو گرفت و بهمون کمک کرد

 

 

بابای واقعیم به اینکه کیه و االن کجاست؟یا به محمد که چطوری  کل روز تا اتاقم بود.به همه چیز فکر کردم.به  

کمکمون کرده.به پرونده ی رسول که االن گرفته بودنشو من باید میفهمیدم چرا بچه رو به من سپرد . 

حتی به اینده ی اون بچه هم فکر کردم که چه سرنوشتی قراره براش رقم بخوره.به مردای دیشب که معلوم نبود 
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یدامون کردن یا به تمامیه سواالتی که تو سرم بود تا از باربد بپرسم به تک تک شون فکر کردم  .از کجا پ

بیشتر از همه به امین که چطوری بهش ثابت کنم ،چیزیایی رو که دیده همشون الکی و نقشه بودن ... 

مغزم ترکید.معلوم نیست تیرداد کجاست ؟حتما میتونیم برگردیم به اون خونه.میخواستم دراز بکشم که برام یه  

 ....پیامک از طرف باربد اومد، نوشته بود

 (تیرداد)

 

نمیشد که ادمای رسول چطوری تونستن پیدام کنن. موندم از کجا فهمیدن که ما رسول و  اصال باورم 

گرفتیم.داشتم با حسان در این مورد حرف میزدم که گفت حتی آدرس خونه هم میدونن و اصال اونجا امن  

 .نیست

دیگه ی  ساحل منتظرم بود وکلیم دعواش کردم ولی راست میگفت کجا میرفت؟ناچارا رفتیم خونه ی اونا.چاره 

بعدش کنار اومد و قبول کرد نداشتیم.خیلی مضطرب بود و صدالبته نگران مادرش اول برخورد خوبی نداشت اما  . 

داشتم زخممو پانسمان میکردم که کسی زنگ درو زد.ساحل رفت باز کنه  ولی دیر برگشت دلم طاقت نیاورد  

رفتم بیرون که دیدم با یه مردی داره حرف میزنه.وقتی پسره ازم پرسید که کیم.؟حقیقت و گفتم حتی یه  

نمیدادم نامزد ساحل باشه  .درصدم احتمال 

 .هیچوقت زجه ها و گریه هاش و یادم نمیره که چقدر میخواست توضیح بده ولی امین بهش فرصت نداد

گفت باور نکرد و گذاشت رفت. واقعا پسر بیشعوریه کهه اینقدر راحت از عشقش گذشت.خب یکی   وقتیم مامانش 

نیست بهش بگه خنگ خدا اگه ساحل با من بوده تازه بچه هم داشته چطوری۹ماه شکمش باد نکرده؟که اینقدر  

 راحت تهمتمیزنی؟

دیگه نتونستم سرجام واستم رفتم دنباله پسره که باهاش حرف بزنم.تا خواست ماشینشو روشن کنه بره سوار  

 شدم.معلوم بود که گریه کرده

 اینقدر راحت میخوای از عشقت بگذری؟_

پیاده شی؟حتی اگه حرفای خاله با ساحل درست باشن ازش دلخورم که چرا هیچی بهمنگفت.که   امین:میشه 

 البته بعیدم میدونم راست باشه

 نمیخوام سرزنشت کنم ولی حداقل بهش فرصت میدادی حقیقتو بگه_

 مگه حقیقت چیه؟ها تو بگو-

نیست مهم االنه که ما همو دوست داریم و ساحل نمی دونست چطوری بهت بگه و اصال نمی  - ببین دیگه مهم 

 خواست اینجوری بفهمی.این اون حقیقتیه که دنبالش بودی

 چی؟یعنی ساحل تورو دوست داره_
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میدونستم دارم مثله چی بهش دروغ میگم ولی دست خودم نبود دلم نمی خواست ساحل و کنار مرد دیگه 

 ببینم پس این الزمه دروغ بگم

بچه چی؟اون نمیتونه برا ساحل باشه  امین:اون 

 اره درسته برا ساحل نیست بچه ی دخترعمومه و ما ازش یه مدت مراقبت میکنیم_

نه ساکت می  + داره دروِغ میگه. از ماشینم پیاده شو،حتما بهش بگو که نه میبخشمش  میدونستم.میدونستم 

 .شینم باید تقاص پس بده که چطوری لهم کرد

 .ببین آقا پسر، گناه ساحل به خاطر اینکه عاشق من شده.پسنمیزارم کاری باهاش داشته باشی_

 نه نه هنوزم باور نمیکنم+

وای که چهپیله بود مجبور شدم شناسنامه ی الکی که باربد واسمون درست کرده رو  بهش نشون بدم. وقتی دید 

شاید نفس یادش رفت. مثله من که شناسنامه ی ندا رو دیدم. از ماشینش پیاده شدم و اونم گازشو گرفت رفت. 

نشسته بود پیاده شد سویچ و بهم داد و گفت:نگران نباش فعال ساحل  دم در حسان و دیدم که تو یه ماشین 

 .اینجا باشه و خودت فردا بیا شرکت،باربد حلش میکنه.یه باشه گفتم و اونم خدافظی کرد

برگشتم خونه که دیدم ساحل رو پاهای مامانش خوابش برده..رفتم سمتشو خواستم ببرمش داخل که معصومه 

 .خانم نذاشت

نگران نباشین به خاطر راحتیه دخترتون تا آخر این قرارداد محرمیم پس میتونم االن ببرمش تو تا سرما _

 نخورده؟

 .با سر  گفت اره منم ساحل و بردم گذاشتم تو رخت خوابش

صبح میخواستم با ماشینی که حسان آورده بود برم شرکت که صدا ی داد وبیداد شنیدم. ساحل همین جور سر 

 باباش عربده میزد.چی؟ این االن چی گفت؟باباش محمد نیست پس کیه؟

جلوشو گرفتم تا بیشتر از این پشیمون نشده که سر منم داد زد. مثله اینکه دلش از من خیلی پره.یهو گذاشت 

دوید سمت در خونه.دختره ی دیوونه معلوم نیست کجا میره؟ از پشت گرفتمش اولش تقال میکرد اما بعدش 

خودشو رها کرد و شروع کرد گریه کردن. بلندش کردم ببرمش جایی که همیشه خودم آروم میشدم ولی مثله 

 .اینکه بدتر شد و زودتر میخواست برگرده

 

جلومو گرفت ساحل و رسوندم خونه رفتم سمت شرکت باربد. وقتی رسیدم خیلی ناگهانی سیامک  . 

 به به آقا تیرداد از این ورا_

 میشه بری کنار االن اصال حوصلتو ندارم+

 و بعد پسش زدم اون ور و رفتم اتاق باربد._این مسخره بازیا چین؟ادمای رسول از کجا ردمون و زدن؟
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که آروم باشی خودتون خودتونو لو دادین.رسول به آدماش سپرد که برن سر خونه زندگیه ساحل. هر   باربد:بهتر

کی هیچی ندونه رسول بهتر ازهر کسی خبر داره که ساحل ندا نیست مثله اینکه یادت رفته خودش بچه رو 

 .بهش سپرده

 نه یادم نرفته ولی اخه ادرسه ساحل و از کجا پیدا کرده؟_

که اون روز ساحل ازش بیرون اومده پرسیده.اون خیلی  + اینجور که یکی از پادوهاش میگفت از آزمایشگاهی 

 .محتات و مطمئن عمل میکنه

ساحلم زیاد حال  _ االن باید چیکار کنیم؟تا کی خونه مامان ساحل بمونیم پس ادامه ی کارا چی میشن؟االن 

 خوبی نداره میخواد همه چیو بفهمه  

خب دیگه وقتش رسیده که از همه چی خبر داشته باشه.برای رد گم کنی ادمای رسول یه مهمونی بزرگ برپا +

 .میکنم حتما باید ساحلم بیاد اونجا خودم همه چیو براش توضیح میدم

نزنه زیر همچیو بخواد که بره_   .امیدوارم 

 چرا؟نکنه بهش عادت کردی؟یا اینکه اتفاقاتی افتاده که نباید بیفته ها؟+

ن نباش به خودت فکر کن و این بازی کثیفی که راه انداختی و حاال توش گیر کردی_  .نگرا

با شتاب اومدم بیرون درو محکم کوبیدم بهم.حق نداشت تو کارام دخالت کنه رفتم سمت خونه ی ساحل و تو 

دیشب دیدم. معلوم نیست بابای عوضیش این بالهارو سرش  راه، پماد برا کبودی دستاش خریدم تازه من اینارو 

 آورده

باربد دستش رسیده. یهو خیلی بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن  .از رفتاراش معلوم بود که پیامک 

ببین حاال که مامانم همچیو فهمیده از این به بعدم هر جا برم اونم با خودم میارم.دیگه نمیخوام چیزی رو  _

 ازش پنهون کنم

نیست فردا مامانتم به اون مهمونی بیار. به هر حال حق اونم هست که بدونه ولی برا قضیه  + خیلی خب مشکلی 

 ...امین

نمیخوام چیزی بشنوم.فعال اون قضیه زیاد مهم نیست ولی همه تالشمو میکنم،تا بفهمه چقدر راحت ازم _

 .گذشت و رفت

باید همه توانمو به کار میگرفتم تا از امین متنفر شه.نمیدونم میدونستم یا نه مثله اینکه عشقشون خیلی بزرگ 

تر از این حرفاس. اما نمیخوام ساحلم مثله ندا از دست بدم هر چی نباشه بهش عادت که کردم پس باید تا آخر  

 .این بازی باشه و بعدشم همه کار میکنم تا بمونه

فرداش با کمر درد شدیدی از خواب پاشدم خب چرا دروغ بگم تاحاال روی زمین نخوابیدم به خاطر همین همه 

 .مهرهام جابه جا شدن
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صدای ساحل و می شنیدم که میخواست مامانشو راضی کنه بیاد.رفتم دستشویی،وقتی اومدم یه سفره ی خیلی 

ساده صبحانه پهن بود.نشستم پاش.هم لقممو گذاشتم دهنم،با حرفی که ساحل زد پرید تو گلوم _میخوام  

ندارم  .خودمو فردا معرفی کنم.دیگه بسه توان اینکارارو 

تو قبول کردی تا آخرش باشی حاال چرا میزنی زیر حرفات؟بعدشم اول حرفای باربد و گوش کن اونوقت هر  +

 تصمیمی که خواستی بگیر

 .مگه باربد میخواد چی بگه فوقش فقط کاراشو توجیح میکنه همین_

 .به همین راحتیاهم نیست.خیلی چیزا هس که ازش خبر نداری. االنم بهتره واسه عصر آماده بشی+

از سره سفره بلند شدم رفتم اون اتاقک کوچیکه تا لباسمو عوض کنم. میخواستم برم دیدن رسول باهاش کلی 

حرف داشتم.قبل از وارد شدن به انباری که رسول اونجا زندونی بود حسان جلومو گرفت  

 داداش خواهش میکنم ازت آروم باش. کاری دستمون ندی _

 .بیا این ور بابا نگران نباش حتی لیاقت کتک خوردن از زیر دستای منم نداره+

 :.وقتی وارد شدم رسول با لباسای خاکی به صندلی بسته بود.رفتم جلوش واستادم گفتم

 دنیا خیلی کوچیکه نه؟میگن که کوه به کوه نمیرسه ولی عاشق پیشه ها روزی بهم میرسن_

مشکل تو اینجا بود که نمیتونستی تحمل کنی که ندا منو دوست داره نه تو اصال نمیخوای بفهمی که +

کردین که فراری بشه.هم ازتو هم از   هیشکی تورو نمیخواد؟ندا چه گناهی کرد که اون بال رو سرش اوردین؟کاری 

 اون بابای بیشرفش بدش بیاد.چیکارش کردین المصبا؟؟

دیگه داشت زیادی رو مخم میرفت._ببین تو اومدی وسطو باعث خراب کاری شدیدی.با حرفات ندا رو خام 

 .خودت و بعدش از ما جداش کردی

 ندا خودش خواست با من کار کنه ولی میدونی وقتی داشتم زن خودم میکردمش به چی فکر کردم؟+

نتونستم خودمو تحمل کنم محکم یکی کوبیدم تو دهنش که یه نیشخندی زدو دوباره ادامه داد  

 ...داشتم به این فکر میکردم که__

لعنتی خفه شو.نمیخوام بدونم.   محکم تر مشتامو رو سرو صورتش فرو میاوردم و عربده میزدم:خففههههه شووووو 

 .اون به من هیچ ربطی نداره من دارم دلمو به یکی دیگه میسپرم پس دهنتو ببند

کسیم که بهش دل سپردی ساحله؟هه خیلی دوست دارم بدونم که سر اون _ باشه بابا چرا داغ میکنی؟حتما 

دختره طفلک چی قرار بیاد؟خوبه بهش گفتم از دستتون فرار کنه ولی اون باربد عوضی اونم به دام انداخت.و  

 توهم که عاشقش شدی وای به حالش

همین جور که نفس نفس میزدم بابت کتک زدنش گفتم:به تو هیچ ربطی نداره ولی بهتره بدونی تو باهاش  +

کردی  اینکارو 
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 (ساحل)

داشتم برای شب حاضر میشدم که چشمم به دو جفت چشم قهوه ی توی ایینه گره خورد. دوجفت چشمی که  

غم از توشون فریاد میزد.چیشد که اینطوری شد؟ اگه بازم میخواستم به اینا فکر کنم مغزم بخدا میترکید. پس 

 .بیخیال شدمو بعد از شونه کشیدن موهام بافتم و به یه ور انداختم

 .از لباسم خوشم میومدـ هم رنگش هم پوشیدگیش خوب بود که تیرداد واسم بعدازظهر فرستاد

تقربیا حاضر شده بود،منتظر تیرداد بودیم که باالخره اقا رسیدن  .مامانمم 

 

ببینم اینحوری که دخترا قورتش میدن   .اوه المصب چه تیپی زده.واسا 

 خب بدن به توچه

 یعنی چی که بدن االن رسما حتی به بازی شوهر منه

 .یه جدالی بین خودمو وجدان درونم داشتم از اخرم اون موفق شد و منم بیخیال نشستم جلو

 .بچه خیلی با مامانم جور شده طوری که اگه ازش میگرفتیم گریش میگرفت

 .هر وقتم به مامانم میگفتم بدش من.میگفت نه خوبه حس خوبی به این بچه دارم

چمیدونم دیگه چقدر اسرار کنم.؟تیرداد بدجور چپ چپ نگام میکرد و منم هی از تو ایینه ماشین خودمو 

 میدیدم که چیزی رو صورته یانه که دیگه کالفه برگشتم سمتش

 .چیه چرا اینقدر نگا میکنی؟چیزی رو صورتمه-

 تیردادم خیلی خشک و جدی گفت:اره

 .واع منکه همین االن خودمو تو ایینه دیدم چیزی نبودش که-

 میخوای من بردارم واست؟+

 اگه میبینش بردار ابروم نره اونجاـ-

 یه دستمال برداشت برگشت سمتم وصاف محکم کشید رو لبام

 .اها االن پاک شد. دیگه ابروتم نمیره+

بچه پرو به اون چه اصال اگه اینجوری منم کال باید لباساشو دربیارم به جاش پیرهن چارخونه بدم بپوشه که  

 .اینقدر دخترکشه

تقص برگشتم سمت شیشه و به بیرون نگاه کردم.مامان ام که کال حواسش نبود و بدجور با بچه سرگرم شده 

 .بود

 .تابرسیم اونجا نه من نه تیرداد هیچی نگفتیم .باالخره رسیدیم



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

باربد خیلی رسمی تو اون کت شلوار طوسی شیک اومد سمتون اما نمیدونم چرا وسطای راه خشکش زد. اومد  

برنمیداشت. یکی نبود بهش بگه از سن و سالت خجالت بکش مگه خودت زن  جلوتر .اماچشم از رو مامانم 

 نداری؟

مامان هم به تپه تپه افتاده بود و بچه رو داد بغل من خیلی با عجله گفت:اقای محترم میشه چند لحظه باهاتون 

 صحبت کنم؟

مگه مامان باربد و میشناخت؟نه نمیشناخت پس چرا میخواد باهاش حرف بزنه؟اومدم بپرسم کجا ولی دوتاشون 

 .با عجله رفتن

 تیرداد.تو فهمیدی اینا چشون شد؟-

 نه واال منم مثل تو+

باشه پس من یه دستشویی میرم میام-  اوک 

 مراقب باش+

 چرا؟؟-

 دوباره با دستمال نیفتم به جونت+

 .عجب بچه پرویی بودا. منظورشو همونجا گرفتم

 .الزم نکرده خودم میدونم-

از یکی خدمه ها پرسیدم فهمیدم تو باغه. واییی عجب باغ بزرگی اینجا یه جورایی شبیه بهشته ها. اومدم برم 

 :دستشویو پیدا کنم یکی از پشت دستمو گرفت فکر کردم تیرداده تو همون حالت گفتم

 .ولم کن تیرداد خودم پیدا میکنم بعدشم رژ نمیزنم که بخوای پاک کنی-

 .چه خوب!پس رژاتم پاک میکنه. عجب شوهر خوب و غیرتی خوشم اومد+

 یهو مثله جنا برگشتم یا خدااا اینکه امین .زبونم بند اومد هیجوره نمیتونستم درستش کنم.پس الل شدم

نیومدم اینجا شبتو خراب کنم.فقط اومدم تا برات ارزوی خوشبختی بکنم.من بخیل یا خودخواه نیستم که فقط -

بدون با عاشق شدنت دله یه عاشقو شکوندی.شایدم روزی   بگم با من باید باشی.نه!عاشق شدی مشکلی نیست.اما 

 .دل تو شکست

فقط اشک میریختم.هیچ جوابی نداشتم.امین فکر میکرد من عاشق تیرداد شدم اما نمیدونست االن با رفتنش دل 

 .منم همیشه با خودش میبره

 داشت میرفت که دهنم باز شد و اسمشو صدا زدم

 امین!........معذرت میخوام-

تنها جمله ی که به ذهنم رسید همین بود شاید با گفتنش بیشتر خودمو مقصر جلوه دادم ولی هیچ حرف دیگه 
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 ی نداشتم که بزنم

 .واستاد ولی برنگشت و دوباره به راش ادامه داد

 معلوم بود که گریه میکرد اما چه کاری از دست من برمیومد؟

 حتی اگه خودمم بکشم دیگه باورش  نمیشه همه ی اینا فیلمه

 .حوصله پیدا کردن دستشوییم نداشتم و یه راست برگشتم سالن

 اشکامو داشتم با دستمال پاک میکردم که یه مردی با سینی بزرگ و نوشیدنی های رنگارنگ واستاد جلوم

 بفرمایین خانم خیلی خوش اومدین-

 ببخشین اینا همشون اب میوه ان؟+

 خیر نوشیدین الکل دار هستن-

 اها پس مرسی+

 داشت میرفت که دوباره صداش کردم

 .ببخشین من یدونه بر میدارم-

با اینکه تاحاال لب به اینطور چیزا نزده بودم ولی خیلی دلم میخواست بخورم ببینم چه مزه ی داره .همیشه  

 .محمد که میخورد بیخیال از دنیا فقط میخندید و خوشحال بود چیزی که من االن به شدت بهش نیازم دارم

 پس یه راست همشو خوردم.خیلی تلخ نبودش ولی مزش قیافمو عوض کردـ

 سرمو تکون دادم تا حالم بیاد سر جاش و رفتم سمت جایی که تیرداد واستاده

تیرداد این چه ریختیه االن همه دخترا میمیرن برات-  وایی 

 بعدشم بلند شروع کردم به خندیدن

 ساحل حالت خوبه؟+

این   �🄏� هعی تعریفی نداره ولی...با انگشتام:confused:قیافمو مثل گربه ها توخودم جمع کردم:حالم؟

 اندازه رو نشون دادم و گفتم:اما اینقدری خوبم

 ..دوباره مثل دیوونه ها خندیدم ای خدامن چه مرگم شده درسته میخواستم خوشحال باشم

 ولی نه دیگه تا حدی که فکر کنن دیوونم

 تیرداد خیلی نزدیکم شد و بعدشم برگشت عقب

 چه غلطی کردی تو دختر؟مشروب خوردی؟+

 واع مگه چیکار کردم؟اصال دلم خواست بخورم ب..ه توو..چهه-

 .دیگه لحنمم یه جوری مزخرف شدش
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 .که دلت خواست اره؟یه دلت خواستی بهت نشون بدم بیا و ببین+

بعدش دستمو گرفت برد بیرون تو باغ. سر یه حوضی که دوروبرش خلوت تربود نشوندم و دستشو کرد تو اب 

 حوض

 ای..ن االاان می..خوادد ..چییکار کنه..؟؟

 یهو کلی اب پاشیده شد روم.مثل ماهی دهنم همش بازو بسته میشد

 بسه بسه خوبم تورخدا تمومش کن-

 اها خانم کوچولو االن حاالت اومد سرجاش یا نه؟+

 اره بخدا اره ولم کن روانی.ببین همه جامو خیس کردی-

 همچی میگی همه جام فقط صورت و شالت خیس شدنااا+

 برو بمیر اصال-

بلند شدم و با ناراحتی رفتم سمت سالن پسره ی بیریخت زشت.نه نه الحق و النصاف خوشگله ولی به جای اینکه 

 باهام مدارا کنه مستی از سرم بپره میشینه مشت مشت اب میریزه روم.چندش

 .داشتم میرفتم تو که مامان عصبی جلومو گرفت

 مامان:برمیگردیم میریم ساحل فهمیدی؟؟؟

 دیگه هم نمیخوام با این مردک بی همه چیز کار کنی زود کیفتو بردار بیا

 مامان چیشده چرا اینقدر اعصابت خورده؟-

باش+  بهت میگم بیا اگه هم نمیای به درک خیلی دلت میخواد کنار مرد، مرگ ارزوهات 

 چی داشت میگفت؟کجا رفت یهو چرا بدنش اینقدر میلرزید؟

 اون که االن به سواالم جواب نمیده پس بهتره از باربد بپرسم

باربد رفتن اونجا.که دیدم باربد دستش به قلبشه و روی زمین نشسته.یعنی   بدو بدو رفتم سمت اتاقی که مامانمو 

 چی شده؟چرا اینا اینطورین؟

 باربد؟باربد خان؟چیشده  حالتون خوبه؟ زنگ بزنم اورژانس؟-

تیردادو صدا بزنم  نفسای نامرتب و بدی میکشید.خیلی ترسیدم اومدم 

 

 تیـــــــ... که یهو حرف تو دهنم ماسید

 .یه نفر از پشت یه دستمال گذاشت رو دهنم.میخواستم تقال کنم که کم کم چشام رو به سیاهی رفت

 

 (از زبان معصومه)
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که باهاش برم. دیگه نمیخواست پنهونی کاری کنه.الهی بگردم برا بچم چقدر زجر کشید  ساحل خیلی اسرار کرد  

وقتی امین اونجوری گذاشت رفت. از قیافه ی پسره معلومه که عوضی نیست و صدمه ی به دخترم نمیرسونه.  

بچه که فکر کنم اسمش بارانه خیلی به دلم نشسته.جوری که احساس میکنم از گوشت وپوست خودمه . 

 خیلی عجیبه یه مهمونی زینتی و پر زر و برق موندم ساحل با کیا کار میکنه؟

بچه یکم اذیت میکرد که یه اقای شیکی اومد سمتمون.یکم که دقت کردم این باربــــــددد بووود  

بدنم داغ کرد و قلبم رو هزار زد. ازش خواستم که تنهایی حرف بزنیم انگار اونم خیلی هول شده . 

 اینجا چه غلطی میکنی؟-

 معصومه خودتی؟تو اینجا چیکار میکنی+

 .باربد از زندگیم گمشو میدونم وارد شدنت به زندگیه دخترم همش نقش ولی تمومش کن-

 دخترت؟چطور میشه؟+

 .باربد بسه .جوری وانمود نکن که انگار نمیدونی.اره دخترم یعنی دخترمون-

باربد مات و مبهوت فقط منو نگاه میکرد. خدای من یعنی نمیدونست؟اره از کجا باید بدونه اون وقتی که رفت  

 .من تازه ساحلو ۳ماهه باردار بودم اما چطوری میشه که تصادفی باهم اشنا شن

 باربد:معصومه توروخدا راستشو بگو یعنی ساحل دختر منه؟

 هرگز... اصال این فکرو نکن ماله همسر دیگمه. عمرا دیگه سعی نکن به دخترم نزدیک بشی فهمیدی+

و بعد با سرعت از اونجا دور شدم.توی راه ساحلو دیدم اونقدری عصبانی بودم که سرش داد زدم باهام بیاد اما  

 میدونم اون سرکش تر از این حرفاس و تا نفهمه ول نمیکنه اما چی رو میخواد بفهمه؟

 (امین)

 

خدای من اصال باور نمیکنم که ساحل پاک و ساده ی من چطوری خیلی راحت ازم گذشت و رفت با یکی 

دیگه.وقتی حرفای پسرو شنیدم حتی یه درصدم باور نکردم تا اینکه شناسنامه رو نشون داد . 

اون موقع بود که احساس کردم قلبم نزد. ساحل خیلی رسمی عاشق یکی دیگه شد.و منو خیلی راحت شکست.از  

همون اولشم که اون شرکتو دیدم دلم راضی نبود اینجا کار کنه اما خیلی اسرار کرد که میخواد پول دربیاره و 

کمک دست خاله باشه.اما حاال بیا ببین تموم دل نگرونیام درست از اب در اومد شد عاشق برادرزاده رییس  

 .شرکت

که به خاطر پول بودن حاال خودش صددرصد به  هه واقعا دنیای عجیبی،ساحل من که متنفر بود از ازدواجایی 

کرده.هضمش برام راحت نیست حداقل باید حرفای اخرمو بهش بزنم.جلو درخونشون واستادم   همین دلیل ازدواج 

تا اینکه تیرداد با یه ماشین خیلی شیک اومد،خاله و ساحلو سوار کرد و راه افتاد.منم پشت سرشون راه افتادم تا 
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 .اینکه به یه باغ نه نه قصری رسیدن.پس درسته که المصبا عجیب پولدارن

منتظر فرصت خوبی بودم تا ساحل تنها گیر بندازم که نمیدونم براچی رفت تو باغ. وقتی دستاشو گرفتم اصال 

 .برام مهم نبود که نامحرمیم

 .اما با حرفایی که زد و منو جای تیرداد فرض کرد کال ناامید شدم

تو طول گفتن حرفام فقط ساکت بود و اروم اشک میریخت.اخرشم ازم یه معذرت خواست و فکر کرد همه چی 

 .تموم شده.اما نه به همین راحتیا ازش نمیگذرم.حداقل باید تقاص دل عاشقمو بده

با سرعت به سمت پارکینگ رفتم.نشستم تو ماشین و سرمم گذاشتم رو فرمون.اصال نفهمیدم که تاکی گریه  

باال دیدم دوتا مرد غول پیکر ساحل رو دستاشونه دارن سوار یکی از ماشینای لیفان  کردم تا اینکه سرمو  اوردم 

سفید میکننش.خواستم پیاده شم جلوشون دربیام اما اونا قوی ترن و هم خودم هم ساحلو بیشتر به دردسر  

نشستم و وقتی حرکت کرد منم پشت سرش راه افتادم.جالبه راننده یه زن خیلی خفن و شیک  میدازم.پس 

بود.اینا براچی ساحل و گرفتن؟یعنی خصومتی باهاش  دارن یا اینکه نه حتما به خاطر تیرداد گرفتنش.به هر حال  

 .اون شوهرشه ایناهم برای باج گرفتن ازش زنشو دزدیدن

 پس کو اون ساحلی که دلش میخواست یه زندگیه اروم داشته باشه؟االن اینجوری خوبه که گروگان شده؟

تعقیبشون کردم تا رسیدن به یه معدن بزرگی که نمیدونم توش چی استخراج میکنن.شب بود پس باید تا صبح  

صبر میکردم ببینم چی میشه. اگه االن به پلیسا خبر بدم پای خودمم گیره و معلوم نیست اوناهم بتونن موفق 

 .بشن یا نه

 ..پس فقط منتظر موندم

 

 (تیرداد)

 

رفتم دنبال ساحل معلوم نیست دختره تو کدوم اتاق رفته؟وارد یکی از اتاقا شدم که  باربد روی زمین افتاده  

 .بود.یعنی چی؟دوباره حتما قلبش مشکل پیدا کرده

 .بلندش کردم سریع زنگ زدم اورڗانش.چقدر  بهش  گفتم قرصای قلبتو بخور

 یه صدای خفیفی ازش اومد

 ساححلل ددخخترمم-

 ساحل چیشده؟کجاست+

 دززرییدنشش-

 و بعد شروع کرد به سرفه کردن.یعنی چی که ساحلو دزدیدن؟چرا باید بدوزدنش؟
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اورژانس سریع اومد و باربد و باخودشون بردن.افسونم خیلی نگران و عصبی با اون پاشنه هاش روی سرامیکای  

بیمارستان راه میرفت.هر چی به ساحل زنگ میزدم جواب نمیداد.نکنه باربد واقعا راست گفته؟نه شاید با مامانش  

 .رفته

 .افسون میشه بس کنی سرم رفت-

 نگرانم میفهمی؟+

 خب باش ولی اینجوری که چیزی حل نمیشه بزار دکترش بیادـ-

 .وقتی دکتر اومد گفت که حالش بهتر و میتونیم ببینیمش

 .باربد:تیرداد ساحلو دزدیدن برو دنبالش نزار بالیی سرش بیاد

 چی داری میگی اخه چرا باید ساحل و بدوزدن؟حتما توهم زدی-

 میگم جلوی چشام بردنش.چرا نمیفهمی.تیرداد خواهش میکنم دخترمو نجات بده+

 تو واقعا توهم زدی.دخترت کجا بود اخه؟-

هیچی تو نمیدونی ولی همین قدر بدون ساحل دختر منه.بعد از پیدا شدنش همه چیو واست میگم لطفا +

 پیداش کن

 

 

 .حرفای باربد مشکوک بود پس صبر کردم تا صبح برم دم خونشون ببینم مامانش چی میگه

خیلی نگرانه  .صبح زود راه افتادم سمت خونشون .اما ساحل اینجاهم نیست و مامانشم 

 .وقتی ازش خواستم کله ماجرارو بگه چیزی نگفت و سکوت کرد

پس واقعا ساحل و دزدیدن.حاال باید چیکار کنم؟سریع زنگ زدم بع حسان و ازش خواستم دوربینای دیشب و 

بپرسه که کسی مشکوک دیده یا نه  .چک کنه و از همه خدمتکاراهم 

 .اما چیزی دستگیرمون نشد.دوربینا خاموش بودن و خدمتکاراهم از چیزی خبر نداشتن

 فقط اخر کاری یه خدمتکار مسن اومد سمتم

 پسرم من وقتی داشتم کیسه ی برنجو میبردم یه چیزی دیدم-

 .چی دیدی مادر؟خواهشا هر چی دیدی بگو+

 .یه زن و دوتا مرد یه دختره جوون که لباس زرشکی تنش بود و داشتن میبردن-

 .یه زن یعنی کی میتونه باشه

یا پالک و یادت نیست-  مادر ماشینشو 

 نه پسرم من سواده درست حسابی ندارم. اما رنگش سفید بود+
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 .حاال چیکار کنم با این اطالعات کم؟خدای خواهشا بالیی سرش نیارن.ساحل من خیلی شکنندس

 .داشتم سوار ماشین میشدم که یهو حسان گفت:تیرداد شاید نداست

 .با تعحب گفتم ندا؟؟اخه اون چرا باید ساحلو بدوزده

حسان:مگه زنه نگفت ماشینش سفید بوده خب خنگ خدا ماشین نداهم که تو پارکینگه سفیده. یادت نیست 

 ..وقتی ندا داشت میرفت سویج و همه رو داد  و باربدم ماشینشو اینجا پارک کرد

راست میگفت باربد ماشین لیفان ندا رو اینجا اورد تا جلو چشمش نباشه با سرعت همراه حسان رفتم پارکینگ  

 .اره خودشه ماشینش نیست

 .اما خوشبختانه هنوزم پالکش یادمه

 .از حسان خواستم سریع از طریق ردیاب پالک یاب ماشینو پیدا کنه

 داداش این کار حداقل دو روز طول میکشه-

 االن چی میشه؟ندا کینه ی ممکنه بالیی سر ساحل بیاره. اصال از کجا فهمیده+

 خر که نیست ادمای رسول بهش گفتن اما چاره ی جز صبر کردن نداریم.کار سختیه-

تو این دو روز رسما دیوونه شدم فکر اینکه بالیی سر ساحل بیاد مثله خوره افتاده بود به جونم . 

 حسان زنگ زد گفت که

ماشین تقریبا کنارای معدن المینییومه. اصال نفهمیدم کی حاضر شدم فقط از حسان خواستم تا وقتی که من  

که دیر نکرده باشم خبر کنه.امیدوارم   .میرم پلیسارو 

 .چنان با گاز تا اونجا روندم که نزدیک بود چند بار تصادف کنم

 .وقتی به اونجا رسیدم چشام با دیدن چیزی که دیدن از کاسه میخواستن در بیان

 

 (ساحل)

 

سرم عجیب درد میکرد و چشام سیاهی میرفت.خواستم چشمامو بخارونم که دیدم دستام بستس . 

چرا اخه؟ فکر کنم منو دزدیدن.اما  یادم اومد   چه اتفاقی افتاد؟اها 

 .یهو در باز شد و نور سفیدی اومد داخل که چشممو زد

 صدای پاشنه های کفش یه زن میومد.وقتی  اومد نزدیک تر تونستم قیافشم ببینم.اما منکه اصال اینو نمیشناختم

 شما کی هستین؟چرا منو گرفتین؟-

 خوبی ندا؟+

 .چی داری میگی ندا کیه من ساحلم-
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 .نه اسم تو نداست+

 .ولم کن روانی میگم اسم من ساحله ساحل-

 عع چه جالب پس به جای ندا باید بهت بگم ندای تقلبی که همون ساحل میشه.چطوره؟+

 یا خدا این هر کی که هست از اولش میدونسته من ندا نیستم

کین چی از جونم میخواین-  شماها 

 دیدن ندای واقعی برات سخته؟+

 ندای واقعی؟یعنی این نداست

ندا:حقته که شکه بشی چون همه فکر کردن من رفتم اما نه! من سایه به سایه دنبالتون بودم. راستی میدونستی  

 تو  چقدر بدبختی که محتاج پدر یا عشق ادما میشی؟

 چه زری داره میزنه کی محتاج اینا بود اخه؟

 حرف دهنتو بفهم من محتاج اینطور چیزا نیستم-

واقعا؟پس چرا بابامو خام خودت کردی؟از همه بدتر تیرداد شد عاشقت یعنی میخوای بگی عشوه بازی چیزی +

 هیچ کاری نکردی تا عاشقت بشه

نهههه.من از همون اولم به خاطر نقشه وارد این بازی شدم.منو تیرداد اصال همدیگرو دوست نداریم.فقط -

 .همکاریم

 هه میخوای باور کنم؟+

 میخوای باور کن میخوای نکن.تو برو خودتو جمع کن که از همه ی کسایی که دوستت داشتن بریدی-

 یهو انگار خیلی عصبانی شده باشه اومد جلو و با دستاش فکمو گرفت

 وقتی هیچی نمیدونی حرف الکی نزن.من هرگز اونارو ول نکردم اونا بودن که منو تنها گذاشتن+

 همونجور که فکم تو دستاش بود گفتم:برام مهم نیست؟فقط بگو چرا منو گرفتی؟

چونکه وقتی ندای اصلی نیست قالبیشم باید محو بشه.نمیخوام کنار تیرداد و بچم باشی+ . 

به اون میگی بچت وقتی که فقط زاییدیش؟اگه خیلی ادعای مادریت میشه نمیخواست بچتو  - بچت؟تو چطور 

 .ول کنی بری

 .فکمو ول کرد و با شتاب صندلی رو کوبید به دیوار

 .ندا:)با داد(من کسیو ول نکرددم

 بهتره اینو بکنی تو کلت اگه نه خیلی بد میشه خانم کوچولو

بعدم با شدت گذاشت رفت بیرون.اصال فکر نمیکردم روزی بخوام با ندا کل کل کنم.فکر نمیکردم که ببینمش 

چه برسه به دعوا کردن.اما یه چیزیو نمیفهمم که چرا منو گرفته؟مگه چه سودی واسش دارم؟  
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بود و نمیفهمیدم صبحه یا شب اصال امروز چندم هست؟این المصبا هم که به ادم به غیر از  اتاق بدجور تاریک 

 .اب چیز دیگه ی نمیدن

 .یهو دوباره در باز شد و یکی از مرد گنده ها اومد تو

 میخواین بهم غذا بدین؟-

 دیگه همه ی جونمو واسه این چهارتا کلمه صرف کردم

 ارع منتها از نوع مرگ و زجرش+

مگه چیکار کرده بودم که میخواستن بکشنم؟غیر از این بود که کمک کردم؟البته کمک من برای اینا مثل  

 .خنجری تیز به حساب میومد

 نداهم اومد تو نشست روبه روم

میدونی میخوام زجر و دردی که خودمم کشیدم به توهم بدم.ببینم اونوقت هنوزم حاضری تو روی تیرداد  +

 نگاه کنی یانه؟

 میخواست باهام چیکار کنه؟

مثل من زیاد اذیت نشی+  .تنهات میزارم .امیدوارم 

داشت باید همه تالشمو میکردم اما به جای اینکه بهتر بشه بدتر شد و صندلی افتاد رو   و رفت بیرون..دیگه فایده ن

 .زمین و بیشتر کمرم درد گرفت

چشام از ضعف و گرسنگی خوب نمیدید ولی یه چیزای مبهمی میدیم که یه نفرشون داشت کمربندشو باز 

 میکردـ

هعهی خدایا خودت کمکم کن.به خاطر ترس زیادی که داشتم نفسام کند و کند تر میشد و قلبم ضعیف تر  

 .میزد..ای کاش اگه بیهوش شدم دیگه هیجوقت بهوش نیام

 .اما مثل اینکه سگ جون تر اون این حرفام

 خب خوشگله از کجا شروع کنیم ها؟+

درسته یا نه ولی   همینجور که رو زمین خوابیده بودم،چشمم به یه میخ روی دیوار خورد .نمیدونستم اینکارم 

یا مامانمو چی بدم.؟پس خدایا خودت شاهد   هیچوقت نمیتونستم با یه ننگی که رومه زندگی کنم.جواب امین 

باش این خودکشی حالل حالله .هیجوقت از باربد نه نه از رسول که من وارد این کار نجس کرد راضی نیستم.  

 .خدایا خودت دیدی منو پس به امید تو

 .و دستم و کشیدم روی میخ و شدید برید فکر نکنم زنده بمونم چه بهتر

شایدم توهم زدم  ...فقط اخر کاری صداهایی مثل پلیس و اینا میشنیدم 
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 (تیرداد)

 

امین اینجا چیکار میکرد؟یعنی اونم با ندا هم دسته؟بعید میدونم اگه هر چقدرم عوضی باشه بازم ساحل و خیلی  

 .دوست داره

 .ماشینو نزدیکای معدن پارک کردم و جوری که هیچکدوم از اون کله گنده ها منو نبینن وارد شدم

 .تک تک اتاقای پایین و گشتم ولی اینجا نبود پس رفتم طبقه ی دوم

 اه لعنت اینجاهم که نیست پس کجاست این دختر؟

 دنبال کسی میگردی؟-

خدای من گوشام درست میشنون؟برگشتم سمت صدا که به معنای واقعی شوکه شدم.ندا بود ندایی که  هیچوقت 

 ازش نمیگذرم

 ساحل کجاست؟-

 هه واقعا اون دختر این قدر مهمه که اول به جای اینکه حالمو بپرسی سراغ اونو میگیری؟+

 .بهت گفتم ساحل کجاست؟ببین ندا اون هیچ گناهی نداره کاریش نداشته باش-

 ..هیچ گناهی نداره؟پس البد گناه کار منم؟تو چی میدونی تیرداد اون دختر+

 اون  دختر چی؟ولش کن بهت میگم ندا.به خدا اگه بالیی سرش بیاد زندت نمیزارم-

عیبی نداره عادت کردم به ترک شدن.اما فکر نمیکردم رفتار تو باهام اینجوری باشه. اره اقای زرنگ تو +

 بردی.تونستی عشقتو پیدا کنی.پس چرا به من کمک نکردی؟

چی بود؟  ندا اشکاش سر میخورن میومدن پایین.منظورش 

چه کمکی بهت نکردم.؟من نبودم که گفتم قید رسول و بزن.نگفتم جان من برگرد ولی تو چیکار کردی؟رفتی -

 خیلی راحت گفتی حسم به تو یه چیز بچه گونه بود بعد اون وقت از من تقاضای کمکم داری؟

قبول دارم ولی اگه یکم ازاین زرنگ بازیاتو واسه منم درمیاوردی و وقتی رسول دزدیدتم پیدام میکردی هیچ +

 .وقت اینجوری نمیشد

 .رسول تو رو دزدید؟چرا چرت میگی تو خودت خواستی باهاش ازدواح کنی-

اره من گوه خواستم اما دلیلشم میدونی؟نه نمیدونی چون باهام کاری کرد که دیگه نمیتونستم تو چشمات +

 نگاه کنم.کل رویاهام و معصومیتمو ازم گرفت کاری کرد که یه چیزی بشم از جنس سنگ.میفهمی؟

 تمومش کن کافیه دیگه.این همه دروغ بهم نبافت،ساحل کجاست؟ -

بدون من همیشه به فکرت بودم.ولی از یه جایی به بعد نتونستم وسرنوشت + باور نمیکنی نه؟باشه نکن اما 

شومی که برام رقم خورده بود و قبول کردم.سعی کردم عاشق رسول بشم ولی لعنتی همه جا بازم فکر تو،، توی  
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 سرم بود

نه واقعیت نداره نمیخواستم حرفای ندا رو باور کنم.یعنی اون به اجبار تن به خواسته های رسول داده . 

یاد حرف رسول تو انباری افتادم که میخواست بگه چطوری ندا رو زن خودش کرده ولی من المصب گوش 

نکردم.ندا چیا که نکشیده .برام مهمه ولی اما به اندازه ی یک دختر عمو دیگه هیچوقت نمیخوام به عنوان عشقم 

 قبولش کنم

 دارم بهت میگم ساحل کجاست؟-

ندا همنیجوری که اشکاشو پاک میکرد گفت:ازت توقعی ندارم که دوسم داشته باشی ولی حداقل یکم درکم کن.  

 اما منم میخوام همون کاریو کنم که با من شد کاری میکنم که دیگه اونم نتونه تو روت نگاه کنه

 .چی داری میگی لعنتی؟اون بی تقصیر ترین و معصوم ترین ادم روی زمینه-

 .منم بودم اما سرنوشت اون بدتر تموم میشه+

 چی داشت میگفت؟با ساحل من چیکار کرده ؟

که میدادن  .صدای اژیر پلیس اومد و بعدش هشدارهایی 

 .ندا:اینو بدون اصال نمیخواستم اینطوری بشه اما من هنوزم عاشقتم

که دنبالش میدویدن.ساحل،   مات و مبهوت به افرادم نگاه میکردم.به ندایی که پا به فرار گذاشت و پلیسایی 

 ساحل کجاست؟

سریع همه جارو گشتم تا اینکه به یه اتاق کوچیک ته راه رو رسیدم.اونجا سگم بزور میشه نگه داشت پس ساحل  

 .نمیتونه اونجا باشه. اما صداهای خفیفی از تو اتاق میومد

باورم نمیشه ساحل غرق تو خون رو زمین دراز کشیده بود و زیر لب ناله میکرد.این عوضیا باهاش چیکار  

نداشتم و ازشون  کردن؟سریع بلندش کردم و تا ماشین دویدم.اصال وقت جواب دادن به سوال های پلیسارو 

 .خواستم فقط ندا رو بگیرن

 ....تو دلم اشوب بدی بود.تا خود بیمارستان باسرعت زیاد روندم

 

 

 .وقتی رسیدم از پرستارا کمک خواستم که زودتر بیان .حتی اوناهم از دیدن ساحل غرق خون ترسیدن

به سرعت برانکارد و سمت اتاق عمل حرکت میدادن. و یکی از پرستارا به یکی دیگشون گفت سریع دکتر و خبر  

 .کن

 .نزدیک سه ساعت منتظرم و باربد هم با معصومه مامان ساحل االن رسیدن

 معصومه: دخترم چیشده ؟توروخدا راستشو بگو
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 خواهش میکنم اروم باشین.هنوز توی اتاق عمله وچیزی معلوم نیست.فقط باید صبر کنیم_

 .و دوباره خیلی بد شروع کرد به گریه کردن.هر چقدرم باربد سعی داشت آرومش کنه محل نمیداد

 .یهو با یه نفرت خاص برگشت سمت باربد و پیرهنشو گرفت

 همش تقصیر توئه.نبودت یه جور دردسر داشت بودنتم باعث مرگ دخترم میشه+

 ..معصومه خواهش میکنم اینطوری نگو ساحل_

 .برگشت منو نگاه کرد و حرفشو خورد

 بیخیال اصال جدال بین این دوتا مهم نبود مهم ساحله که معلوم نیست چه بالیی سرش اومده

 .دکتر اومد بیرون

 دکتر:همراهان خانم فروزش

 سریع پریدم جلو و گفتم.:من همسرشم.چیزی بدی اتفاق نیافته که نه؟

 لطفا شما بیاین اتاق من_

مامان ساحل همونجور که شدید گریه میکرد پرسید:خانم دکتر توروخدا بگین حال دخترم خوبه.هر چی شده به  

 من بگین من تحملشو دارم

 :دکتر:مادر خواهش میکنم اروم باشین.چیز خاصی نیست و بعدش برگشت سمت من

 شما زودتر بیا_

اتاقش شدم+   .بله خانم دکتر همین االن میام و بعد راهی 

 همینجور که میرفت پشت میزش بشینه گفت:.همسر شما بیماری قلبی چیزی داشتن؟

 خیر برای چی میپرسین؟_

 ...ببینید اقا اصال نمیتونم امید خوبی بدم.ایشون از چند جهت اسیب دیدن و بیشتر از لحظات جسمی+

 ببخشین خانم دکتر. حال روحیش خوبه؟_

اون دیگه بستگی داره که به هوش بیاد.وضعیت ایشون اینطوره که مهره کمرش و گردنش اسیب دیده.رگ  +

دست به شدت پاره شده و خون زیادی  ازش رفته. همینجورم که دیدین عملش خیلی طول کشید.چون از همه 

باشیم.شما تا به حال مورد تنگیه نفس یا  بدتر قلبش هست که ضربان درستی نداره و باید منتظر ازمایشاش 

 کندی نفس هاشو ندیدین؟

کم کم یه چیزایی یادم اومد.اون روز مهمونی که با پسر سیامک تنها تو اشپزخونه بود یا وقتی که سوار ترن  

 هوایی شد.اون دکترم  میخواست همینو بهم بگه ولی چرا ساحل نذاشت؟

نیست اصال نذاشت بفهمم که _ خانم دکتر بله این اتفاقات براش افتاده اما همیشه میگفت خوبم یا مشکلی 

 .مریضه
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قلبش ضربان خیلی بدی داره و نمیدونم دقیقا کی میتونه دوباره مثل ساعت بزنه.هر چه سریعتر نیاز داریم به  +

 . پیوند قلب

ساحل من اینهمه درد داشته و هیشکی نمیدونسته.یهو یاد حرف ندا افتادم که گفت همون کاری که باهاش شده 

 .سر ساحلم میخواد دربیاره

 خانم دکتر شاید ندونین اما گروگان گرفته شده بالیی سرش نیومده دیگه نه؟_

 خدا خدا میکردم بگه نه چون ساحلم نابود میشد اونکه گناهی نداشت

 خیلی جالبه مگه ایشون همسر شما نیست؟دقیقا چند وقته ازدواج کردین؟+

 حدودا نزدیکای چهار ماه_

 .با این حال ایشون هنوز بکارتشون سالمه و واقعا جای تعجب داره+

خبر خوبی دادین_  خدای شکرت خیلی ممنونم خانم دکتر واقعا 

ساحل من که به خاطر عفتش رگشو برید اما حاال از گلم پاک تره و این قضیه منو خیلی خوشحال میکنه. ندا .

به هدفش نرسید و به موقع به داد ساحل رسیدم.دکتر که همینجور گیج و منگ به خوشحالی من نگاه میکرد 

 :گفت

 ..اقا حال شما خوبه؟میگم ایشون همسر شماست اما

 .اوه تازه منظورشو گرفتم پس بگو چرا اینقدر تعحب کرده

 .بله ما هنوز باهام رابطه ی نداشتیم_

 .اهان به هر حال زودتر دنبال قلب براش باشین اگه نه نمیتونم امید بدم که کی به هوش میاد+

بیرون. حتما باید از ندا شکایت میکردم داشتم میرفتم سمت در که   ناراحت بابت این موضوع از اتاق دکتر اومدم 

 .برم کالنتری باربد جلومو گرفت

 .باربد:حق نداری از ندا شکایت کنی بزار خود ساحل به هوش اومد واگه خواست شکایت کنه

چی داری میگی؟ساحل ممکنه اصال به هوش نیاد اما اون باید تقاص کاری که با یه ادم بیگناه کرد و پس بده_ . 

 بهت گفتم نه یعنی نه+

 چرا اخه معصومه خانم چی اونم از حق دخترش نمیگذره_

فکر کن+  .اونم نمیخواد. ببین تیرداد با گرفتن ندا چیزی درست نمیشه منطقی 

نمیخوام منطقی باشم .معلوم نیست ساحل زنده میمونه یا نه بعد تو حرف از منطق میزنی؟_  

 

اصال حال و روز خوبی نداشتم.روزام بدجور سپری میشد.یا همش تو بیمارستان پیش ساحل بودم یاهم دنبال  
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قلب میگشتم.خیلی سعی کردم اما همشون میگن باید تو صف باشی .نمیفهمن که زندگیه یه ادمی که نمیدونم 

 .کی عاشقش شدم به همین المصب بستگی داره

حتی خواستم از راه غیر قانونیشم قلب بگیرم اما به قول باربد شکالت که نیست هر جا باشه . 

از دستش خیلی عصبانیم نمیدونم چرا هنوز اینقدر پافشاره واسه شکایت نکردن از  ندا.حتی جالبیش اینجاست  

ساحلم نمیخواد از کسی که باعث به خطر انداختن جون بچش شده شکایت کنه که مامان  . 

کار هر روزم شده نگاه کردن ساحل البته از پشت شیشه . خیلی کم میزارن برم تو و ببینمش . 

 .هر وقتم میرم حالم یه جوری میشه نزدیک به  ۱۰۰  تا دستگاه به قلبش وصله و تنفس کافی نداره

 

روزا از دستم رفته اما فکر کنم تقریبا ۲ماه هست که دنبال قلبم و هنوز نتونستم پیدا کنم.خیلی سخته که۲ماه 

 .کسی که خیلی دوسش داری و نبینی یا حتی نتونی باهاش حرف بزنی

 .بازم مثله همیشه ساحل و میدیم که باربد کنارم واستاد

 رفتارات،حرکاتت همش از صد ورزخی معلومه که ساحل و دوست داری+

 .اره خب راستش دیگه نمیتونم اسم حسمو بزارم عادت-

اینو داری که بخوای دوباره به کسی دل + خوبه اینکه تونستی ندا و فراموش کنی خیلی خوبه.اما امادگی 

 ببندی؟

 .نمیدونم اما حاال که دلمو بهش بستم.حتی تو این مدتم که رو این تخته بیشتر عاشقش شدم-

 .حقیقتی هست که نمیدونی اما چون اتیش عشقو تو چشات میبینم بهت میگم+

 معلومه که یه چیو ازم پنهون میکنی.حوصله دنبال گشتن نداشتم گفتم خودت قشنگ میای میگی-

 سرمو از رو شیشه برداشتم برگشتم سمتش

 بگو میشنوم-

 ساحل دختر منه.واست اصال  سوال نشد چرا وقتی قلبم گرفت گفتم دخترمو نجات بده؟+

 چی داری میگی؟اره واسم سوال بود اما فکر کردم حالت خوش نیست-

نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه اما اون دخترمه. قضیش خیلی مفصله منم وقتی معصومه رو تو مهمونی  +

 .دیدم فهمیدم اما اصال نمیدونستم که اونم وجود داره

 .واضح  حرف بزن.یعنی تو شوهر معصومه و بابای ساحلی؟منکه باورم نمیشه+

کجاست؟اینجاست که نداهم خاهر ساحل و بچه ی منو معصومس-  از همه جالب تر میدونی 

 . دیگه داشت بیش از اندازه الکی حرف میبافت بهم

باربد بیخیال من شو اصال حوصله ندارم .پس افسون اونوقت این وسط  چیکارش؟توروخدا دست از این مسخره -
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 بازیتات بردار

حق داری باور نکنی . گفتم قضیش مفصله ولی حتما باید گوش بدی. حدودا ۲۱ ساله پیش ندا ۳سالش  +

بود.زندگی خوب و ابرومندانه ی با معصومه داشتم.احساس میکردم خوشبخت ترین ادم روی زمینم.تا اینکه سر 

یه کاری با بابای افسون اشنا شدم. کار میکردم و افسونم خیلی جلو چشمام رژه میرفت.تا وقتی باباش خواست 

 ..بمیره . از من خیلی خوشش میومد و خواست که دامادش بشم و وارث نصف ارثش

گرفت.نمیدونم چرا اما با معصومه سرد شدم و بیشتر وقتمو برای  هرس و طمع واسه پول زیاد جلو چشمامو 

 .افسون میزاشتم. فکر میکردم ادم کثیفیم که دارم به زنم خیانت میکنم اما افسون یه چیز دیگه بود

تا وقتی که فهمیدم بچه دار نمیشه.میدونستم اگه یه بچه داشته باشیم همه ارث به اون میرسه چونکه تنها نوه  

 .محسوب میشد.از افسون خواستم تا به همه بگه از کشور خارج شدیم و وقتیم برگشتیم با یه بچه برگردیم

فکری به ذهنم نمیرسید.هرگز خانواده ی افسون بچه ی سر راهی قبول نمیکردن . پس مجبور شدم ادم اجیر 

کنم که ندا رو از معصومه بدوزدن.هیچوقت زجه هاشو واسه از دست دادن ندا یادم نمیره که ادمام فیلم گرفته  

خیلی بی تاب بود،مخصوصا اینکه گفتم بفرستنش این ور اب. جایی که   بودن و چطوری گریه میکرد..ندا اوایلش 

خودمون بودیم. بدبختی اینجا بود که خیلی شدید به معصومه عادت داشت اما چون هنوز ۴سالش بود خیلی زود  

با افسون کنار اومد.چند روز بعدش برگشتیم ایران و به همه بچمونو نشون دادیم.اوال باور نمیکردن تا اینکه 

 .ازمایش خون ازش گرفتن و فقط الزم بود بفهمن که پدرش منم

به خاطر افسون و ناگفته نمونه ییشترش به   ندا روز به روز با تو که تنها یادگاری برادرم بودی بزرگ میشد.من 

کنار گذاشتم ولی از تو نمیتونستم بگذرم.اما باور کن من اصال نمیدونستم که معصومه اون  خاطر پول خیلیارو 

 .موقع ساحل و باردار

 .و بعدش ریز شروع کرد به گریه کردن.خیلی متحیر بودم از شنیدن واقعیت و گریه کردن باربد

 تو چیکار کردی؟زجری که به معصومه و ساحل دادی نابخشودنیه-

میدونم به خاطر همین میخوام براشون جبران کنم. معصومه که از من متنفره اما به ساحل میگم که  +

 ...باباشـــــ

نکن.سعی نکن با ندونم کاریات ساحل منو بشکنی یا ناراحتش کنی. اون هرگز پدری بی فکر - اصال اصال اینکارو 

 .مثله تو رو قبول نمیکنه

 . و بعد رامو کج کردم رفتم سمت محوطه ی بیمارستان. روی یکی از اون نیمکتا نشستم

فکرم مشغول بود. خدایا واقعا عظمتتو شکر که چطوری ادما رو امتحان میکنی  اما ازت فقط یه چیز میخوام به  

 ...هوش اومدن ساحل
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خانم که خیلی مظلوم   روی نیمکت خوابم برد، تقریبا نصفه شب از خواب پاشدم. رفتم داخل بیمارستان،معصومه 

دقیقا مثل ساحل خوابیده بود. خدایی باربد چطور تونست؟اخه تونستن هیچی چطور دلش اومد.دیگه این قضیه  

 .که ساحلم دختر عمویه منه بیشتر حالمو یه جوری میکرد که نمیدونم چه حال مزخرفیه

 .از همون روز اول که دیدمش نمیخوام بگم فهمیدم نه اما چشماش خیلی برام خاص بودن

که من فهمیدم بیماریه قلبیشم به باربد رفته اما چون خیلی ناشناخته و خفیف بوده االن تازه فهمید.   تا اینجایی 

رفتم بازم پشت شیشه و حرفای همیشگی. ازش خواستم بلند بشه و دوباره با هرس صدام بزنه، یا غذاهای  

خوشمزش که اب دهن هر کسیو راه میدازه درست کنه.دلم حتی برای بازی کردنش با بارانم تنگ شده. راستی  

 .اصال اون کجاهست؟فکر کنم پیش باربد باشه

باران گذاشت. اما حتما دلیل قشنگی داره. دلم برای خندیدناش که   همیشه یادم میرفت ازش بپرسم چرا اسمشو  

خیلی راحت دل ادمو شاد میکرد یا حتا اون طرز ذول زدنش بیش از اندازه دلتنگیمو زیاد کرد. هیچوقتم طمع  

 .لباشو تو بوسه ی اول هر چند به زور و اجبار فراموش نمیکنم

پس چرا برنمیگردی؟چرا وقتی که این قلب المصبم واست کوبید تو قلبت ضعیف شدو تنهام گذاشتی. اخه  

 چرا؟؟؟

خیلی حالم بد شد. خواستم برگردم که یهو خط روی مانیتور هی بدتر از قبل میشد و صدای بوقش داشت کسی 

 .که بهش دل داده بودنمو ازم میگرفت

لعنت بهت ندا. لعنت به خودتو اون شوهر عوضیت. لعنت به همتون.دیگه به گریه کردن افتادم. هیچوقت اشکم 

 .واسه کسی غیر از مادرم رو زمین نریخت

 یعنی کی ساحل اینقدر برام ارزشمند شد که واسش گریه هم کردم؟

کلی پرستار و دکتر رفتن تو اتاقش و دستگاه شوک به قلبش وصل کردن.لعنیتا اروم تر ساحلم بدنش خیلی  

  .ظریفه.اما اونا اصال گوش نمیدادن و بدتر از قبل شوک وارد میکردن

 ...دکتر واستاد

 ..پرستار کنار رفت

و پرده ی سفیدی که روش کشیده شد قلبمو مچاله کرد و انداخت سطل اشغال.،سر خوردم روی زمین و شاهد 

 .زجه های خیلی دلخراش معصومه شدم

معصومه:)با گریه( توروخدا دخترم نرو. منو تنها نزار. چطور دلت میاد؟ اصال دلت واسم نمیسوزه که بعد تو چیکار  

 کنم
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با یه التماس خواستی میگفت، که دلمو به اتیش کشید  همه ی اینارو 

اما اگه میخواست گوش کنه که به حرفای من توجه میکرد و برمیگشت. دکتر اومد بیرون و تسلیت گفت:خیلی 

 ....متاسفام پیوند قلب دیر انجام شد و مریضـــــــ

 

 ادامه حرفشو با باال و پایین اومدن سینه ی ساحل خورد.باورم نمیشد یعنی او.ن ز.ند.ه ب.ود؟؟؟

 

دکترم تعجب کرد و سریع به پرستارا گفت: زود باشین مثل اینکه شوک االن روش تاثیر گذاشته. سریع دستگاه 

 .اکسیژنو بهش وصل کنین تا از دست نرفته

 ��و منو معصومه مات و مبهود به ساحل بی جونی که روی تخت باالو پایین میشد نگاه کردیم

 

 (ساحل)

 

 . خیلی بد خوابی میدیم همش نور سفید و سیاه باهام قاطی بودن

 .یهو یه شوک خیلی بزرگی جوری که سینم باال رفت بهم وارد شد

نمیتونستم انگار یه چیز صد کیلویی روم بود  .خیلی ترسیدم و خواستم زودتر پاشم.اما 

 

تر میشد. مغزم هیچ فرمانی غیر از خوابیدن نمیاد.  بدجور قلبم میکوبید. و هر لحظه دنیام تاریک و تاریک 

 صداهای مبهمی میشنیدم مثل صدای مامان، مگه من کجام؟

 

خیلی چشمام میسوخت. اروم الی چشمامو باز کردم و با مامانم که چشماش از اشک پر بود روبه رو شدم. و  

کنارشم باربد و تیرداد و این ورم رعنا و شوهرش مرتضی واستاده بودن. یعنی چی مگه من چم شده؟خواستم 

 .حرفی بزنم اما تشنگی اصال امونم نداد

 ا..بــــــ-

 .فقط تونستم همین یه کلمه رو بگم

سریع با یه دستمال لبابو خیس کرد انگار که جون گرفته باشم پرسیدم:من کجام؟ که مامان   

قربونت بشم اصال نترس مادر من پیشتتم  مامان:الهی 

ایینجا؟-  چراا منوو اووردین 

یادم میومد   مامان انگار که دوباره داغ دلش تازه شده باشه شروع کرد به گریه کردن. کم کم یه چیزای مبهمی 
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 .مثل دزدیده شدنم اما توسط کی؟ اون لحظه ی که رگمو بریدم خوب یادمه اما نمیدونم کی نجاتم داد

 ...چه خبره ؟چرا هیشکی هیچی نمیگه دارم ازتون میپرسم چرا منو اوردین بیمارستان-

 .دوباره قلبم گرفت و اخ بلندی کشیدم. و سریع دکتر اومد باالسرم

قلبت مشکل داشته ماهم پیوندش زدیم منتها اوالش یکم اذیتت  دکتر:اروم تر گلم چرا سروصدا میکنی؟شما 

 .میکنه اما بعدش خوب میشی.فقط باید مراقب باشی

دستمو اوردم باال هنوز جای زخم رو رگم بود رو کردم دکتر و گفتم:پس این چی؟ببینین خوب یادمه دزدیدنم 

 اما همه چیز گنگه واسم دوست دارم بدونم چی شده؟

 دکتر:عزیزم من هیچی نمیدونم فقط میدونم شما عمل سختی داشتی االنم اروم باش تا بدتر نشدی

 .و رفت بیرون

 اتاق خالی شد و هیشکی غیر از تیرداد نبود

 .تو حتما میدونی چه خبره میخوام بشنوم-

 ..ساحل بهترکه اروم باشی ببین من+

 نمیخوام بهانه ببافی اگه چیزی نداری برای گفتن پس برو بیرون-

به شدت پاچه گیر شدم و هیچکس و نمیخواستم ببینم. دوست داشتم بدونم که چی شده اما همشون یه چیزو 

 ازم پنهون میکردن

 

خیلی خسته بودم اینجور که میگفتن قلبم پیوند خورده بود اما با کی؟من االن دارم با قلب کدوم ادمی زندگی 

 میکنم؟؟

 معلوم نیست مرد، زنه؟اصال جوونه یا پیر

حالم اصال خوش نبود و به شدت قلبم میسوخت. اونم به اندازه من بی تابه.دارو ها خواب اور بودن و زود خوابم  

 .برد.خوابای بدی دیدم. خواب دیدم یه زن منو دزدیده

اینا چرا حقیقتو  اون...ندا نیست؟یعنی ندا منو دزدیده؟دیگه احساس میکنم به طور کامل همه چیزو فهمیدم اما 

 قایم میکردن و نمیگفتن؟

 

 (تیرداد)

خیلی خوشحال بودم که چشماشو باز کرد. اون روزی که از مرگ برگشت دکتر خیلی تاکید کرد که پیوند قلبشو 

جدی بگیریم تا دوباره از دستش ندیم. منم هر جوری دنبال گشتم اما انگار نه  انگار، هیچا نبود و خیلی اعصابمو  

 خورد میکرد
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یه هفته از مرگ ساحل گذشته و بازم هم زندگیش به اون دستگاه وصله.تا یه پسر تقریبا  ۱۷ساله تصادف کرد و 

 .اوردنش بیمارستان

شدت به سرش ضربه وارد شده بود و بعد از عمل هم زنده نموند. خیلی دلم برای خانوادش سوخت. پدرش که   به  

انگار تو دوساعت اندازه ی ده سال پیر شد و مادرش هم اروم و با سوز اشک میریخت. خوشبختانه پسر طفلک  

قبل از مرگش که میخواستن ببرن اتاق عمل وصیت کرد اعضاشو ببخشن و تا دو روز دنبال کارای اون بودم تا  

  .بتونم قلبشو برای ساحل بگیرم

خدا با گرفتن جون یک ادم دوباره زندگی و به ساحلم بخشود. اصال یه حکمتی بود که چرا بیارنش این  

 .بیمارستان

 .خداروشکر کردم و ازش خواستم بهشون صبر بده

ساحل بهوش اومد و چیز زیادی یادش نبود اما به شدت بی تابی میکرد، و نمیخواست هیچکسو ببینه. خیلی 

نگرانش شدم و خواستم باهاش حرف بزنم اما منم نخواست. اصال برا چی باید میخواست مگه از عشقو عالقم 

 نسبت به خودش خبر داشت؟

 دو دوزی گذشت و معصومه خانم همش پیشش بود. تا اینکه بلند شد به داد و بیداد کردن

کرد متنفرم. از همتون متنفرم که بهم نگفتین. متنفرم که زندگیمو - ازش نمیگذرم. از اون عوضی که اینکارو 

 داشتین تباه میکردین متتتننفرممم

کرده؟جوری عربده میزد که دیگه معصومه خانمم نمیتونست   خدایا یعنی قضیه رو فهمید که ندا باهاش اینکارو 

 جلوشو بگیره.وقتی با شنیدنش اینجوری شده اگه حقیقت اینکه باربدم پدرشه بشنوه چیکار میکنه؟

 وقتی اروم شد معصومه خانم با گلویی بغض گرفته اومد بیرون

پسرم تو باهاش حرف بزن میگه تا از ندا شکایت نکنه اروم نمیگیره.تو که خودتت حقیقتو میدونی، میدونی  +

 ...که ندا خاهرشه و دختر من. اگه پلیسا به این جرم بازداشتش کنن

 دیگه  نتونست ادامه ی حرفشو بزنه و بلند زد زیر گریه

نکنین.من باهاش حرف میزنم اما شماهم بهتره برین خونه استراحت کنین. - مادر خواهش میکنم اینکارارو 

 خیلی خسته شدین خدایی نکرد اتفاقی واستون نیفته

 .نه خونه که اصال نمیتونم برم .،میرم نمازخونه یکم دعا کنم+

 معصومه خانم رفت منم وارد اتاقش شدم

 خب ساحل خانم چطوره؟چرا کمپوتاشو نمیخوره ها؟-

راسی ساحل چرا اون شب شهربازی بهم نگفتی. میدونی چقدر نگرانت شدم. ساحل راستی بارانو ندیدی اینقدر  

 بزرگ شده که خدا میدونه
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 .تو طول حرفام فقط ساکت بود و از پنجره بیرون و نگاه میکرد

تو این مدت چیکا که نکشیدم  رفتم جلوتر:ساحل؟توروخدا جوابمو بده. میدونی 

برگشت سمتمو گفت:به خاطر عشق عوضیه تو این بال سرم اومد. من هیجوقت نمیخواستم برای زندگیم چیزی  

که االن اینقدر ارومه حاال ببین این قلب معلوم نیست واسه کیا میتپیده   .از بقیه ی ادما تو بدنم باشه اما 

 .االن بهترین فرصته تا بتونم از امین متنفرش کنم. به هر حال اون روز اونجا بود

 ...ببین ساحل فقط ندا مقصر این جریانا نیست. اون روز یه نفر دیگه جز ندا+

 اون روز چی؟به غیر از ندا دیگه کی میتونه باهام دشمن باشه-

 راستش ساحل نمیخوام حالت بدتر بشه+

 . روی تخت نشست و منتظر تو چشام زل زد چقدر دلم برای این چشای هم رنگ قهوه تنگ شده

 داشتم همینجور نگاش میکردم که سرشو انداخت پایین

 نمیخوای بقیشو بگی؟حالم االن خوبه بیشتر از این بدم که حقیقتو نمیدونم+

 اونجا... امینم بدو-

 :ساحل تو صدم ثانیه قیافش تغییر کرد و رنگش پرید

نمیکنه+  .نه نه این ممکن  نیست اون هیچوقت با من اینکارو 

 ممکن نیست میفهی؟

 و شروع کرد اروم گریه کردن

 . توروخدا اروم باش نزار پشیمون شم که بهت گفتم-

 تیرداد یعنی اون به خاطر کاری که اصال من نکردم باهام اینجوری کرد؟+

خیلی اهسته سرشو گرفتم تو سینم اونم اروم اشک ریخت جوری که لباسم خیس شد. واقعا سخته که بفهمی 

چقدر عشقت عوضیه. اما واقعا امین همدست ندا بود؟اگه هم نیست مهم االنه که ساحل اینجوری فکر کنه .... 

 (ساحل)

 

که حرف نمیزنم و از دستش خیلی   دیگه همه چیو میدونستم و به شدت اعصابم خورد شده بود. با مامان 

 .دلخورم. البته اونم تقصیری نداره

دیگه نمیخوام از ندا شکایت کنم چون به قول تیرداد امینم اونجا بوده وپاش گیره. اصال باورم نمیشه که چطور 

کرد. چطور دلش اومد به من صدمه بزنه؟  باهام اینکارو 

کما بودم  یه جورایی ته دلم یه حس خیلی گنگی مثل نفرت نسبت بهش پیدا کردم. اینجور که میگن دوماه 

 بعدشم قلبمو  از دست دادم پس چطوری میتونم متنفر نباشم؟
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داشتم فکر میکردم که در اتاق زده شد. فکر کردم تیرداد یا مامانه چون اونا همیشه میان، اما رعنا دیدم رعناست.  

 بهترین دوستم که از همه چی خبر داشت

 رعنا:به به خانم خانما حالت خوبه خاهری ؟

 .خیلی خوب شد اومدی دلم واست تنگ شده_

 خب حاالکه اینجام پس بگو ببینم چه خبرا؟+

 ...هیچی واال همه خبرا دست تویه که_

 .یکم مضطرب به نظر میومد

 رعنا؟چیزی شده؟_

 نه زیاد مهم نیست نگران نشو+

 اوکی. راستی تو میدونی قلب کی تو سینم میتپه؟_

اینجور که فهمیدم یه جوون ۱۷  ساله بوده و به خاطر تصادف ضربه مغزی به سرش وارد شد و مرده. خدا _

 .رحمتش کنه. خدا اونو از آسمون واسه نجات تو فرستاد

 .واقعا خیلی ناراحت شدم.خدا صبرشون بده+

به شدت رفتم تو خودم ،من قلب یه پسر جوون رو تو سینم داشتم. نمیدونم تاحاال عاشق هم شده که اینجور  

 .دیوونه وار میتپه یا نه؟

 .رعنا خواست یه چیزی بگه که دکتر اومد تو اتاق. شرط میبندم این امروز یه چیزیش هست

 ...دکتر:خب عزیزم شرایطت همش نرماله، قلبتم عالی میزنه

 .سریع وسط حرفش پریدم:قلب من نیست. دستم امانته

دکتر:اها باشه هر جور که دوست داری فکر کن. اما باید مراقب امانتیت باشی. غذاهای مقوی بخور. اصال ندو، و 

 هیجان و استرس هم 

 .کامال ممنوع. من توصیه های الزم و به همسرت گفتم حتما مراقبت هست

 

کی شوهر کردم که خودم خبر ندارم؟  همسرم؟من 

بازی تموم شد. همه چیز به پایان رسید و دیگه هیچوقت نمیخوام با هیچکدومشون روبه  اهان تیرداد و میگه اما 

 .رو بشم

خنگولو نگا انگار واقعا باورش شده  اما چند وقتیه تیرداد بهم خیلی توجه میکنه دقیقا از وقتی که به هوش اومدم. 

 که شوهر منه. هه ولی اگه باشه چی؟
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 .منم بهش یه حسی ناشناخته دارم اما صدرصد عشق نمیتونه باشه.شاید عادتیه که این چندوقته باهام بودیمه

 رعنا:خاهری کجایی؟حواست نیستا

 .ببخشین داشتم فکر میکردم_

 .ببین ساحل میخوام بهت یه مطلب مهمی بگم+

 .از همون اول معلوم بود. بگو میشنوم_

 راستش نمیدونم از کجا شروع کنم اما همه ی اینا تقصیر منه+

 .یه عان ترسیدم که رعنا هم همدست اونا باشه

 نگو که واسه ندا کار میکنی؟_

نه نه اصال. من خودمم قربانی شدم. اون روزی که شهربازی بودین.، اون ادما اومدن مکانیکی و ازم سراغتو +

گرفتن.منم نم پس ندادم. داشتم تعمیرگاهو با خاک یکسان میکردن منم مجبور شدم بگم که اونجایین    

 

االن یادم اومد. اون روز رعنا هم از تعمیرگاه بهم زنگ زد و حالمو پرسید. اما اون عوضیا ادرس خونمونو از کجا  

 پیدا کردن؟

توروخدا از من که ناراحت نیستی؟واقعا شرمندتم. مجبور شدم به جون مرتضی تحدیدم کردن+ . 

مهم نیست. گذشته رفته. توهم به فکر عشقتی همه به فکر عشقاشونن. ازت ناراحت نیستم فقط خیلی خستم _

 .میخوام بخوابم.. بیزحمت مامانمم صدا کن

 باشه عزیزم خوب بخوابی.بازم منو ببخش و رفت+

حتما باید به مامان میگفتم تو فکرم چی میگذره اونم به احتمال زیاد قبول میکنه. انشاهلل که قبول کنه. چون از 

 هر کس زخم دیدم و دیگه تحمل ندارم...

 

 مامان بعد چند دقیقش اومد اتاقمو گفت:جانم مادر با من کاری داری؟

 اره بشین مامان خیلی مهمه باید به دقت گوش کنی باشه؟_

 باشه مادر همین که میخوای باهام حرف بزنی برام بسه+

 .الهی بگردم من چیکار کردم باهاش؟که اینقدر ذوق زدس

 مامان من کی مرخص میشم؟_

 فکر کنم دو روز دیگه برا چی میپرسی دخترم؟+

 .ازت میخوام که یک روز زودتر مرخص بشم اما بدون اینکه هیچکس هیچی بفهمه_

 خدا مرگم بده. اتفاقی افتاده؟چرا بی خبر بریم+
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مامان بخدا خستم. دو رو برمون پر شده از آدمای خطرناک. احتیاج به آرامش دارم. تو خودت که بهتر  _

 .میدونی. دیگه توان اینکه همه استرس داشته باشمو ندارم

 نمیدونم چی بگم هر جور که تو  راحتی.اما میخوایم کجا بریم؟+

 یادته یه دوست داشتی اسمش چی بود؟ اومم.. اها یادم اومد اکرم_

نداریم+  اکرم؟اونکه ساری میشینه و خیلی وقته باهم ارتباط 

 خب بهش زنگ بزن بگو میخوایم بیام. توروخدا مامان جای دیگه ی به ذهنم نمیرسه_

 دختر خب اون دوست دوران دبیرستانمه، اخه  چطور ممکنه منو هنوز یادش باشه+

بودین و به خاطر باباش مجبور شدن برن؟ پس حتما تورو یادش میاد_  .مگه نمیگفتی دوست صمیمی 

 ..باشه من بهش زنگ میزنم فقط به تیرداد نمی+

 .نع. مامان میگم هیشکی یعنی هیچکس حتی اون_

 نمیدونم چرا اینکاراتو میکنی؟اون واقعا پسر خوبیه میتونه کمک کنه+

 .نمیخوام.اگه دوست نداری خودم تنها میرم_

نه مادر نگران نباش نمیگم.یکمم پول پس انداز کردم. واقعا دوتاییمون به تنهایی و آرامش نیاز داریم+ . 

 

خودمم پول ته کارتم داشتم. اونقدری بود بتونیم بریم سفر، وسایلمو جمع کردم خواستم با دکتر حرف بزنم یه  

هم مرخصی بده.اونم وقتی از سالمتیه کاملم مطمئن شد امضا کرد که مرخصم. از اونم خواستم به   روز زودتر ب

دکتر خوبی بود فقط یه کالم گفت: همسرت پس چی؟  هیچ کس نگه. واقعا 

 .منم گفتم: اون شوهر من نیست. اما خودم بهش خبر میدم

 .یکم متعجب شد اما حتما فکر کرده توهم زدم

 وسایلم و جمع کردم و خداروشکر تیردادم نبود پا پیچم بشه و راحت کارامو انجام دادم

 .مامان بلیط اتوبوس گرفت برا فردا

 شب شد تیرداد اومد اتاقم

 خوبی؟+

 .اره بهترم پس فردا مرخص میشم.دیگه حالم از اینجا بهم خورده_

 .خوبه همیشه خوب باشی+

 تیرداد تو به من حسی داری؟_

گردنش تیک صدا داد اورد باال چون خیلی یهویی پرسیدم بدبخت شوکه شد. واقعانم چه   سرشو سریع جوری که  

 .سوال چرتی پرسیدم خاک تو سرم
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 چرا میپرسی؟+

 .هیچی ولش همینجوری. فقط دوست داشتم بدونم_

که بدونی؟+  خیلی واقعا مشتاقی 

 .اوومم.. یکم اره اگه نبودم که نمپرسیدم_

 

 چشم دوختم به دهنش خیلی دلم  میخواست نه نگه نمیدونم چرا ولی میخواستم که دوسم داشته باشه.

 (تیرداد)

 

 .ساحل از وقتی این قضیه رو فهمید قبول کرد که دیگه از ندا شکایت نکنه

خیلی باهام بهتر شده و بود حرف میزد.دیگه گله ی نداشت وفقط یکم با مامانش سروسنگین بود . 

 .شب رفتم پیشش و براش میوه بردم. ولی با سوالی که پرسید احساس کردم گردنم شکست

 

 .صاف بهم زل زد و ازم پرسید دوستش دارم یا نه

موندم چی جواب بدم؟یعنی تو این مدت دستمو خوند که عاشقشم؟به قول باربد اونقدری مثل دیوونه ها برخورد  

 میکنم که همه میفهمن. خودم خودمو لو میدم

 .اما جواب االن مهمه . اگه بگم اره که کال باید قیدشو بزنم، هنوز مونده تا اون عاشقم بشه

 ....ولی اگه بگم نه فکر میکنه هیچکس نمیخوادش،چه اون امین چه من

خدایا چی باید میگفتم که اون موقع مامانش مثل فرشته ی نجات نازل شد. منم سریع بلند شدم تا ایشون 

 بشینه

 .با اجازتون من میرم شما مادر دختر و تنها بزارم_

بیرون.گر گرفته بودتم و رفتم سمت دستشویی به صورتم اب زدم  .و سریع از اتاق اومدم 

 یعنی گفتن احساساتت به عشقت اینقدر سخته؟

 خسته و بی حال برگشتم خونه اینجوری نمیشه

فردا حتما بهش میگم هر چی باداباد. یا میزار میره و قلبمم تیکه تیکه میکنه یا میمونه و باهم قلبامونو یکی  

 .میکنیم

صبح زود از خواب پاشدم طبق عادت همیشم قهوه جوش رو گذاشتم و منتظر موندم تا درست بشه. یاد اولین  

 .دیدارمون افتادم چطوری با ترس پیرهنمو تمیز کرد.اون دختر از همون اول دل منو لرزوند

 .بعد از خوردن قهوه راه افتادم سمت گل فروشی و گلی که خیلی دوست داشت و براش گرفتم



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 .گل ارغوانی.. دقیقا مثل خودش، زیبا و کمیاب

به بیمارستان رسیدم. استرس عجیبی ته دلم داشتم.ای کاش دیشب بهش میگفتم که نفسم به نفساش بنده . 

 ...در اتاق و باز کردم

 اما با تخت خالی روبه رو شدم، یعنی چی؟ساحل کجاست؟

 رفتم پیش دکترش

 خانم دکتر همسر من کجاست؟تو اتاقش نیست_

که تو همسرشی؟+  مطمئنی 

 این دیگه چه حرفیه براچی میپرسین؟_

 .ایشون همین چند دقیقه پیش مرخص شدن رفتن+

 رفتن؟اخه کجا_

 دکتر پرونده هارو گذاشت رو میز پذیرش،برگشت سمت من

 واسه همین میپرسم که همسرشی یا نه؟اقای محترم شما باید اینو بدونی نه منی که دکترشم+

 توروخدا خانم دکتر خواهش میکنم بگین. حتما یه مشکلی پیش اومده که بی خبر رفته_

نمیدونم فقط تنها کمکی که میتونم بهت بکنم دادن پالک تاکسی که گرفتنه چون مال بیمارستانه راحت  +

 .میشه فهمید کجان

 . پالکو گرفتم تشکر کردم.و با سرعت روندم سمت خیابون

  .به تاکسیا دقت میکردم و پالکشونو میدیدم.دیگه داشتم ناامید میشدم که تونستم پیدا کنم

ساحل سرشو به شیشه تیکه داده بود.انگار تو این دنیا نیست. تعقیشون کردم. اونا داشتن میرفتن ترمینال اخه 

 اونجا چیکار دارن؟

نکنه میخوان برن ولی جایی برای رفتن ندارن. صبر کردم تا پیاده شدن. ساحل مضطرب بود و همش اینور  

 اونورشو نگاه میکرد.انگار که دنبال کسی باشه اما کی؟

 (ساحل)

 

وقتی دیشب بهم جواب نداد و هر کاری کرد تا فرار کنه فهمیدم هیچ حسی بهم نداره. حداقل اگه دوسم داشت 

 .شاید به این سفری که تهش معلوم نیست نمیرفتم

 اما االن چی؟

 .هیچ دلخوشی ندارم

 دوستم که اول از همه لومون داد
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کرد  امینم که باهام اونکارو 

 تیردادم که دوستم نداره

 .فقط من موندمو مامانم. این شهر شلوغ با این ادما دیگه جای خوبی برای نفس کشیدن نیست

 .کولمو با بغض برداشتم و زیپشو بستم انداختم پشتم

همه وسایالم خالصه شده بودن تو یک کوله پشتی. خودم نمیخواستم چیز زیادی بردارم.اصال خدایا حکمتتو 

 شکر چرا این همه گرفتاری سر من؟

 .دیگه حوصله نام بردن بدبختیامو نداشتم و سریع اتاق نحس کذایی رو ترک کردم

مامان داشت خرج بیمارستان رو تصویه میکرد. و بعدش باهم تاکسی گرفتیم سمت ترمینال. نمیدونم چرا حس  

 .عجیبی داشتم. خیلی دلم میخواست االن یه نفر باشه که بهم بگه نرو، برگرد

 .اما کی؟.هیشکی

 .مامان کرایه رو حساب کرد و پیدا شدم. خودشم زودتر رفت تا بیلطارو بده و منتظر باشیم تا حرکت کنه

احساس میکردم یکی پشت سرمه اما وقتی برمیگشتم هیچکس نبود. چرا دروغ بگم ولی یکمکی ترسیدم. واال  

 کم بال سرم نیومده

داشتم میرفتم و ترجیح دادم اصال به پشت سر برنگردم تا مشکلی پیش نیاد. که یهو کولم توسط یه نفر به عقب 

 .کشیده شد

 وقتی برگشتم با کمال ناباوری به تیردادی که اشفته روبه روم بود زل زدم 

 تیرداد:نرو

 .همین. چه کوتاه اما تاثیر گذار

ولی من هنوزم دلم میخواد این شهرو با ادماش ترک کنم. مگه فقط منتظر این کلمه نبودم پس چرا االن بازم 

 نمیخوام بمونم؟؟

 من:تیرداد تو اینجا چیکار میکنی؟

تو بهتره که جواب بدی؟چرا اومدی اینجا؟میخوای کجا بری؟ساحل منو دیوونه نکن برگرد ببینم باهم حرف +

 میزنیم

و تو هین همین حرفاش دستمم دنبال خودش میکشوند. که داغ کردم و با شتاب دستمو از تو دستای گرم  

 اتشینش بیرون اوردم

تو چیکارمی اصال؟به توچه که میخوام برم. اره خسته شدم دلم نمیخواد نه تو نه هیچکس دیگه رو ببینم. فقط  -

 .میخوام تنها باشم

 ....ساحل من+
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 توچی؟هاع تو چی؟-

 

 ..من..دوس..ت داررم+

 

 .کال موندم.انگار که یه چیز عجیب و غریب شنیده باشم .چشام اندازه گردو شدن

 چییی؟دوسم داری؟-

 .به خدا اره اونقدری که فکر رفتنت دیوونم میکنه+

چرا اینقدر واسم مهمه؟نکنه منم دوسش داشته   خوشحال باشم یا ناراحت.اصال  داشتم چی میشنیدم؟نمیدونستم 

 باشم؟نه نه اصال امکان نداره من هیچ حسی بهش ندارم

برم-  تمومش کن تیرداد.بزار با دلی اروم 

 گور بابای رفتن اصال نمیخوام بری+

 متاسفم-

 داشتم برمیگشتم که از دستم گرفت

 اصال برات مهم نیست که یه نفر دیوانه وار دوستت داره؟+

گاهی اوقات ادما به خاطر کسایی که دوستت دارن و دوسشون داری، میرن.معذرت میخوام که نتونستم  -

 ...بمونم

حلقه ی که روز اول به خاطر بازی دستم کرد و در اوردم گذاشتم کف دستش. و کولمو انداختم رو پشتم و رفتم 

 سمت اتوبوسی که صدا میزد

 تهران ساری زود بیا که جا نمونی

 .داشتم سوار میشدم که دوباره، نگام با نگاه غم الودش یکی شد

 .دیگه تحمل نداشتم و سریع سوار شدم

تو کل راه فقط نگام خیره به بیرون بود. مامان هم برام کلی از دوستش میگفت و از غذاهای شمال تعریف 

 .میکرد

 یعنی دیگه نمیبینمش؟ تا کی قراره اونجا باشیم؟

حالم خیلی خرابه، اما وقتی به دریا و جنگل فکر میکنم ته دلم یه حس خوبی پیدا میشه ... 

 

کرد.جوری که تو روز   باالخره رسیدیم و دوست مامان یا بهتره بگم همون اکرم خانم یه استقبال خیلی گرمی ازما 

 ..اول احساس کردیم خونه ی خودمونه
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 یک سال بعد

 

 اقا احمد بی زحمت ایناهم بگیر با بار قبلی حساب کن.االن تا گیالسا تازست بردار ببرـ دیگه گیرت نمیادا

 .احمد اقا:چشم ساحل خانم میدم شاگردم حساب کنه خدا بده برکت

 

خب خداروشکر اینم تموم شد یه معامله ی عالی. از وقتی اومدیم اینجا شدم کمک دست عباس اقا شوهر اکرم 

جون. همه چیز خوب پیش میره، یه دختر دارن دریا،واقعانم اسمش بهش میاد به خاطر چشماش که ادم از 

دیدنشون لذت  میبره. یا داداشش دانیال وای یادم نمیره اوال چقدر ازش میترسیدم احساس میکردم چه گند 

اخالق پاچه گیریه ولی برعکس وقتی شناختمش فهمیدم چه ادم مهربون و خوش قلبیه.اینا شدن خانوادم و به  

خاهریم و دانیالم شده  شدت بهشون عادت کردم،.دریا خاهرم حتی بعضیا به دلیل اسمامون فکر میکنن واقعا 

 .برادرم. واقعا حس قشنگیه

 

 خب االن وقت بیکاریه و منم اینطور موقع ها کجا میرم؟ 

معلومه دریا. اصال المصب به ادم انرژی خاصی مثل مورفین تزریق میکنه. و با اینجا اومدنم خیلی اروم و سرزنده 

 میشم

 .کفشامو دراوردم و خودمو سپردم دست ساحلی که اروم خورشید و نگاه میکرد

 ساحل؟+

 برگشتم، دوباره خودش بود. چقدر از دیدنش خوشحال میشم

 .جانم-

 .موهامو که باد اورده بود جلو صورتمو کنار زدم تا قشنگ تر ببینمش

 خیلی دلم برات تنگ شده+

 ..منم-

 پس...پس چرا رفتی؟+

 نمیدونم فکر کردم بهترین کار همینه-

 به نظرت بهترین کار زجر کشیدنه؟+

راست میگفت من هرروز بدون اون زجرکشیدم. دقیقا از همون روز اولی که سوار اتوبوس شدم، نگاش هیچوقت 

 یادم نرفت

 برگشتم نبود. مثل همیشه که توهم زدم، اون دیگه نمیاد و من خیلی با خودم بد کردم
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 درسته هر روز ادعای خوب بودن میکنم اما فقط به خاطر مادرمه اگه نه که از درون خرابم

 :broken_heart:نمیدونم چیشد که یهو یه دختر آروم با یه درون داغون شدم

 .اما راضیم با دیدن عکساش تو صفحه ی شخصیش. بازم دلم طاقت نیاورد و شمارشو گرفتم

 بعد چنتا بوق برداشت جلوی دهنمو گرفتم تا صدای گریم نره

 .الو بفرمایین+

-... 

 الو بیکاری؟برو بابا+

چه مظلومانه روی شن های دریا اشک ریختم. یاد وقتی افتادم که اسممو مسخره کرد،نمیفهمم کی اینقدر   و من  

 عاشقش شدم؟

 .شاید از وقتی که ترکش کردم

تو این یک سال تونسته بودیم یه خونه ی خوب و کوچیک پیدا کنیم واسه زندگی  برگشتم خونه پیش مامان 

 .کردن

 

 سالممم من اومدم-

 :صدای مامان  از تو اشپزخونه میومد که میگفت

عزیز دلم. دستاتو بشور غذا بریزم برات+  خوش اومدی 

 باشه، مامان راستی از خاله چه خبر؟چندوقتیه که خیلی زنگ میزنه-

 همینجور که حرف میزدم رفتم دستشویی یا صورتمو بشورم. چون مامان خیلی تیزه وسریع میفهمه گریه کردم

 .هیچی چیز خاصی نیست+

 .مشکوک میزد معلومه نمیخواد بگه منم اذیتش نمیکنم تا خودش بیاد

 

شب شد و مامان داشت بافتنی میبافت برا من که سردم نشه. الهی قربونش بشم. منم داشتم فیلم میدیم که صدا  

 .تلفن بلند شد

 خاله بود، یعنی چی دیگه این وقت شبم ول نمیکنه

 .برام جالب اینجاست که با اون پاش بلند شد رفت حیاط تا حرف بزنه

 منم از اونجایی که کرم فضولی درونم رخنه کرد دنبالش رفتم

 چی داری میگی مریم؟ میخوای دست دخترمو بگیرم بیام دامادی پسرت؟؟-

+.... 
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 خب معلومه که ساحل قبول نمیکنه این چه حرفیه که میزنی؟-

+.... 

باشه ایشاهلل-  نه یعنی نه ببخش خاهر ولی مبارک 

 

کرد االنم راحت داره زن میگیره و منو اینجا با یه حس  امین داره ازدواج میکنه. لعنتی خائن اول باهم اونکارو 

عجین نسبت به یه نفر ول کرده. نکه برام مهم باشه نه فقط دلم میسوزه واس خاطر خودم.که چیشد اینطوری  

 .شد

 

 .مامان غمگین داشت برمیگشت تو خونه که سریع رفتم اتاقم

 .گوشیمو برداشتم به خاله زنگ زدم

 .الو خاله سالم.میخواستم بگم ما میایم منتظرمون باشین-

 

 .و قطع کردم اصال حوصله شنیدن حرفاشو نداشتم

 فقط به دو دلیل میخواستم برم

 .یک مامانم، دوشم بابت صحبت کردن با امین

بیرون  گوشی به دست اومدم 

 مامان مامان کجایی؟بیا واست خبر خوب دارم. تو بهم نگفتی ولی من بهت میگم... مامان  -

 مامان

 وسط اشپزخونه افتاده بود و تکون نمیخورد

 ماااااامااااااان...

 

 .نگام خیره شد به سنگ قبری که باد خاکاشو جابه جا میکرد

 تو که میگفتی نمیری، میگفتی دوتاییمون تا ابد پیش هم هستیم

 پس چرا رفتی؟اینقدر راحت باید تنهام میزاشتی مامان

 دیگه گریه برام کافی نبود و اخرا جیغ میکشیدم

 چراااااا؟

 .خدااااا صدامو میشنوی

 رو کردم اسمونو و بلند تر داد زدم
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 میشنوووی؟

 :و بعدش اروم با خودم گفتم

نه نمیشنوی اگه شنیده بودی که االن وضعم اینی که هست نبود. بابا داشتم، مامانم هنوزم میخندید و با کسیم 

 .که نمیدونم چی شد عاشقش شدم ازدواج میکردم

که داشتم نشد. به جاش مامانمم ازم گرفتی. خدایا تو داری امتحان میکنی تا انتقام   ولی هر کدوم از رویاهایی 

 میگیری؟

 ولی هر چی که هست بسه دیگه توانشو ندارم. جون منم بگیر، راحت شم از دست این بی معرفتیای زمونه

دیشب کذایی مامانم به طور ناگهان سکته کرد و همونجا مرد. حتی امبوالنسم دیر رسید و من مامانمو از دست 

 .دادم

 خاله کنارم نشست

 دخترم تسلیت میگم+

 نمیدونم چرا میخواستم دق و دلیمو سر یکی خالی کنم

تسلیت میگی ها؟ تو باعث مرگ مامانم شدی.، تو بهش زنگ زدی و هر لحظه به اتیش کشیدیش با دومادیه  -

 پسرت،

 .پسرت و یه جوری گفتم تا بفهمه اصال واسم ارزش نداره

باش. عمرش همینقدر بوده+  خاله اروم 

 از اینجا برو برووووو-

 .اما دوباره بغض من المصب شکست و تو بغل کسی که فکر میکردم باعث مرگ مادرمه اشک ریختم

 

 خیلی خوابم میومد به  قول مامانم ادم وقتی گریه میکنه خوابش میاد

 مامان تو که میگفتی هیچوقت اشکای مرواریدت نباید زمین بریزه پس االن چرا خودت باعث دلیل اشکام شدی؟

 .دیگه جونی واسم نموند که گله کنم و اروم خوابم برد

 

 خانم اونجارو پذیرایی نکردین

 .صدای اکرم جون بود که به چه چیزایی توجه  میکرد.من مادرمو از دست دادم اونوقت اون به فکر شکم مردمه

 .واال حاضرم شرط ببندم نصف این جمعیت واسه پذیرایش اومدن اگه نکه هیچکس مامان منو اینجا نمیشناخت

 .اون نصف دیگه هم از تهران اومده بودن و دست شونم درد نکنه
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سرخاک امین و دیدم با یه دختر تقربیا هم قد و قواره ی خودم با چادر. دختر قشنگیه پس حتما همین قراره  

 .زنش بشه

فاتحه خوند و بعدش رو کرد سمت من  :امین اومد کنارم نشست و اول واسه مامان 

 الزمه که باهات حرف بزنم

 درسته ازش متنفر بودم ولی الاقل به حرفاش که باید گوش بدم

 میشنوم-

 .اینجا نمیشه حداقل به حرمت خاله اینجا نه+

 بلند شدم و خاک رو لباسمو تکون دادم. رفتم زیر یه درختی که سایه داشت واستادم

 خب حاال میشنوم-

 ساحل واقعا متاسفم. درکت میکنم منم واسه مرگ بابا همینجور شدم+

داشتی.من چی که بی کس شدم-  تو اون موقع هنوز مامانتو 

 کی گفته بی کسی؟ برگرد تهران پیش خودمون+

 اصال  در این موردم نمیخوام بحث کنم. همینجا میمونم و نیازی به حمایت هیچکدومتون ندارم-

 .لج نکن ساحل+

 .میگم نه. االنم اگه حرفات اینا بودن برم-

 :ساکت نگام میکرد، منم رامو کشیدم داشتم میرفتم سمت خونه ی جدید مامانم که گفت

من دوستت داشتم. اونم خیلی زیاد، هر شب تورو تو خواب کنار خودم تو لباس عروس میدیم اما سرنوشت بد  +

 تا کرد. االنم هنوز طاقت دوریتو ندارم

 برگشتم سمتش

 خجالت بکش. االن به یه نفر تعهد داری پس تمومش کن-

میدونم اما من عاشقش نیستم. فقط چون خیلی اخالقاش، حرکاتش حتی قیافشم شبیه توئه گرفتمش. اونم +

 به اجبار مامانم

 این کارت اوج حماقته، اون بدبختم نزن عاشق خودت کن که بعدش بهش لطمه بزنی+

 من کی تورو اذیت کردم؟-

  .اقارو نگا کن

 بحث کردن با این بشر بی فایده ترین کاریه که االن انجام میدم

بیخیال اصال تو عالی. اره مشکل از من بود که عشق واقعیمو پیدا کردم. توام برگرد تهران به کارت برس- . 

 شوهرت کجاست+
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شوهرم؟تیردادم؟ راست میگفت واقعا کجاست؟چیکار میکنه؟چی میخوره؟لباس گرم تنش میکنه یا مثل اون 

 موقع ها هنوزم تو سرما با تیشرت راه میره؟

 قطره اشک سمچی که از چشمم چکید رو پاک کردم

 به تو ربطی نداره. فقط از اینجا برو.امیدوارم خوشبخت شی-

 .و رفتم سمت خاک مامان، نشستم و دوباره به بخت سیام زار زدم

 (۶ماه بعد)

از سر باغ اومدم و یه دسته گل رز قرمز خریدم. رفتم سمت مزار مامانم.کال هر روز کارم همین بود. برم پیشش و 

براش تعریف کنم. اونم با حوصله گوش میکنه. بلند شدم و خودم تکون دادم ـ کل کارای امروزمو   

 .اینجا چقدر خاک داره مامان. خوبه هر روز میام گالب میریزم رو قبرت تا گرمت نشه و این خاکا روتو نپوشونن-

 .اشکامو با دستمال پاک کردم و رفتم سمت خونه اکرم جون

این مدت اونجا زندگی میکنم. به دلیل خرج دفن وکفن، پذیرایی و این طور چیزا مجبور شدیم خونه خودمون رو 

بفروشیم. چون اصال دلم نمیخواست دستم پیش کسی دراز باشه. به خاطر همون آواره موندم و اکرم ودریا  

 .التماس کردن که برم پیششون. منم جایی رو نداشتم برم و به خاطر همین شدم جزوی از خانوادشون

 خواستم کلید بندازم تو در که صدای عباس اقا رو شنیدم

چه برسه به یکی دیگه-  یعنی چی زن تا کی میخواد اینجا باشه؟من نون این دوتا بچه هم به زور درمیارم 

 اکرم:توروخدا مرد اروم تر کسی نشنوه اون بدبخت که بزور دوقاشق غذا میخوره کجاش خرج اضافه ی.؟

 من نمیدونم زن یا بهش بگو کار کنه پولشو دربیاره یا هم بره پیش خانوادش-

دستمو جلوی دهنم گذاشتم تا صدای گریم بلند نشه. ببین مامان همش تقصیر توئه که منو تنها گذاشتی. 

 تقصیر توئه که بهم میگن بدبخت، بهم میگن اضافه

اخه االن من چیکار کنم؟اینجا که کار پیدا نمیشه. کل سال بی برکتی بوده هیچکدوم از شالیزارا خوب محصول  

ندادن. اگه هم بخوام برم شهر که اونجا به قول اکرم تک و تنها گیرم میدازن و دیگه معلوم نیست چه بالیی سرم 

 .میاد

 سر خوردم کنار دیوار. خدایا باید چیکار میکردم؟

جرقه ی تو ذهنم خورد که پاشم برم تهران. حداقل اونجا میتونم کنیزی کنم، ولی بقیش چی؟کجا زندگی 

 کنم؟با چی شکممو سیر کنم؟

نه ولی اگه اینجاهم بمونم هر روز زیر نگاهای عباس اقا اب میشم.خودمم میفهمم که سربارم تو خونشون اما  

نبودم. حاال که از زبون خودشون شنیدم چاره ی ندارم جز رفتن  .مطمئن 
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شب تقریبا ساعتای دو اروم بلند شم وسایلمو جمع کنم. سعی کردم بیشتر لوازمات مهم و بردارم . 

 .دریاهم که ماشاهلل خوابش خیلی سنگینه بمب بترکونن بازم بیدار نمیشه

تصمیممو گرفتم میرم تهران بقیش با خدا. اون باالس که هوای بندهاشو داشته باشه، پس منم میبینه و کمکم 

 .میکنه

 .ساکمو برداشتم و اروم اومدم تو حیاط.ماشاهلل خانوادتن خوابشون سنگین بود

 اومدم از الی بوته ها رد شم که یهو صدای دانیال اومد

 کی اونجاست؟+

 صاف مثل دزدا دستامو بردم باال برگشتم سمتش. مگه این خواب نبود؟

 با چراغ قوه نور انداخت رو صورتم

 ساحل تویی؟+

 جان من هیچی نگو توضیح میدم-

 روی سنگای کنار باغچه نشستیم

 کجا داشتی میرفتی این وقت شب دختر؟+

 مانتمو دادم باال تا خاکی نشه

 تهران-

 چیی؟؟+

ترسیدم. کجاش تعجب داره؟ میخوام بگردم پیش خانوادم-  واع 

 خب چرا؟+

 نمیدونم دلم براشون تنگ شده. االنم بیلط گرفتم دیرم میشه-

 اخه بی خبر؟+

 .اینجوری بهتره دانیال. مرسی داداشی که این مدت هوامو داشتی. به مامانم سر بزن نزار خاک بخوره-

 .خیالت تخت خاهری. مواظب خودت باش+

 .ازش سریع  خدافظی کردم و برای بار اخر به مزار مامانم سر زدم

 .دارم میرم مامان. احساس میکنم سرنوشتم تو تهرانه، برام دعا کن. دلم برات خیلی تنگ میشه-

ترین جاست  .شب قبرستون خیلی ترسناک بود اما با وجود مادرم روشنایی 

 .توی اتوبوس فقط ۱۰نفر نشسته بودن. خوبه باز این موقع تونستم بلیط بگیرم

 خانم خانممم زود پیاده شو+

 چشامو مالوندم. چه زود صبح شد، بلند شدم
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 ببخشین اقا دستتون درد نکنه-

 .چقدر دلم واسه تهران تنگ شده

 

هوا بوی نم بارون میداد. نزدیکه یک سال و نیم هست که تهران و ندیدم. حتی بوی تیردادم استشمام میکنم. 

 .حداقل دیگه میدونم  اونم تو این شهر نفس میکشه و همین برام بسه

با کالس که نمیدونم اسمش چی بود چنان بوقی زد، زهرم ترکید  همینجور که دوروبر و نگاه میکردم یه ماشین 

 اخه وسط خیابون جا قدم زدنه؟خدا شفات بده+

بعدشم گازو گرفت رفت و ابای تو جوب پاشید روم. ولی چقدر صداش شبیه تیرداد بود. حتی استایلشم مثل 

خودشه اما نه امکان نداره تیرداد من اینقدر خشن و بداخالق نیست، شایدم مثل همیشه توهم زدم . 

جایی نداشتم برم اما دور خونه خاله هم یه خط قرمز کشیدم، تصمیم گرفتم برم تعمیرگاه پیش رعنا، الاقل اون  

 .بی گناه ترین قربانی این ماجراست

 ..اما نبود

 :وقتیم پرسیدم مرده جواب داد

 .اوو خانم اونا االن یک سال هست که تعمیرگاه و به ما فروختن و رفتن+

 .یک ساله که رفتن؟ حاال چیکار کنم

بود.زنگ درو زدم خیلی   مجبور شدم برم دم خونه ی باباش ادرسشو از بچگی حفظم. یادش بخیر چه دورانی 

 .منتظر موندم تا از اخر باز شد، رعنا با صورتی متحیر زل زد به من

بزنی بیاد تو؟خسته ی راهم-  نمیخوای این دوست قدیمیتو طارف 

 نگاش چرخید رو خودمو ساکه دستم.انگار قفل دهنش باز شده باشه شروع کرد به فحش دادن

کثافت عوضی کدوم گوری بودی؟دلم برات خیلی تنگ شده خیلی گاوی چرا بی خبر رفتی؟گمشو بیا تو تا به  +

 .حسابت برسم

 

خونشون خیلی عوض شده بود، از روی قاب عکس دیوار فهمیدم که اونم مثل من بی کس شده و پدرشو از 

 .دست داده مادرشم تو بچگی مرد.ولی حداقل شوهرش مرتضی هست که هواشو داشته باشه

 خب میشنوم.، بنال ببینم کجا بودی این همه مدت؟+

 قضیش خیلی مفصله-

 خب گوش میکنم+

 .چایی  رو گذاشت جلوم و روبه روم نشست
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 ....نمیدونم از کجا واست بگم-

 .و شروع کردم به گفتن

 رفتنمون به ساری و از مرگ مامانم تا اوارگیم همشو دونه به دونه توضیح دادم.که دیدم یهو پرید بغلم

 .الهی بمیرم دختر تو چه زجری کشیدی+

خودمم نفهمیدم کی گریم گرفت. فقط نتونستم حسم نسبت به تیردادو بهش بگم، اون یه جورایی رازی بود بین 

 ...منو قلبم

 

تاشب باهم درد و دل کردیم و اشک ریختیم. اقا مرتضی هم اومد و از دیدن من هم متعجب شد هم خوشحال. 

 میگفت که دیگه رعنا تنها نیست و حوصلش سر نمیره

یه هفته مثل برق و باد گذشت و من هر روز بی تاب تر از دیروز میشدم. رعنا نمیزاشت به هیچی دست بزنم  

میگفت تو مهمونی بگیر بشین. اما دیگه خوردن و خوابیدن بسه این طفلی هاهم تا یه حدی میتونن  منو تحمل 

 :کنن. رعنا رو صدا زدم

 جانم بگو+

 ببین رعنا میخوام برم دنبال کار، جایی سراغ داری؟-

 ....اخه+

 ...هیس هیچی نگو از همون اولم قصدم این بود بیام اینجا کار کنم. تا بتونم یه خونه بخرم و-

باشه هر کاری میخوای بکن ولی واسه خونه طبقه باال خالی هست. مرتضی واسش مستجر پیدا نکرده یه +

تو بشو مستجر ما، پول پیش و اجاره و ایناهم هر موقع داشتی بده  .فکری دارم اوممم 

 .اشک تو چشام حلقه زد ازاین  همه محبت

خریدم بخش اگاهیاشو دیدم.االن نزدیکه دو روزه فقط داشتم زنگ  صبح زود از خواب پاشدم و رفتم روزنامه 

میزدم ولی مگه به همین راحتی کار پیدا میشد؟ نا امید گوشی رو انداختم تیکه دادم به تخت که چشمم رفت  

 ...روی یکی از روزنامه هایی که ندیدمش

 

برش داشتم، روی یکی از اگهیا نوشته بود) نیازمند یک خدمتکار برای منازل مردم در یک شرکت معتبر. از 

 طرف یاران نظافت همراه با حقوقی عالی.( 

چشام داشتن در میومدن این یه فرصت خیلی خوبی بود. فوقش اوال کارگری میکنم ولی بعدش به یه جایی  

میرسم، همه ی ازخونه اول شروع کردن، منم یکی مثل اونا.خوشحال رفتم پیش رعنا تا بهش خبر بدم، ولی اون 

 :ناراحت نگام کرد
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 میخوای کارگر خونه مردم بشی؟+

 .مگه چیه خیلیم شغل خوبیه تازه شرایطشم عالیه-

 .نمیگم که بده، میگم بخدا معصومه جون رازی نیست دستای دخترش زبر بشه+

 دوباره بغض نشست تو گلوم

نبودش. بلند شدم رفتم حیاط - این حال من همش تقصیر اون هست. اگه االن زنده بود وضعم اینی که میبینی 

  .تا تماس بگیرم.اوناهم فردا ساعت۷ ازم خواستن اونجا باشم

 

 روی صندلی نشسته بودم چقدر شلوغ بود یعنی حداقل یه بار شانس باهام یاری میکنه منو قبول کنن؟

 ساحل فروزش+

 بله -

 بفرمایین داخل+

 .داخل اتاق رفتم و با یه پیرمرد مثل میرغصب روبه رو شدم

 بشین+

 :نشستم و داشتم اتاقشو نگاه میکردم که گفت

 سابقه کاری داری؟+

 نه-

 چی ؟ بلند تر+

 نه ندارم-

 مدرکت چیه؟+

 دیپلم-

 با خودم گفتم واع مگه واسه کلفتی خونه مردمم مدرک الزمه؟ولی مثله اینکه الزم بود

 .بلدی خونه برق بندازی؟ شرکت ما با سابقست و ادمای تازه وارد نمیخواد+

 .چیزی نگفتم تا یه فرم بهم داد

 پرش کن و همه ی شرایطتو بنویس که چرا به این کار احتیاج داری، ماهم بهت زنگ میزنیم+

 .تمام اوضاع االنمو نوشتم و وقتی نوبت به اسم پدر رسید خط تیره گذاشتم

ه. رعنا قیمه درست کرده بود سالم کردم داشتم میرفتم که با کفگیر جلومو گرفت  فرمو تحویل دادم برگشتم خون

 دختر تو نمیخوای این لباس مشکیارو از تنت در بیاری؟+

 نه بهشون عادت کردم-
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 عجب لجبازی ساحل، حداقل یه دستی به صورتت بکش+

 .راست میگفت از وقتی که مامان مرد، اصالح نکردم. اما کال خدادای ابروهام و صورتم کم پشت بود

فرداش برداشت منو به زور برد ارایشگاه محلشون ، اونم تا جایی که تونست روم کار کرد. میخواست اگه شده 

 یکم از سر موهامم رنگ کنه ولی خب جواب من یک کلمه بود."نه"، از بس عاشق رنگ مشکیم

 .ماشاهلل دختر چه ناز شدی، االنم گم میشی میای بریم بازار چهار دست لباس واست بخرم+

 .خواستم مخالفت کنم که چنان دستمو محکم فشار داد خفه خون گرفتم

 .لباسای شاد قشنگی خریدیم و شب از بس خسته بودیم یه راست خوابمون برد

 صبح کله ی سحر گوشیم زنگ خورد،اخه کدوم خری این موقع زنگ میزنه؟

 بله-

 خانم فروزش+

 فرمایش-

 از،شرکت یاران نظافت تماس گرفتم+

 هم اینو گفت پریدم

 بله بله خودم هستم بفرمایین-

یکی از مشتریای خوبمون با شرایط شما قبول کردن که براشون کار کنین.امروز لطفا تشریف بیارین تا +

 .باهاتون اشنا بشن

 بله حتما خودمو زود میرسونم-

خوشحال بلند شدم تا حاضر شم، این جور که زنه میگفت، وکیل مشتریشون منو انتخاب کرده. یعنی ببین یارو  

 چقدر مهمه که وکیلش کاراشو میکنه. واال خدا شانس بده

 زودی حاضر شدم و راه افتادم. وقتی رسیدم منشی صدام زد تا برم تو اتاق،که یه خانمی جلومو گرفت

 ....سالم عزیزم خوبی؟ بهنوش فارابی هستم وکیل اقای+

 که صدای همون پیرمرد میرغضبه از پشت اومد

 خانم فارابی مگه من نگفتم بزارین کارای اداری و انجام بدم بعد معرفی صورت بگیره؟+

 رو کرد سمت من:شماهم بفرمایین داخل

 .فارابی:بله من عذر خواهم پس بیرون منتظرم

رفتم داخل اتاقشو و کلی برگه امضا کردم که اگه وسطای کار ، کارو ول کنم باید کلی خسارت بپردازم. هم یکی  

 .نیست بهشون بگه عاقا دارین خدمتکار استخدام میکنین. دانشجوی هوافضا که نیستم

 :فارابی بعد تموم شدن کارا خودش خواست تا منو برسونه. تو ماشین نشسته بودیم که یهو گفت
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 ..خب عزیزم اول از همه با من راحت باش و بهنوش صدام بزن بعدشم+

 ببخشین میتونم یه سوالی بپرسم؟-

 اره حتما+

 چرا منو برای مستخدم قبول کردین؟-

-.طبق شرایطی که داشتی.راستش ماهم دنبال کسی بودیم که هم کار و بلد باشه و هم واقعا نیاز داشته باشه+

 اهان. ولی من سابقه ی کاری ندارم

 .+میدونم اما همینکه میتونی یه دوروبرو جمع کنی و غذا بپزی کافیه

 -خب  من قرار واسه کی غذا بپزم؟

 +برای ....

 .یهو یه ماشین از پشت زد بهمون

 حواست کجاست؟مگه کوری نمیبینی چراغ قرمزه؟همچی پاتو گذاشتی رو خرت داری میرونی+

 عالوه بر خوب بودنش یکم بد زبونم بود. ولی خدایی حق با ماست، چراغ قرمزه و نباید میومد

تا من بیام  بهنوش برگشت سمتمو  گفت:ببین گلم اگه اینارو ادم نکنی هار تر میشن، تو بشین تو ماشین 

 نه توروخدا یه وقت خطرناک نباشن. بیاین به پلیس زنگ بزنیم-

 .من وکیلما حق ندارن به ادم قانون حتی دست بزنن بعدشم تا بدبختشون نکنم دست بردار نیستم+

 .خواست پیاده بشه که گفت:ها راستی بیا اینم گوشیم اسمت با شمارتو سیو کن

رفتم تو مخاطبینش و شمارمو سیو کردم، نمیدونم چرا یه حسی قلقلکم میداد برم تو گالریش ولی مگه من  

فضولم؟اصال اینطور کارا تو خونم نیست،پس قفلش کردم گذاشتم رو داشبورت. از اخرم بعد نیم ساعت نشست تو 

 ماشین

 چیشد؟-

هیچی، با زبون خوش مجبورشون کردم دیه رو بدن. اخه میدونی اینا مال من نیست که راحت بگذرم، دستم  +

 .امانته به خاطر همین زود داغ کردم.االنم به نظرم بهتره راه بیفتیم

چیزی نگفتم تا وقتی که رسیدیم، واییی عجبا فکم افتاد رو زمین، شاید به قول بهنوش داخل خونه کوچیک 

نمای بیرونش محشره  .باشه اما 

بهنوش کلید انداخت و وارد خونه شدیم، همه جا پر از وسایل زینتی و قشنگ چیده شده بود. خدا میدونه که  

 .تمیز کردن اینا چقدر طول میکشه

 خب عزیزم میخوام با چند نفر اشنات کنم. معرفی میکنم ترانه جون+
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 .یه دختر جوون تقریبا هم سن و ساله خودم اومد سمتم و سالم کرد، منم جوابشو دادم

بهنوش:ترانه به همه چیه این خونه وارده خیلی خوب میتونه کمکت کنه و اما سیمین جانم اشپز عزیزمون  

 هستن که شما باید تو درست کردن پیش غذا بهش کمک کنی

 وایندفعه رو کرد سمت اونا

 .اینم ساحل عزیز خدمتکار جدید این خونه+

 تلفن بهنوش زنگ خورد و با یه خدافظی از ما جدا شد. ترانه اومد سمتم

خوبی؟خیلی خوبه یه هم سن و ساله خودم اومد، بقیه یا بزرگتر بودن یا جوری برخورد میکردن که انگار  +

 .رییس خونن

 دختر شیرین و بامزه ای بودش

 منم از اشناییت خوشحالم-

 سیمین:چه کم حرف و خوش صحبت

 رو کردم سمتشو گفتم:ممنونم لطف دارین

تو از فردا بهت میگم االن بیا بریم یکم باهم حرف بزنیم و دستمو گرفت کشید سمت یکی از اتاق ها.  ترانه:کارا

 .اتاق قشنگ با دیزاین شیکی بود، ترانه رو کرد سمتم:این کمد تویه اینجا هم اتاق استراحتمونه

 این تخت برا کیه؟-

 روزا برا سیمینه که کمرش درد میکنه، شباهم واسه منکه بخوابم+

 بخوابی؟براچی اینجا-

 .خب من جایی ندارم برم شبا اینجا میمونم+

 پس الزمه که حتما باهم حرف بزنیم، منم به اندازه ی تو هیچکسو ندارم-

 باشه پس بشین ببینم+

الهی بگردم واسه این دختر ، توی بچگی مامان باباشو از دست میده و عموش کل ارثی که بهش میرسه رو باال  

اونم واسه رهایی از دستشون فرار میکنه که سر از اینجا درمیاره. دختر خودمونی و باحالی بود، صحبت  میکشه  

کردن باهاش به ادم ارامش میداد. یکم دیگه حرف زدیم و قرار شد صبح زود بیام . 

 .رعنا از کار جدیدم پرسید و منم گفتم:راضیم کار خوبیه

 خیلی خوابم میومد زود خوابیدم و

بلند شدم رفتم. اما هیچکس نبود معلومه که سیمین هنوز نیومده و ترانه هم خوابه. صدای شرشر   صبح هم 

حموم، توی یکی از اتاقا میومد.فکر کنم صاحب خونس.اه لعنتی همش یادم میره بپرسم کیه. هر وقتم پرسیدم 

 .یه اتفاقی افتاد
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 عع ساحل تویی؟چه زود اومدی+

 سالم اره نگهبانی درو واسم باز کرد-

بیا تو اتاقم که امروز خیلی کار دارم باید زودتر برم. رفتم تو اتاقش که همش پر از  + سالم عزیزم خوش اومدی 

 پرونده بود،معلومه دیگه وکیل اصلیشونه و همه کارا به عهده ی این بدبخته

از خوش قولی و به موقع اومدنت خوشم اومد، وظیفه ی اصلی تو ، توی این خونه، اینه که  کمک دست ترانه +

و سیمین جون باشی، هر کاری میگن انجام بدی البته بعید میدونم اذیتت کنن چون مثل اینکه ازت خیلی 

  .خوششون اومده

 .لطف دارن. منم ازشون خیلی خوشم اومده حتما کنار هم میتونیم خوب کار کنیم-

 .انشاهلل اما اینجور که معلومه باید پرستار بچه هم باشی+

 بچه؟-

ره این خانواده یه دختر تقریبا دوساله داره که خیلی شره ولی االن با مادرش رفته سفر، زیاد رابطه ی خوبی  + ا

 .ندارن رفتن که باهم بهترشن

نیست من بچه هارو دوست دارم و رابطم باهاشون خوبه-  .اها باشه اصال مشکلی 

یهو یاده باران افتادم که ازش نگه داری میکردم چقدر بهش وابسته بودم.حتی وقتیم داشتم میرفتم، هم یه سر 

بهش نزدم که برای بار اخر نگاش کنم و یه بوس از لپای خوشگلش بکنم. دلم برای خودش و بابای الکیش خیلی 

 ....تنگ شده

 

بهنوش:چه خوب همین چند روز پیش پرستارش اخراج شد به دلیل دیوونه بازیای خانم خونه. هر وقتم دیدیش 

بی ادب و حاضر جواب  حتما بهش  احترام بزار، چون تشنه ی به خون ادمای 

 من کال ادم بی ادبی نیستم.نمیدونم چطوری منو شناختین-

 .بعد قیافمو جوری که بهم برخورده باشه اونور کردم

 .ناراحت نشو. اما اون ادم یه کاری میکنه که باشی اگه نه تو دختر عالی هستی+

 متوجه منظورش نشدم چرا باید کاری کنه بی ادب دیده شم؟ مگه دیوونه ی؟

 حقوقتم ماهی  ۴ میلیون. چون حجم کارات سختن یکم بیشتره+

 چی؟-

چرا تعجب میکنی خب، حرف گنگی نزدم و اگه بخوای استعفا یا به هر دلیلی کارو ول کنی باید+ ... 

 .بله خودم میدونم نیاز به گفتن نیست-

 از خوشحالی میخواستم بال دربیارم. اخه کجا به یه خدمتکار  ۴  میلیون حقوق میدن؟
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 .خب عزیزم پس حله، قرار داد بینمونم یک ساله هستش+

 بلند شد و منم همراهش بلند شدم

 موفق باشی+

 ممنونم، خدانگه دار-

و رفت . منم رفتم اتاق ترانه، بیدار شده بود و داشت لباسای خدمتکاری و تنش میکرد. تا منو دید خوشحال 

 اومد سمتم

 به به خانما خوش اومدی،+

 مرسی خوبی؟-

 خوووب. االنم زودی بیا لباساتو عوض کن که بریم شروع کنیم+

 اها باشه حتما-

 

روز اولی خدایی چقدر خسته شدم. اول واسه ناهار کمک دست سیمین جون سیب زمینی پوست کردم و اونم 

  .میخواست مانتی درست کنه

 بعدشم کل شیشه ها و میزای  طبقه باال رو کشیدم. داشتم سرامیک میسابیدم که ترانه از تو راه پله ها صدام زد

 ساحل جووون+

 جانم بیا طبقه باالیم-

 ترانه رسید بهم

عع تو اینجایی؟ وای ساحل بدبخت شدیم خانم میخواد برگرد از سفر تازه اوج بیچارگیمون شروع میشه- . 

 .عرق روی پیشونیمو پاک کردم

 این خانم کیه که همه از دستش کفرین؟-

 .اوه نگم برات یه از خودراضیه عقده ی+

 خب چرا-

 ماهم نمیدونیم مثل اینکه زاتش همینه+

 یه "ای بابا" زبر لب گفتم و شروع کردم به بقیه کارام

بهت بگم باید بریم یه جایی دوتایی تمیز کنیم+  ها راستی ساحل اومدم 

برق میداختم گفتم: کجا  همونجور که سرامیکارو 

زیرزمین، نکه خیلی حساسه همه جا تمیز باشه واسه همون میگم تا نگفته انجام بدیم که یه وقت اذیتت +

 .نکنه
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 .خیلی دوست داشتم این خانمی که همه ازش متفر بودنو ببینم

•••••• 

 

 ترانه اینجا گذاشت؟-

 گفتم که زیرزمین+

بیشتر شبیه قبره-  .مطئنی؟اخه 

 .خوف کرده بودم از دیدن جایی که به حساب اسمش زیرزمینه

ببین میدونم روز اولی خیلی اذیتت کردیم ولی گفتم خانم شب میاد و رو اینطور چیزا حساسه اخه نکه اقا +

 اینجا زندونیش میکنه واسه همون میخواد تمیز باشه

 .با شتاب برگشتم. اینا دیگه چه خانواده ی بودن

 یعنی میخوای بگی شوهرش میدازتش زیر زمین؟-

 .اره به نظرم حقشه افریطه خانم+

 ولش کن بیا زود بریم تمیز کنیم-

 .از شدت خاک سرفه های وحشناکی کردم

 خوبی؟ چیشدی؟+

 اره خوبم یکم به خاک حساسم. تو بیا اینورو تمیزکن منم اونور-

 .باشه پس+

چند روزی بود که قلبم خوب میزد، اما حاال به تپش افتاد و تیر میکشید. مخصوصا اینجا که هواش تنگه و 

اکسیژن به ادم نمیرسه. حداقل واسه من خیلی کمه، اما کاریه که قبول کردم و باید با سختیاشم کنار بیام. با 

قلبم به شدت بی تابی میکرد. این   جارو همه خاکا و تار عنکبوتا رو گرفتم. تقریبا همه کارا داشت تموم میشد.و 

 دسته من امانته و من قول دادم تا خوب ازش محافظ کنم

 ترانه کی تموم میشه؟+

 اخراشه. تو حالت خوبه؟-

 .خواستم جواب بدم که صدای جیغ و داد از باال میومد

 .بیا اینم ازافریطه خانم. ببین نیومده چه سروصدایی راه انداخته+

 

نمیشنفتم و برام مبهم بودن  .به دلیل سرگیجه ی که داشتم خوب صداهارو 

 تو همینجا بمون من برم سطل اب بیارم کف اینجاهم تمیز کنیم دیگه تمومه+
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 .باشه زود بیا منتظرم-

 

قلبم محکم خودشو به سینم میزد. خیلی مظلومانه ازم تقاضای اکسیژن میکرد و منم فقط ازش میخواستم اروم  

 .باشه که دیگه تمومه کارا

 پس چرا این ترانه نیومد؟

بسه نشه نتونستم دووم بیارم وشد .جارو از دستم افتاد  ....از اخرم هرکاری کردم که چشمام 

 

 (تیرداد)

 

روز خیلی خسته کننده ایه. با صادقی وکیل شرکت دعوام شد، مرتیکه نفهم نمیفهمه نمیخوام سهام جدید بخرم.  

که اینقدر اسرار میکنه فرصت خوبیه و برا پیشرفت شرکتو از این چرتو پرتاس. عصبانی داشتم میروندم که اگه 

باید براش فاتحه میخوند.عینک دودیمو صاف کردم، شیشه رو   حواسم نبود میزدم به یه دختر و االن مادرش 

 کشیدم پایین

 )با داد(مگه وسط خیابون جا قدم زدنه؟خدا شفات بده-

 .و بعدش گازو گرفتم رفتم حتی اصال قیافشم ندیدم دختر خنگ 

بود و بوی نمش تو هوا بدجور حس میشد و دل هر ادمی رو تنگ تر میکرد  .تازگی بارون اومده 

چقدر دلم یهو دلتنگ ساحل شد.ساحلی که کال با نبودش منو تغییر داد و ازم یه ادمی ساخت از جنس سنگ  . 

تصمیمشو گرفته بود و من چرا باید مجبورش میکردم برگرده وقتی   وقتی رفت خیلی خواستم برم دنبالش اما 

 دوستم نداشت؟

خیال باطلی داشتم که فکر میکردم میتونم عاشق خودم بکنمش اما تقریبا االن نزدیک دوساله که دارم با  چه  

خاطرهاش زندگی میکنم. وقتی ساحل رفت تا خود شب تو کوچه ها قدم میزدم و اصال حال خوبی نداشتم.  

وقتیم برگشتم خونه ندا رو دم در، خونی مالی روی زمین افتاده بود دیدم، خیلی مظلومانه ازم خواست که  

کمکش کنم منم راش دادم تا بیاد تو خونه، اینجور که خودش میگفت رسول به خاطر اینکه همه چیو بهم گفته  

  .این بالرو سرش اورده

وقتی حالش بهتر شد دیگه نتونستم از خودم دورش کنم یه جورایی ازش متنفرم بودم چون اون باعث رفتن  

ساحل شد. اگه هیچوقت نمیدوزدتش اونم به همه کس بی اعتماد نمیشد و منو ترک نمیکرد.اما مگه بدبختیای 

من یکی دوتاس؟ وقتی رسول ندارو ول کرد و اونم برگشت، باربد مجبورم کرد تا باهاش ازدواج کنم که کارا بهتر  

 .پیش برن و اینجوری همه ارثش به باران میرسه.اون موقع هارو اصال فراموش نمیکنم
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چی داری میگی باربد؟ میخوای من شوهر دختر خرابت شم؟ که معلوم نیست بعد رسول با خیلیای دیگه هم -

 .بوده

 .که با خوردن سیلی تو صورتم ساکت شدم

 خفه شو. اون دختر منه+

 ساحلم دخترت بود-

اره اما اون عمرا پدری مثل منو قبول نمیکرد. ولی حاال که ندا برگشته و پشیمونه بهش فرصت میدم بهتر  +

بکنی  توهم اینکارو 

 اما اون به خاهرش میخواست اسیب بزنه+

 .هیـــس هیچکس حتی ندا نباید این حقیقتو بدونه که اگه بفهمه نفرتش نسبت به ساحل بیشتر میشه-

راست میگفت و اونجوری بدتر باهاش لج میشد. مجبورا با این قضیه کنار اومدم و هم شب اول به ندا گفتم که  

هیچ حس و رابطه ی بین ما برقرار نمیشه و الکی دلشو خوش نکنه.شرط ازدواجمون شد نصف شرکت و بیشتر 

 .اموال باربد. هه میخواست با پول و ثروت آبرو خودشو بخره چه مسخره

تو همه ی این مدت حتی یه بارم کنارش نخوابیدم و اتاقامون جدا بود. ای کاش رسول از دستمون فرار نمیکرد و  

این بالرو سر ندا نمیاورد که اینجوری اواره بشه رو سرم.رابطه ی باران با ندا به شدت وحشناکه جوری که با سن 

کمش به خون ندا تشنس. ولی برعکس منو خیلی دوست داره و مطمئنم اگه ساحل بود دیگه عاشقش میشد.  

جالبه اولین کلمه ی رو که یاد گرفت بابا بود ، درسته مادر داشت اما فقط به  ظاهر. فرستادمشون پاریس تا شاید 

یکم رابطشون بهتر شه اما فکر نمیکنم باران لجباز قبول کنه. نمیدونم چیشد منی که میگفتم زمان همه چیو  

 .حل میکنه، دیگه حتی این جمله هم واسم معنایی نداره

دیگه رسیدم دم خونه یعنی کل راهو داشتم به گذشته فکر میکردم؟ یه گذشته ی تلخ و ازار دهنده. نخواستم  

برم خونه اونجابدون باران کوچولو صفا نداشت. پس رامو کج کردم سمت بام. بادی که به صورتم میخوردحالمو  

بهتر میکرد. گوشیم و برداشتم زنگ زدم بهنوش، وکیلم و همسر صادقی. چند بار دیدمش از کارش خوشم اومد  

اونم استخدام کردم. واال زن و شوهر زمین تا اسمون فرق میکنن. یکیشون عاقل و حرف گوش کن یکی دیگشون  

 .نفهم و رومخ

 الو جانم تیرداد بگو+

 چطوری؟کارا خوب پیش رفتن؟-

بازرسی شدن و ها راستی خدمتکار جدیدم استخدام کردم+  عالی تمام پرونده های پارسال 

 خوبه-

 با من کاری نداری؟+



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 نه برو-

 خواستم قطع کنم که گفت

 باز مست کردی میخوای بیام دنبالت؟ .واسا واسا  زودم برو خونه ترانه گفت برنگشتی هنوز+

نه خوبم یکم دیگه برمیگردم تو برو به شوهرت برس و بعدش تلفنو قطع کردم. بهنوش دقیقا مثل خواهر -

 بزرگترمه و همونقدر برام ارزش قائله و به فکرمه

 .رفتم سمت ماشین یه راست روندم سمت خونه.به شدت خسته و کالفه بودم، پس زود کلمو گذاشتم

صبح با االرم گوشی از خواب پاشدم رفتم حموم تا دوش بگیرم سرحال شم. اوه لعنتی امروز ندا برمیگرده، از یه 

طرف خوشحالم چون میخوام بارانو ببینم ولی از یه طرف حالم بهم میخوره از دیدن ندا. اصال حوصله اونو دیگه 

 .ندارم، زنگ زدم ارسالن تا بره فرودگاه و بارانمو سالم برگردونه خونه

رفتم سمت شرکت، باربد بعداز فوت افسون و رفتن معصومه با ساحل کال قید کار کردنو زد و خودشو بازنشسته  

که نون حالل درمیاوردن بود. حواسم کال  کرد. من کال تنها دلخوشیم بعد ساحل اون وروجک و شرکت و ادمایی 

تموم کنم  .امروز پرته ولی باید کارارو 

 

وایی به کل خدمتکار و پرستار جدید بارانو یادم رفت. حتما باید باهاش یه جلسه بزارم که خیلی مراقب باران  

باشه. اون پرستار قبلی به خاطر دیوونگی و حساس بازیای ندا استعفا داد رفت ایشاهلل این یکی بمونه و به گفته  

که اگه استعفا داد باید کلی خسارت بپردازه. حداقل اینطوری بهتره و حتی اگه   ی بهنوش قرار دادی امضا کرده  

 .روانیم بشه نمیزاره بره

کلید و تو در چرخوندم، دیدم ندا با لباسای قرمز به طرز فجیهی رو مبل نشسته و پاشو انداخته رو پای دیگش،  

 .از دیدنش حالت تهوع بهم دست میده، خواستم زودتر برم باال بارانو ببینم که دلم داشت براش پر میکشید

 .به به اقا باالخره چشممون به جمالتون روشن شد+

 برو اونورحوصلتو ندارم-

 واقعا نمیخوای تموم کنی این کارای مزخرفتو؟ خسته شدم میفهی داری دیوونم میکنی با این بی توجهیات+

 همین که هست از اولشم بهت گفتم هیچ حسی بین ما صورت نمیگره+

ببین این حس خیلی وقته که صورت گرفته فقط تو نمیخوای باورش   با یه لحن مزخرفی گفت:نمیگره؟ هه اقارو 

 .کنی و سعی در انکار کردنش داری

 اگه بفهمی میخوام برم،. بکش اونور-

 .این کارات چه معنی میده؟چرا نیومدی دنبالمون یعنی دلت تنگ نشده+

 خب چرا خیلیم تنگ شده-
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 :برق  خوشحالی رو تو چشاش دیدم و سریع حرفمو اصالح کردم

 البته واسه باران نه تو

توش وا رفت و مثل ماست زل زد بهم. یه پوزخند تحویلیش دادم و رامو کشیدم سمت اتاق باران که دوباره  

 .جلومو گرفت

 .واستا. حق نداری با من اینجوری برخورد کنی من زنتم بفهم اینو+

چی داری زر میزنی؟ من زنه ج*ن*د*ه ی خیابونی نمیخوام.گمشو برو پیش همونایی که کل شبتو باهاشون -

 .سر میکنی

 .تو باعث این کارایی اگه یکم بهم توجه کنی من از مردای غریبه محبت گدایی نمیکنم+

دیگه داشت قشنگ میدوید رو اعصابم از من چی میخواست اینکه نیازشو برطرف کنم؟بدون هیچ عالقه ی؟اخه 

چقدر این زن هرزس. درسته میخوام سر به تنش نباشه ولی به هرحال اون االن زنه منه و اینجور صاف زل بزنه  

کشوندمش  کنه با کسی بوده هضمش برام راحت نیست. از موهاش گرفتم و مثل وحشیا  تو چشام و اعتراف 

 دنبال خودم

 .ولم کن دیوونه کندی موهامو+

 فقط خفه شو ندا دعا کن زندت بزارم-

که بهنوش جلوم واستاد  داشتم میرفتم سمت زیرزمین 

 چه خبرتونه افتادین به جون هم؟+

ندا موهاشو از تو دستم ازاد و یه وحشی نثارم کردبعد رو به بهنوش گفت: به توچه؟ چیه چرا اینقدر اینجا 

 پالسی؟

 حق نداشت به بهنوش توهین کنه

 دهنتو ببند-

نیست؟+  ها اگه من نباشم خوبه.، بعد اگه هزارتاسگ پاچه خوار دوروبرت باشه مشکلی 

که بدجور از دستت کفریم-  .گفتم دهنتو ببند گمشو تو اتاقت تا ننداختمت زیرزمین 

 .یه برو گمشویی گفت و راشو کج کرد سمت اتاقش، خواستم یه نفس بکشم که دوباره برگشت

ببین اقا تیرداد بخوای به این کارات ادامه بدی میزارم میرم  و همه جاهم جار میزنم که چقدر بی غیرتی یه  +

جوری ابرو ازت میبرم که کیف کنی، اون دختر خنگ و لوسم ارزونی خودت، چند شب نمیام تا بفهمی بی 

 .ابرویی یعنی چی

 :قیافشو یه جوری کج و کوله کرد و داشت برمیگشت که گفتم

ببینم تو گوه میخوری پاتو از این خونه بزاری بیرون به والی علی ندا بخوای یه بار دیگه با اعصابم بازی - واستا 
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 .کنی بد میبینی. االنم گمشو تا نکشتمت

 .هه حاال میبینی-

اگه میذاشتم بره همه جا پخش میشد که روی زنم غیرت ندارم و یه فرصت عالی واسه سودجوها بود. االن واسم  

 .ابروم تو شرکت و مناقصه ها از این هرزه مهم تره

 .دستی به موهای بورم که به قول باربد از بابام به ارث بردم کشیدم

 بهنوش از پشت اروم زد رو شونم

 توروخدا ببینش حاال میخوای چیکار کنی؟اگه بره اصال خوب نیست+

نگهش دارم-  .از خدامه بره ولی راست میگی به ضررمه، پس باید تا پایان قراردادواینا 

 .ولی چطوری؟ این زن بدتر از چیزیه که فکرشو میکنی+

خواهشا بهنوش االن اندازه کافی حالم بد هست میخوام استراحت کنم فردا حرف میزنیم- . 

 .بارانو نمیخوای ببینیش؟منتظرته+

 .با این وضعم حال اون بچه هم خراب میکنم-

 .بی حوصله داشتم میرفتم سمت اتاقم که ترانه پریشون اومد سمتمون

 اق..ا تو..رو.خدا.. بیاین ..کمک. هق ا..قاا هق هق+

 یه دقیقه گریه نکن مثل ادم حرف بزن-

 .حالش بد بود و خوب نمیتونست بگه که چیه

 اقـ..ا بیا..ین زی..ر ز.مین+

باش-  ترانه نمیفهمم چته اروم 

 دستمو محکم کشید دنبال خودش

 ...یعنی چی شده

 

 ترانه داشت همینجور منو دنبال خودش میکشوند سمت زیرزمین. دستمو از تو دستش دراوردم

 معلوم هست چته؟چیه چرا اینجوری میکنی؟-

 فقط بیاین+

کال عادت ترانه این بود که همه چیزای کوچیکو گندش کنه اینم حتما مثل همون قضیه هاس . 

زیر زمین تقربیا تمیز شده بود، چشم چرخوندم که یه دختر رو زمین افتاده دیدم. موهاش رو صورتش ریخته 

 .بودن و بی حال نفس میکشید
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 اقا توروخدا بیاین کمک +

 چیشده ترانه این کیه-

 .من رفتم اب و کف بیارم که برگشتم دیدم همینجور افتاده+

بهنوش سریع خودشو بهمون رسوند: تیرداد اینو زودتر ببرش باال تا بالیی سرش نیومده . 

 .خیلی خب اروم باشین شما برین دکتر خبر کنین من میارمش-

ترانه سریع رفت تا براش تخت و اماده کنه و بهنوشم زودی به دکتر خانوادگیمون اقای فالح زنگ زد و اونم گفت  

 .تا نیم ساعت دیگه خودشو میرسونه

راستش نمیخواستم دستم به دختری غیر از ساحل بخوره اگه ترانه یا بهنوشم راحت بودن به خاطر اینکه به  

 .عنوان خواهرام قبولشون دارم نه این دختری که بار اوله میبینمش

 .........موهاشو زدم کنار

 

 ....صدای قلبمو به وضوح میشنیدم

 

 ....نفس کشیدن برای لحظه ی یادم رفت

 

 .و فقط محو دخترکی که یا ساحلم بود یا کسی که خیلی شبیهشه خیره شدم

 بهنوش:چیکار میکنی بلندش کن دختر داره جون میده اینجا

 با شتاب برگشتم سمت بهنوش و باحالتی خمار ازش پرسیدم

 اسم این دختر چیه؟-

 اسمشو میخوای چیکار؟ بلندش کن+

 میگم اسمش چیه (با عربده)-

نمیرسه+  .چته ترسیدم اسمش ساحله ساحل خیالت راحت شد بدبختو بلند کن زورم 

 مغرم هیچ دستوری به غیر از نگاه کردن بهش نمیداد. که بهنوش از اون حالت کشیدم بیرون

 میگم دیر بجنبی شاید از دست بره چرا معطلی؟+

هر جور بود خون و به مغزم فرستادم و رو دوتا دستام بلندش کردم و سریع خودمو به اتاق رسوندم. دکترم دیگه 

؟ اونم تو خونه   رسید و از ما خواست تا تنهاش بزاریم. دلم مثله چی میجوشید اخه ساحل منو چه به خدمتکاری 

خودم اصال باورم نمیشه؟ این کی برگشت تهران؟ اینجا اومدنش نقشس یا اتفاقی؟ کلی سوال رخنه کرد تو 

 .وجودم. ساحل قلبش ضعیفه و پیوند زده بعد چطوری تو این زیرزمین به اون کوچیکی تونسته دوون بیاره
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 بهنوش با اب اومد سمتم

 حالت خوبه؟چرا اینقدر پریشونی؟+

 قصه ش طوالنیه  بعدا واست میگم. فقط بگو چطوری این دخترو استخدامش کردی-

مثل ادم شرایطش جودی بود که به این کار نیاز داشت منم گفتم بیاد.... نه تو یه چیزیت هست نکنه +

 میشناسیش؟

 فقط یه کلمه تونستم بگم اره و تمام

 

بیرون  :.دکتر از اتاق اومد 

 چیشد اقای دکتر؟-

 .نگران نباش. بهش سرم تقویت کننده وصل کردم اوفت فشار پیدا کرده همین+

 مطمئنین؟-

من دکترم یا شما؟ اما بهتره کارای اینجور خفه و سقف بسته رو بهش ندین یه مقدار به خدمتکاراتون احترام  +

 بزارین

نداشتم  بلند بگم شاید هنوزم اطمینان  نمیتونستم اینارو  خدمتکار چیه ساحل همه زندگیه منه خانم خونمه. اما 

 .ساحل باشه

 :دکتر رفت و رو کردم سمت بهنوش

 .بهتره برگردی پیش شوهرت. مواظب خودت باش فقط لطفا ندا چیزی متوجه نشه-

دیوونه شدی من حتی با اون زنیکه افریطه حرفمم نمیزنم. بعدشم صبح زود اینجام ومنتظر شنیدن حرفات +

 .هستم

کرد  .یه باشه گفتم و خداحافظی 

رای ساحل دمنوش درست میکرد که اگه از خواب پاشه بخوره، دکترم گفت حداقل ۴،۵ ساعتی  ترانه داشت ب

اثر دارن و میخوابه  .داروها 

تو همه ی این مدت زل زدم بهش دیگه مطمئن بودم که خوده ساحله ولی هنوزم واسم جا تعجب داشت که  

 اینجا با همچین عنوانی چیکار داره؟

وقتی نزدیکای این بود که  بهوش بیاد اتاقو ترک کردم و ترانه رو فرستادم پیشش. معلوم نیست پیش کی 

 .میمونه؟ یه وقت مامانش نگرانش نشه. اما کاری از دستم برنمیاد .فرداش میتونه توضیح بده

بازم به جوابی نرسیدم.ساحل کم منو اذیت نکرد کال ازم یه ادم دیگه ساخت و  کل شب تا صبحو فکر کردم اما 

  .عوضم کرد. اما االن اصال دیدن دوبارش اونم با وجود ندا برام راحت نیست
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 :broken_heart:خیلی سخته عشقتو بعد مدتها ببینی اما اون غرق در خواب باشه

تا صبح حتی پلکامم روهم نرفت و با خستگی بلند شدم تا دوش بگیرم کال عادتم این بود شبا بدون لباس بخوابم  

حاال فکر کنم  حتما دوش بگیرم.یادش بخیر چقدر ساحل نگرانم میشد که یه وقت سرما نخورم اما  و روزاهم 

حتی نمیدونه پیش من کار میکنه. خیلی سوال داشتم که اگه ساحل بهشون جواب نده میتونم از بهنوش  

 .بپرسم

 بهنوش تقی به اتاقم زد و وارد شد

 سالم حالت بهتره؟ میتونی االن بهم بگی چیشده؟+

 بهش گفتم بشینه

کار میکنه یا نه؟-  ببین چندتا سوال میخوام ازت بپرسم، این دختر میدونه داره برا رادمنشا 

 نمیدونم فکر نکنم اخه هر وقت پرسید یه اتفاقی افتاد که نتونستم جوابشو بدم+

 پس از همونه که بی اطالعه

 ببین بهنوش شرایط این دختر چی بود؟-

 چرا اینارو میپرسی+

 .تو جواب بده میخوام ببینم همون کسیه که من میشناسم یا نه-

 ...نوشته بود تازه تهران اومده واسه کار، پدر و مادر نداره و+

 واستا واستا مادر نداره؟-

 اره نداره البته اینجور نوشته.  -

 حاال میگی قضیه چیه یانه؟

 

 .نمیدونستم بهنوش ودست به سر کنم یا حقیقتو بهش بگم؟

 ببین بهنوش االن کار خیلی مهمی دارم میام برات توضیح میدم_

 کت رو برداشتم و خواستم برم بیرون که یاد یه چیزی افتادم

 ها راستی اصال نزار ساحل با ندا روبه رو بشه، و اینکه نفهمه برا کی داره کار میکنه. باشه؟_

 .خب برای چی؟قضیه این دختر چیه تیرداد؟ تو مثل داداشمی میخوام کمکت کنم+

 میدونم ولی االن وقتش نیست. فعال_

 اومدم از خونه بیرون ساحل هنوز نیومده بود. زنگ زدم به باربد

 الو باربد کجایی؟_
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 ویال باغ شمالم چیزی شده باز ندا مشکل درست کرده؟+

 .چشمامو به خاطر اینکه نور آفتاب بهش میخورد جمع کردم

 .دختر توکه کال مشکل هست اما چیز مهم تریه که باید ببینمت_

بیا تو جاده+  پس منتظرتم اروم 

 . بهتره تو بیای تهران بهت نیاز دارم_

خواست سوال پیچ کنه که قطع کردم. داشتم سوار ماشین میشدم که یه پسر التو لوتی مزاحم خانمی شده بود.  

 یکم که دقت کردم دیدم ساحله. حتی صداشونم از اون ور خیابون میشنیدم

 پسر:خب بگو کجا میری؟

 ساحل:تو نمیفهمی نه؟ به توچه اخه برو دنبال کارت

خواستم برم جلو،اما مطمئن نبودم و االنم وقت مناسبی نیست که همدیگرو ببینیم. اعصابم کامال قهوه ی شد اما  

 .یه کنار واستادم تا ساحل بره تو خونه

 اونم زودی زنگ زد و وارد شد حاال از پشت زدم رو شونه پسره

 بفرمایین؟+

 کاریت ندارم فقط خواستم کتکت بزنم_

 هم خواست تعجب کنه مشتم فرو اومد رو صورتش

 چته چرا میزنی؟ اهای کمک این دیوونس+

 از پیرهنش گرفتم

 ببند دهنتو بخوای یه بار دیگه به ناموسم نزدیک بشی زندت نمیزارم_

 .اوو پس بگو زن تویه میگم اومد تو خونه با کالس ولی به ریختش نمیومد+

 نمیبندی دهنتو نه؟ دلت بیشتر میخواد_

 ...شاید،ولی عجب دختری+

حدشو دیگه رد کرد.، نمیدونم چیشد درگیر شدیم؛ بچه سوسول زورش به من نمیرسید. خونی مالی افتاد کنار 

 دیوار

 امیدوارم واست درس عبرتی شده باشه که با چشای هیزت ناموس مردمو نخوری_

بعدشم خون کنار لبمو که حواسم نبود به نفعش شد پاک کردم سوار ماشین شدم و یه راست روندم سمت 

 .شرکت
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 خانم لطفی بگین حسان بیاد اتاقم_

 دیگه منتظر جوابش نشدم و در و محکم بستم بعد چند مین حسان اومد

 خوبی؟چیشده داداش؟+

 خوبم یه درگیری ساده بود_

 حسان اومد جلوترو دست زد به لبم

 اوه اوه تو اصال  اهل دعوا نبودی موضوع چیه؟+

 ول کن جان ما حالم خوش نیست_

 یه خیار برداشت نشست رو مبل روبه روم

نکنه با ندا باز دعوات شده؟ المصب دستش سنگینه ها. باربد چی بود انداخت به جونت؟ واال یه وحشی+  

 برعکس موضوع اصال ندا نیست.، ازت مشورت میخوام کمکم کن_

 حسانم که فهمید موضوع جدیه خودشو صاف تر کرد  

 داری نگرانم میکنیا خب مثل ادم بگو چیه+

 ساحل برگشته_

 :خیار پرید تو گلوش و تا کی داشت سرفه میکرد. یه وقت خفه نشه محکم زدم به پشتش که گفت

 بسه بسه کبابم کردی

 خوبه حالت؟_

خوبیه حال من به درک توچی میگی؟ توهم زدی ساحل کجا بود؟میخوای بگی با پای خودش برگشته   +

 پیشت حتمانم گفته: توروخدا تیرداد برگرد اشتباه کردم رفتم، بی تو نمیتونم

 از رفتارای حسان به خنده افتادم واقعا قشنگ ادا در میاره ولی غلط میکنه ادا ساحلو دربیاره

  .بس کن مسخره بازیاتو_

گفته یا بیشتر خرت  کرده+  بگو جان من اینارو 

 هیچکدوم_

 پس چی؟البته میدونم دوستت نداره ها واسه همون تعجب کردم+

 میرغصبی نگاش کردم که گفت: ببخشین داداش خب حرف حقه دیگه حاال میگی قضیه چیه؟

 .برگشته ولی نمیدونه پیش من برگشته یعنی پیشم هستا ولی نیست. دیدمش اما اون ندید_

 پوکر فیس نگام کرد

 خودت فهمیدی چی گفتی؟+

 نه راستش گیج شدم هنوزم تو شوکم _
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 بعدش بلند شدم شروع کردم به راه رفتن

 ببین ساحل بدون اینکه بدونه شده خدمتکار خونه من. همین_

نمیدونه+  مگه میشه؟ مطمئنی 

 .حاال که شده بهنوش استخدامش کرده و اونم خبر نداره که واسه کی کار میکنه_

 میخوای چیکار کنی؟+

 نمیدونم خودمو بهش نشون بدم یا نه_

بشی بعد+  ..معلومه که نه..ببین اول باید از یسری چیزا مطممئن 

من دلم براش خیلی تنگ شده خودت میدونی حسان بعد رفتنش از من چی ساخت. حتما تو این مدت  _

 خوش و خرم داشته با پسرخالش زندگی میکرده

بفهمی. که کجا بوده چیکار کرده؟اصال چرا خدمتکار شده؟+  همینه دیگه باید اینارو 

 همه ی این سواال از دیشب مثل خوره افتاده به جونم اما از کجا وچطوری بفهمم؟_

تو این دوسال چی بهش گذشته  ....حسان حرفای خیلی خوبی زد راست میگفت باید میفهمیدم 

 

 (ساحل)

 

 .سرم به شدت درمیکرد. چشامو باز کردم که دیدم ترانه با یه لیوان تو دستش جلوم نشسته

 الهی شکر، حالت خوبه؟ دختر دق دادی مارو+

 با صدایی که از ته چاه بلند میشد جوابشو دادم

 یه جوری میگی دقمون دادی انگار کی نگران شد_

 ....اقا+

 اقا چی؟_

 هی..چی بی..خیا..ل+

واع این چرا اینجوری کرد. برگشتم ساعتو ببینم که که چشام ده تا شد.  ۱۲ شب و من هنوزم اینجام؟ ولی چه 

ندارم که نگرانم بشه و دعوام کنه اما واییی رعنای بدبخت که هست. سریع لباس هارو با لباس  فایده مامانی 

 مشکیام عوض کردم و تندی به ترانه گفتم واسم آژانس بگیره

 ساحل االن تاکسی کجا بود؟ اگه راه داره امشبو بمون+

 نه نمیتونم باید برم منتظرمن_

 توکه گفتی کسیو نداری؟+
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 .اره اما دوستم با شوهرش هست_

 .باشه پس میگم محمد برسونت+

 محمد کیه؟_

  .نگهبانی، نگران نباش مورد اطمینانه+

 همونجور که ترانه گفت با پسری به اسم محمد برگشتم خونه. رعنا خیلی نگرانم شد

 کجا بودی ور پریده؟ هزار بار مردم زنده شدم+

  .باشه خواهر اروم تر. برام مشکلی سرکار پیش اومد مجبور شدم دیر بیام_

 .نتونستم بهش بگم که چیشده واال اندازه کافی دغدغه داره نمیخوام به خاطر منم اذیت شه

 اون بی صاحب همرات نبود یه زنگ بزنی؟+

 .عع گوشیم خاموش شد، بعد اونجا همه پولدارن دیگه کسی مثل شارژر ماله منو نداره_

 ساحل بهانه نیار یه کالم بگو چشم+

 چشم، خوب شد؟_

 خوبه شام خوردی؟+

نامتعادل رعنا. معلوم نیست با خودش چند چنده. از یه طرفم خیلی   به شدت خندم گرفته بود از رفتارهای 

 .گرسنمه پس ترجیح دادم تا بیشتر عصبانیش نکردم برم  شام بخورم

 

 .صبح با یه خستگی زیاد از خواب پاشدم. رعنا هنوز خواب بود و منم تا بیدار نشه زودی اومدم بیرون

 نمیدونم تقریبا از کجای خیابون یه پسری شد سیریش ما و دست بر نمیداشت

 اقا برو دنبال کارت؟حوصله ندارم_

 جان!!!حداقل حوصله منو داشته باش+

 تو کی باشی دیگه ولم کن_

 .واال کنه تر از اون ندیدم به عمرم

 .تا وقتی که برسم دنبالم کرد و از اخرم زود زنگ و زدم رفتم تو خونه

 

 داشتم میرفتم سمت اتاق ترانه که بهنوش از پشت سرم سالم کرد

 سالم_

 خوبی؟+

 .ممنون ببخشین نگرانتون کردم_
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 دختر خیلی ترسیدم اصال چیشد که اینطوری شدی؟+

 نمیدونم فکر کنم صبحونه نخوردم فشارم افتاد_

 اگه راستشو میگفتم شاید میداختنم بیرون. واال خدمتکاری که قلبش ضعیفه به چه درد میخوره؟

 .خیلی خب االنم با ترانه برین صبحونه بخورین بعد کارتو شروع کن+

 چشم مرسی_

 داشتم میرفتم که دوباره با صداش واستادم

 بیا اینا قرصاتن دیشب دکتر گفت واست بگیریم. مشکل جدی که نداری نه؟+

ا حیرت زل زدم به بسته قرصا به خاطر گرون بودنشون نتوستم خودم بخرم حاال اینا میخوان بهم مجانی بدن؟   ب

حاال خوبیش اینجاست این قرصا اصال معلوم نیست برا قلبه، بلکه اگه کسی ببینه فکر میکنه مسکن یا تنظیم 

 .کننده ی فشار و ریه است

 ..دستتون درد نکنه حقوق گرفتم_

 الزم نیست االنم برو به کارات برس+

 .و بعدشم رفت. قرصارو گذاشتم تو کیفم و رفتم سمت اتاق تا لباسامو عوض کنم

 

 

 ترانه داشت میزا رو گردگیری میکرد

 دیشب میخواستی بهم چیزی بگی که حرفتو خوردی؟_

 نه چطور؟+

 هیچی همین طوری. راستی این اقا و خانم و خیلی دوست دارم ببینم اونا  نمیخوان با من آشناشن؟_

 .بهنوش:دیدنشون به نفعت نیست. بهشون کاری نداشته باشی کاریت ندارن

 عع شما کی اومدین؟_

 بهنوش:ترانه اتاقای باال موندن و بعد رو کرد سمت من: همین االن رسیدم

 خب کنجکاوم ببینم جایی که کار میکنم رئیسش کیه؟_

 یه زن و شوهر به اسم صدرایی، با یه بچه کوچیک +

 صدرایی؟_

 چیه نکنه میخوای کارت ملی هاشونم بیارم+

 .امروز بهنوش یه چیزیش بود عجیب بداخالق شده

 .نه منظوری نداشتم ببخشین-
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داشتم ظرفا رو میشستم که سیمین جون اومد تو اشپزخونه واقعا خانم خوب و مهربونیه بچه هاش بیرجند  

میشینن خودشم گاه گداری بهشون سر میزنه  وقتی کار نداریم از خودش واسم میگه و منم با لذت گوش 

 .میکنم

 دخترم پله ها زیادن بی زحمت میری از باال لباس چرکارو بیاری بندازی تو ماشین لباس شویی؟+

  .اره حتما، ظرفاهم دیگه اخراشن االن میرم-

 .دستکشو پیشبند و دراوردم گذاشتم سرجاش و سبد لباسارو برداشتم رفتم باال

چقدر با کالسن کال یه اتاقک کوچیک برا لباس چرکاشون دارن. رفتم اونجا و چندتا لباس بچه با لباس برق 

زننده ی قرمز که معلومه زنونس برداشتم. اونورم چندتا تیشرت مردونه بود درسته سبد از حجم لباسا سنگین  

 .شده اما اصال حوصله ی دوباره باال اومدنو ندارم

 اوناهم برداشتم که یه چیزی توجهمو جلب کرد. یه بوی عجیب و اشنا...

 یکم که بیشتر بو کشیدم بوی عطر تلخ تیردادمو حس کردم

 با خودم گفتم: دیوونه شدی دختر؟مگه فقط اونکه از این عطر داره؟

نمیدونم از وقتی که ازش دور شدم توهم میزنم که میبینمش یا صداشو میشنوم االنم حس بویاییم شاید توهم  

 .زده

نمیدونم چرا یهو کال بی رمق شدم و همونجور وسط اتاق نشستم. دوست داشتم تا مدت ها اون لباسارو بو کنم 

 .درسته تیرداد نیست اما بهم حس خوبی میده

فکر کنم یه ده دقیقه ی نشسته بودم که یاد سیمین جون افتادم باید میرفتم واسه شام کمکش کنم . 

دیرتر میرم تا بلکه شاید بتونم اقا و خانم صدرایی رو ببینم   .شده باشه امشب 

 

 لباسارو انداختم تو ماشین لباس شویی و برگشتم سمت سیمین جون

 من درخدمتم بفرمایین-

 .مرسی دخترم بیزحمت همون لوبیاهارو از اب بکش با گردوهاو ریز، پیازاهم خرد کن+

 مگه میخواین چی درست کنین؟+

 .فسنجون و قورمه سبزی، ادمای این خونه عاشق این غذاهان-

 شما تا حاال دیدینشون؟-

 اره دخترم مگه میشه نبینم+

 به نظر من که اقای صدرایی یه ادم بیخیاله-
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 چرا اینجوری میگی+

با چاقو به دست برگشتم سمتش  :در حین خرد کردن پیازها 

خب سیمین جون ببین اصال براش مهم نیست که کی داره تو خونش کار میکنه؟ادم خوبی هست یا نیست، یا -

داره یا نه؟  چمیدونم مثال صالحیت اینکارو 

اوو دختر اونقدر اون چاقو رو تکون نده، اون بنده خداهم اونقدری سرش شلوغه که نگو، بعدشم بهنوش هست +

 .اونو شوهرش به این طور کارا میرسن

یه اهان گفتمو مشغول بقیه کارام شدم اما یه سوالی عجیب ذهنمو درگیر خودش کرد که اگه نپرسم تو گلوم 

 گیر میکنه. چاقو رو ول کردم و حرفمو زدم

 سیمین جون چرا اینا هیجکدومشون نیستن؟ اصال کی میان؟-

 .واال نمیدونم دوتاشون صبح زود میرن شبم دیر وقت بر میگردن+

 پس بچشون چی میشه؟-

 قرار بود تو نگه داری اما دو روزه میبرنش مهد کودک که حال و هواش عوض شه+

 

چقدر اینا خانواده ی مجهول و رو مخی بودن واال به قول بهنوش اصال کاریشون نداشته باشم بهتره . 

 

 کارا تموم شدن خواستم برم که سیمین گفت:بی زحمت همین لیستم میخری؟

 پس ترانه کجاست؟-

 هست اما نکه چون زیادن نمیتونه به حافظش بسپره+

 خب چرا بهش  لیست کاغذو نمیدین بخونه و بخره-

 چون بلد نیست+

 :با تعجب گفتم

 بلد نیست؟یعنی چی؟-

 اره مادر خب تعحبم نداره بچه از اولش اواره این ور اون ور بوده وقت نمیکرده بره مدرسه به جاش کار میکرده+

 دلم واقعا واسه ترانه سوخت. یعنی اصال خوندن نوشتن یاد نداره؟

که   باال نمیکشید و کاری نمیکرد که فرار کنه االن شاید بلد بود. چه ادمای عوضی پیدا میشن  اگه عموش ارثشو 

 زندگی و اینده ی بقیه رو تباه میکنن

 

 به رعنا زنگ زدم که دیر تر میام و رفتم پیش ترانه
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 تق تق کسی هست؟-

 اره بیا تو راحت باش، تو چرا نرفتی هنوز؟+

 میخوای خوندن نوشتن یاد بگیری؟-

 چی؟تو از کجا فهمیدی؟+

 دیگه دیگه قبول میکنی یا نه؟-

 .از خدامه اما نه شرایطش هست نه وقتش-

 .تو اوکی رو بده بقیش با من+

 .خب خودم یکم یاد دارم اما چه کنم همه جا به عنوان بی سواد ازم یاد میشه-

 ناراحتیتو نبینم، سرتو باال بگیر چرا اینجوری میکنی؟-

 .ترانه اروم  اشک میریخت و دلمو خون میکرد

بابای بی + دست خودم نیست همیشه حسرت مدرسه رفتن و کتاب و دفتر موند رو دلم. شاید اگه مامان 

 .معرفتم تنهام نمیزاشتن منم مثله همه خوشبخت بودم.نه اینکه از  ۶ سالگی تو خونه مردم کار کنم

 رفتم نزدیکشو بغلش کردم

 زندگی همینه عزیزم، اگه بخوای میتونه بد باشه اگه نه هم خوب تر از اون چیزیه که فکرشو کنی-

 .من همیشه خواستم اما نشد+

 ...منم خواستم، منم هر روز بابت تصمیمات احمقانم خوار و خفیف شدم اما هنوزم سرپام. تو اسمشو بزار امید-

قرار شد روزا که کار میکنیم شبا بمونم و به ترانه خوندن نوشتن یاد بدم. اخی چقدر خوشحاله،درسته سنش 

 .نسبت به یادگیری یکم باالست اما هیچوقت دیر نیست

 .برای کتاباشم قرار شد از کتابخونه ی همینجا استفاده کنیم

 .فرداش ترانه بهم نشون داد. خیلی قشنگ و بزرگ بود با یه عالمه طبقه های پر از کتاب

تقریبا دوهفته ی هست اومدم سرکارو از کارو ادماش راضیم به غیر از صاحب خونه که هنوزم موفق به دیدنش  

 .نشدم.جالبم اینجاست دیگه بهم کارای تنگ و خفه نمیدن نمیدونم چرا؟ولی بهتر

 .مثال همین دیروز که خواستم حموم و بشورم ، نه ترانه نه بهنوش هیچکدوم نزاشتن

 خب اماده ی؟! ببین میخوام در مورد تاریخ و ادبیات ها بگم-

 واقعا الزمه؟من هم بتونم بنویسم و بخونم برام بسه. بعدشم تو چطوری اینا همرو یاد داری مغزت نمیترکه؟+

 ترانه دختر باهوشی بود و زود مطالب و میفهمید فقط یکم زیادی غر میزد

 الکی نیست این مدتی که درس خوندم بعدشم مگه تو نمیخواستی سواد داشته باشی؟-

 چرا میخوام+
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 خب دیگه ببین نصف اموزش تو همینایی که میخوام بگمه خیلیم به دردت میخوره-

 .واال ساحل االن شبه هیچی نمیفهمم بعدشم کتابش تو کتابخونه نیست خودم دیدم اقا برد تو اتاقش+

ای شیطون فکر میکنه اگه دروغ بگه و تو کتابخونه نباشه من منصرف میشم. اخه اقا کجا بود اون تا االن حتی  

 خونه هم برنگشته

 

اما ترانه خانم نمیدونه من به هزار بدبختی رعنارو راضی کردم تا شبا اینجا بمونم و به همین راحتی منصرف  

 .نمیشم

 ترانه؟؟چرا الکی میگی فقط نیم ساعته-

نه به جان خودم راست میگم. خودم دیدم همون کتابی که میاوردیش، اقا دیشب با خودش برد اخه عاشق +

 ادبیات و شعره

 به هر حال من تسلیم نمیشم، شده باشه حتی میرم تا کتابو بیارم اما اموزش تورو عقب نمیدازم-

 .دیوونه شدی اگه بفهمه رفتی اتاقش شاکی میشه+

 .اوال همه برقا خاموشه بعدشم هنوز تشریفشون رو نیاوردن تا بیاد من زودی میرم برمیگردم.نگران نباش-

 .باشه ولی عواقبش پای خودت فقط بدون که رو اتاق خوابش خیلی حساسه+

 .نمیخوام بخورم که فقط میرم کتابو بردارم همین-

بعدش بلند شدم، راستش اصال نمیترسیدم اخه اونا هر شب دیر میان جوری که من خوابم یا اینجا نیستم. اروم  

 آسته آسته رفتم سمت اتاقش،

 اه المصب درش قفله حاال چیکار کنم؟

 چرا مثل بچه ادم نمیری بشینی سرجات؟:)

 به تو چه ولم کن االن حوصله ندارم-

راست میگم دیگه، ترانه گفت رو اتاقش حساسه درشم قفله حاال یه امشبو به اون بدبخت استراحت بده :)

 !!!خانممم معلم

 گورتو گم کن ایششش-

دیوونه شدم اخه کی با خودش حرف میزنه؟  خدایااا 

 من وجدانتم با من درست حرف بزن:)

 .اصال کاری باهات ندارم چندش-

خواستم برگردم که فکری زد به کلم، زود برگشتم زیر درو دیدم اما نبود، حتی زیر فرشم نگاه کردم اما نیست 

که نیست. همه جارو گشتم به غیر از زیر گلدون. ماشاهلل اینا تو هر طبقشون چقدر وسایل دارن . 
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 .ایوول پیداش کردم، حاال دیدی وجدان جون اگه صالح نبود نمیتونستم پیداش کنم اما االن تونستم

نمیدونم چرا بهم استرس وارد شد، بیخیال ساحل تا اینجا اومدی بقیشم برو اما این کار دقیقا مثله دزدیه. ولی 

 .بعد میزارم سرجاش، پس سریع وارد اتاق شدم

 .دوست داشتم تا ساعت ها بو بکشم مثل اینکه این اقا صدرایی عاشق عطر تلخ تیردادمه

 .ولش کن ساحل کارت مهم تر از بو کشیدنه هم االن ترانه منتظرته همم باید زودتر برگردی

 معموال کتاب و کجا میزارن؟

 خب خنگ خدا یا تو کتابخونس یا رو میز کارش:)

 خودم میدونم و به وجدان درونم زبون درازی کردم.و رفتم سمت میز کارش-

 

 اها اونجاس، 

 .از این به بعد باید اجازه بگیرن که برش میدارن

 ماله خوده بدبختشه اجازه هم بگیره؟:)

باید بگه،. االن برو تو خونت با من بحث   به هر حال ترانه بهش گفته ما ازش استفاده میکنیم اونم وقتی بر میداره 

 .نکن

 خانم اینجا کاری دارین؟+

 .یا ابولفضل اروم برگشتم به پشت سرم

 تیرداد تو فاصله ی ده سانتیم قرار داشت

 .هه توروخدا تو دیگه برو. اصال موندم این مغز واموندم االن چه وقت توهم زدنشه-

 توهم چیه میگم اینجا چیکار داری؟+

 ...ای خدا اخه هر شب و روز باید بسوزم؟االنم مطمئنم چشامو باز کنم نیست-

محکم چشامو رو هم فشار دادم.، اینم مثله تموم اون وقتا خیاالت ذهنمه که تیردادو میبینم اگه نه اونو چه به  

 اینجا.؟

بازم بود،  .چشامو باز کردم اما 

ایندفعه اگه ببندم باز کنم نیست. اره همینه.ولی بازم صداشو میشنفتم. سرمو به اینور اونور تکون دادم تا شاید -

 این توهم المصب دست از سرم برداره اما بازم نشد

 اه لعنتی برو االن نمیخوام ببینمت و همونجورم سرمو تکون میدادم-

 .که محکم دستاموگرفت

 چیکار میکنی؟ ساحل تو براچی اینجایی؟چرا شدی خدمتکار خونه من؟؟+
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 ...نه

 نه توهم نبود

 خیالم نبود

 .عین واقعیت داد میزد جوری که پرده گوشم هرلحظه امکان داشت پاره بشه

 ..قلبم درد گرفت

 .اشک تو  چشام جمع شد و تو چشمای مثل دریاش غرق شدم

 من... نمی.د.و.ن.س.م اینــ.جا خو..نه توئه-

بغضم شکست مگه امکان داشت دیدن دوبارمون اونم به این شدت تصادفی؟. حاال میفهمم چرا بهنوش چرا سعی 

که من اینجام. اما چرا هیچی نگفته؟ یعنی تموم  در قایم کردن هویت این خاندان داشت.پس تیرداد میدونسته 

عالقش تو این مدت از بین رفت؟ه اصال شاید از اولم دوستم نداشته فقط من نابود شدم. اره حتما همینجوره اگه  

 ...نه چرا باید زن بگیره حتی بچه هم ازش داشته باشه

 .خیلی بهم نزدیک بود دستشو اورد رو صورتم تا اشکامو پاک کنم

 پسش زدم اونور

 .ازت متنفرم. متنفرم که این مدت منو بازی دادی-

 من بازی دادنمت؟تو اومدی تو خونه من بعد میخوای باور کنم نمیدونستی؟+

 میخوای باور کن میخوای نکن به جهنم اما بدون حتی روحمم از وجود تو خبر نداشت-

که هستم؟-  ناراحتی 

 .لحنش بدجور بوی غم میداد. جوری که دلم به اتیش کشیده شد

 .احساس میکردم هوا تنگه و تنفس برام شده یه چیز بی معنی

 با بی حالی فقط تونستم اسمشو صدا بزنم

 تیـــ...ر.دا..د ول..م کن..فق..ط بر..و-

 

 (تیرداد)

 

تا یه چیزی برداره اما   باالخره دیدمش اونم توی اتاقم دیگه مطمئن شدم که با نقشه وارد خونم شده االنم اومده 

 چرا با خودش حرف میزنه؟

 .ساحل من چرا اینجوری شده؟ چرا باید با کلک، دوباره بیاد به زندگیم

دیگه پنهون بازی کافیه ما تو این مدت فقط داشتیم سر خودمون رو کاله میزاشتیم اگه نه دوتامون از حضور هم 
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 .خبر داریم و االنم بهترین وقته تا دستشو رو کنم که اینجا چیکار داره

مخصوصا طبق چیزایی که راجبش شنیدم. تو این یه هفته دست به سینه و بیکار ننشستم و از همه چیز سر  

 .درآوردم

خودمو بهش نشون دادم جالبه اصال تعحب نکرد نبایدم بکنه چون میدونه. اما این چی داره میگه؟ توهم چیه؟  

 خیال یعنی چی؟

چند بار صداش زدم اما پریشون تر از قبل چشاشو میبست و دوباره باز میکرد. دستاشو گرفتم چه حس خوبیه.  

اما دستاش به شدت داغن و حتی از اینجاهم صدای قلبشو میشنوم. شایدم با صدای قلب من یکی شده که  

 .اینقدر واضح به گوش میرسه

مثل گنجشک میلزید و اروم تو چشمام نگاه میکرد. اون موقع تنها ارزوم ایستادن زمان بود تا بتونم ساعتها به  

 .چشمای خوش رنگش زل بزنم

 .اشکاش مثل مروارید، درشت و محکم فرو میومد و دل منو بی تاب تر کرد

 .ناخوداگاه دستم رفت تا پاکشون کنم که پسم زد

 .با حرفش دوباره قلبم شکست. اون ازم متنفره و حتی نمیدونسته داره تو خونم کار میکنه

چی از جونم میخوای؟ چرا همه جا هستی توروخدا ولم کن. تو االن زندگیتو داری، زن داری بچه داری، چرا +

 پیگیر منی.به ارواح خاک مامانم خبر نداشتم این خونه ی کذایی برای تویه. راحتم بزار

 .و نشست رو زمین و شروع کرد به گریه کردن

مامانش مرده بود وساحل من تنها تر از هر کس شد. ای کاش میرفتم دنبالش و بزورم که شده، مانع رفتنش 

 .میشدم. نکه، تک وتنها به حال خودش ولش کردم

نشستم.حرفایی که دوسال تو گلوم سنگینی میکردن و ریختم بیرون  کنارش روی زمین 

هر شب تنها ارزوم این بود که دوباره ببینمت. اوالش فکر کردم بهت عادت کردم و دوریت دلیلی نداره جز -

وابستگی. اما وقتی روی تخت بیمارستان  دیدمت فهمیدم یه چیزی بیشتر از وابستگیه و دلبستت شدم. دلم،  

قلبم، مغز و تک تک اعضای بدنم با تموم وجودشون میخواستنت. عذابی که توی اون مدت کشیدم هیچوقت 

یادم نمیره.وقتیم بهوش اومدی نتونستم بگم دوستت دارم شاید چون فکر میکردم که بری. اما چه فایده وقتیم 

نمیدونم چی شد یهو تو اون  :broken_heart:.که گفتم گذاشتی رفتی و نفهمیدی دل یه عاشق شکست

 .زمان کم با اینکه اولش اصال نمیخواستم ببینمت، عاشقت شدم

 :(عاشق سادگیت

 :(مهربونیت

 :(و اون چشمای قهوه ای رنگت
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همه ی اینا منو مسخ خودش کرد و تو این دو سال فقط با خاطراتت گذروندم. اون شبم وقتی اونجوری تو انباری  

که اومدی   دیدمت کال تو شوک بودم. باور نمیکردم خودت باشی، وقتیم فهمیدم خودتی فکر کردم شاید میدونی 

 .اینجا

 

 .نگاش کردم اروم اشک میریخت. و دستش رو قلبش بود

 .حرفی نداری بزنی؟من خیلی گفتم-

 ..(چی بگم؟+

 .از خودت ،از اینکه من  چرا نتونستم یه جای کوچیک تو زندگیت داشته باشم-

 .بعد چند ثانیه مکث جوابی داد که نباید میداد و منو بیشتر عصبانی کرد

 

 ...معذرت میخوام+

 با شتاب برش گردوندم سمت خودم

 همون اول بهت گفتم هیچوقت ازم عذر نخواه. فقط دلیل بیار-

 .خودشو از حسار دستام ازاد کرد

 .دلیلی ندارم جز درد کشیدن، جز پیشیمونی و دلتنگ بودنت+

 

دلتنگ من؟هه چه مسخره اما دیگه مهم نیست،.مهم اینکه چرا اومدی اینجا؟ تو اتاقم چیکار داشتی؟-  

 .نمیدونم چرا یهو دلم خواست سنگ بشم و دلیل اومدنشو بدونم

 برگشت به سمت جلوش و زانوشو تو شکمش جمع کرد

بی پولی، تنهایی و آوارگی. بعد مرگ مامانم خواستم بیام تهران تا کار کنم و خرجمو دربیارم. هر چی از +

بهنوش میپرسیدم چیزی نمیگفت حتی فامیلتم صدرایی اعالم کرد. بعدشم فهمیدم ترانه سواد نداره و خواستم 

با کتابای تو کتابخونه بهش اموزش بدم. همون کتابی که الزم داشتم تو اتاق تو بود، و من فقط واسه همین  

 اومدم

 

نمیدونستم حرفاشو باور کنم یا نه؟ واقعا ترانه سواد نداشت و بازم ساحل فداکار خواست به یکی کمک کنه. اون  

 ..ساحلی که من میشناسم اهل دروغ نیست و دقیقا همینطور): صاف و سادس

 میخوای بمونی؟-

تو و خانوادت باشم+  .نه فردا میرم، نمیخوام باعث اذیت و ازار 
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اگه می موندی خانوادم تو میشدی.االنم هیچکس در کار نیست تو همه ی این مدت یا به تو فکر میکردم یا  -

 شرکت یا هم باران کوچولو

 :تا اسم باران اومد چشاش برق زد و با یه خوشحالی که بین اون همه غم ، ته صداش حس میشد گفت

 .کجاست؟میتونم ببینمش، دلم براش خیلی تنگ شده+

 فقط واسه اون دلت تنگ شده؟-

اشکاشو از رو گونش پاک کرد وهیچی نگفت از قدیم گفتن سکوت نشانه ی رضایته اما فکر نکنم تو این مورد 

 درست باشه

 هر چند میدونم اگه دلت تنگ میشد حداقل یه خبر ازم میگرفتی-

 .نکه تو خیلی از حالم باخبر بودی؟بعدشم من هر هفته صداتو میشنیدم همون برام کافیه+

 نگو اون مزاحم تلفنیه تو بودی؟؟

باورم نمیشد ساحل بهم فکر میکرد و حتی به شنیدن صدامم قانع میشد  

 .خواست بلند بشه که دستشو گرفتم

 .بمون به شدت بهت نیاز دارم-

 مطمئنی هنوزم دوستم داری؟+

 حتی بیشتر از قبل-

 ....پس چرا+

 .که حرفشو با اومدن ترانه خورد

 ترانه:دختر تو کجا موندی؟

 که با دیدن من یکم جا خورد 

 اقا تیرداد شمایین؟ من بهش گفتم نیاد اتاقتون توروخدا کاریش نداشته باشین+

 ترانه اروم باش. کاریش ندارم االنم داشت میومد پیش تو-

 ساحلم اروم زیر لبش خداحافظی کرد و داشت میرفت که گفتم

 .فردا میبینمت-

 .برگشت اما  هیچی نگفت و همراه ترانه رفتن تو اتاقشون

خوشحال ترین حس غیر از اینکه عشقتو ببینی، حتی باهاش حرف بزنی و زیر یه سقف نفس بکشی؟  

 .و االنم بهترین حال یعنی همین

بازم فکرم مشغول بود، ندا رو چیکارش بکنم؟ تا کی میتونم ساحلو ازش قایم کنم؟ راستش  خواستم بخوابم اما 
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 .اصال ندا واسم مهم نیست بلکه من نگران ساحلم

کردم. درصورتی که اون تنها به فکر من بوده دوست ندارم بفهمه تو نبودش با ندا ازدواج  . 

هر جوری بود شب و گذروندمو صبح رفتم تا دوش بگیرم و بعدش با حوله ی رو سرم به سمت اشپزخونه حرکت  

 .کردم.احساس میکنم امروز گرسنه تر از هر روزم.شاید دلیلش دیدن ساحل باشه واال نمیدونم

 .در حین رفتن یکی خوابالو بهم خورد

 آییی سرم جلوتو ببین+

 تو خوردی به من طلب کارم هستی؟-

 یکم چشاشو که مالوند فهمید من جلوشم دست پاچه گفت

 نه...نه معذرت میخــــ+

 که انگشتمو گذاشتم رو لبش

 عذر خواهی الزم نیست. راستش نکه بدنم خیلی سفته گفتم سر خودت درد نگیره-

 و رامو کشیدم برم اشپزخونه که صداشو از پشت اروم شنیدم

 خودشیفته+

 چیزی گفتی؟-

 نه با خودم بودم+

 زودی بیا صبحونه که خیلی گرسنمه-

 .و به راهم ادامه دادم. بازم مثل هر روز سیمین شاهانه میز چیده بود

 به به چه کردی سیمین خانم-

 نوش جونت پسرم+

با ولع شروع کردم به خوردم. و سیمین با تعجب نگام میکرد. لقممو قورت دادم باالشم چایی خوردم  

 .معرکه ی اصال عالیه-

 پسرم حالت خوبه؟+

 برا چی؟ چیزی شده؟ میخوای نخورم؟-

بدجور پر انرژی هستیا بخور جون بگیری+  .نه بخور نوش جانت.ماشاهلل امروز 

 و بعد لقمه کره پنیر و داد دستم

 دست شماهم درد نکنه-

 داشتم از روز عالیم لذت میبردم که با شنیدن صداش دوباره زهرم شد

 خوبه.چقدر اقا تیردادمون خوشحالن چیزی شده به سالمتی؟سیمین جون شما میدونی؟+
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 .ولم کن اه بزار یه روز تو حال خودم باشم-

حال خوبتو خراب کنم+  دقیقا منم اومدم 

 سیمین میخواست واسطه بشه بینمون اما نمیدوست این دختر سرتق تر از این حرفاس

 خیلی قشنگ دارم بهت میگم بخوای باعث بد شدن حاله خوبم باشی زندگیتو سیاه میکنم-

 .االنشم کردی خبر نداری+

 تو خودت کردی که لعنت بر خودت باد. بعدشم مگه من مجبورت کردم زنم بشی؟-

 هی میخواستم  صدام باال نره تا ساحل نشنوه اما مگه این بشر میزاشت؟

نیست منتظر اتفاقاتی که در راه هست، باش+  .قبول نکردی که دوستت دارم.باشه مشکلی 

 منو تحدید میکنی؟ برو بمیر اصال هر غلطی میخوای بکن-

 .حاال میبینیم+

کال این دختر زاییده شده تا اعصاب منو قهوه ی کنه. اولش که عاشقش شدم که تف به اون عشق مزخرف االنم  

 .نمیدونم باید تاوان چیو پس بدم که تحملش میکنم

 

 .اعصبانی میز و رها کردم و به سمت اتاق باران رفتم

االنم که ساحل فهمیده اینجاست بهتره  .دیدن این بچه تو هر شرایطی واسم مثل ارامبخش قوی میمونه

 .خودش مراقب باران باشه

 باران کوچولو؟ هنوزم خوابی-

 جالم بابالی. بیدال شدم برم مهد+

 اون زبون بامزش دل هر کسیو اب میکرد

میخوام بهت یه چیز بگم خوب گوش کن. دیگه مهد نمیری به جاش تو خونه، یه خانم خیلی خوب و مهربون  -

 ازت نگه داری میکنه

 .اخه چال من اونجالو خیلی دوس داشتم+

 .عع اعتراض نداریم-

 اعتالض چیه؟+

 خندم گرفت منو بگو اخه این چه کلماتیه که به بچه دوساله میگی

 .هیچی بابایی االنم بیا بریم تا اشنات کنم+

بوده و نمیخواسته منو ناراحت کنه  .یه باشه ی اروم گفت و باهام همراه شد. کال همیشه همینطور 

 .ساحل داشت باالی کمد و میکشید اما چون دستش نمیرسید رو صندلی واستاده بود
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 ساحل؟-

 .برگشت و با دیدن باران هول شد، خواست بیفته که رو هوا گرفتمش

 نمیدونم دقیقا چقدر تو اون حالت موندیم که باران صدامون زد

 بابالی چیشد مرد؟+

 دوتامون خندمون گرفت و ساحل و اروم گذاشتم رو زمین

 نه دخترم من نجاتش دادم و بعدش یه چشمک بهش زدم-

 .ساحل با بغض بارانو نگاه میکرد

 خوبی عزیز دلم؟+

 باران:شما منو میشناسین؟

 اره تو دختر خود منی+

 .وبعد محکم بغلش کرد

 با حرفی که باران زد منم تعجب کردم چه برسه به ساحل

 بو مامانا رو میده+

 نمیدونه که از اول بچگیش اون بوده که بزرگش کرده و هم بازیش میشده

 .ساحل محکم بوسش میکرد و قربون صدقش میرفت .نمیدونم چرا دلم خواست یکم اذیتش کنم

 نمیگی یکی اینجا حسودیش میشه خانم؟-

 .عع زشته، این بچس و دلم براش خیلی تنگ شده+

 باران:بابالی شما میشناسیلشون؟

 .اره دخترم این خانم دلیل نفس کشیدن منه-

 ساحل سرخ شد و رو به باران گفت

 .بابات یکم اغراق میکنه+

 باران:اغالق چیه؟

 .و باز اتاق پر شد از خنده های من و کسایی که عاشقشونم

 (ساحل)

 

من بعد دوسال تیردادمو دیدم ولی چرا ساکت بودم؟منی که به قد  ۲۰۰سال باهاش حرف داشتم االن کال زبونم  

قفل شده، اما اون گفت، از تک تک لحظاتش که بدون من گذشت، ته دلم نمیخواستم باور کنم حتی وقتی که  

 یه زنگ نزده چطوری دلتنگ و عاشقم بوده؟
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زودتر دوست داشتم از پیشش برم احساس میکردم سرلج دارم باهاش، میخواستم فکر کنم احتیاج داشتم به  

 .ارامش و جایی که مغزم باهام همکاری کنه

 .ترانه رو هر جوری بود ساکتش کردم واال اینا از تیرداد چه غولی ساختن

 ترانه:دعوات نکرد، اخراج چی؟ هیچی نگفت؟ مگه میشه

 ترانه میخوام تنها باشم بعدا واست میگم که چیکارم کرد برو بیرون خواهشا-

 .اونم مثله اینکه فهمید و زود اتاقو ترک کرد

تیرداد رادمنش،کسی که اینجا به عنوان صدرایی شناخته شده. بهنوش گفت این اقا با زن و بچش زندگی میکنه. 

خب بچش که معلومه بارانه الهی جیگرش دلم براش یه ذره شده خداکنه زودتر فردا بشه، و اما زنش کی میتونه 

باشه؟یعنی ازدواج کرده؟محاله. خودش گفت فقط به فکر من بوده. پس این خانم دیوونه که ترانه ازش حرف 

 میزنه کیه؟

اینا به کنار تیرداد تو این مدت چیکار میکرده؟چطوری تونسته بارانو بزرگ کنه؟ باربد کجاست، رسول و ندا چی 

 .شدن

باید تو یه کاغذ بنویسم ازبس که زیادن تا یادم نره وبعدا از تیرداد بپرسم  .اوه خسته شدم مغزم ترکید. ایناهمرو 

به نظر من خیلی خیلی مهم فکر کردم. حس خوبی  شب و اصال نتونستم خوب بخوابم و بازم به چیزای الکی اما 

بهم دست میداد که دارم تویه مکان با تیرداد نفس میکشم.زودتر دوست دارم صبح بشه و دیگه صبرم واسه 

 .دیدنش سر اومد

 

 ساحل؟ساحل پاشو ۶صبحه هنوز خوابیدی؟+

 .یه جوری میگی  ۶صبح انگار ۱۲ظهره-

 بلندشو بهانه نیار دیشبم خوب از دستم در رفتی االنم زود میگی  چیشده+

 .اقا منو ول کن بلند میشم دیگه-

دو دقیقه بیشتر خوابیدن تو اینجا واسم یعنی بهشت. اما حیف ترانه با اون صداش بهشتمم جهنم کرد . 

خوابالو داشتم میرفتم سمت سرویس که خوردم به یکی. کدوم خری مثل من اینقدر سحر خیزه؟  

 دقیقا به خودت توهین کردیا:)

 .تو برو گمشو که واقعا ای کاش به حرفت گوش میکردم و نمیرفتم-

با دیدن تیرداد به کل هول شدم و دوباره خواستم اون جمله رو به زبون بیارم که نزاشت و ازم خواست باهاش 

 .صبحانه بخورم

بعد سرویس و عوض کردن لباسام دلم نمیخواست برم سرمیز.به هر حال من خدمتکار این خونم بعدشم هیچی 



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 .هنوز معلوم نیست

داشتم به بدبختی روی یه صندلی لق، باالی کمد و تمیز میکردم که تیرداد با باران اومدن تو. با دیدنش خیلی 

 .ذوق زده خواستم برم سمتش که افتادم اما یه ناجی رو هوا گرفتتم

 .حالت نگاش عاشقانه تر از هر وقتی بود.لعنت به من که راحت از این چشما گذشتم

 .اوردتم پایین و منم پریدم بغل باران. چه بزرگ شده، اما هنوزم خوب نمیتونه صحبت کنه

کرد و بارانم بهم گفت بو مادرارو میدم  .دوباره تیرداد به عاشق بودنش اعتراف 

در یک صدم ثانیه، بعد این همه مدت یکم که نه یک عالمه احساس خوشبختی کردم. سه تایی باهم در حال  

خندیدن بودیم که تلفنم زنگ  خورد. فکر کردم رعناست چون کسی غیر از اونو نمیشناسم. اما امـین بود. دستام 

 شروع به لرزش خفیفی کرد. نمیدونم چم شده چرا میترسم؟

 ساحل خوبی؟ اون تلفن خودشو کشت. نمیخوای جواب بدی+

 .خو...بم اال...ن جو..اب. مید..م-

 باران فهمید یهو چقدر تغییر کردم

میده میترلسه+  .بابالی این  خانومه که بو ماماالرو 

 .تیردادم یه نگاه به باران و یه نگاه به من انداخت

 ساحل میگی کیه؟+

 .هیچکی من.. زیادی بزرگش کردم.نگران نباش-

گوشی رو وصل کردم گذاشتم دم گوشم. امین با حالی پریشون شروع کرد به حرف زدن  

میدونم از اولش میدونستم میای تهران برای چی؟ مثل سایه همه جا دنبالت بودم وفهمیدم داری تو خونه  +

 کی کار میکنی؟ البته به من ربطی نداره اون شوهرته ولی این همه سال کجا بوده هاع؟

 هاع و جوری گفت که ترسیدم و باال پریدم. دهنمو انگار بهم دوخته بودن. اما اون بازم حرف میزد

به خاطر عشقم به تو، به خاطر تموم لحظات خوبمون تو بچگیامون، نتونستم فراموشت کنم زنمو طالق دادم +

  .چون کسیو غیر از تو نمیتونم کنار ببینم

 بعد چند ثانیه مکث دوباره با صداش دلمو لرزوند

 صدامو میشنوی ساحل؟+

 ار..ه چی.. میخوای.. ازم-

 خودتو.میخوام ببینمت اگه نیای خودم میام.حاال خود دانی+

 و بعد صدای بوق معتمد تو گوشم پیچید. امین چی گفت؟گفت اگه نرم خودش میاد اینجا؟

 ...پریشون برگشتم سمت تیردادی که همش میپرسید کیه



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 کی بود؟چیکارت داشت؟+

  .هیشکی مهم نیست+

 .خواستم زودتر اتاقو ترک کنم که جلومو گرفت

 .خودت خیلی قشنگ بگو تا خودم نفهمیدم+

 حاال چه خاکی بریزم تو سرم؟ اها باریکاله به مغزم خودم

 تو مگه مغزم داری؟:)

 خفه شو

تهران به یه دلیلی مجبور شدم از کسی پول قرض بگیرم. بعد اون طلبکاره پولشو - ببین من اومدم 

 .میخواد.همش همینه

 .خب شمارشو بده من باهاش تصویه میکنم+

  .نه-

  .چنان نه رو بلند گفتم که بارانم ترسید

اینکه اون تورو نمیشناسه، بعدشم قبول نمیکنه. خودم باید برم به بهنوشم میسپرم یکم جلوتر حقوقمو  - منظورم 

 .بده تا بهش بدم

 تو مگه از بهنوش حقوق میگیری؟+

 اره خب پس از کی بگیرم؟-

 .اومد جلوتر، جوری که فاصلمون دوسانت شد

 ...خب باید از من بگیری. من همه کارتم و+

حتیه باران که منو نجات داد، تیرداد به خودش اومد. پشت سرشو خاروند و روبه باران   که باصدای سرفه مسل

 گفت:بابایی نمیخوای بری بیرون؟

 عجب این بشر پرو شده.توروخدا بگو نه باران. چشم دوختم به لبای باران که با جوابش کیف کردم

 برم بیرون که خاله رو اذلت کنی؟+

 .تیرداد:ای پدر سوخته، کی خالتو اذیت کردم؟ بعدشم امروز و با ترانه سر کن تا ساحل برگرده

 باران:من دوسلش دالم کجا میخواد بره؟

اخ من قربون زبون شیرینت بشم. میرم زودی برمیگردم.جوری بغلش کردم که دردش گرفت ویه ماچ محکم -

 .چسبوندم به لپاش

 باران:بسه خاله توفیم کردی

 .بوس تفیش خوبه-
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 میخوای برسونمت؟+

 نه خودم میرم  -

و بلند شدم و رفتم اتاق تا لباسامو عوض کنم. طبق پیام امین حرکت کردم سمت ادرسی که گفته بود. باید  

 .باهاش حرف میزدم که دیگه محاله منو داشته باشه، بلکه شاید تو خواب ببینه

 ادرسی که داده، یه خونه ته کوچه بمب بسته. یه لحظه ترس برم داشت اما  امین اهل اینکارا نیست

بیخیال من شو ببینم باید چه غلطی بکنم:)  .کدوم کارا؟جان من یه امروزو 

این خونه اونقدری بی درو پیکره که یه زنگ نداره. مجبور شدم در بزنم هوا سرد بود و دستام یخ زدن و با هربار  

 .کوبیدن به اون در اهنی بیشتر درد میگرفتن

دروباز کن ببینم حرف حسابت چیه؟چی میخوای از جونم؟ تو بهم صدمه زدی بعد به من میگی خیانت - امین 

 کار؟ منی که خواستم واست توضیح بدم اما خودت نزاشتی

داشتم همینجور مثل ربات پشت سرهم حرف میزدم که یهو در با شتاب باز شد.ترسیده کیفمو تو بغلم گرفتم  

 یکم رفتم عقب

 بیا تو+

 نمیام-

 چی نشنیدم+

 .سر من داد نزن. من نمیام داخل، اگه میخوای حرف بزنی تو پارک سر کوچه منتظرتم-

 .و پامو تند کردم سمت خیابون. رو یکی از اون نیمکتای پالسیده نشستم و منتظر امین موندم

 باالخره اقا اومد. خدای من از اون امین خوشتیپ چی باقی مونده؟

 حالت خوبه؟-

 .نه، خرابم. تقصیر توام نیست. اما خواستم عصبانیتمو سر تو خالی کنم+

 .نگران نگاش کردم به هر حال اون پسرخاله ی منه

 چرا مگه چی شده؟-

 .فهمیدم فرزانه بهم خیانت کرده.هیچکس منودوست نداره همه میرن+

 .یکم که فکر کردم فهمیدم فرزانه همون زنش بود که تو شمال اومدن تشیع جنازه ی مامانم

 متاسفم. نمیدونی دلیلش چیه؟-

نه فقط یه نامه گذاشت که با پسرعموش میخواد فرار کنه.ساحل درسته دیگه منو نمیخوای اما فکر کردم +

 .شاید به عنوان یه همدرد به حرفام گوش کنی

 من هستم. نگران نباش، خاله حالش بعد شنیدن این قضیه چطوره؟-
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 اونم از من داغون تر+

 از کجا فهمیدی تهرانم؟-

 .اگه عصبانی نمیشی بگم+

 نه قول میدم که نمیشم تو بگو-

یکی رو برات به پا گذاشتم که لحظه به لحظه از حالت بهم خبر بده. اون گفت اومدی تهرانو رفتی خونه  +

 شوهرت. فقط برام سواله که این همه مدت کجا بوده؟

 .تو از همون اول اشتباه فهمیدی، ولی مهم نیست. من دیگه توانی برای توجیح کارام ندارم-

 میدونی چقدر دوستت دارم. حتی بعد این همه مدت؟+

 .فکر کنم ۱۰  دقیقه ی ساکت به درخت روبه رو خیره موندم

خوشبخت شی-  تمومش کن. امیدوارم 

 بدون تو+

 بلند شدم و کیفمو انداختم رو دوشم

 .بدون من، دلمو به یکی دیگه باختم، عذرخواهم-

و رفتم. حتی اگه امینم مقصر نباشه هیچ جوره نمیتونم دوباره قبول کنم که باهاش باشم. اون عوض شده بود 

من اینو نمیخواستم. به هر حال دل یه عاشقو شکستم البته اگه واقعا عاشقم بوده. طاوانشم کشیدم پس بی 

 .حساب شدیم

به شدت سردمه جوری که میلرزم برگشتم خونه تیرداد و پالتومو رو چوب لباسی گذاشتم. که ترانه با سرعت 

 .اومد پیشم

فردا اقا یه مهمونی بزرگ کاری داره+   .کجا بودی تو دختر؟ ولش کن اینارو 

 فردا؟ چرا اینقدر دیر گفتن؟-

خیلی یهویی پیش اومد و ماهم زودی باید اماده بشیم.االنم تو برو اشپزخونه به سیمین کمک کن+ . 

 .یه باشه گفتم و راهیه اشپزخونه شدم

 در حین ابکش کردن برنجا رومو کردم سمت سیمین جون

 شما میدونی قضیه این مهمونی یهویی چیه؟-

 .خانم میخواد دوستاشو دعوت کنه، به خاطر همینه فکر کنم+

 .بازم حرف اون خانم مجهول کشیده شد وسط، حتما باید با تیرداد حرف بزنم

ترانه گفت که کاریه-  اما 
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 .چمدونم مادر حتما کاریم هست+

سرمو خاروندم و سرگرم بقیه ی کارا شدم. بعد تموم شدنشون رفتم سمت اتاق تیرداد . 

 .دوتا تقه به در زدم و با بفرمایینش وارد شدم

 میتونم باهات حرف بزنم؟-

 راجبه+

 همسرت-

 .برگشت نگام کرد اما دوباره مشغول کارش شد

 ازت سوال پرسیدم نمیخوای جواب بدی؟-

 وقتی هیچی از هم نمیدونیم اینم ندونی بهتره+

 متوجه منظورت نمیشم. یعنی چی؟-

 خودت به زودی باهاش اشنا میشی، االنم خیلی کار دارم، میشه زودتر بری بیرون؟+

 .تیرداد از قبل رفتنم تا بعد اومدنم کلی تغییر کرده

 .اگه نمیگفتی هم خودم میخواستم برم-

و پا تند کردم سمت بیرون از اتاق. وقتی درو بستم، نفسی عمیق کشیدم این دیگه چه وضعشه؟ به هر حال من  

که میفهمم. منو بگو چه خالصانه پای عشق اقا موندم بعد اون راحت رفته زن گرفته . 

 زود قضاوت نکن شاید دلیلی داره:)

 .دلیلشم به درد عمش میخوره

با تمرکز انجام  نمیدادم، طوری که ترانه وسیمین از   اعصابم به شدت خورد بود جوری که هیچکدوم از کارارو 

 دستم کفری شدن

دختر بسه، اینقدرکه اون ظرفو سابیدی مغز من رنگش رفت چه برسه به اون طفلک تو دستت.بیابرو اونور +

 کلی کار داریم

 دست خودم نیست ترانه احساس میکنم کثیفه-

 اومد جلو و ظرفو از دستم گرفت

 .خیلیم تمیزه تو وسواس داری+

 چمدونم حال ندارم-

 :ترانه نگران نگام کرد

 چیزی شده؟+
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کال مغزم داره قاطی میکنه-  نه همینجوری بی تابم. پشت سرهم بد میارم 

کرده؟+  خب چرا قاطی میکنه؟چیزی ذهنتو مشغول 

 االن بهترین وقت برای پرسیدن سوالمه

 تو میدونی اسم زن تیرداد چیه؟ -

 اون افریطه مغزتو از هم پاشیده؟ +

 .بگو دیگه-

 ندارو منظورته؟ +

به گوشام اطمینان نداشتم. ندا زن تیرداد شده؟. اره چرا نشه وقتی این همه مدت دوستش داشته و حاالهم که  

برگشته چرا نباید باهم باشن. جواب سوالمو گرفتم و بیشتر حالم خراب شد. اگه ندا زنشه و دوستش داره پس  

 اون حرفا چی بودن که بهم میگفت؟

 .قطره اشک سمج گوشه چشممو پاک کردم تا کسی شاهد شکستن قلبم نباشه

هر جوری که بود کارارو تموم کردم و غذاهم با کمک سیمین بار گذاشتم. تو تموم این مدت بغض بدی به گلوم 

  .چنگ انداخته که ول کنم نیست. هوای خونه گرفتس و قلبم دیوانه تر اذیت میکنه

 .رفتن اتاق تا حاضر شم که برم

 بهنوش:کجا میری؟

 عع شمایین سالم-

که بهت دروغ گفتم.واال من تقصیری نداشتم تیرداد ازم خواست+ سالم عزیزم.هنوزم از دست من ناراحتی   

 مهم نیست-

 حاال داری کجا میری؟+

 .کارامو تموم کردم میخوام برم خونه دوستم-

مگه تو شباهم اینجا نمیموندی؟بعدشم امشب کلی کار داریم، از پذیرایی کردن مهمونا بگیر تا جمع و جور +

 .کردن خونه

 کیفه تو دستمو ول کردم برگشتم سمتش

 یعنی نمیتونم برم؟-

 .اجباری نیست اگه بمونی بهت خوش میگذره+

 .نمیخوام خوش بگذره فرداهم زودتر میام تا کارامو انجام بدم خداحافظتون-

که ترانه   و اتاق و ترک کردم. دلم نمیخواست تو این مهمونی  باشم. داشتم از در اصلیه خونه خارج میشدم 

 هراسون خودشو بهم رسوند
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کجا میری؟میخوای منو تنها بزاری؟اصال مهمونی به درک پس درسی که میخواستی بهم یاد بدی چی میشه؟+  

 ترانه فقط امشبه فردا میام-

 نمیخوام.تو اصال بدقول نبودی ولی االن داری میزنی زیر قولت+

 نشست رو پله های دم در و با حرفاش کاری کرد که بمونم

منو بین اون همه ادم خودشیفته و از خودراضی تنها میزاری. بعدشم باید تک و تنها جلوشون خم و راست  +

بشم. حداقل تو بمون، نیا تو مهمونی ولی بزار حس کنم که کنارم هستی. تو اشپزخونه به سیمین کمک کن 

 باشه؟ قبول میکنی؟

 .باشه خیلی خب االنم بلند شو پله ها سردن سرما میخوری-

 .یه اخ جون گفت و محکم بغلم کرد

باهم رفتیم داخل و من به سمت اشپزخونه حرکت کردم، یه سر به سیمین جون زدم و اونم ازم خواست که  

بودن،اما من اصال نمیخواستم،هیچکدومشون رو ببینم و اشپزخونه از  ساالدارو ریز کنم.به قول ترانه بیشتریا اومده 

 .نظرم بهترین و امن ترین مکان بود

موقع بردن ژله ها شد که دیدم ترانه سرش شلوغه.از یه طرفم این مهمونی با صدای بلند اهنگ و بوی بد 

م*ش*ر*و*ب داشت حالمو بهم میزد. تیرداد چطور اجازه میده همچین مهمونی هایی تو خونش بگیرن؟  

داشتم اروم از الی مهمونا رو میشدم که ژله هارو بزارم رو میز اما با دیدن صحنه ی رو به روم فقط شوک زده 

نگاه میکردم. اخه این همه درد و عذاب برام بس نیست که باید شاهد دل و قلوه دادن عشقم با یکی که زندگیمو  

 تباه کرد باشم؟

 (تیرداد)

 

 .ساحل مشکوک میزد دلم اروم نگرفت و بعد رفتنش سریع حاضر شدم، تعقیبش کردم

بال سرش نیارن، خوب   اومد تو محله ی که بیشتر خونه هاش متروکه بودن. اینجا دیگه چیکار داشت؟طلبکاراش 

 .شد اومدم

محکم به در میکوبید و از اخرم در باز شد. نه طرف و میدیدم نه صداشو میشنفتم. بعد چند دقیقش ساحل رفت 

سمت یکی از نیمکتای پارک سر کوچه  نشست. از ماشین پیاده شدم وخواستم به عنوان همسرش جلوی طلبکارا  

  .ظاهر بشم که با دیدن این صحنه توم وا رفت

ساحل با امین قرار داشت؟ یعنی هنوزم دوستش داره؟شاید فهمیده که امین تو اون قضیه کامال بی تقصیره.  

صداشون واضح نمیومد، رفتم جلوتر که باشنیدن دوستت دارم از زبون امین سرجام واستادم. خیلی منتظر 

شنیدن جواب ساحل شدم اما ساکت روبه روشو نگاه میکرد. بیشتر از این نمیخواستم اونجا بمونم، صدرصدم 
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جواب ساحل معلوم بود پس برگشتم. کل راهو با عصبانیت میروندم وقتیم برگشتم خونه ندا بدون در زدن وارد  

گفتم  :اتاقم شد. همونجور که کتمو درمیاوردم 

در بزنی؟ البته هر چند چه میدونی وقتی که درِ طویله ی رسول  بهت یاد ندادن وقتی وارد اتاق کسی میشی 

 .همیشه به روت باز بوده

 .منتظرم جیغ جیغاش شدم که دیدم خونسرد داره بهم نگاه میکنه

 چیشده جوابی نداری؟-

 نه چون تو زبونمو نمیفهمی منم خودمو خسته نمیکنم. به هرحال امشبو که یادت نرفته مگه نه؟+

 یکم که فکر کردم فهمیدم اه لعنتی امشب قراره دوستای ندا برای شریک شدن با کارخونه بیان

 یادمه تا شبم حاضر میشم-

کردیم واسه همین+ نه دیگه فقط حاضر شدن نداریم. ببین تیرداد اونا فکر میکنن ما باعشق ازدواج  ... 

 .واسه همین چی؟ادای عاشق پیشه هارو بازی کنم؟ هه چقدر اونا بی مغزن که فکر کردن دوستت دارم-

دوستم داشتی. همش تقصیر اون دخترس. مگه من میخواستم ازت جداشم. ؟وقتی به زور دلمو ازت کندم تو  +

عاشق کسی شدی که حتی ادمم حسابت نکرد و عشقتو زیر پاهاش انداخت و از روش رد شد. ولی بفهم اون  

 دختر رفته. اون نمیخواستت

 با عربده ی که کشیدم خودم گوشام سوت کشید

 تمومش کن. با هرس دادن من به هیجا نمیرسی بدبخت-

 منکه قصدم اذیت کردن تونیست.فقط دارم حقایقو برات روشن میکنم. االنم اماده باش شوهر عزیزم+

کافی اعصابم خورد هست حاال  شوهر عزیزم و جوری گفت که بدنم مور مور شد. هم بری که برنگردی، به اندازه 

 .اینم بیشتر هی کخ میریزه رو من

عصبانی محمد و صدا کردم که لباسامو از خوش شویی بگیره. نمیدونم چرا میخواستم عصبانیتمو سر یکی خالی  

کنم که همون موقع صدای در اتاقم اومد. حتما بازم بهنوشه که میخواد نصیحتم کنه، امشبو ابرو داری کنم . 

 .اما ساحل بود

چه خانم خوش اشتهاست میخواد از همسرم بدونه. منم یه جوری دست به سرش کردم.خودم باورم نمیشد که تا 

این حد باهاش سرد برخورد کنم. شدم مثل وقتایی که نبود اما االن که هست چرا قدرشو نمیدونم؟شاید به  

 .خاطر اینکه یکی دیگه رو دوست داره

محمد کت شلوار  طوسی رنگو اورد و تنم کردم بدجور دختر کش شدم.چه بهتر بزار ندا یکم بسوزه. رفتم بیرون 

 .که بهنوش رو تو راهرو دیدم

 بهنوش؟-
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 برگشت و نگام کردم

 جانم+

 ساحل کجاست؟-

 .همین چند دقیقه پیش رفت بهش گفتم بمون ولی نخواست+

 اوکی برو به کارات برس-

ناراحت نشدن ساحل برام مهمه. نمیخوام منو کنار ندا ببینه. هرچند من دیدم . خیلی شیک و  نمیدونم اما هنوزم  

 .مجلسی داخل شدم و ندا با اون لباس قرمز جیغ جلوبازش که سرجمع نیم متر پارچه هم نمیشد اومد سمتم

 .عززیززم خوش اومدی بیا بچه ها منتظرتن+

 :در گوشش اروم گفتم

 ندا از همین االن دارم  بهت میگم پا رو دمم نزاری که یه وقت ضایع نشی-

 اونم با لبخند ظاهری جوابمو داد

تو اون اخماتو باز کن منم کاریت ندارم. فقط به این فکر کن که اینده ی شرکتمون دست کارای تویه+ . 

 

حالم از شرکت کردن تو این جمع داشت بهم میخورد. همشون یه مشت لوده و ه*ر*ز*ه بودن و شوهراشونم از  

 خودشون بدتر. اصال موندم چیزی به اسم غیرت تو وجودشون دارن؟

که بخواد تو همچنین مهمونیایی شرکت کنه.   بخدا اگه ساحل جای ندا بود اوال چشماشو از کاسه درمیاوردم 

 بعدشم اگه خواست بیاد چادر عربی سرش میکردم که کسی نگاش سمتش نچرخه

 :(ندا خیلی راحت با منشی شرکت اقای احدی رفت وسط رقصید

 به درک مگه مهمه؟

 :بعد رقصم با لیوان ا*ل*ک*ل اومد سمتم

 عزیزم تو نمیخوای؟+

 .نه بهتره توهم این ه*ر*ز*ه* بازیاتو جمع کنی. داری کم کم حالمو بهم میزنی-

توام چقدر ضدحالی باشه بابا حواسم هست. عاع اینو ببین کی اومد-  اوووو 

 ندا برام مهم نیست هر  خری که اومده من میرم فعال-

واستا ببینم شاید واسه تو مهم نباشه ولی برا من خیلی خاصه. دختره چندش پُز شوهر اکبیریشو +

 .میده،نمیدونه من یه هلوشو دارم و بعد لپمو کشید

 عصبانی دستشو پس زدم

 .تمومش کن-
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باش دارن میان سمتمون+  باشه اروم 

 .یهو دستشو انداخت پشت گردنم و بهم اویزون شد

 ...حالم از عطر تندش و بدن ت*ح*ر*ی*ک کنندش بهم میخورد

 ندا میشه بری اونور؟_

اره عشقم مرسی ازت و بعد رفت سمت دوستش. حس خوبی نداشتم، بعد مدتها به ندا دست زدم اونم جوری +

دیگه نزار بره.   که همه جام تحریک شد. تیرداد چه مرگته؟به ساحل فکر کن. به اون دختر پاک. یه بار رفت اما 

ولی نمیتونم، اون خودش باید بخواد اگه دوستم نداشته باشه هیچ فایده ی نداره. ولی ای کاش دلش به حال 

 .منی که این همه به فکرش بودم بسوزه و دوستم داشته باشه

 با سرعت رفتم سمت اتاقم که ترانه بهم خورد

 عع اقا تیرداد شما ساحل و ندیدین؟+

 ساحل؟چطور؟ مگه اینجاست_

 .اره دیگه تا پنج دقیقه پیش همین جا بود ولی االن نیست+

 مگه بهنوش نگفت که رفته پس ترانه چی میگه؟

 مطمئنی ساحل امشب اینجا بوده؟_

 .یه جوری نگام کرد که انگار داره با یه ادم زبون نفهم حرف میزنه

میگم خودم منصرفش کردم که نره. اونم موند و تو اشپزخونه به سیمین کمک کرد که مهمونای گشنه ی +

 .شمارو سیر کنه.ولی نمیدونم االن کجاست

 

خدای من یعنی ساحل اینجا، کنارم بوده؟ حتمانم ندارو دیده. خدایا خواهش میکنم هیچی ندیده باشه. اما  

مشکل اینجاست که االن خانم کجا تشریف دارن؟ ترانه میگه که وسایالش تو اتاقه پس نرفته. داخل همه ی  

گشتم اما نیست. داشتم میرفتم سمت حیاط که ندا از پشت به سمت خودش منو کشوند. معلومه که   اتاقارو 

 .مست کرده و تو حال خودش نیست

 .عششقمم بیاا برقصیم توروخدداا همینن امشبب+

 .برو واسه کسی ناز کن که خریدار باشه_

بعدشم دستشو از دور گردنم برداشتم ، اما چون  تعادل نداشت افتاد رو زمین و شروع کرد به سلیته بازی که آی 

 .دستم آی پام

 اقا شما که شوهرشی بلندش کن نمیبینی افتاده تو حال خودش نیست؟+

این زنه کیه زر زر میکنه؟ محمد و صدا زدم وازش خواستم ندارو ببره تو اتاقش. شاید با این کارم نشون دادم که  
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 .رابطمون سرده ولی مهم نیست. اونم وقتی حالش سرجاش بیاد هیچی یادش نیست

تو حیاط هم نبود. این خونه جای دیگه ی نداره که یاد حیاط پشت خونه افتادم. با سرعت رفتم اونجا،که الهی 

 .شکر پیداش کردم

نشسته بود لبه استخر و با عکس توی دستش دردو دل میکرد. یکم که رفتم جلوتر دیدم مامانشه  

ببین چه راحت تنهام گذاشتی؟ ببین چقدر بیکس شدم.با خودت نگفتی تنها تو این دنیا چیکار کنم؟  +

 اشکاشو پاک و کرد و با بغض توی سینش که دلمو اتیش زد دوباره شروع کرد

اما نیستی، هرچیم گله کنم دیگه نمیای. فکر کردی خوشبخت شدم؟ منم اولش این فکرو کردم اما فهمیدم  +

 .جز خیال خوش  هیچی نبود

 

  .داشت راجب چی حرف میزد.؟ به نظرم بیشتر اینجا واستم و به حرفاش گوش بدم درست نیست

 .خدا رحمتشون کنه_

 .هول برگشت سمتم و اما چون نتونست خودشو کنترل کنه پاش لیز خورد و از عقب افتاد تو استخر

خواستم بخندم اما اصال جاش نیست پس نگران صداش زدم. واستا ببینم ساحل شنا بلده؟ با این صحنه که هی  

ره فکر کنم بلدنباشه. کتمو دراوردم و با پیرهن پریدم تو استخر. دستشو از زیر اب گرفتم   داره تو اب فرو می

 :اوردمش باال چسبوندم به خودم. از زیر اب که در اومد نفس عمیقی کشید و با نفس نفس گفت

 داشتم غرق میشدم، چی میشد اگه یهویی صدام نمیزدی؟

 االن نجاتت دادم چرا دعوام میکنی؟_

 .همیشه همینطور بودی! اول تو خطر میدازی بعد نجات میدی+

 ولت کنم؟_

 چیی؟+

 .اینقدر غر میزنی که فکر کردم دوست داری ولت کنم_

 .نه توروخدا منو بکش بیرون+

 از کجا؟-

 .مثل اینکه منظورمو بد فهمید و سرخ شد

ه دل، شیرین بازیاش دقیقا مثل بارانه. االن فهمیدم که اون دختر به ساحل رفته. اصال باورم   خندیدم. بلند و از ت

نمیشه چرا این دوتا خواهر زمین تا اسمون باهم فرق میکنن. حتما معصومه خانم خدا بیامرز ساحل وخیلی  

 :خوب تربیت کرده. با صداش از فکر بیرون اومدم

 میخوای تا صبح تو استخر باشیم؟ یخ زدم+
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 .باشه من میرم بعد دستتو بده بهم_

 .از استخر بیرون اومدم و دستشو گرفتم کشیدم باال. دوتامون خیس خیس شده بودیم

 حالت خوبه؟زود برو تو خونه سرما نخوری_

باشه مرسی. داشت میلرزید که از پشت کتمو انداختم رو شونش و اونم تشکر و کرد و زود از جلو چشمام  +

 ...محو شد

 

 (ساحل)

 

قلبم شاید تپیدن برای لحظه ی یادش رفت. ندا تو بغل تیرداد وول میخورد و باهم میخندیدن. نمیخواستم شاهد 

عشق بازیه عشقم باشم. دسرارو ول کردم رفتم حیاط. با ولع اکسیژن رو به تمام ریه هام فرستادم. بیشتر از این  

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و بغضم شکست. اما از اونجایی که همه داشتن نگام میکردن رفتم حیاط پشت  

خونه. اینجا دیگه چه جای باحالیه، لبه ی استخر نشستم و پاهامو تو بغلم جمع کردم. همش اون صحنه میومد  

جلو چشمام و همه وجودمو میسوزوند. سرمو تکون دادم تا اروم شم اما از بچگی وقتی با مامانم حرف میزدم  

 .ارامش پیدا میکردم. ولی االن که نیست

 عکسش که هست اونو بردار:)

 حتی حس درونمم بغضش گرفته بود

 توام دلت واسم سوخت؟

 نسوخت. کباب شد:)

عکس مامانمو برداشتم و شروع کردم به گالیه کردن. که صدای تیرداد و شنیدم. اشکامو پاک کردم و برگشتم  

سمتش. اون اینجا چیکار میکنه؟ که نمیدونم چیشد یهو کف پام لیز خورد و افتادم تو استخر. از شانس بدم 

 شناهم بلد نبودم که دوباره ناجیه زندگیم نجاتم داد. تو بغلش حس خوبی داشتم

 هی دختر تا همین چند دقیقه پیش یادت رفته چیکار  کرد؟:)

 .عع راست میگی چقدر من کم حافظم. ازش خواستم زودتر بیارتم بیرون، اونم سریع اینکارو  انجام داد

که کتشو انداخت روم برگشتم و اروم تشکر کردم. وارد خونه  که شدم، دیدم هنوز این   داشتم به خودم میلرزیدم 

مهمونای مزخرف نرفتن. تندی رفتم سمت اتاق ترانه. سریع پریدم تو حموم و یه دوش اب گرم گرفتم تا یکم 

 گرم بشم. وقتی اومدم بیرون ترانه نگران اومد سمتم

 دختر کجا بودی؟+

 حموم_
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 ترانه با هرس دستمو کشید برد نشوندم رو تخت

 حموم؟؟اخه االن وقت حموم رفتنه؟اینقدر منو هرس نده+

 همونجور که با حوله موهای مشکیه بلندمو خشک میکردم بهش گفتم

 خب الکی هرس میخوری. کار زیاد کردم رفتم حموم یه دوش بگیرم خستگیم رفع شه_

  .خب دختر قبلش یه خبر بده+

 ولش کن اینارو. مهمونا رفتن؟_

نه هنوز یه کمشون موندن. ها راستی تو شام نخوردی سیمین برات نگه داشته برو پایین بخور+  

 اخ قربون دستش خیلیمگشنمه ولی میدونی حسش نیست برم پایین_

 پرو نکنه توقع داری من برم واست بیارم؟ +

 نتونستم خندمو قورت بدم و بلند خندیدم

بکنی که عالی میشه_  .اگه اینکارو 

یه بچه پرویی نثارم کرد و رفت بیرون. روز سختیو پشت سر گذاشتم، این چند شب که اینجام ترانه رو کاناپه 

بعدشم   میخوابه و من رو تخت. وقتیم بهش میگم چرا خودت رو تخت نمیخوابی؟ میگه تو دوستمی، معلممی، 

من یه عالمه خوابیدم چند شبم تو روش بخواب. دختر اینقدر مهربون و از خود گذشته تر ندیدم. خوابیدم و پتو 

رو کشیدم روم. تا جایی که تونستم به اتفاقات امروز فکر کردم. ولی به هیچ نتیجه ی نرسیدم. ترانه با سینی غذا 

 اومد تو اتاق

 پاشو غذا بخور. موهاتم خشک کن سرما نخوری+

م . اصال نمیخواستم یه لحظه هم تنها باشم چون یه عالمه فکرو خیال به ذهنم هجوم   تا صبحش باهم حرف زدی

 ...میاوردن و باعث عذابم میشدن

 .ترانه من  خوابم گرفت_

 :ترانه همونجور که خمیازه میکشید گفت

خدا نکشتت تا خود صبح داریم حرف میزنیم. ولی االن مثل چی خوابمون میاد. دعا کن گندکاری نکنیم+ . 

بلند شدیم و رفتیم پایین. ترانه مشغول تمیز کردن پذیرایی شد منم رفتم تو اشپزخونه به سیمین کمک کنم  

 سیمین جون؟نمیدونی اقا تیرداد کجان؟_

 .نه مادر فکر کنم رفته شرکتش+

یه اهان گفتمو مشغول بقیه کارا شدم. دلم براش تنگ شد با اینکه دیشب در حد جنون با روح و روانم بازی کرد  

 .ولی چه کنم که ته قلبم یه حسی بهش دارم
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 .شما خیلی غلط میکنی:)

 .ای بابا دوساعت نبودی راحت بودم. برو پی کارت تو چه میدونی عشق چیه

 درسته هیچی نمیدونم ولی درد عاشق شدن و دیگه بلدم:)

 .بهش محل ندادم تا خودش بره. یهو نمیدونم چیشد که پاهام کشیده شدن سمت اتاق تیرداد

 بهنوش:اینجا چیکار داری؟

 اخخ ترسیدم. اروم برگشتم پشت سرم

 شما چرا همیشه از پشت میاین؟_

 میخوای از جلوت ظاهر شم؟+

 نه همنیجوری گفتم .راستش من میخواستم اینجارو تمیز کنم_

 تیرداد اجازه داده وارد اتاقش بشی؟+

  .خدایا منو ببخش ولی کخم گرفته برم تو اتاق

 اره خودشون گفتن برا تمیز کاری بیام_

 .یه چیزی اروم با خودش گفت که نشنیدم

 .باشه زود تمیز کن برگرد+

 چشم حتما_

بعد کلید و از تو جیبش دراورد و داد دستم. هنوزم موندم که چرا در اتاقشو قفل میکنه یا براچی ترانه میگه که  

 .خیلی روش حساسه

درو باز کردم و وارد شدم، بازم همون عطر همیشگی. از همون اولشم درست حدس زدم که باید عطر تلخ تیرداد  

 .باشه

بیشتر به جای تمیز کاری، باچشام داشتم اتاقشو قورت میدادم. دیزاین خیلی قشنگی داشت و ترکیب رنگ سفید  

مشکیش عالی بود. اونشب وقت نکردم ببینم ولی االن تک تک کتابای تو کتابخونشم دیدم. یه کتابی بدجور 

توجهمو جلب کرد، برش داشتم که از الش یه عکس افتاد. ذوق زده عکسشو برداشتم، فکر کردم عکسه منه 

چون بیشتر عاشقا عکس کسی که دوستش دارن و الی کتاب میزارن اما به جاش عکس یه خانم مسن و خیلی  

خوش رو بود. نمیدونم چرا احساس میکردم این عکسو یه جایی دیدم. یکم که  فکر کردم یاده وقتی افتادم که  

 مامان یه صندوقچه ی کوچیکی رو بهم نشون داد. حرفای اون روزشو اصال یادم نمیره

 ببین مادر! به نظرم وقتش رسیده که یکم راجب پدرت بدونی+

 چیزی شده مامان؟_

  .نه نگران نشو. این صندوقچه همه ی گذشته ی باباته+
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احساس میکردم که این عکسم تو اون صندوقچه وجود داشت ولی اینجا چیکار میکنه؟ کنجکاوی مثل خوره 

افتاد به جونم و سریع رفتم سمت اتاق ترانه پیش وسایلم. از وقتی که قرار شد اینجا بمونم همه ی وسایلمو از  

تا اگه یه وقت الزمم شد کارم لنگ بقیه نباشه  .خونه رعنا اوردم 

وارد اتاق شدم و سریع رفتم سمت کمد و  از باالش چمدون و دراوردم. از توش اون صندوقچه رو برداشتم و  

بازش کردم. درست حدس زدم؛ عکس این خانم خوش چهره با عکس توی صندوقچه یکیه ولی ارتباطشون چی 

 میتونه باشه؟

که من تیردادو ول کردم پیشش بوده. و تو خونش خدمت میکرده شاید سیمین خبر داره به هر حال اون از اول  . 

صندوق رو گذاشتم زیر بغلم و رفتم پایین سمت اشپزخونه که تو پله ها به یکی خوردم و از دستم افتاد و همه 

عکساش ریختن بیرون. سرمو که بلند کردم دیدم نداست اما اون منو ندید و یکی از عکسایی که رو پله افتاده  

 .بود و با تعجب برداشت

 ...با حرفی که زد ،شوکه فقط نگاش کردم

 

 بابا+

 .و بعد برگشت سمت من. با تعجب نگام میکرد

 تو..توو اینجا چیکار میکنی؟+

سکوت و به هر چیزی ترجیح دادم که نمیدونم یهو چرا وحشی شد. از موهام گرفت و کشیدم پایین پله ها  

 بهت میگم اینجا، تو خونه من چیکار داری؟+

 و بعد اروم در گوشم با صدای نحسش زمزمه کرد

ز همون اول این بالیی که سرم اومد و باعث شد تیرداد ازم سرد شه رو سرت میاوردم. هرچند تو وقیح + باید ا

تر از اون چیزی هستی که فکرشو میکنم. دختر جون بهتره بفهمی تیرداد االن منو دوست داره، عاشق منه. چرا  

 دوباره میخوای بیای و زندگیمونو بهم بزنی.؟

 

 اگه بیشتر از این سکوت میکردم نشانه ی احمق بودن و سادگیم بود

تو شوکه سیلی باشه شروع کردم به  موهامو از تو دستش ول کردم و محکم یکی خوابوندم زیر گوشش. تا اومد 

 .حرف زدم

بدبخت تو باید قبول کنی که تیرداد دیوانه وار عاشق منه و حتی االنم بیشتر از قبل هست. بعدشم هنوز _

 ... اونقدری حقیر نشدم که تورو رقیب خودم بدونم. و

 انگشتمو سمتش گرفتم و تهدید اور تکون دادم
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اگه بفهمم که فقط یه درصد اضافیم میرم مثل وقتی که رفتم اما اون موقع اشتباه فکر کردم. ادمی که زندگی _

 .بقیه رو خراب میکنه من نیستم تویی

سیمین و ترانه دوتاشون با حیرت زل زده بودن به مکالمه ی منو ندا. مطمئنم ترانه راحتم نمیزاره تا جریانو 

 .نفهمه

 .خواستم برگردم برم که از پشت کشیدنتم جوری که افتادم رو زمین

بدبخت حقیر تویی که داری تو خونه ی من کلفتی میکنی. بعدشم خیلی خوشحالم که واست یه خاطره ی +

 .بد به جا گذاشتم جوری که میخواستی از همه دور باشی. دوسال از زندگیت به خاطر من تباه شد، مننن

اشک تو چشمام جمع شد اما نه ساحل االن وقت شکستن نیست باید جلوی این از خود راضی واستی. بلند شدم 

 .و لباسمو تکون دادم

 .میدونی چرا اینجام.؟ بابت اینکه تیرداد ازم خواست کنارش باشم+

)میدونم دروغه اما هنوزم مطمئنم که یکم دوستم داره( وقتی من کنارش بودم و در فراغ عشق تو آرومش  

 ...میکردم معلوم نبود داشتی کدوم قبرسونی سر میکردی. وقتی من

 دستمو محکم زدم به سینم

مراقب بودم که سرما نخوره. تو توی بغل یکی دیگه گرم میشدی حاال چه به اجبار چه بزور. فقط اینو یادت _

نره اگه توام مثل من میخواستی از عفتت نگه داری کنی، همه جوره تا اخرش میجنگیدی .نه اینکه تن بدی به  

 خواسته هاش

 

 صورتش قرمز و نفساش عصبی بیرون میومد

 بلند عربده کشید

 خفههه شووو+

یهو مجسمه ی روی میزو برداشت و خواست بزنه به سرم که دستامو محافظ خودم کردم و بعد درد عمیق پارگی  

 .پوست دستم حس شد و تا استخونم سوخت

 .یکی با سرعت اومد سمتم

تیرداد بود تنها کسی که االن با دیدنش خوشحال شدم. احساس میکردم با بودنش خیالم راحته. غرور و گذاشتم  

 کنار، و سرم تو بغل بزرگ مردونش گم شد. اونم اروم نوازشم میکرد

 اروم باش چیزی نیست. میریم دکتر بخیه میزنه خوب میشه+

 خیلی درد میکنه، تیرداد_

 .همون موقع در باز شد و با دیدن کسی که همه ی بالهارو سرم آورد عصبانی شدم
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باربد با تعجب و حیرت به ندایی که سرشو  گرفته بود رو مبل نشسته و منی که تو بغل تیرداد بودمو خون  

 .همینجور از دستم میرفت نگاه کرد

 با صدایی شوکه و مملو از ترس و حیرت تیردادو صدا زد

 اینجا چه خبره؟ این کیه تو بغلت؟+

بسه ساحل. بسه که اینقدر شکستی و تیکه تیکه هات بهم وصل نشد. خودمو از بغل تیرداد کشیدم  بیرون و با 

 .دست مجروحم بلند شدم رفتم سمت باربد

منو نمیشناسی نه؟ لعنتی من همون دختریم که به خاطر منافع و آبروت به این روز نشوندیش. مگه ازت چی _

خواستم غیر اینکه تو شرکتت کار کنم؟پس چرا انداختیم توی یه بازی کثیف که هم عشقم، مامانم .. 

 .به اینجای حرفم که رسیدم بغض گلوم دیگه اجازه حرف زدن نداد. اما تو قوی تر از این حرفایی ساحل

 سرمو که باال گرفتم دیدم باربد با حالتی خمار و خسته با صدای خیلی اروم ازم پرسید

 مامانت چی؟ مامانت چیشده+

 .مگه واستون مهمه تباه کردن زندگیه بقیه؟ من همرو حتی خودمم از دست دادم همشم به خاطر توئه_

توجهی به دستم خونیم و صدا زدنای تیرداد و باربد نکردم و سریع رفتم سمت اتاقی که بالکن داشت. چند باری  

 از دور اونجا رو دیدم اما االن احساس میکنم که به اونجا خیلی احتیاج دارم موقع رفتنم بلند داد زدم

 ....تنهام بزارین اگه نه یه بالیی سر خودم میارم_

 

دستم به شدت خون میومد و کم کم داشتم میترسیدم. ندا خیلی بال سرم اورد و من هیچوقت نمیبخشمش.  از 

 داشتم اروم اشک میریختم و به بخت سیاه لعنت میفرستادم که یه نفر از پشت صدام زد

 ترانه با چشمای اشکی داشت به خودمو دستم نگاه میکرد. خواست بیاد جلوتر که ازم اجازه گرفت

 میتونم بیام؟+

جلوتر   .یه لبخند تحویلش دادم و اونم اومد 

 .خواهری این خیلی بده بیا بریم دکتر+

 ازم نمیخوای سوالی بپرسی؟_

 نه. دستت مهم تره. میدونم که خودت بعدا بهم میگی. حاال میای بریم؟+

 نه نیازی نیست. میرم دستشویی که بشورمش توهم باند و چسب زخم بیار_

با یه  چسب زخم و باند خوب میشه؟+  مطمئنی 

 نه. یعنی نمیدونم،لطفا کمکم کن_

 باشه حتما عزیزم.االن میارم+
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ترانه رفت و منتظرش موندم تا برگرده.با دستمال خونای دورشو پاک میکردم، خدایی از درد داشتم میمردم. ای 

کاش ترانه زودتر بیاد، که در باز شد. نکه داشتم کار حساسی میکردم، نتونستم سرمو باال بگیرم و تو همون حالت 

 :بهش گفتم

بمالی واقعا میسوزه_  .ترانه بیا با پتاتین یکم بمال روش، فقط توروخدا اروم 

دریا خیره شدم. روصندلیه کنارم نشست و دستمو   سرمو که بلند کردم با دوتا چشم نافذ ابی خوش رنگ،همرنگ 

خونای دور دستمو پاک کرد و با باند روشو بست   .گرفت تو دستای کوره ی اتیشش. اروم با پنبه و پتاتین 

 میخوای تا کی با این چشمات بهم زل بزنی و بیشتر دیوونم کنی؟+

 .و بعد سرشو اورد باال. بین اون همه درد با تلخ خندیدم یاد اون موقع هایی افتادم که بهش مثل جغد زل میزدم

 تو که سرت پایین بود چطوری دیدی؟_

 .یکم صندلی و کشید جلوتر

 .چرا اینقدر لجبازی؟ چرا نیومدی بریم دکتر. امکان داره عفونت کنه+

 الزم نیست اگه دیدم به اونجاها رسید خودم میرم دکتر_

بدون من جایی بری+  .شما بی جا میکنی 

 نمیدونم چرا تو دلم داشتن کیلو کیلو قند میسابیدن

تو با این حافظت به ماهی  :) دختر مثل خر ذوق نکن. این همون ادمیه که  داشت بهت خیانت میکرد. خداوکیلی 

 .گفتی برو من جات هستم

 

 ای بابا چرا من همش یادم میره؟

 

 :unamused:چون خنگی:)

 

 خیلی خب حاال  

 

 ساحل ساحل، کجایی دوساعت دارم صدات میزنم+

 همینجا. چیزی گفتی؟_

 .میگم زود قضاوتم نکن. ازدواجم با ندا دلیل داره+

 .مهم نیست من یکی دیگه رو میخوام_

هعی خاک بر سرم تازه فهمیدم چه زری زدم. درسته تو مهمونی با ندا بود ولی من زیاده روی کردم.با ترس 
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 سرمو باال اوردم که دیدم فکش منقبض شده و با وحشت نگام میکنه

ساحل چی داری میگی؟'به همین راحتی؟ المصب من همه ی این مدت به فکر تو  بودم دوستت داشتم ولی  +

  .تو بی انصافی کردی و رفتی االنم میگی کسیو دوست داری؟

 

و بدون هیچ حرف اضافه ی دیگه ی اتاقو ترک کرد. به نظرم همه ی حرفای مهم و زد و من پشیمون از چیزای 

یاری نکرد  .که گفتم خواستم برم دنبالش اما پاهام 

زل زدم به جایی که رفته. ای کاش برگرده.  اه المصب نمیدونم کی گریم گرفت. بدبختی شانس من دست راستم 

 اینجوری شده. حاال کارامو چطوری بکنم؟

خیلی خسته بودم خواستم بخوابم که یاد حرف ندا قبل ازاینکه منو ببینه افتادم. اون به عکس بابای من گفت 

بابا. چه عجیب، لعنتی صندوقچم پایین جا موند. مغزم به  کل قاطی کرده،جوری که هر عان ممکنه بترکه،  

 ....خداکنه تیرداد حرفامو جدی نگیره فردا حتما براش توضیح میدم که برای دراوردن لجش دروغ گفتم

 (تیرداد)

 

با افتخار به ساحلی که خیلی صاف و ساده از عشقش نسبت به من جلوی ندا گفت نگاه کردم. محوش شده بودم  

که ندا دریه حالت سریع سمتش  مجسمه پرت کرد و اونم دستاش شد حسار سرش، با وحشت رفتم سمتش و تو  

 اغوشم گرفتم و نوازشش کردم. موندم االن چه وقته اومدنه باربده؟

ساحل با دیدن باربد عصبی رفت سمتشو شروع کرد به گفتن تموم درداش. اصال نمیخواستم باربد اینجوری 

مرگ معصومه رو بفهمه. وقتی ساحل با دست خونیش رفت خواست که هیچکس دنبالش نره. موندم وسط راه 

 اما االن حمایت کردن از ساحلم مهم تره

 تو چه غلطی کردی؟ اگه دستاشو نمی اورد االن مرده بود. میفهمی؟-

 

 ..یه لحظه عصبانی شدم بعدشم+

 از رو مبل بلند شد و واستاد روبه روم

 اصال بمیره. به تو چه ربطی داره؟ نکنه بدبخت  هنوزم دوستش داری؟+

 اره میخوامش، حتی بیشتر از قبل-

 

 .رامو کج کردم برم سمت ساحل که باربد جلومو گرفت. انگار تو این پنج دقیقه پنج سال پیرتر شده
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 ساحل از کجا اومده؟ راسته که معصومه مرده؟+

 .متاسفانه اره. تسلیت میگم به مردی که به خاطر پول از خانواده ی شادش گذشت-

ا حرفی که زدم انگار بیشتر جیگرش سوخت. اگه هرس طمع پول بابای افسون و نداشت؛ هم ندا اینجوری  ب

باربد به همه و  نمیشد همم میتونستم از اول خیلی راحت بی دوز و کلک عاشق ساحل که دختر عمومه باشم. اما 

 .خودش خیلی بد کرد

 .ترانه رو دیدم که با عجله میرفت سمت جعبه ی کمک های  اولیه

 چیزی شده اینجا دنبال چیزی میگردی؟-

 اره. دنبال چسب زخم و پتاتین و اینطور چیزام+

دختره ی لجباز اخه چرا فکر کرده با این وسایل خوب میشه؟ اون زخم حتما باید بخیه بخوره  

 .بده خودم میبرم. تو یاد نداری میزنی خرابتر میکنی-

از دست ترانه وسایلو گرفتم و رفتم سمت  اتاقش. اول نفهمید که منم ،بعدشم که متوجه شد اروم و بیصدا فقط 

 .بهم زل زد

 .از اخر این دختر با این کاراش منو دیوونه میکنه

با حرفی که زد خسته و شکسته  خواستم براش دلیل ازدواجم با ندا رو توضیح بدم که فکر بدی راجبم نکنه اما 

 :تر از قبل ازش پرسیدم

 پس اون  حرفایی که بیرون پیش ندا زدی چی بودن؟-

 ..و جوابم مثل همیشه سکوت

 .با درد اخرین حرفای دلمو زدم و تصمیم گرفتم که ازش بگذرم

ساحل منو دوست نداره، از اولشم خیالی باطل داشتم که فکر میکردم ذره ی عشقم تو وجودشه. بسه تیرداد 

هیچکس تورونمیخواد، االن یاد حرف رسول وقتی که کتکش زدم افتادم و به این حقیقت تلخ پی بردم که واقعا  

 .کسی منو نمیخواد. فقط تنها گناهم عاشق شدن بود

توی پارک جلو چشمام رژه میرفت. من زندگیمو تباه کردم شاید اگه به ندا عشق   تا صبح تصویر ساحل و امین 

 .میورزیدم اونم االن این هیوالیی که هست، نبود

 .صبح بعد دوش گرفتن دیدم ندا روی تختم نشسته

 کاری داری؟ بدون اجازه چرا اومدی تو اتاقم؟-

 .بلند شد و با اون کفش های پاشنه بلندش تقریبا شد هم اندازه ی من

میخوام برم. دیگه تحمل ندارم، منم زنم، روحیم حساسه ، به قول ساحل من واقعا اضافیم. دیر فهمیدم که  +

 .چقدر همدیگرو دوست دارین
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چه عجب خانم سرش به سنگ خورد ولی اشتباه میگفت که ساحلم منو دوست داره. خواستم جوابشو بدم که  

سایه ی یه نفرو پشت در دیدم ـ یکم که دقت کردم فهمیدم ساحله   .زودتر بره، اما 

به انجام اینکار شد اما ندا رو تو بغلم گرفتم و با زبونی که کنترلش دست  من نبود زمزمه   نمیدونم چرا مغزم وادار 

 کردم

فهمیدم که هیچکس عشق اول نمیشه-  .نرو ...بمون. اشتباه کردم نادیده گرفتمت. اما 

 ندا با تعجب نگام میکرد

 حالت خوبه؟+

 بیشتر از این اگه حرف میزد ساحل میفهمید که همش الکیه

  .پس اروم ل*ب*ا*م*و* رو ل*ب*ا*ش گذاشتم

 حاال احساس میکردم کنترل مغزم اومد سرجاش. ندا رو پس زدم و اب دهنمو تف کردم اونور

 چته دیوونه؟ معنیه این کارات چیه؟+

امتحان کردن تو. میخواستم ببینم اگه یه درصد عاقل شده باشی و به عشق منو ساحل پی بردی نباید  -

 .میزاشتی که نزدیکت شم

 

فکر کنم دیر شد، اون سایه دیگه پشت در نبود. نمیدونم تا کی به در زل زدم که با صدای ندا از فکر اومدم  

 ...بیرون

 

 من از اولشم محکوم به تقاص پس دادنم. مشکلی نیست خداحافظت تیرداد خان+

.. تا وقتی که باربد هست باید اینجا بمونی. اون طفلک حال خوشی نداره-  واستا 

 چرا همه با دیدن ساحل حال خوش یادشون میره؟ +

 .این دختر احمق فکر میکنه حال دگرگون باربد برا بودن ساحله. خبر نداره که مادرش مرده

  .چون هممون انرژی منفی داریم اما اون دختر کوه انرژی مثبته_

اها برات ارزو خوشبختی میکنم با کوه انرژی مثبتت، ولی بدون حق اون همه دوست داشتنت از جانب من +

 .این نبود. االنم نگران نباش تا وقتی باربد اینجاست منم هستم، به ساحلم کاری ندارم

 .خوبه+

 .خواست دوباره چیزی بگه ولی منصرف شد و رفت بیرون

حاال باید فکر میکردم گندی که زدم چطوری پاکش کنم؟. لباس گرم کن و پوشیدمو رفتم بیرون حیاط که یکم  
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کنم تا مغزم بازشه. در حین ورزش کردنم تلفنم زنگ خورد. حسان بود معلوم نیست باز چیکارم داره.   ورزش  

 .نمیدونم چطورحواسم پرت شد و محکم خوردم به یکی و پرت شد اونور

ساحل اینجا تو حیاط چیکار داشت.؟ نشست و با اخ و ناله لباسشو تکوند. زخمش سر باز کرده بود. نگران رفتم 

 سمتش

 .اینجا چیکار میکردی؟ حالت خوب نیست بلند شو بریم دکتر_

 .دستشو گرفتم تا بلندش کنم. که از تو دستم دستشو کشید

 به من دست نزن+

لجبازی نکن جان من زخمت عفونت میکنه. معلوم نیست اینجا چیکار میکنی، جای دیگت درد نمیکنه_ . 

 دوباره خواستم برم سمتش که ایندفعه جیغ زد

 میگم به من دست نزن+

 چی شده؟چرا اینطوری میکنی؟_

 .بلند شد و لنگ لنگ کنان رفت سمت در خونه

 .با توام چته؟ میگم بهت باید بریم دکتر+

اه عجب زبون نفهمیا. همشم تقصیر خودمه حتی اگه اون یکی دیگه هم دوست داشته باشه، من خیلی زیاده  

  .روی کردم

 .از اخر با این لجبازیاش کار دست خودش میده. از پشت خودمو رسوندم بهش و بغلش کردم

 ..اولش با تعجب نگام کرد اما بعدش

 دلم سوراخ شد از بس دست و پا زد

بزارم پایین. مگه کری که نمیشنوی؟ میگم بزارتم پایین. به توچه اصال نمیخوام بیام دکتر+ . 

 ساحل منو ببین_

 چون خیلی جدی گفتم ساکت نگام کرد

اول.. یا اینکه خیلی قشنگ مثل ادم با پای خودت میریم دکتر که اینطوری دست پاتم خسته نمیشه از بس  _

لگد میزنی. و اما دوم..همینجوری تا دکتر میبرمت توام اینقدر جیغ داد میکنی تا خسته شی. حاال کدومش؟  

 سرتق سرشو برگردوند اونور

حاالکه اینجوریه توام دوتا راه داری. یا منو میزاری زمین و تو کارام دخالت نمیکنی یا هم اینقدر میزنمت که  _

 بمیری

 .اوه چه خشن ولی فراموش نکن دستت زخمیه با اون نزن که درد نگیره+

 .یه کثافت نثارم کرد و منم بردم نشوندمش تو ماشین
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 خب کوچولو کمربندتم میبندم، قفل کودکم میزنم که یه وقت اذیتم نکنی باشه؟_

 .قیافش از شدت عصبانیت قرمز شده بود و من از خنده ترکیدم

 .نخند، من تورو اذیت میکنم؟؟؟ پرو خان تو باعث اذیت و ازار دادن منی+

 ولی من ادم بشو نبودم و بیشتر زدم زیر خنده

 این دفعه با داد جوری که احساس کردم گوشام کر شد حرفشو تکرار کرد

 نخند. بفهم دیگه اه+

 و بعد دستاشو تو بغلش گذاشت و روشو اونور کرد

با مرگم نشه. یه راست روندم سمت بیمارستان   بزور خودمو نگه داشتم که یه وقت نخندم و خندیدنم مساوی 

که دستشو بخیه بزنن  ...بخش اورژانس 

 (ساحل)

 

 

 بهنوش جون نمیشه من نرم؟

 .دختر با این دستت نمیتونی کارای سخت انجام بدی، اینکارم واسه خودتو دستت بهتره+

 خب نمیشه ترانه رو بفرستین_

 اینقدر اسرار نکن، بعدشم میخوای چهار دست لباس ببری بزاری سر جوب لباسی. براچی اینطوری میکنی؟+

 

نیست، من از این نمیخوام برم چونکه لباسای تیرداد و باید بزارم تو اتاقش نمیدونست این کار برام مشکلی   

 .خب خنگ خدا مگه نمیخواستی بری  بهش توضیح بدی که دیشب تو اتاق یه زری زدی و حقیقت نداره:)

 خب چرا ولی ربطش چیه؟

 خب االن بهانه بهتر از این گیرت نمیاد. به هوای لباس گذاشتن حرفتم میزنی:)

  .اعع راست میگی

 بهنوش جون ؟_

 .چیه دارم میرم بگم ترانه ببره+

 نه خودم میبرم بگین لباسا کجاست؟_

 .از دست تو. محمد گذاشته رو مبالی پذیرایی+

 

خداروشکر میکنم که موقع دعوا با ندا بهنوش اونجا نبود. از اونجایی که من این خانم وکیل رو میشناسم، تا کل  
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زندگیمو نمیفهمید ول کن نبود. اما ترانه و سیمین جوری نگام میکنن که انگار خانم خونم. نمیدونم چطوری 

 .باهاشون برخورد کنم که منو مثل خودشون بدونن، حتی اگه خانم خونه شده باشم

 .لباسای اتو کرده شده و از رو مبل برداشتم رفتم سمت اتاق تیرداد

خواستم در بزنم که دیدم یکم از الی اتاق بازه. دقت که کردم صدای ندا رو شنیدم. کنجکاو شدم و پشت در 

  .واستادم . اه لعنتی صداها خیلی مبهمه. رفتم جلوتر جوری که از الی در تونستم داخل اتاقو ببینم

 ...تیرداد گفت هیچکس عشق اول نمیشه

 ...گفت دوستش داره

گفت... نه این دفعه چیزی نگفت، بلکه کاری کرد که بزرگ تر از اعتراف دوستت دارم بود .  

لباسا خواستن از دستم بیفتن که به زور نگهشون داشتم. دستمو به دیوار گرفتم و کشون کشون رفتم سمت 

حیاط. راه اشکام خیلی وقته که باز شده بود. رو پله نشستم و با دستام صورت خیسمو پاک کردم . 

 ...تصمیممو گرفتم

 ...میرم

 ...استعفا میدم

کرده؟:)  شاید واسه دراوردن لج تو اینکارو 

برعکس همیشه که راست میگی و حق با توئه این دفعه نیست، اون از کجا میدونست که  من اونجام؟تو خودت  

 ��.حرفاشو شنیدی کاری که کرد و دیدی. پس نخواه که بهم دلداری بدی

 دلم برات میسوزه:)

 .هه اینم دیگه مهم نیست، من قرار بدتر از ایناشم ببینم

 

 .تو حال خودم بودم و از اطرافم بیخبر

 .ساحل. ساحل+

 .برگشتم ترانه بود

 .جانم. ببخشین صداتو نشنیدم_

 .یکم اومد جلوتر و کنارم نشست دستشم یه ظرف بود که نمیدونم برای چیه

 گریه کردی؟+

 .نه_

 سرتو باال بگیر، تو گریه کردی؟ هنوزم نمیخوای بهم بگی چیشده؟+

 نه. کاری داشتی؟_
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 با این حالت نمیشه بهت کار سپرد، خودم میرم +

 بگو دیگه. اینای تو دستت چیه؟_

 غذا واسه سگا+

 

 تیرداد مگه سگم داره،؟ 

 .کجا هستن_

 .ایناهاش اونجا کنج حیاطن+

 .و بعد با دستش مقصد مورد نظرشو نشون داد

 .خیلی خب بده خودم میبرم_

حالت خوبه؟  +  مطمئنی 

 اره بده ببینم_

 .دوست داشتم با یه موجود زنده غیر از انسان دردودل کنم

بیرون، سگای اروم و مهربونی بودن. ظرف غذارو برداشتم داشتم  بعد از غذا دادن از کلبه ی قشنگشون اومدم 

 .میرفتم سمت خونه که یکی از پشت بهم خورد و تقریبا پرتاب شدم روی زمین

همه جام به شدت درد میکرد. مخصوصا دستم. به خاطر اینکه با سر نیفتم دستمو اول روی زمین گذاشتم و 

 .بهش فشار وارد شد و خونریزی کرد

 ....تیرداد میخواست کمکم کنه، اما دوست نداشتم دستی که به ندا خورده به منم بخوره

 

اما اقا پرو تر از این حرفا تشریف داشتن و از پشت بغلم کرد. هرچی تقال کردم فایده ی نداشت. موندم این  

 المصبا از جنس عضلن یا آهن؟ 

 دست و پام شکست اینقدر کوبیدم بهشون

 واع دختر تو کی اینقدر  وحشی شدی؟:)

 ...وقتی که احساسم شکست

نگا نگا بچه پرو عجب دستورم میده. اما راست میگفت دستم به شدت خونریزی کرده بود جوری که باند کامل 

 .قرمز شد

از اخرم فهمیدم لجبازی با این ادم یعنی هدر دادن وقت. بیشتر از همه حرفایی که تو ماشین بهم زد لجمو 

برخورد میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بایدم همینجور باشه اون از کجا میدونسته که من   دراورد. جوری 

پشت در بودم؟ تا خود بیمارستان ساکت اهنگ صحنه سازی پلی جی رو گوش میکردیم. این موزیک دقیقا 
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 .حرفای دل دوتامون بود

 

 کاش عشق اولش بودم

 :broken_heart:نمیدونم چیشد ازم بدش اومد

 

بخیه زد. چنان درد به تمام بدنم سرازیر شده بود که میخواستم  پرستار دستمو ضدعفونی کرد و بعد دکتر اومد 

جیغ بکشم. از اخرم بعد کلی جون کندن پرستاردیگه که یکم مهربون تر بود اومد و کار پانسمان رو تموم کرد  

بعد یکم استراحت، تیرداد خواست کمکم کنه تا برگردیم. اما من احتیاج به کمک اون نداشتم، پس خودم تا 

جلو مردم رفت. موندم یکی هم با خودش نمیگه این دختر   ماشین رفتم. واال ابروم با این لباسای خدمتکاری 

خدمتکاره بعد چطوری سوار ماشین با کالس میشه. شایدم تهمت میزنن که مغز تیردادو شست و شو دادم. 

 . چمدونم بزار هر چی میخوان بگن

 

تا عوض کنم. توام بهتره لجبازیاتو بزاری کنار+  .برات پانسمان جدید گرفتم شب میام 

 بازم مثل همیشه جواب من):سکوت

 

 .خواستم ماشین رو ترک کنم که درو قفل کرد. با تعجب نگاش کردم

 نترس.. و بعد از صندلی عقب پالستیک قرصارو داد دستم+

 فهمیدم قرصای قلبت تموم شده. بگیرشون  و سر موقع بخور+

 

خیلی دلم میحواست از این همه توجه غش کنم ولی بعدش به خودم گوش زد زدم که اینا همش برای اینکه 

 .دردسر براش درست نشه

 واال تو این دنیا ساحل برا کی مهمه؟

 

 پیاده شدم رفتم سمت خونه که باز با دیدن قاتل زندگیم روبه رو شدم

 باربد: میشه باهم حرف بزنیم

 .من حرفی با تو ندارم-

 .و بعد پا تند کردم طبقه باال سمت اتاق مشترک منو ترانه

 .اصال دلم نمیخواست باهاش هم صحبت بشم، هم خودش و هم اون دخترش دوتاشون نحسن

اه لعنتی حمومم نمتونستم با این دست پانسمان شده برم پس لباسمو عوض کردم و نشستم رو تخت. خیلی 
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بود. بهش زنگ و زدم و بعد کلی فوش کاری   وقته که گوشیمو ندیدم. با بازکردنش کلی پیام از سمت رعنا اومده 

 .و دلتنگی حاضر شدیم که قطع کنیم

 

نیمه های شبم داره رد میشه ولی خبری از تیرداد نیست. ترسیدم که خبری از نداهم نباشه ولی ترانه گفت با 

  .باربد رفتن بیرون.همون بهتر که دختر و پدر نباشن

 دیگه خیلی منتظر تیرداد موندم قرار بود که پانسمان دستمو عوض کنه پس کجاست.؟

  .نگران رفتم سمت اتاقش اما هنوز نیومده بود

 .رفتم سمت اتاق باران. کوچولو خیلی قشنگ خوابیده. پتو رو روش کشیدم و اومدم بیرون

 

تو حیاط رو پله های سرد نشستم و منتظرش موندم. انگار به کل کاری که در حقم کرده بود فراموش کردم و 

 ....االن تنها چیزی که فکرمو مشغول کرده اینکه سالم برگرده اما

 

 

تیرداد لش و لوش از در اصلی وارد شد. ترسیده از رو پله ها بلند شدم. تلو تلو میخورد و صورتش پر از خون بود.  

 خاک برسرم چه اتفاقی براش افتاده؟

 .با سرعت رفتم سمتش و بازوشو دور گردنم حلقه کردم که کلی از وزنش افتاد رو بدن نحیف و ظریفم

 حالت خوبه؟ کی این بال رو سرت اورده؟_

 .نگام کرد وبه جای جواب دادن یه لبخند جذاب زد

 چرا چیزی نمیگی؟ براچی میخندی؟ دقم دادی حرف بزن_

 :با صدایی که از ته چاه بلند میشد گفت

 برات مهمه؟+

 معلومه دیوونه. توروخدا بگو چیشده؟_

 .هی چشاش روهم میرفت و بزور باز میکرد و تلو خوردنشم بیشتر میشد

بیشرفا هر کس که بودن بدجور زدنش. دیگه بدنم توانایی حمل وزنشو نداشت. کسیم غیر از منو ترانه تو عمارت 

نیست و اونم به احتمال زیاد خوابه. حاال چه خاکی بریزم  تو سرم؟ از کی کمک بگیرم که یهو یاد محمد، نگهبان 

 اینجا افتادم. تیردادو رو سنگ ها ول کردم و رفتم سمت دکه ی نگهبانی. اما هیچکس نبود،

 ناامید خواستم برگردم که محمد صدام زد

 بله خانم کاری دارین؟+
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  .تو دستش ساندویچ و نوشابه دیدم. پسره ی بی فکر به جای نگهبانی کردن به فکر شکمشه

 فقط بیا کمک  _

افتاده بود. با کمک محمد بردیمش اتاق   و رفتم سمت تیردادی که در اثر کتک خوردن زیاد، بیهوش روی زمین 

 .خودش و گذاشتیمش رو تخت

 ...نگران چشم دوختم به تیرداد

 خانم میگین چیکار کنم؟ زنگ بزنم پلیس+

 چرا به من میگی خانم؟ هاع چرا؟_

 .خودم  دقیقا میدونستم دنبال بهانم که نگرانیمو سر یکی خالی کنم

 یه هووف بلندی کشیدم و برگشتم سمتش

 .عذر میخوام. نمیخواد به پلیس زنگ بزنی، فقط زود برو پتاتین و چسب زخم بیار_

 بله خانم حتما+

 .باز گفت خانم. یکی نیست به اینا بفهمونه من خانم خونه نیستم

داخل اتاق  .محمد بعد چند مین با جعبه ی کمک های اولیه اومد 

 مرسی میتونی بری_

 

با ارامش خونای روی صورتشو پاک کردم و جاهای که زخمی شده بودن،چسب زدم و دور سرشو باند پیچیدم. تو  

 عالم بیهوشی بود و هیچی نمیفهمید

 .الهی من بمیرم تورو اینطوری نبینم. بشکنه دستشون خدا الهی لعنتشون کنه_

 اشک رو صورتمو با دست خونیم پاک کردم

معذرت میخوام تیردادم. من هیچکسو جز تو دوست ندارم.عاشق هیچکس جز تو نیستم. االنم که اینطوری با _

 .این وضعی دارم دیوونه میشم

 

اشکام تند تند مثل بارون فرو میومد. نمیدونم چرا با دیدن تیرداد توی این حالت قلبم ضربانش کم شد و نامرتب 

 .میزد

 .لباسش پاره شده بود و رفتم از تو کمدش واسش یه تیشرت برداشتم

که دکمه های لباسشو باز کنم   .دستام میلرزید 

 .دختر االن وقت معطل کردن نیست. گناه که نمیکنی چشاتو ببند لباسشو عوض کن:)

 نمیتونم ای بابا بفهم



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 

خواستم   بیخیال ساحل چشامو محکم روهم فشار دادم و دکمه های  لباسشو باز کردم و از تو تنش دراوردم. 

  .تیشرتشو تنش کنم که چشمم به بریدگیه روی سینش خورد . پس بگو چرا لباسش پاره شده

 .این جای چاقویه، به شدت ترسیدم

 .از اینجا به بعد کار من نیست حتما باید بریم بیمارستان

با پنبه و پتانین یکم زخم روی سینشو ضد عفونی کردم که یهو دستام توسط دستش کشیده شدن و افتادم تو  

 بغلش...

 چیکار میکنی تیرداد؟_

 با صدای خفش شروع کرد به چرت و پرت گفتن

 پس دوستم داری. عاشقمی و این حالم نگرانت میکنه، نه؟ به نظرت به چی میگن عشق؟ همینه دیگه+

 حال تو خوب نیست. زخمت عمیقه داری هزیون میگی_

 .خواهش میکنم انکار نکن. راستشو بگو+

 .داشتم تو دستای عضله ایش له میشدم. نزدیک بود استخونام بشکنن

 باشه دوستت دارم_

روشو از سقف گرفت و به چشام نگاه کرد.چند دقیقه ی تو اون حالت بهم زل زدیم که یهو انگار انرژی گرفت و 

 .بینیمو کشید

 اخ شیطون دیدی تونستم ازت اعتراف  بگیرم+

 گیج و منگ نگاش میکردم. از چی حرف میزد؟فکرمو به زبون اوردم

 اعتراف چی؟_

 خانم کوچولو من حرفاتو نشنیدم و اولین دفعس که داری به دوست داشتنم اعتراف میکنی+

 یه هعی بلندی کشیدم ، یعنی خودم با زبون بی صاحابم خودمو لو دارم؟

 مطمئنی هیچی نشنیدی؟_

 نخیرم خانم زرنگ +

 .معترضانه به زور از بغلش بیرون اومدم

تو مگه مریض نیستی؟ مگه درد نداری. اصال از کجا معلوم همش نقشه نبوده که از زیر زبونم اعتراف بکشی _

 بیرون؟

 .بعد مشتمو حوالیه سینش کردم که اخش رفت هوا

 .هول شدم و دستمو پشتم قایم کردم
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 .وسط اون همه دردش یهو از خنده ترکید. واع این چشه؟مریضه روانیه

 :پوکر نگاش کردم اما اقا اصال از رو نرفت و بلند تر خندید. وسط خندهاش تیکه تیکه گفت

 فک.ر می..کنی.. اگه.. دستتو قا..یم کنی.. من.. نمیفهم..  کارتو..بوده؟؟ !

 .باز قش کرد از خنده. دستمو از پشتم دراورم و نگاش کردم. نه این اقا منم دیوونه کرده

 .تو ادم بشو نیستی، االن نشونت میدم و پریدم رو سینش_

 اخ نه توروخدا درد میگیره. نکن دختر+

 .عع اینجوریاس؟باشه پس_

بالیشت پر وبرداشتم و محکم کوبیدم رو بازوش که پراش وا رفت و همه جای اتاق و سفید پوش کرد . 

  .تیردادم دیگه االن دراز کش نبودم و مثل من حتی وحشیانه تر شروع کرد به بالیشت پرت کردن

 .یه عان شک کردم این همون تیرداد چند دقیقه پیش باشه  که از درد بیهوش شده بود

 وسط پرت کردن بالیشت واستادم و پرایی که رفته بودن تو حلقم ودراوردم

 یه ثانیه، یه ثانیه اتش بس_

 ها چیه تسلیم شدی؟+

 تو مگه سینت درد نمیکرد؟ تا بدتر نشده بلند شو بریم دکتر_

 ساحل میدونی االن مثل کیایی؟+

 با تعجب زل زدم بهش االن چه وقت پرسیدن این سواله؟

 مثل کیا؟_

که ضد حال میزنن+  اونایی 

 هاا نفهمیدم_

میگم دختر جان. االن من حالم حد خوب بودنم گذرونده و عالیم. چون تو کنارمی، چون تو زخمامو  +

  .ضدعفونی کردی و مرحم شدی واسشون

از شنیدن احساساتش اونم اینقدر بدون پروا تو دلم کیلو کیلو قند میسابیدن. چشمام پر اشک شد که نگران رو 

 .دوتا زانوهاش ایستاد

 چرا چشمات بارونیه خانومم؟+

 .جمله ی خانومم اونم از دهن تیرداد شنیدن، بین اشکام خنده رو لبم اورد

 اشک ذوقه_

 اخ من  قربون ذوق کردنت+

حواسم به چشمای دریاش بود که یهویی یه بالیشت و محکم کوبید به تخت و پراش ریخت بیرون  
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بود به وجود اومده   .خیلی صحنه ی رمانتیکی 

 عع پس اعالم جنگ کردی واستا تا نشونت بدم_

 .خندید، خندیدم و دنیام بین اون همه سیاهی رنگ روشنایی به خودش گرفت

داشتم همونجور که واستاده بودم پالیشت پرت میکردم که در باز شد و من هول کردم خواستم بیفتم که دوباره  

 تیرداد گرفتتم

 .باربد از الی در نگران لب زد

 ..ندا+

بیرون و دوتامون نگران سمت باربد رفتیم  از بغل تیرداد اومدم 

 تیرداد:ندا چی شده؟

 .باربد جونی واسه حرف زدن نداشت

 با سرعت رفتم سمت اشپزخونه و یه لیوان اب قند درست کردم

داشتم میرفتم باال که چشمم به ساعت افتاد. ۳:۳۰  صبحه؟ چقدر زود گذشت. رامو پیش گرفتم سمت اتاق  

 .تیرداد

وقتی داخل شدم، تیرداد بی قرار راه میرفت و پاشو یه ضرب روی زمین میکوبید و باربد هم دستشو گذاشته بود  

 رو سرش

 چیشده؟میشه به منم بگین_

 تیرداد بدون محل دادن به سوالم رو کرد سمت باربد

 نمیدونی کجا رفتن؟ یا چمیدونم کجا میتونیم پیداشون کنیم؟+

نیستم ولی وقتی گروه رسول ازهم پاچید تنها مخفیگاهش باید صدکرج باشه  .باربد: مطمئن 

 گیج شدم بودم، داشتن از چی حرف میزدن؟

 تیرداد:صد کرج؟ مطمئنی؟ اونجا تقریبا خیلی دوره

 ای بابا به منم بگین_

 :تیرداد با یه لحنی عصبی که خیلی ناراحتم کرد گفت

 ساحل خواهش میکنم اروم باش، احتیاج دارم فکر کنم

 اصال نگین به درک_

 .واال اون دختره اکبیری هر کاریشم بشه برام مهم نیست

کشیده شدن سمتشو نگران   خواستم از اتاق بیام بیرون که چشمم به زخم سرباز شده ی تیرداد خورد. یهو پاهام 
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 .رو زخمش دست زدم

 حالت بده. ببین خون ریزی کردی_

 دستامو از رو سینش برداشت و تو چشمام زل زد

نیست ساحل، ندارو دزدیدن اونم کی؟ رسول. میفهمی یعنی چی؟ یعنی عمق فاجعه+  االن وقت اینکارا 

مهم نیست، مهم تویی. یادته من برا زخم دستم نیومدم؟ اما تو چیکار کردی؟ ولی من نمیتونم بغلت کنم _

 چون سنگینی و به جاش هرس میخورم چون برات نگرانم

 

چند ثانیه تو سکوت هم دیگه رو نگاه کردیم که با صدای باربد چشم از هم گرفتیم . 

 ..باربد:تیرداد لباس بپوش بریم دکتر ساعتای  ۸ و ۹ صبح هم میریم دنبال ندا. دخترم توهم

 با شتاب برگشتم سمتش

 من دختر تو نیستم اینو بفهم_

 : ناراحت سرشو پایین انداخت و با لحنی اروم گفت

 باشه تو دخترم نیستی. اما بهتره بری استراحت کنی حتی ساعت از دیر وقتم گذشته+

  .من هیجا نمیرم و با تیرداد میام_

 رفتم سمت باربد و جلوش واستادم

شاید به خاطر نقشه ی مزخرفت نصف زندگیمو ازم گرفتی اما بدون نتونستی نصف دیگشم به چنگ بیاری.  _

 اون نصفه تیرداده، میخوای قبول کن میخوای نکن

 ...بعد رفتم سمت تیرداد و کمکش کردم که لباسشو بپوشه اونم یه جور خاصی نگام میکرد

 .جوری نگام میکرد که هر لحظه امکان  داشت اب بشم برم تو زمین

 میشه روتو اونور کنی لباستو تنت کنم؟-

 چه فرقی میکنه اینور باشم یا اونور+

 یقه ی پیرهنشو ول کردم و کالفه سرمو اوردم باال

 خب من اینطوری معذبم و نمیتونم کارمو انجام بدم-

 :یه تک خنده ی جذاب کرد و رو بهم با چشمای شیطون گفت

 یادت رفته تا همین چند دقیقه پیش همین جوری تو بغلم بودی؟+

 

 با یاداوری این صحنه هعی بلندی کشیدم و دستمو گذاشتم رو دهنم. به کل ابروم رفت، 

 واقعانم دختره ی خیرسر تا کی توبغلش بودی، میگفتی و میخندیدی حاال اونوقت معذبم میشی؟:)
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 .لطفا ساکت شو. االن به حد کافی از دست خودم عصبانی هستم

 

 .تو که اینقدر زبون میریزی پس فکر کنم حالت خوبه. بگیر خودت بپوش-

 :این دیگه چه وضعشه اخه چرا از هرس خوردن من خندش میگیره؟ داشت میخندید که رو بهش گفتم

نشدم جایی حق ندارین برین -   .چیز خنده داری گفتم؟ بعدشم تا اماده 

منتظر جوابش نموندم و با سرعت رفتم سمت اتاق که هرس خوردنمو نبینه. داشتم لباسامو میپوشیدم که ترانه  

 تکون و خورد و الی یه چشمشو باز کرد

 چیزی شده؟ جایی داری میری؟+

 .نه بگیر بخواب داری خواب میبینی-

و کیفمو از رو میز برداشتم و اومدم بیرون. تیرداد و باربد تو اتاق نبودن اوففف یعنی سرکارم گذاشتن که  با 

توی حیاط فهمیدم اشتباه فکر کردم  .صدای روشن شدن ماشین 

سوار شدم و باربد گازشو گرفت و رفت.زخم تیرداد اونقدری خونریزی کرد که به لباسشم زده بود . 

کرد  .دکتر بعد معاینه زخمشو ضدعفونی وپانسمان 

 وقتی از بیمارستان اومدیم بیرون ازش پرسیدم

 االن میخوایم کجا بریم؟-

 صد کرج+

و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد.کل راه، از پشت پنجره به بیرون نگاه میکردم که با صدای باربد فهمیدم  

 رسیدیم. اصال متوجه نشدم زمان چطوری گذشت.خواستم پیاد شم که تیرداد درو بست و از پنجره سرشو اورد تو

تا برگردیم+  همینجا میشینی 

 نمیشه بیام؟ توروخدا-

اونا خطرناکن اگه نداهم میخوام از دست اون بیشرف نجات بدم فقط به خاطر باربده. پس اینجا  + نه ساحل 

 .بشین تا برگردیم

 .مگه باربد نگفت فقط رسول، ندا رو دزدیده پس خطری نیست-

 .درو باز کردم که این دفعه محکم تر درو بست

 .بهت میگم بشین یعنی بشین+

تمرگیدم سرجام. ولی این دل المصب بعد نیم  تن صداش باال رفته بود و معلومه که عصبانیه پس خیلی اروم 

 .ساعت طاقت نیاورد و از ماشین پیاده شدم

تقریبا وسطای زمین سرسبزی بودیم و راحت صدای اب به گوش میرسید. برگشتم که یه ساختمون متروکه ی 
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 .چند طبقه دیدم. مطمئنم که همینجان . هر چی باالتر رفتم صداها واضح  تر به گوشم رسید

 

باربد عربده میزد که به دخترم کاری نداشته باش و تیرداد هم رسول و تحدید میکرد. خواستم برم جلوتر ولی با 

حرفی که ندا زد پاهام میخکوب زمین شدن، داشتم چی میشنیدیم؟ نه نه امکان نداره. این دروغه محظه دیگه  

ندادم و رفتم   دووم نیاوردم و رفتم جلو، تیرداد با دیدن من چنان دادی زد که پرده گوشم پاره شد ولی اهمینی 

 ....پیش رسولی که اسلحه به دست مغز ندا رو نشونه گرفته بود

 

تا دوباره این حرفارو از دهن خودش بشنوم که رسول عربده زد داشتم همینجور نزدیک ندا میشدم   

 جلو نیا اگه نه میکشمش+

 .میخوای بکشی بکش من  میخوام جواب تباهیه زندگیمو از این عوضی بگیرم-

 و بعد برگشتم سمت ندا

چرا اینقدر دروغ گفتی؟ مگه تو نبودی که ناراحت از اینکه بهت ت*ج*ا*و*ز شده خواستی همین بال رو سرم  -

 بیاری؟ پس چرا االن اللی؟حرف بزن المصب

 صدام میلرزید و قلبم مرتب نمیزد. تیرداد از پشت گرفتتم و اروم در گوشم زمزمه کرد

 خواهش میکنم ازت ساحلم+

 :پسش زدم و با صدای بلند تو روش گفتم

چی چیو خواهش میکنم اگه این منو نمیدوزدید و کاری نمیکرد که به همه شکاک بشم، االن زندگیمون -

خیلی قشنگ تر بود. الاقل مامانم زنده میموند میفهمی؟ نکه واسه ازدواج امین و ناراحتیه من، دق کنه . 

 تیرداد با حالتی متعجب نگام میکرد و من اروم اشک میریختم که صدای رسول و از پشت شنیدم

کارای این دخترو پدر کال پاچیدن زندگیه بقیس. ندا عاشق منه و هست، ما دیوونه وار همدیگرو میخواستیم، +

 :(منتها تنها اشکال این وسط، ارثی بود که بهش نمیرسید اونم یهو کال تغییر کرد، سرد شد

 

 .همینجور که میرفت سمت ندا ادامه داد

 

وحشی شد، بی عاطفه شد، همش کاری میکرد که عصبانی بشم و بزنمش. هیچوقت یادم نمیره وقتی  +

نفهمیدی فرار کردی اومدی پیش بابات و پسرعمویی   میزدمت انگار داشتم جون میدادم، اما توی المصب اینارو 

که اصال نمیخواستت اونم به خاطر چی؟ به خاطر ارثی که به بچت یا بهتره بگم به بچمون میرسید، هه من  

چقدر خر بودم که نفهمیدم عشق، تو مرامت نیست و درکش برات خیلی سخته و فقط دنبال پولی پول . 
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 .یکم مکث کرد و دوباره با درد شروع کرد حرف زدن

یادت رفته چطوری بچه ی ۱۰روز رو ول کردی  رفتی ومن مجبور شدم رهاش کنم؟ بعدش برگشتی و  +

خواستی انتقام بگیری اونم از کی؟ از ساحلی که هیچ گناهی نداشت و منه احمقم همراهت شدم ، چرا؟چون  

 .عاشقت بودم

 

  .اشکامو ناباورانه از رو صورتم پاک کردم، تنها کسی که این وسط مقصره نداست

 چرا میخواسته از من انتقام بگیره؟ مگه چیکارش کردم؟  

رسولم هیچ گناهی تو این بازیه کثیف نداشته غیر از عاشق شدن. حاال میفهمم که پس دادن طاوان عشق چقدر 

 .سخته

تیرداد:رسول جمع کن این اراجیفو ندا هر چی که باشه االن باید ولش کنی، حق نداری راه بری اسلحه بگیری  

 ...سمت مردم.حتی اگه

 

حتی اگه چی؟معلوم هست چی میگی تو؟ نمیبینی با هممون چیکار کرد؟ نه مثل اینکه نمیدونی ولی من  -

برات میگم. کاری کرد که دوسال ازت دور باشم، کاری کرد هر شب دوتامون عذاب بکشیم، بچشو بی مادر  

 گذاشت،، بازم بگم یا بسه

 ..هر چی که باشه اون دختر عموی منو خوا+

  .که یکی خوابوندم زیر گوشش

 .اون از کسی دفاع میکرد که باعث بدبختیه من شده

 ...دخترعموتو نجات بده ومنو فراموش کن،به نظرم این دوتا عاشق-

 و بعد دستمو سمت رسول و ندا گرفتم

 .خودشون میتونن مشکلشون و حل کنن تا اینجا اومدنمونم همش الکی بودش-

 .خواستم برم که باربد با صدای از چاه در اومده صدام زد

کنی؟  باربد:ساحل؟ چطور دلت میاد با خواهرت اینکارو 

 

 خواهرم؟؟؟من خواهری نداشتم

 .با بهبت برگشتم سمتش که به دیوار تیکه داده بود ودستش رو قلبش باال پایین میرفت

 

بزرگ شدم توام حرف دهنتو بفهم- چرا دروغ میگی من خواهری ندارم، من تک فرزند با مامانم  . 
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 .باربد: )با سرفه(اما  ندا خواهر تویه

 

 .ندا اصال تعجب نکرد و فقط گوش میداد

 :رسول هم یه نیشخندی زد و رو به من گفت

 .خانم کوچولو خیلی از دنیا عقبی+

 

نمیخواستم باور کنم و فکر کردم دارن دروغ میگن ولی یاد وقتی افتادم که ندا به عکس بابای مجهول من گفت  

باربد اونم تو مهمونی و دزدیده شدنم توسط ندا و یا تپش قلب باربد و اکو شدن  بابا، یا رفتار عجیب مادرم با 

 :صدای دکتر که میگفت

 .مریضیه شما ارثیه، و از مادر پدرتون به شما رسیده+

 ..انگار دنیا دور سرم میچرخید

 داشتم چی میشنیدم؟قاتل ارزوهام و زندگیم خواهرمه؟؟

با چشمای اشکی به تیرداد نگاه کردم که اونم این حقیقت تلخ و تایید کرد.حاال من موندم و کلی بدبختی، یعنی 

 عشق من کسی که با تمام وجود دوستش داشتم،همسر خواهرم شده؟

خواهری که این همه مدت از وجودش بی اطالع بودم. کم کم نزدیک بود دیوونه بشم و تیردادم نگران باالی 

سرم واستاده بود. حاال دلیل وابستگیه زیاد مامانم به باران رو فهمیدم. یادمه همیشه میگفت که بابات نصفی از  

 .زندگیمو گرفت

 و اون نصفه خواهر خودمه. دلم به حال غریبانه ی مامانم سوخت. شالمو انداختم پشتم و رفتم جلو باربد واستادم

متوجه ی که چه زندگیه برام ساختی؟ کاری کردی که اون محمد نعشه رو تحمل کنم، هر روز حسرت بکشم -

و دنیاهای کودکانم که تو دستای یه پس فطرت تباه شد. درصورتی که خیلی راحت از  واسه نداشته هام، ارزوهام 

 من و مامانم گذشتی و رفتی

 دیگه نفس کم اوردم و تند تند قفسه سینم باال پایین میشد

 چطوری میتونی خودتو ببخشی؟ دلت اصال برای مامانم نسوخت؟-

که رسول یهو عربده زد  .داشتم ادامه میدادم 

 ندااااا+

  .برگشتم که دیدم ندا اسلحه دستشه و رسول هم شکمشو گرفته

ندا:همتون عقب واستید. نامردیه همه تقصیرارو بندازین گردن من، من فقط خواستم خودم باشم اما شماها از 

 ..من هیوال ساختین با رفتاراتون با بی محلیا و بی اعتنایی هاتون
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 باورم نمیشد اون داشت گریه میکرد

 تیرداد تو پسر عموی خیلی خوبی بودی ولی من لیاقت عشقتو نداشتم+

 برگشت سمت من، 

توام خواهر خوبی هستی من زودتر از همه فهمیدم که باهم نسبت خونی داریم و خواستم بابت اینکه اومدی و -

زندگیمو بهم زدی، ازت انتقام بگیرم. اگه وجود تو نبود  باربد  همه کار میکرد تا پیدام کنه، ولی برعکس بیخیالم  

 .شد

 

 .اشکاش پشت سرهم پایین میومد، و منم دقیقا مثل اون بودم

 

نمیدونم چرا با وجود بهم ریختن زندگیم دوست داشتم تو بغلم بگیرمش و باهم حرفای خواهرونه بزنیم . 

رسول توام همسر خوبی بودی و خوشحالم که دخترم همچنین پدری داره. ولی منو ببخش، خیلی اذیتت +

 کردم

 .دیگه طاقت نداشتم، حرفاش بوی وداع میداد

فقط خواهشا اون اسحله رو ، ول کن  .من:)با داد( تمومش کن توروخدا ما هممون میبخشیمت 

 سرشو محکم تکون دادو رو کرد سمت باربد

.، بدترین پدر دنیا هستی. فکر کردی از بچگی با خریدن لباسای گرون و گذاشتن پول تو کیفم  + و تو.

 خوشبختم؟ تو حتی مامانامم دق دادی، ازت متنفرم اقای رادمنش

 محکم با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و دوباره برگشت سمت من

ساحل لطفا منو ببخش. ای کاش پیش مامان بودم که مثل تو خوب باشم، درسته از بچگیم ندیدمش ولی  +

دلم براش تنگ شده، بهش بگو با اینکه نمیدونستم وجود داره ولی خیلی دوستش دارم. از بچم، بارانم مراقبت  

که   ، حداقل خیلی بهتر از منی. ببخش منو که میخواستم مهم ترین داراییت  کن تو حتما مادر خوبی میشی 

 .واسه من خوش گذرونیه شبامه و ازت بگیرم. از تیرداد مراقبت کن تو خیلی بیشتر از من میشناسیش

 

 پهنای صورتم همش خیس از قطرات اشک شده بود،  

 میبخشمت، مگه میشه کسی خواهرشو نبخشه؟-

که رو زمین بندازه اما  ....داشت کم کم اسلحه رو پایین میاورد 

 (تیرداد)
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به   با تک تک سلوالی بدنم خوشبختیو حس میکردم. مگه من غیر از این میخواستم که ساحل توی بغلم اعتراف 

 دوست داشتنم بکنه؟

 .این دختر با همه کاراش منو مسخ خودش کرده و هیچ جوره نمیتونم ازش دست بکشم

 .اشک شوق ریخت و منم با ذوق لبخند زدم

درسته میخوام سر به تن کسایی که ریختن سرم و زدنم نباشه ولی اونا باهام کاری کردن که ساحل به دوست 

داشتنم اعتراف کنه و این حداقل خوبه، با اینکه نمیدونم اصال کی بودن و چیکارم داشتن، ولی حدس میزنم باید 

  .ادمای اون عوضی باشن و برای پس گرفتن انتقامشون بریزن سرم

ولی با دیدن ساحل مخصوصا توجهش به من که اونقدر با دقت زخممو ضدعفونی میکرد به کل یادم رفت چه  

 . بالیی سرم اومده و از ثانیه به ثانیه کنارش بودن لذت بردم

 

تا اینکه باربد اومد وگفت وقتی با ندا تو بام قدم میزدن چند تا از ادمای رسول دزدینش و باربد نتونسته جلوشونو  

 .بگیره

تنها حدسم صد کرج بود، اونجا دقیقا جاییه که رسول همه گروگاناشو میبره و تا االنم هنوز جاش لو نرفته. ولی  

مگه ساحل دست برداره؟ اونم میخواست بیاد و اسرار میکرد که بریم بیمارستان برای زخم روی سینم. به نظر 

 .خودم زیاد عمیق نبود و ساحل خیلی شلوغش کرده

بعد بیمارستان نتونستم رانندگی کنم و باربد نشست پشت فرمون، تو طول راه همه حواسم به ساحل بود که  

خیره به پنجره، بیرون و نگاه میکرد. وقتیم که رسیدیم ازش خواستم از ماشین پیاده نشه .  

  .حتما حقیقتای بزرگی رو میشد و نمیخواستم دوباره ساحلم ضربه ببینه

 با باربد اروم رفتیم طبقه ی باال که صدای رسول و شنیدم

کردی؟ میدونی من حتی بچمو هنوز نتونستم بغل کنم؟+  ندا من دوستت داشتم چرا با زندگیمون اینکارو 

 

 رسول همینجور حرف میزد اما صدایی از ندا در نمیومد

 باربد:بهتر نبود پلیسم میاوردیم؟ این پسر خطرناکه

 هر چی که باشه به عشقش صدمه نمیرسونه، مطمئن باش-

اروم رفتیم جلو، رسول اصال از دیدنمون تعجب نکرد، برعکس فکر کنم منتظرمونم بود و شروع کرد به اراجیف  

گفتن، هر چی باربد التماسش کرد تا ندا رو ول کنه ولی باز بیشتر ندا اتیش روی خاکستر میشد . 

 .یهو ساحل با حالی گرفته و چشمای اشکی جلو اومد

 )با داد(مگه نگفتم تو ماشین بشین؟-
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ولی اون توجهی نکرد و رفت سمت ندا، ازش نتونست جواب همه ی بدبختیاشو بگیره و خواست رهاش کنه که  

 .باربد گفت اون خواهرته

 ....لعنت بهت االن اصال وقت گفتن این حقیقت بزرگ نبود، هضمش برای ساحل خیلی سخته

 

دیگه همه چیو میدونست وباید از کسی که این همه بالیی سرش اورده که فهمید باربد بوده، جواب میخواست. 

اما اون فقط تو سکوت به حرفاش گوش میداد ،حتی جالبیش اینجاست که فهمیدم امین ازدواج کرده و اون 

دیدار تو پارک حتما  یه دیدار ساده ی دختر خاله پسرخاله ی بوده و از این بابت که ساحل هیچ حسی به امین  

  .نداره خیالم راحت شد

هممون حواسمون به حرفای سوزناکه ساحل بود که از ندا غاقل شدیم و با یه ضربه به شکم رسول تونست 

  .اسلحشو به چنگ بیاره

باورم نمیشه اونم دلش خیلی پره، اینجا اصال چه خبره؟ واقعانم هیچ وقت نباید باربد و ببخشه، اون با ندونم  

کاریاش و بی خیالیاش، زندگیه دوتا دخترشو تباه کرد، حتی معصومه خانم و افسونم به پای این بدبخت  

 .عمرشون هدر رفت

 

ساحل دلش با خواهری که باعث این همه مصیبت بود صاف شد و سعی داشت با حرفاش ندا رو از کاری که  

میخواد انجام بده، منصرفش کنه و تا حدودیم داشت موفق میشد. که یهو ندا پاش به سیم برق گیر کرد و افتاد  

 .روی بشکه های بزرگ سیمان پشت سرش و صدای بدی به وجود اورد

ساحل نگران سریع رفت سمتش و رسول کمکش کرد که بتونه بشینه، خواستم برم سمتشون که توجهم به  

کنار ستون نفس میکشید جلب شد. حالش اصال خوب نیست و زودتر باید میرسوندمش   باربدی که اروم 

 بیمارستان ولی تا شهر خیلی راهه

 دووم بیار، االن زنگ میزنم اورژانس-

 با صدای گرفته دستمو فشرد

..هش میکنم.. مرـ.اقب.. دخترام.. باش..من پد..ر خو.بی نبو..دم، از..شرکت.. و کارگراشم..مراقب کن)سرفه( +  خوا

به..ساحل بگو.. که نمیدو..ستم اون..موقع..وجود..داره، فقط..ازت ..میخوام که..زندگی که..الیقشه و براش...بسازی..  

 اون..دختر..خیلی رنج..کشیده

 به شدت به سرفه  افتاد

 باشه اروم باش، زیاد حرف نزن، االن اورژانس میرسه-

 ساحل:تیرداد



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 .برگشتم پشت سرم، ساحل ناباورانه به باربدی که نفساش هی ضعیف تر میشد نگاه کرد

 سیلی از اشکاش جاری شدن. فکر کنم تموم حرفای باربد و شنید،

 چیز بدی نیست نگران نباش االن اورژانس میرسه، ندا حالش چطوره؟-

 خوو..بهه... کم..کم دار...ه بی..هوش میشه+

تنش میلرزید، حقم داشت چیزایی امروز شنید که تحملش برای یه ادم عادی خیلی سخته نکه ساحل ظریف 

 .من که قلبشم مرتب نمیزنه

 دیگه جونی واسش نمونده بود و خواست بیفته که زود رفتم سمتشو گرفتنمش

 

  .توروخدا تو قوی باش، حداقل االن کنارم بمون و کمکم کن-

 هی میخواست چشماش بسته بشه که مانعش میشدم

 ساحلم خواهش میکنم ازت،-

صدای اژیر امبوالنس همه جارو پر کرد و بعد پرستارایی و دیدم که با برانکارد ندا و ساحل و بردن، ولی وقتی به 

 .باربد رسیدن پارچه ی سفیدی روش کشیدن

و دنیا ندید بلکه شاید، به نظرم مرگ براش بهترین گزینه ای که یکم ارامش داشته  اون پیرمردم زیاد خوشی ت

 .باشه

 ..با ناراحتی به عموم خیره شدم یه جورایی حکم پدرمو واسم داشت

 

باز کردم، من دیگه کجام؟ یکم که به مغزم فشار اوردم فهمیدم چه اتفاقی افتاده و شوکه به   اروم الی چشمامو 

دورو برم خیره  شدم ولی هیچکس تو اتاق نبود، فکر کنم دیگه حالم خوبه و خواستم بلند شم که درد خیلی بدی  

و تو دستم حس کردم. ای وای سوزن سرُم تو دستم شکست و درد طاقت نافرسایی به وجود اورد. اصال حواسم  

داخل  به این دیگه نبود. میخواستم خودم بی سروصدا یه جوری این گندی که زدمو پاک کنم که  تیرداد اومد 

 .اتاق

 خداوکیلی من اگه یکم شانس داشتم چی میشد؟

 نگران اومد سمتم و دستمو تو دستاش گرفت

 چیکار کردی تو دختر؟ یه دقیقه نمیتونی اروم باشی+

 لحنش جوری بود که باعث شد بغض کنم

 خب تقصیر من چیه سوزن تو دستم شکست؟-

 .یه ای بابا گفت و سریع پرستارو صدا زد
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پرستارم با کلی نق نق دستمو پانسمانش کرد و دوباره بهم سرم تزرق شد. تیرداد روی صندلی کنار تختم در 

 .حالی که با دستاش سرشو گرفته بود نشست

این چرا مشکی پوشیده؟ چیز زیادی یادم نیومد ولی یه لحظه هراسون از اینکه بالیی سر ندا اومده باشه نشستم 

 و دوباره خواست سوزن تو دستم بشکنه که تیرداد این دفعه بدتر از قبل با حرفش دلمو شکوند

بگیر دیگه+  چته اروم 

 تو چته اصال معلوم هست؟ چرا مشکی پوشیدی؟ اتفاقی افتاده-

 نه+

 همین یه کلمه؟خب پس چرا اینقدر عصبانیو گرفته ایی-

 میخوای سوال بپرسی برم بیرون؟+

 و خواست بلند شه بره که داد زدم

 نه بمون. چیزی نمیگم-

 .و ساکت دوباره رو تخت دراز کشیدم، تیرداد خیلی عوض شده و معلومه یه چیزی خیلی اذیتش میکنه

 با سوزناک ترین لحن ممکن صداش زدم که خنثی نگام کرد

 نمیخوای چیزی بگی؟ بخدا خیلی نگرانم-

 نگران نباش، همه چیز مرتبه+

 

 .اه این ادمی که من میشناسم نَم پس نمیده پس باید از روش خودم استفاده کنم

 من چند روزه بیمارستانم؟-

با فکر اینکه میگه همین امروز صبح اومدی حق به جانب حرف بعدیمو حاضر کردم،ولی با جوابی که ازش  

 شنیدم بدجور غافلگیر شدم

 دو روز+

 چییی دوروزه اینجام؟-

 اره تا ازت اکو نوار قلب و اینطور چیزا گرفتن و ریتم  قلبت مرتب شد طول کشید-

 دوباره دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم. نمیدونم چقدر گذشت که تیرداد ازم پرسید

 میتونی باربد و به عنوان پدرت قبول کنی؟+

سوالش یهویی بود و یکم جا خوردم. فکر میکنم که رو اسم باربد خیلی حساسم و دوباره تپش قلبم شروع شد و  

 .تیردادم اینو از صفحه  ی مانیتور فهمید

 اروم باش. فقط ازت سوال پرسیدم+
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نمیدونم چرا دوست ندارم ازش حرف بزنم.مخصوصا با شنیدن حرفاش تو صدکرج بیشتر رو تصمیمم - ارومم 

مصمم شدم که من پدری ندارم و نخواهم داشت. تمام عمرم بی پدر گذشت،یا اگه داشتم پدری واسم نبوده. پس 

 از این به بعدم میتونم بدون اون سر کنم

 حتی اگه دیگه کال نباشه+

 منظورشو خوب متوجه نشدم

 یعنی چی؟-

 .هیچی ولش کن. سرُمت تموم شد صدام بزن+

و بعد از اتاق بیرون رفت. نگران ندا بودم و میخواستم ببینم حالش چطوره ولی این تیرداد که مثل ادم جواب 

 نمیده

 با فکر اینکه دو روز بیهوش بودم، دوباره چشمام خسته شد و به خواب رفتم

 

تقریبا چهار روز از مرخص شدنم میگذره. اینطور که خودم فهمیدم، رسول، بابت جرمایی که مرتکب شده 

دستگیر کردن و ندا هم به دلیل ضربه ی سنگینی که به کمرش برخورد کرد جلسات فیزیوتراپی میره تا حداقل 

بتونه  صاف راه بره. اما این وسط دلیل نبودن باربد و سرد شدن تیرداد و متوجه نمیشم. شاید اتفاق مهمی افتاده  

 .که ازش بی خبرم

 

 .رو مبل با باران داشتیم فیلم مورد عالقشو میدیدیم که تیرداد باالخره رسید

این مدت همه،حتی بهنوشم فهمیدن که قبال بین منو تیرداد حسی بوده و بابت همینم خیلی بهم احترام  

 .میزارن. ترانه که همیشه میگه تو به جای ندا، خانم خونه ی خیلی خوبی هستی

 

 باران با دیدن تیرداد پرواز کرد، سمتش و همین حرکتش باعث شد که از فکر بیرون بیام

 .بلند شدم و کتشو از تنش در اوردم. و اونم باران و بغل کرد

 خسته نباشی-

 ممنون+

 .بازم همین یه کلمه؟ کالفم کرده دیگه، حتما باید باهاش حرف بزنم

باران از بغلش اومد پایین و رفت رو مبل نشست تا ادامه ی فیلمشو ببینه.تیرداد هم در حین رفتن صدام زد که  

 .برم اتاقش

 



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

خب فرصتش جور شد، پس سرو وضعمو یکم مرتب کردم و خواستم برم که ترانه دستمو گرفت  

نیست ولی چند روزه خیلی جدی و خشن شده، فقطم با + دوستت داشته؟ واال قصدم بی احترامی  تو مطمئنی 

 باران خوبه.قضیه چیه؟

خودمم نمیدونم ترانه االن میخوام راجب اینکه چش شده باهاش حرف بزنم. منتظرم باش برات میگم-  

 

دوتا تقه به در زدم و وارد شدم. باورم نمیشد تیرداد داشت سیگار میکشید. با حیرت بهش زل زده بودم  که  

 برگشت سمتم 

 نگاه کردن داره+

 مغزم دیگه از این همه خونسردیو بی تفاوتیش داغ کرد

معلوم هست چند وقته چته؟ داری با بی احساسیات اذیتم میکنی. قلبم با هر بار گفتن جوابای تک کلمه ی -

 که میگی میشکنه.خب چرا نمیگی چیشده.؟

 چیز خاصی نیست ساحل فقط بدون یه مدت نیستم+

 نیستش؟مگه قراره کجا بره؟ 

داری چی میگی؟-  خودت میفهمی 

 .خیلیم خوب میفهمم. مجبورم بابت یه مسئله ی کاری چند وقتی برم سفر+

 کجا میخوای بری؟-

 پورتلند+

 کجاااا؟-

چه اسم عجیبی داشت فکر کنم هر جا هست ایران نیست. نههه خدا نکنه من غیر از تیرداد کسه دیگه ی رو 

 ندارم

 ولش کن یه شهر توی امریکاس،+

 خب کارت به اونجا چه ربطی داره؟-

 .واییی ساحل خیلی سوال میپرسی. پشیمونم نکن بابت اینکه بهت گفتم، نزار بی خبر برم+

بی خبر بری؟ پس من اینجا چیکارم؟ چرا داری اینجوری میکنی. توروخدا بگو معنیه این کارات چیه دقم دادی-  

 تو مگه بی خبر نرفتی؟ من تو نبودت فقط سوختم و ساختم+

 معذرت که خواستم. چرا میخوای کاری که کردمو سرم طالفی کنی؟-

 :یه پوف کالفه کشید و دوباره ادامه داد

کسی نمیخواد چیزیو طالفی کنه، برای کارمه و باید برم. زود زودم بهت خبر میدم فقط مراقب باران باش+ . 
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 نمیخوام بری، بمون-

 .نگاهش قفل چشمام که نم اشک توشون حلقه زده بود گره خورد

 یهو تغییر کرد و شد همون تیرداد خودم

 قربونت شم منکه نمیخوام کال ولت کنم فقط یه مدت نیستم، نزار دلم پیشت بمونه باشه؟+

 ...با هق هقی که تو گلوم خفه میشد اروم باشه ی گفتم که خودمم نشنیدم

 

به ساعت روی دیوار که بی زار از عقربه هاشم خیره شدم. تیرداد دوساعت دیگه پرواز داشت و از همین االن رفته 

 .بود تا کاراشو بکنه. باورم نمیشه دلم براش چقدر زود تنگ شد

 باران با عروسک دستش بی قرار اومد سمتم و رو پاهام نشست

 چیشده پرنسس من-

 بابام کجاست؟+

 اینقدر مظلوم گفت که محکم بغلش کردم

 .منم نمیدونم. ولی زود برمیگرده چون قول داده-

سرشو گذاشت رو شونم و منم اروم بلندش کردم، بردمش اتاقش تا با اسباب بازیاش بازی کنه .. 

 

اه لعنتی مثل اینکه این ثانیه ها نمیخوان بگذرن، تازه یک ساعت گذشته و تیردادم هنوز تو خاک ایران نفس  

با شالش پوشیدم که به قیافم تو ایینه دقت کردم. چقدر  میکشه. دیگه طاقت نیاوردم و سریع یه مانتو مشکی 

رنگم پریده و زیر چشمامم گود افتاده. حاال فهمیدم شاید دلیل اشکای دیروزم به خاطر رفتن تیرداده. یکم کرم 

پودر به سرو صورتم مالیدم و چشمامو خیلی ملیح و دخترونه میکاپ کردم. با ریمل مژهام پر پشت  تر دیده 

 .شدن. کیفمو برداشتم و تا سر خیابون پیاده رفتم و بعدش تاکسی گرفتم

 .اقا یکم تند تر برین میترسم دیر شه-

 خانم خب ترافیکه چیکار کنم+

 

فقط چراغ قرمز کم بود که اونم اضافه شد. ناامید به بیرون نگاه کردم، تقریبا دوتا چهار راه دیگه تا فرودگاه 

 مهراباد مونده بود. کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم

 .کجا خانم؟ هنوز خیلی راهه+

به حرفاش دقت نکردم و با همه ی قدرتم دویدم. قلبم به تپش افتاد و نفس کم اوردم لعنت به من که نمیتونم از  

 .امانتیه دستم مراقبت کنم و همشم تقصیر تیرداده
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یکم که نفسم سرجاش اومد دوباره شروع کردم به دویدن که با دیدن تابلوی بزرگ فرودگاه یه لبخند کمرنگی رو  

 .لبام نقش بست

 با سرعت سمت پذیرش رفتم

 ببخشین خانم... پلند، نه نه فکر کنم پولیند-

 پورتلند منظورتونه؟+

 اره دقیقا پروازش راه افتاد؟-

 خیر ده دقیقه ی دیگه هواپیما بلند میشه. شما حالتون خوبه؟+

 .به شدت نفس نفس  میزدم و همین حالم اون خانومو ترسوند

خوبم. دویدم تا اینجا.. یکم اب بخورم حله.... فقط لطفا بگین کجا میتونم مسافرینشو پیدا کنم؟-  

 تو سکوی شماره ی ۱۲۲  +

یه تشکر هول هولکی کردم و با چشمام دنبال سکوی  ۱۲۲ گشتم. اهان باالخره پیداش کردم ولی تیرداد و  

ندیدم. هرچی گشتم نبود فکر کنم دیر رسیدم. بغض بدی به گلوم چنگ انداخت شاید میتونستم منصرفش کنم  

 ...ولی

 ساحل+

برگشتم پشت سرم ، اره خودش بود. از وقتی که دیدمش دیگه فکر نمیکنم توهم میزنم. رفتم جلو و تو فاصله 

 دوسانتیش واستادم

 تو اینجا چیکار میکنی؟+

 نرو-

 میگم چرا سروضعت اینطوریه، حالت خوبه+

 چی میشه اگه نری؟-

 ساحل ما راجبش حرف زدیم لطفا ادامه نده+

 بغضم سرباز کرد و حاال اشکام بودن که رو گونه هام میچکیدن

با سر انگشتای سرد دستش قطره اشکه در حال افتادنمو گرفت و چونمو باال اورد.حاال چشم تو چشم بودیم  

این اشکا واسه چیه؟ ببین چشمای خوشگلتو سیاه کردی . واستا ببینم تو به مژهایی که من عاشقشونم ریمل +

 زدی

با فکر اینکه همه ریمالم ریخته زیر چشمم سریع از تو کیفم دستمال کاغذی برداشتم و پاکشون کردم  

 معذرت میخوام دیگه نمیزنم-

 .چرا عذرخواهی؟ همیشه بهت گفنم از من هیچوقت معذرت نخواه+
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 باشه-

 :صدای زنی که میخواستم خفش کنم تو فضای فرودگاه پیچید

 ...مسافرین محترم سکوی  ۱۲۲ به مقصد پورتلند هواپیما هر چه سریع تر به پرواز در میاید. لطفا به

التماسش میکردم که نره  دیگه گوشام چیزی رو نمیشنید وفقط تیرداد و میدیدم و با چشمام 

 اومد نزدکتر و من محو عطر تلخش شدم ،اروم در گوشم زمزمه کرد

 ....معذرت میخوام و رفت+

 

دیگه روی پاهام نمیتونستم واستم و همونجا نشستم. قطره های اشکم روی زمین سرد فرودگاه رو خیس کرد. با 

 دست راستم به قلبم چنگ زدم و زیر لب تیرداد و صدا کردم، اما اون نشنید

 چقدر سنگ شدی تیردادم. چرا منو تنها گذاشتی؟_

 

نم تا کی تو اون حالت بودم که یکی از نگهبان ها کمکم کرد تا بتونم بلند شم. حال خوبی نداشتم، عالوه   نمیدو

جونی ندارن تا راه برن، تا خود خونه زیر بارون تنها قدم زدم و وسطای راه هم بارون شدت گرفت   بر قلبم پاهامم 

 .و مثل موش اب کشیده برگشتم خونه

 ترانه با دیدنم هول کرد و اومد سمتم

 چیشدی دختر؟کجا رفتی؟+

به گفتم یه خوبم اکتفا کردم و رفتم سمت اتاق جدایی که بعد این جریان ها تیرداد واسم درنظرش گرفت. با 

  .همون لباسای خیس رو تخت نشستم و خودمو از تو  ایینه نگاه کردم

 .درسته تیرداد برای همیشه نمیره و بازهم برمیگرده اما احساس میکنم که  ولم کرده

تمام خاطراتم باهاش تو ذهنم مرور شد؛ مثل پرت کردن بالیشت یا اغوش گرمش،محبتاش و غیرتی شدناش 

بیشتر از همه معذرت خواهی کردنش دلمو اتیش زد. خودش همیشه میگفت  مثل باد از جلوم چشمام رد شد اما 

 ازم معذرت نخواه ولی حاال فهمید که مقصره و داره تنهام میزاره

 

ساحل اون هنوزم دوستت داره،بس کن این ماتم گرفتناتو بلند شو برو پیش باران اون بچه االن تنهاس:)  

با دلگرمی هایی که به خودم دادم بلند شدم رفتم سمت کمد و لباسمو با یه ست لباس خواب صورتی عوض 

 .کردم. حاال که تیرداد نیست راحت تر میتونم تو خونه بگردم

 ای خدااا تاکی  تو بغلش بودی دم نزدی؛ بعد االن راحتی که لباس استین بلند نمیپوشی؟:)

 میشه اینقدر یادم نیاری؟ای بابا اصال همینی که هست
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 .موهامو باز کردم و رفتم سمت اتاق باران. تا خود صبح براش قصه گفتم و نوازشش کردم

 

 .امروز تصمیم گرفتم برم دیدن ندا، به هر حال خواهرمه و باید از حالش با خبر بشم

با یکم ته مونده های جیبم براش گل خریدم. با اینکه تیرداد قبل رفتنش کارت عابر بانکیشو بهم داد، ولی تا 

 .وقتی خودم پول دارم نیازی نیست ازش استفاده کنم

بخش فیزیوتراپی بودم که صداهای مثل داد از اتاق ندا شنیدم  .توی بیمارستان 

 ولم کنین لعنتیا شماها میفهمین بی کس شدن یعنی چی؟میفهمین اگه هیچکسو نداشته باشی چقدر بده؟+

 از چی حرف میزد الاقل اون هنوز باربد و داره، من نخواستم که اون پدرم باشه. ولی هنوزم برای اون پدرشه

وارد اتاق شدم و ندا با دیدن من شدت گریش بیشتر شد، پرستارا نمیتونستن ارومش کنن و ازوشون خواستم  

 .بیرون منتظر بمونن

گال رو تو گلدون گذاشتم و رفتم نزدیک بیلچرش نشستم، ضربه ی بدی به کمرش وارد شد و به خاطر همون 

 .نمیتونست هنوزم راه بره

 بهتری االن؟_

 چرا باهام خوبی؟+

 :همونجور که در کنسرت البالو رو باز میکردم گفتم

 چون خواهرمی_

 میدونی بی پدر شدیم؟+

 .چنگال  از دستم افتاد و با حیرت سمتش برگشتم

 چی داری میگی؟_

باربد مرده. بابای من یا بابامون مرد. همون روز لعنتی توی صد کرج اونم بابت حرفای من دق کرد و مرد.  +

 چون گفتم ازت متنفرم مرد

گریه دیگه امونش نداد و افتاد تو بغلم، درسته کنارم نبود، پیشم نبود،نامردی کرد،بی انصافی کرد، تنهامون  

 ...گذاشت، رفت ولی

 .ولی پدرم بود

حاال راه اشکای منم باز شده بود. و باهم تو بغل هم زار زدیم. باهاش یکم حرف زدم تا اروم شد و با یه قرص 

 .مسکن خوابش برد. کنار تختش نشسته بودم که دکترش صدام زد برم اتاقش

 ...خدایا خواهش میکنم اتفاق بدی براش نیفتاده باشه
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 (تیرداد)

توی هواپیما همش به فکر ساحل بودم. چطور دلم اومد باارزش ترین ادمای زندگیمو اینجوری ول کنم؟  

برای مرگ باربد نزاشتم هیچکس هیچی بفهمه مخصوصا ساحل، حتی اگه همکاراشم یا دوستاشم میفهمیدن  

باربد مرده شرکت و برشکسته میدونستن و هر کدوم یکم ازشو باال میکشیدن. توی بهشت زهرا بهترین جا 

دفنش کردم و هر روز صبح بهش سر میزدم. تا اینکه حسان گفت بابت حال روحیم و یکسری قرارداد مهم 

 میلیاردی مجبورم برم پورتلند. نمیدونم چرا درقبال ساحل سرد و سنگ شدم، گناه اون دختر چیه؟

وقتی اشکاشو موقع شنیدن حرفام دیدم یه حسی  مثل جنون بهم دست داد. من باعث چکیدن مروارید های 

 درشت ساحلم پس چطوری خودمو ببخشم؟

اصالنم باورم نمیشد تا فرودگاه بیاد و بازم ازم بخواد که نرم. اما قول دادم و نمیتونم بزنم زیر قرارداد، ولی 

 .نمیتونمم از عشقم بگذرم

منی که همیشه همه ی ادم هایی که معذرت میخواستن و مقصر میدونستم ایندفعه خودم به زبون اوردم که  

 مقصرم

 .به خاطر همین هیچوقت نمیخواستم ساحل ازم عذر خواهی کنه چون بی گناهه

من باهاش این اخر کاریا بد کردم، مرگ باربد بدجور روم تاثیر گذاشت جوری که حتی دود سیگار برام ارام  

 بخش شد،

بودم دستم گرفتم و رفتم سمت گالری، روی عکسای یهویی که از ساحل  گوشیمو که رو حالت هواپیما گذاشته 

دردهایی کشیده که از   گرفتم زوم کردم و بیشتر به زیباییه خلقت خدا پی بردم. این دختر معرکس منتها 

که همه ارزوشو   زیباییش بیشترن. ولی دیگه نمیزارم، برگشتم ایران باهاش ازدواج میکنم و براش زندگی میسازم 

 .بکنن. اینجوری به وصیت باربدم عمل کردم

 .توی موسیقی رو یکی از موزیک ها کلیک کردم که بدنم از حرفاش داغ شد

ساحل که گوشی پیشرفته نداشت پس برای بهنوش فرستادم تا به دست ساحل برسونه. و وقتی از هواپیما خارج 

گوش سپردم،  بشم براش ارسال میشه. چند لحظه ی خواستم دور بشم از اتفاقت دوروبرم و فقط به اهنگ 

میریزن و شیشه ی عمر من که با هر بار ریختن اشکاش ازش کم   بازم مرواریداش  مطمئنم با شنیدن این اهنگ 

 .میشه ایندفعه به پایان میرسه

 

 (ساحل)

بعد یک حموم اب گرم که حالمو سرجاش اورد رفتم اتاق باران و یه سر بهش زدم. فرشته ی ناز اونقدر قشنگ  

یده بود که محوش شدم، راستش دلم براش سوخت از گفته های ترانه رابطه ی خوبی با ندا نداره و حتی  خواب
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 .نمیدونه رسول پدرشه نه تیرداد. اینده ی این بچه چی میشه خدا میدونه

برگشتم تو اتاق خودم، تقریبا ۱۰  ساعته که تیرداد نیست و ساعت از نیمه شبم گذشته. خواستم بخوابم  که ترانه  

 با سیب توی دستش سراسیمه وارد اتاق شد که یه تکیه از سیب پرید توگلوش

 چته دختر؟اروم تر+

 وایی ساحل بیا اینو بگیر_

 به دستش که نگاه کردم یه فلش بود،

 خب این چیه؟_

 نمیدونم بهنوش جون گفت بدمش به تو، مثل اینکه توش اهنگه+

 باز یه گاز به سیب تو دستش زد

گوش بدم_  ترانه من حوصله خودمو ندارم بعد بیام اهنگ 

 نهههه+

 عع ترسیدم_

 منظورم اینه بهنوش گفت حتما گوش بدی از طرف تیرداده+

برق زد و هول هولکی فلش و از دستش گرفتم  با اسم تیرداد چشمام 

 ای بر پدر عاشقی لعنت+

 به نظرت توش چیه؟_

 چمدونم یا صدای ضبظ شده ی خودشه که میگه ولت کرده و منو ببخش و اینطور چیزا+

 با حرفای ترانه بغضم گرفت یعنی واقعا امکان داشت که بهم بگم نمیخوادم؟

 .کوچولو رو ببین اشکش لبه مشکشه، حاال من یه زری زدم باور نکن+

 کنجکاو به فلش توی دستام خیره بودم که دوباره صدای ترانه رو شنیدم

 نمیخوای بزاری ببینی چیه؟یا من مزاحمم+

 نه فقط نمیدونم چیکارش باید بکنم_

 بیخیال شونه انداخت باال

 خب معلومه بزنش به لپتاپ+

 لپتاپ روی میز ونگاه کردم ولی منکه یاد ندارم چطوری باهاش کار کنم

 ترانه تو میزنی؟_

 اول دکمشو روش کن بعد فلشو بزن به اون جای پایین، بعدشم برو تو موسیقیش و پلی کن+

 پوکر نگاش کردم که پرو پرو گفت
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 چیه بد توضیح دادم؟+

 مگه من ازت توضیح خواستم؟میگم بیا خودت انجام بده_

فلشو از دستم گرفت و تموم اون مراحالرو انجام داد  الکی یه تاب به بدنش داد و اومد 

 کاری دیگه ی خواستین مهندس ترانه در خدمتتونه+

نمیشه چرا تیرداد باید همچین چیزی واسم بفرسته اونم بعد  یه دیوونه نثارش کردم و اونم اهنگو پلی کرد. باورم 

 گذشت ۱۰  ساعت از رفتنش؟

 چشمام لبالب پر از اشک شد و به صفحه مانیتور خیره شدم

 میگن از هر دست بدی پس میگیری)

 از اون دست جز تو هست

 برو با من نباش این قلب سنگی بی عاطفس

 من از قصد بدم بری میترسم دست دست کنم

 (من خستم اصال دلم نمیاد خستت کنم

 به اینجای اهنگ که رسید دیگه هق هقام اتاقو پر کرد

 معذرت میخوام که بد میشم گاهی)

 دست ازسرم بردار از من تکراری

 من توحال خودم نیستم جدیدا غریبم با همه این روزا بد مریضم

 (برو خوش باش عزیزم

 قطعش کن قعطش کن _

 .ترانه هول شد و زود لپتاپو خاموش کرد

 حالت خوبه به نظرم که اهنگ قشنگی بود یهو چت شد؟+

حرفای خود تیرداده میفهمی یعنی  _ بخوام بشنوم این اهنگ  اره قشنگ بود اما برای تو نه برای منی که اینارو 

 چی؟ حس خوبی ندارم نه نسبت به رفتش نه این اهنگ 

 .مشکل داری تو بابا ببین چه رمانتیک ازت داره معذرت میخواد+

 :(چون مقصره-

چرا باهام اینکارو میکنه،حاال که رفت ولی به هرحال که برمیگرده و من تا اون موقع منتظرش میمونم ... 

 

ترانه مرخصی گرفت تا بره دانشگاه ادبیات ثبت نام  کنه همه شعرا رو   دو روز از رفتن تیرداد میگذره و امروزم 

 .حفظ بود و خواندن و نوشتن هم یاد گرفت
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سیمینم که بعد از این جریانات دخترش میخواست عروس بشه و رفت بیرجند شهرشون. منم تک تنها تو خونه  

به باربد و زندگی پیچ در پیچم فکر کردم آخر شبم ترانه زنگ زد، گفت که سیمین اومده دنبالش بردتش  

 عروسی دخترش اونم قبول کرده. منم دعوت کردن ولی ترجیح دادم پیش باران بمونم

بهنوش که یکم از کارهای عقب موندشو انجام داد و بعد ساعت  ۵  رفت، حاال فقط من و باران و نگهبانی، اینجا  

 .بودیم. تصمیم گرفتم غذا درست کنم که از گشنگی هالکم نشیم

یکم سیب زمینی سرخ کردم با قارچ، باران که همه سیب زمینی هاشو خورد، منم از قارچ متنفر بودم. پس 

 بقیشو گذاشتم تو یخچال،

گاه گداری تو این مدت آهنگی که تیرداد واسم فرستاد و از تو لپتاپ، که ترانه بهم یاد داد باهاش چطوری کار 

 .کنم گوش می کردم

از وقتی تیرداد نیست باران شبا پیش خودم می خوابه و دیروزم بردمش پارک، کوچولوی شیطونم چقدر ذوق 

 .کرد

دیگه خیلی تو فکر بودم که صدای تلفن خونه بلند شد. به هوای اینکه تیرداده به سمت تلفن پرواز کردم اما  

 ..پشت خطی هیچی نمی گفت

 الو، الوو بفرمایین-

 سکوت...+

 .و بعد صدای بوق تو گوشم پیچید

 خواستم برگردم آشپزخونه که دوباره زنگ خورد،

 الو چرا حرف نمیزنین؟کاری دارین-

 .و بازهم سکوت و بعد یه مدت بوق معتمد تو گوشم اکو شد

 .راستش یکم ترسیدم ولی جایی ترسی نیست و حتما اشتباه گرفته

بیخیال خواستم راهمو سمت اشپزخونه پیش بگیرم که دوباره زنگ خورد. نه ادم هیچوقت سه بار یه شماره رو  

 .اشتباه نمیگیره

 ..خب کخ داری یا سادیسم؟ بیشور و-

 ساحل+

هعی حواسم اصال به شماره نبود و گوشی و از گوشم جدا کردم تا یکم از هولی صدام کم بشه و موفقم شدم . 

 جانم؟خوبی؟کارات خوب پیش میرن؟کی برمیگردی؟-

 نمیدونم اتفاقی افتاده؟+

 نه مثال چی؟چه خبر؟-
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 ساحل راستشو بگو لطفا+

 .لعنت که نمیتونم چیزه به این سادگیو ازش پنهون کنم

 .مهم نیست، یه مزاحم تلفنی بود همین -

 پریزو بکش+

با تو چطوری حرف بزنم؟-  چرااا؟اونوقت 

ساحلم فعال امشبو از برق بکش تا اون بیشرف بیخیال شه، دیدی شاید نصفه شبی زنگ زد مزاحم خوابتون  +

 .شد

تیرداد اونجا روزه یا شب؟-  راستی 

 روزه عزیزم. تو فهمیدی من چی گفتم؟+

 گیج شدم و فکر کردم که چی گفت، اخه همه حواسم رفت اونجایی که صبحه

 هاا؟ هاع اره اره مراقب خودت باش-

 تو بیشتر مراقب باش، میبوسمت+

با شنیدن صداش ارامش خاصی بهم منتقل شد و رفتم پیش باران و بعد یکم بازی قصد خواب کردیم،  

 

ترسیده از صداهای دور و برم از خواب پاشدم. چه خبر اینجا؟این سروصداها چیه؟به باران غرق در خواب کنارم 

پایین، شالمو از رو مبل برداشتم و روی سرم مرتبش کردم با پاهای لرزون از پله  نگاه کردم و آروم از تخت اومدم 

 .ها به سمت پذیرایی حرکت کردم

درست شنیدم صدای تق تق چیزی بود که از در خونه میومد. شاید نگهبانیه که کار داره ولی چرا اینقدر  

وحشیاته باید دربزنه؟ خونه تو ظلمات بود و فکر کنم  ۲ شب هست. خواستم به تیرداد، که نه کاری از دست اون 

بر نمیاد پس به پلیس زنگ میزنم که فهمیدم تلفن و از برق کشیدم. حاال تو این تاریکی چطوری پریز برق و 

 پیدا کنم

 .باز کن این درو+

در خونه شکست. مثل چی میترسیدم اینا دیگه کین؟یعنی دشمنای تیردادن ولی  و بعد با صدای وحشناکی 

 .اونکه دشمنی نداره

که با قیافه ی مرد روبه روم که چهرش از کورسوی روشنایی ماه معلوم بود تونستم ببینمش، کال لکنت زبون  

 گرفتم.. این اینجاا چیکار داشت؟

 با..با_

 سالم دختر بی وفام خوبی؟+
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 لحنش بوی گله و شکایت میداد

 اینجا چیکار داری؟چطوری پیدام کردی؟_

نکردین من افتادم دنبالتون+  زیادم سخت نبود پیدا کردن یه ادمی به اسم ساحل فروزش، شماها که یادی ازمن 

 .و پشت بنده حرفش نیشخندی اضافه کرد

باورم نمیشد محمد نعشه ی خمار، حاال یه ادم کتک شلواری شده که چندتا ادمم کنارش واستادن. از این همه 

 .پیشرفتش داشتم شاخ درمیاوردم

کنی که بشینه؟ واسش شربتی چیزی بیاری؟ در و که از روم باز نکردی الاقل خوب  + نمیخوای باباتو طارف 

 پذیرایی کن 

 .و بعد راحت رو مبل لم داد

 .تو بابای من نیستی_

چیه؟+  هه مطمئنی؟ پس اسم کی تو شناسنانمته یا فامیلیت 

 .ما هیچ نسبت خونی نداریم،االنم هر چه زوتر از اینجا گم شو  تا زنگ نزدم به پلیس_

 .مثل اینکه با این حرفم عصبی شد و محکم دستمو گرفت

تر رم کن. من دیگه کسی نیستم که تو نعشگی حرفاتو نشنیده بگیره+  .اووش اروم 

دستم توی دستاش داشت له میشد و هرعان استخونام میشکست. که یه اخ کوتاهی از دهنم دراومد . 

 با درد زمزمه کردم

 .تو خیلی بدبختی، معلوم نیست از چه پول کثیفی اینارو به دست اوردی_

دختره ی چموش،دیگه اون ساحل اروم و سر بزیر نیستی.خوشم اومد ازت، ولی برای کار مهم تری این همه +

 .دنبالت گشتم

 :دستمو ول کرد و بعد رو به نوچه هاش گفت

 ببرینش+

گرفتن، خواستم تقال  کنم که صدای گریه باران از روی پله ها اومد  .ادماش اومدن سمتم و از بازوهام 

بچه هم داری؟ چقدر خوشگله+  اووو 

 بگو ولم کنن بیشرف _

 .من بیشرفم؟؟ یا تو اون مادرت که از خونه پرتم کردین بیرون+

 ما تورو نمیخواستیم بفهم_

 واستا ببینم اصال اون افریطه االن کجا هست؟+
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کنه  کسی حق نداشت به مادر من بی احترامی 

 با تفی که تو صورتش کردم عصبی با دستش پاک کرد و با نفرت زل زد تو چشمام

ادمت میکنم، معلوم نیست بعد اینکه ولم کردی چه هرزه ی شدی که به این زودی بچه داریو توی خونه به  +

  .این بزرگی زندگی میکنی

از طرز فکرش بغضم گرفت. اون داشت ننگه چیو بهم میزد؟ننگ هرزگی؟؟ منی که با دیدن بدن لخت تیرداد 

 هزاربار رنگ عوض میکنم هرزم؟

 :به چشمای پر از اشکم توجهی نکرد و رو به سمت باران با پوزخند مسخرش ادامه داد

 حالله

 :انگار که بهم برق بیست ولتی وصل کردن، لحن هرسیمو عصبیم باهم قاطی شد و از زیر دندونام گفتم

 .بفهم داری چی میگی_

میدونی چیه در اصل تو بدبختی. من زیر بال و پر تو اون مامانتو گرفتم اما وقتی کی تو دام یه ادم عوضی +

افتادم، به جای کمک کردن گذاشتین رفتین. دشمن ادم از زنه و بچم بیشتر واسم دلش سوخت و گذاشتم پای  

 .میز قمار بشینم و بشم رقیبش. بقیشم که خودت میبینی

 .پس این پوال و  ادامای نجستت از قماره؟ برای بار اخر بهت میگم بگو دست نحسشونو بکشن_

 .باران صدای گریش بیشتر شد و منو صدا میزد

 .اون بچه هم بیارین شاید به درد خورد+

داره از چی حرف میزنه؟میخواد باهام چیکارکنه؟ یکشون ولم کرد رفت سمت باران و اونم جیغ میکشید خواستم 

 .برم سمتش که اون یکی دیگه محکم تر گرفتتم

 .بهش دست نزن اون بچس_

 .پس این نگهبانی به چه درد میخوره؟ شایدم بال سرش اوردن

 همونجور که ادماش به سمت بیرون میبردنم،ازش پرسیدم که باهاش چیکار کردین؟

برا خودمم عجیب بود خونه به این بزرگی چرا نگهبان نداره بعد میگی بال سرش اوردیم؟ خنده داره+ . 

 .و محکم پرتم کردن تو ون مشکی و بارانم انداختن رو پام

 هووی یکم اروم تر_

باران توی بغلم اشک میریخت و خودشو بیشتر بهم می چسبوند. داشت مثل چی میلرزید و خودمم دست کمی  

 .از این دختر کوچولو نداشتم

 موندم محمدی که به این دم و دستگاه رسیده و وضعش اینه من به  چه دردش میخورم؟
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 (از زبان سوم شخص)

 

تموم راه به ساحل ترسیده که دخترک کوچولو رو بغل کرده بود نگاه کرد، خودش هم ناراحت بود که باید تقاص 

 ...کثافت کاری های خودش را این دختر پس بدهد. یاد ده روز پیش افتاد که

 

 (۱۰روز قبل)

صدای خنده هایش کل اتاق رو پر کرد.  محمدی که توی این دوسال ادم بزرگی تو رقابتای قمار شده بود به روبه 

 رویش که پسری جوان هست، خیره شد

 خب پسر جون حاضری که ببازی؟+

 .جالبه خودتون رو اینقدر قدرتمند میدونین-

 و دوباره صدای خنده اش در اتاق اکو شد

 .حاال میبینیم+

دوساعت گذشت و هر لحظه نزدیک بود که ببازه، عرق سرد روی پیشونیشو پاک کرد و به پسر جوان هیکلیه 

 .روبه روش خیره شد. هر عان نزدیک بود که ببازه، با تکون دادن اخرین مهره حکم باختش صادر شد

 .پسر با یه پوزخند پیروزیشو جشن گرفت و به صندلی تیکه داد

 .حاال دیدیم که کی برد و کی باخت-

محمد که خیلی سعی کرد، خشم و عصبانیتش و فروکش کنه که زیادم موفق نبود، دسته چکشو دراورد و پرت  

 .کرد رومیز

 چقدر بنویسم+

 پول نمیخوام-

 پس چی، البد تموم زندگیمو میخوای؟+

 دخترت-

 دخترم؟من دختری ندارم+

که یاد ساحل بی وفا افتاد که با مادرش ولش کردن، اما اون نمیتونست ساحل و قربانی کارای کثیفش  کنه . 

 قبول نمیکنم، یه چیز دیگه بگو+

 ...یا دخترت یا ۱۰ میلیارد پول، میدونی اگه ندی-

کنارش اشاره کرد  و به محافظای 

 کارت تمومه-



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 

بار به خودش لعنت فرستاد  مغزش در حال منفجر شدن بود و اون همه پول هم نمیتونست بده و برای هزارمین 

که چرا قبل بازی شرط و مشخص نکرد،  فکر میکرد که مثل همیشه میبره و میتونه همه ی پول طرف و باال  

 .بکشه ولی این دفعه زهی خیال باطل تموم نقشه هاش نقشه بر اب شد

 با فک منقبض شده زمزمه کرد

 قبوله. فقط االن پیشم نیست باید پیداش کنم+

 تو دیگه چه پدری هستی. هه مهم نبست تا ۱۰  روز بیشتر وقت نداری-

 .از پای  میز بلند شد و سمت محمد عصبانی با یه نیشخند ادامه داد

 ...میدونی اگه-

 .خودم میدونم فقط از جلو چشمام گمشو+

با تموم پرخاش وسایل روی میزو پرت کرد. از این عصبی نبود که باخته، بیشتر خشمش برای اینکه قراره ساحل 

 .و پیشکش این پس فطرت کنه. هر چند اوناهم باهاش خوب نبودن

سیگاره گوشه ی لبشو با فندک طالییش اتیش زد و به فکر این بود که باید چه کاری انجام بده. و بعد یکم فکر 

 بر سر ادمای اطرافش داد زد

برین دنبالش بگردین. بدووین+  .چرا واستادین گمشین از جلو چشمام 

••••••••••••••• 

از در خرابه ی محمد که محل کاراش بود بیرون اومد، و سوار مازاتیه مشکیش شد، تموم نقشه هاش مو به مو 

داشتن پیش میرفتن. از اولشم چشمش ساحل و گرفت ، اون دختر دیوونش کرده بود، اما یهو ناپدید شد و االن 

بهترین زمانه تا از طریق پدر بی غیرتش خیلی راحت به دستش بیاره و انتقامشو از تیرداد بگیره، مثل اینکه 

 .اونشب هم که ادم سراغش فرستاد تا بال سرش بیارن موفق نشدن و بازم نجات پیدا کرد

به بیرون خیره شد و زیر لبش زمزمه وارگفت  :توی ماشین 

 خوب نتونستی ازش مراقبت کنی اما من بلدم-

 چه درسرش داشت معلوم نبود..ـ

 

 (ساحل)

 

احساس میکردم که توی شهر نیستیم. از سنگ ریزه هایی که زیر ماشین میومد وصدا ایجاد میکرد، فهمیدم باید  

تو جاده ی خاکی یا نزدیک یه خرابه باشیم. پرده های ون کشیده شده بود اما نور کمرنگ اسمون رو میدیدم و  
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 .این نشون میداد که صبحه، و از کی توی راهیم

باران رو دستام خوابش برده بود و منم اروم موهاشو نوازش میکردم. لباسام اصال مناسب نبود و همین باعث شد  

که معذب باشم. شال روی سرمو جلوتر کشیدم ولی مگه موهای بهم ریخته و بلندم پنهون میشدن؟  

 

 کجا داریم میریم_

 .و باز سکوت، جوابم شد

با توام میگم کجا دارین مارو میبریم؟ تلفنه دیشبم تو بودی مگه نه؟ اللی مگه ، جوابمو بده_  

 

اه خسته شدم از اینقدر حرف زدم. باالخره رسیدیم و ادماش میخواستن با وحشی گری تمام پیادم کنن که  

 .دستشونو پس زدم و خودم خیلی خانومانه باران و بغل کردم و از ماشین پیاده شدم

به دلیل جای تاریکی که بودم، نور خورشید چشممو زد. اما بازم وارد مکان متروکه ی شدیم که دریغ از یه ذره 

 .نور بود

 .روی میزا پر از وسایلی مثل شطرنج و منچ و اینطور چیزاست که خوب اسمشونو نمیدونستم

 .با صداش از دید زدن این جای خراب بیرون اومدم و با نفرت نگاش کردم

 .ببرین یه لباس خوب بدین بپوشه، نمیخوام جلوی اون یارو این شکلی باشه+

واسا ببینم، تو رسما منو گروگان گرفتی. میدونی پس دادن طاوان کاری که میخوای باهام بکنی چقدر گرونه؟  _

 .بدبخت میشی اگه دستگیرت کنن هم بابت این بازیای کثیفتت همم بابت دزدیدن من

 .هه حاال کی میفهمه تو دزدیده شدی؟فکر نکنم واسه کسی مهم باشی+

 خدا، لعنت به همه ی این بنده هات که همش بی کسیمو به روم میکشن، ولی نه من تیرداد و دارم

 اونکه االن ایران نیست؟میخوای چیکار کنی؟:)

 

  .نمیدونم نمیدونم فقط دلم به بودنش خوشه

 

دستم توسط یکی از اون ادماش کشیده شد که چون یهویی بود باران با ترس از خواب پرید و زد زیر گریه  

 نمیتونی به این ادمای زبون نفهمت بفهمونی یکم یواش تر؟؟_

 .خوبه خودت داری میگی که اینا نفهمن+

 .خیلی پستی هم خودت هم این سگات_

 

کنم ولی چون یکی از دستام اسیر دستای بزرگ مردونه ی گوریل شده بود نتونستم   سعی کردم که باران و اروم 
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 موفق شم که با یه حرکت دستمو کشیدم

کنم_  نترس با این همه ادم غول پیکر نمیتونم فرار کنم. فقط بزار بچه رو اروم 

 .یه نگاهی بهم انداخت و به راش ادامه داد

چقدر میگیرین که شدین سگ ولگرد این ادم؟ البته اسم ادم براش زیادیه. اما بدون اگه بگیرنت بدبخت _

 .میشی، میری زندان،هنوزم دیر نشده ها

 

 .خیلی سعی کردم با حرفام رامش کنم ولی اون فقط تو سکوت به راهش ادامه میداد

نزدیک یه اتاق شدیم و منتظر موندن تا برم داخل. بدون در زدن وارد شدم که دیدم یه خانم تپل سفید خوشگل  

 .اومد سمتم

 سالم عزیزم خوش اومدی+

خانم؟کاری کن من از این جهنم فرار کنم_  .چه خوش اومدی 

دستام خسته شدن و باران و گذاشتم روی تختی که اونجا بود. به ظاهر اتاق نمیومد تو همچنین خرابه ی یه  

  .جای خوشگل و تمیزی مثل اینجا باشه

 .عزیزم من از چیزی خبر ندارم، وظیفمم اینکه شمارو مرتب کنم+

 منو؟مگه خودم چالقم؟_

 .دستور اقاس+

 

 .باخودم فکر کردم من چندبار گروگان گرفته شدم اونم توسط کسایی که میشناختمشون

 خانم خانم+

 .بله؟؟میشه یکم تنهام بزارین میخوام فکر کنم چطوری از این جای کذایی نجات پیدا کنم_

 اب حموم گرمه بفرمایین لطفا+

 

 .انگار دارم با ربات حرف میزنم، هر چی من میگم حرف خودشو تکرار میکنه

 

خوابید وپتو رو روش کشیدم و رفتم سمت حموم،خواستم درو ببندم که زنه وارد شد باران دوباره  . 

 کجا داری میای؟_

 باید بشورمتون+

 .چشمام گنده تر از این که االن بودم نمیشد
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 .نمیخواد من خودم دستام سالمن_

 

 .و بعد بزور انداختمش بیرون. هول هولکی یه دوش گرفتم و از حموم خارج شدم ، تو اتاق هیچکس نبود

 .توجهم سمت لباسای روی تخت که کنار باران بودن جلب شد

برشون داشتم تا بپوشم. با حوله هم موهای مثل خروارمو خشک کردم. باران بیدار شده بود و با اون   اروم رفتم و 

چشماش نگام میکرد. خاله الهی قربونش بشه،یاده ندا افتادم معلوم نیست با کمردردش چطوری سر میکنه . 

مالو دزدیدن؟  باران:مامالی 

 .دوست نداشتم منو مامان خودش بدونه چون ندا مادرشه

بدوزن_  .اوال که من دوست و خاله ی شما هستم،بعدشم غلط میکنن مارو 

 .پرید بغلم و یه بوس ابدار ازم گرفت

باشی+  .نموخوام دوس دالم تو مامالیم 

 خواستم جوابشو بدم که همون زنه وارد اتاق شدم

 عافیت باشه خانم+

 .مرسی_

 اقا پایین منتظرتونن، فقط قبلش نمیخواین ارایش کنین؟+

 .مگه دارم میرم عروسی؟الزم نکرده_

 باران و برداشتم که باز صداش رفت رو مخم

 اقا گفتن تنها برین من از این خانم کوچولو مراقبت میکنم+

به باران نگاه کردم که با چشمای اشکی بهم زل زده بود، میتونستم بفهمم که نمیخواد برم . 

 گذاشتمش روی زمینو اروم با سرانگشتام اشکاشو پاک کردم،  

نبینم این قطره ها بریزن رو زمین. ببین خوشگلم من باید برم با ادم بدایی که تورو اذیت کردن بجنگم. وقتی  _

 شکستشون دادم باهم میریم پیش تیرداد و تو میگی ساحل چقدر قوی بود باشه؟

 نموخوام بری من میتلسم+

 .نترس عشقم زودی میام_

 و رو به سمت خانمه گفتم

 فقط اگه اشکش دربیاد، مراقبش هستی، باشه؟؟_

 .حتما خانم به روی چشمام+
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 .جالبه دیگه اون گوریالش نبودن که ببرنم و خودم از پله ها پایین اومدم

بود، خورد که پشت به من واستاده   .چشمم به محمد و پسری با هیکل ورزیده 

 :محمد که معلومه عصبانیه اروم گفت

 اومد+

 ..نفسم حبس شد اون

 

بود. تمام اون لحظاتی که به خاطر این بشر اولین بوسمو با تیرداد تجربه کردم یا تو   کوروش پسر سیامک 

اشپزخونه نزدیک بود قلبم از حرکت واسته جلو چشمام اومد. این همون پسر هیزش بود که با چشماش درسته 

 میخواست قورتم بده. ولی ربطش به محمد چیه؟ اصال بعد این همه مدت چیکارم داره؟

 از استرس لکنت زبون گرفتم

 تو..تو.. اینج..ا چی..کار..می..کنی؟_

دنبال تو. از دیدنم خوشحال نشدی؟+  اومدم 

 عصبی شدم و زبونم اومد سر جاش، با پرویی زل زدم تو چشمای مرموز مشکیش

 چرا باید از دیدنت خوشحال شم؟هاع؟ محمد  این کیه؟از کجا پیدات کرده_

 محمدم که معلوم بود متعجبه، با حیرت به من نگاه کرد

 شماها هم دیگه رو میشناسین؟+

 کوروش:بله قبال سعادت اشنایی با ساحل خانوم رو داشتم

 .محمد یهو وحشی شد و خواست سمتش هجوم ببره که چندتا ادم به روش اسلحه کشیدن

ترسیدم و دستمو گذاشتم رو دهنم. تا جایی که یادم بود سیامک و پسراش خوب تو ایران  از دیدن این صحنه  

 .واسه خودشون کله گنده بودن

کردیم،یادت که نرفته؟نگو که میخوای بزنی زیرش تر ما یه معامله   .کوروش:اروم 

 

بشم  .از چی حرف میزد؟ مگه من وسیلم که بخوام معامله 

 چی داری میگی؟_

 .درکش زیادم سخت نیست،این بابای بی غیرتت شمارو شرط بازیش کرد و من بردم+

 

صداش همش توی سرم تکرار میشد و قیافه ی عصبانیه محمد و کوروش بیخیال خاکستر میشد و میشست رو  

 .اتیش دلم
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 .من فروخته شدم بودم سر بازیه نجس پدری که از اولش برام همش عذاب اور بود

 .جواب تیردادمو چی میدادم؟چقدر بهش گفتم نرو. حاال کجاست ببینه که دارن ساحلشو معامله میکنن

چه دنیایی شده از هرکس که ضربه خوردم اشنام بوده و این قضیه داغ دلمو بیشتر تازه میکنه .. 

 

 (تیرداد)

 

به قول حسان پروژه ی ما عالی بود و  به امریکایی التین خسته نباشید گفتم و از اتاق کنفرانس بیرون اومدم. 

 حتما باهامون قرارداد میبستن. تصمیم گرفتم بعد قبولیه این پروژه برگردم ایران،پیش ساحلم

اینطور که دنیل منشی مخصوص من که انتخاب شده بود تا کنارم باشه گفت اخرین جلسه هم برگزار بشه 

 .تمومه

 توی اتاق تقریبا نزدیک ۱۰ بار گوشیم زنگ خورد و تماس هم از ایران بود. نگران شدم و با یه 

Exqusme 

  .اتاقو ترک کردم

 الو_

 صدای اشفته ی محمد نگهبان خونه به نگرانیم بیشتر اضافه کرد

 الو اقا ساحل خانوم و دزدیدن+

 چی داری میگی حالت خوبه؟_

 .با چشمای خودم دیدم اقا+

 ساعتو نگاه کردم یعنی ایران االن ۳  نصفه شب،

 پس تو کدوم گوری بودی؟کیا بودن؟چرا باید ساحلو ببرن؟_

نمیدونم اقا تعدادشون زیاد بود نمیتونستم مقاوت کنم، قایم شدم زنگ زدم به پلیس ولی اونا تازه رسیدن که  +

 .ساحل خانم نیست.حتی بارانم باخودشون بردن

 

رگ گردنم از اراجیف محمد زد باال، کدوم خری جرعت کرده بیاد توی خونه ی منو ساحل و باران و ببره؟مگه 

 شهر هرته؟

ساحل من به اندازه ی کافی روحیش از دزدیدن قبلی شکننده هست و تحمل اینکه دوباره سرش بیاد و نداره . 

 .لعنت به من که تنهاش گذاشتم

 تلفتو قطع کردم و به حسان زنگ زدم که صدای سرخوشش به گوشم رسید
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 الو جانم داداش. چطوری؟+

 حسان سریع یه بیلط ایران واسم بگیر فقط زوددد_

 عع توروخدا؟ مناقصمون برنده شد؟ +

 گوربابای هر چی مناقصه و پروژس میگم یه بلیط بگیر ضروری باید برگردم ایران_

 باشه داداش واسه شب اوکیه؟+

 .نه دیره زودتر میخوام_

 نگران نباش حلش میکنم+

 موندم اگه حسان و نداشتم چیکار باید میکردم؟

اومد سمتم و به زبون التین شروع کرد به حرف زدن که کجا رفتم و چرا اینقدر پریشونم و این چرت و پرتا  دنیل 

بیرون وسوار ماشینی که پالکش برای امریکا بود و دنیل بهم دادش  بدون کوچیک ترین توجهی از شرکت اومدم 

 ..نشستم و با گازی که دادم، صدای الستیک چرخا در اومد

همیشه وقتی عصبی میشدم یا یه چیزی فکرمو مشغول میکرد حتما باید رانندگی کنم و االن دقیقا دوتا اتفاق  

بود،عصبی بودم از اینکه بخوان بالیی سر ساحلم بیارن و فکر کردن هم به این قضیه اتیشم میزد.  پیش اومده 

 حتی مونده بودم که کی باید همچین کاری کنه که یاده اون شب افتادم

•••••••• 

 .اقا سالم رسوندن،گفتن نباید تو کارا پاپیچشون میشدی و به زودی منتظر تقاص پس دادن باش+

 .و اخرین و سنگین ترین لگدشو حوالیه شکمم کرد

•••••• 

خوده عوضیشه، به خاطر سهام و کار غیر قانونی که خودشو بابای پس فطرتش میکردن لوشون دادم و اونم دنبال 

چرا از ساحل؟ چرا از خودم تقاص پس نمیگره؟  انتقامه، اما 

 .یاد اون شب مهمونی و نگاهای بدش به ساحل باعث شد عصبی تر برونم

 :از زیر دندونای قفل شدم با هرس غریدم

 ....برات دارم کوروش خان+

 

نمیدونم تاکی تو خیابونا ویراژ میدادم و برا اروم شدن اعصابم سبقت میگرفتم. که تلفتم زنگ خورد،اونقدر حالم  

 .از اینکه االن ساحل پیش اون پس فطرته بده که یه ثانیه هم نمیتونم تحمل کنم

 الو چیشد حسان؟_

 .بیلط اوکی شد برو فرودگاه+



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 مرسی داداش جبران میکنم_

 .این چه حرفیه؟تو فرودگاه منتظرتم+

یه راست روندم سمت  فرودگاه و به دنیلم گفتم که   یه باشه گفتم و تلفنو قطع کردم. بدون جمع کردن وسایالم 

 .قرارداد و خودش تنظیم کنه

 تو دلم اشوب بدی بود؛ برگردم ایران چطوری پیداش کنم؟

بلند شه  .ماشینو یه گوشه کنار پارک  کردم و منتظر موندم تا کارام حل بشن و هواپیما 

باالخره رسیدم ایران، اینجا ساعت  ۹  صبح بود. حسان اومد دنبالم و بردتم خونه  و بعد گرفتن یه دوش هول 

 .هولکی لباس پوشیدم و بهش گفتم نیازی نیست که بیاد

 .سوار ماشین خودم شدم و راه افتادم سمت شرکتش

توی راه به فرمون مشت میکوبیدم، شاید میخواستم عصبانتمو اینجوری خالی کنم ولی بازم اروم نمیشدم . 

 

ماشینمو دم در شرکتش پارک کردم و با سرعت رفتم  داخل. به صدا زدنای منشیش توجهی نکردم و درو محکم 

 .باز کردم که به دلیل شتاب زیادش به دیوار، صدای بدی به وجود اورد

مثل اینکه جلسه داشت ولی واسم مهم نبود؛ منشی هم که مثل کنه چسبیده ول نمیکنه. با اون صدای 

 مزخرفش شروع کرد وراجی؛

 ..اقای سعادت من بهشون گفتم منتها+

 .تو دستش پرونده هایی که بودن و با دستم زدم زیرش و همش ریخت رو زمین

 جمع کن این اراجیفو  _

 و بعد برگشتم سمت کوروش

 ساحل کجاست؟_

 صداشو صاف کرد و سعی داشت که خودشو کنترل کنه

 .خب اقایون جلسه تمومه بفرمایین+

 از خونسردیش دیگه داشتم روانی میشدم،هجوم بردم سمتشو یقه پیرهنشو گرفتم

 بهت میگم ساحل کجاست؟_

 اع اع اروم باش ولی بهتره پشت سرت هم نگاه کنی+

نداشت و این دفعه بلند تر عربده   میتونستم حدس بزنم اون منشیه مزخرفش نگهبان اورده، ولی واسم اهمیتی 

 زدم

 ساااحل کجاااست؟؟؟_
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 :اروم جوری که فقط خودم بشنوم گفت

 .دستتو نکشی تضمین نمیکنم سالم برگرده پیشت+

با این حرفش ناخوداگاه دستام شل شد. اون منو داشت با چی تحدید میکرد؟با عفت ساحلم؟یا جونش؟که واسم 

 از هر چیزی توی این دنیا با ارزش تره

 

 یقه پیرهنشو مرتب کرد و به منشیش و نگهبانی اجازه داد که برن

 .من خودم حلش میکنم بفرمایین بیرون+

 و بعد سمت من با کمال پرویی ادامه داد

 چایی؟ یا قهوه.؟+

 مرتیکه بهت میگم ساحلو چیکار کردی؟_

که باید دست من باشه. اخه من چرا باید بدوزدمش؟+  چقدر مطمئنی 

 

 این بیشرف یه کلکی داشت، تا چند دقیقه پیش با جون ساحل تحدیدم کرد ولی االن انکار میکنه  

 

 ...تف به ضات کثیفت لعنتی، برای بار اخر ازت میپرسم_

 ساحل کجاست؟

 

 :با کمال خونسردی در مقابل من که مثل باروت بودم و هرعان نزدیک بود بترکم گفت

 چیکارشی؟+

 .شوهرش_

خنده داره،میتونم شناسنامتونو ببینم؟ یا نه اصال ولش میخوای خودم زنش کنم؟اخه هنوزم دخت+ .. 

 

با پشت دستم چنان تو دهنی بهش  زدم که یه ور صورتش برگشت و کنار لبش پاره شد و با سرانگشتاش خونشو  

 پاک کرد

 اوه چه غیرتی+

 عوضی با اون چیکار داری؟طرف حسابت منم. یعنی اونقدری ضعیفی که نمیتونی از خودم تقاص پس بگیری؟_

 ..بحث تقاص نیست تیرداد چون من+

 من،عاشق ساحلم
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 .فقط شنیدن همین یه کلمه کافی بود  که مشتام رو سرو صورتش فرو بیان

 .پس فطرت بی ناموس. بدبختت میکنم حاال ببین_

 اونقدری کتکش زدم که نای حرف زدن نداشت

 .هر...)سرفه(اسیبی که.. بهم بزنی..سر.. ساحل.. هم)سرفه( میاد+

 

با خفه شوی بلندی که گفتم دهنشو بست. سرمو محکم بین دستام گرفتم این عوضی لو  نمیداد پس تمام این  

 کارام بی فایدس

 .دیگه میدونم اون پیش توئه وقتی با پلیس ریختم سرت اون موقع میفهمی_

مطمئنی اونوقت با چه نسبتی؟ شوهرش؟ فکر نکنم دوتاتون شناسنامه ی قالبی که برای گول زدن بابام +

 استفاده کردین و داشته باشین. یا اصال ولش، بهتره بگم با چه مدرکی میخوای بری پیش پلیس؟

 

 ....فهمیده بود که بازیش دادیم،اما من هنوزم برگه برندمو داشتم

 

که قبال با پدرم دوست بود و ازش خواستم که کمکم کنه بودم پیش یکی از سرهنگ هایی   .اومده 

 

 بله جناب سرهنگ، نگهبانی من خودش دیده و منم به شخصی مضنون هستم،-

 دشمنی قبلی هم داشتین؟+

 .اره. سر یه معامله ی قاچاق من لوشون دادم و اوناهم کینه دارن-

بسیار خب لطفا این برگه و پر کن پسرم، تا بررسی بشه. درضمن خواهرته؟ یادم نمیاد مرتضی دخترهم  +

 داشته بود

 :در حین پر کردن برگه ی شکایت گفتم

 نه عمو صالح همسرمه-

 ...اما+

 نذاشتم حرفشو کامل کنه

 صیغه ی-

 ...پسرم؟ تو+

 .بازم اجازه صحبت بهش ندادم و نمیخواستم راجبم فکر بد کنه

برگه ی رسمیه صیغه ناممون که ساحل اوال درخواست کرد تا راحت باشیم و در اوردم. این مهم ترین مدرکی که  
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 .ساحل و به اسمم میزنه

 

تاریخ باطلی صیغه وجود نداره و ما تا االن هم  محرم هستیم-  .همین جور که میبینین 

 :یه استغفراهلل زیر لب گفت و ادامه داد

 خود دوشیزه راضی بوده؟+

اره در اصل درخواست خودش بود، جناب سرهنگ ما کارای مهم تری داریم لطفا همسرمو پیدا کنین، قلبش -

 .مریضه و تحمل هیجان و نداره

خیالت راحت، پدرت حق جوانمردی به گردنم داره و منم همه جوره کمکت میکنم، در حال حاضر همکارام  +

 .دارن پیگیری میکنن

 

جلوی در خونه بودیم و جناب سرهنگ با افرادش دوربین های مدار بسته و چک میکردن و از همسایه ها 

 .میپرسیدن

استرس رخنه کرده بود تو وجودم. االن کجاست؟ حالش خوبه؟ لعنت به من و محکم مشتی به ماشینم کوبیدم  

 که صدای دزرگیرش  بلند شد و نگاها سمت من برگشت

 .حسانم نگران بود و سعی داشت با حرفای امید دهنده ارومم کنه

 

سرهنگ بعد از سوال پرسیدن و دیدن دوربینا با شدت سمت ماشین حرکت کرد و از نیروهاش خواست دنبالش  

 .برن

 حسان لبخند دلگرمی زد

 داداش؟ دوست بابات حلش میکنه. نگران نباش+

 دارن میرن دنبالش؟-

 اره بیا من رانندگی میکنم+

 

دقیقا پشت ماشین پلیس حرکت میکردیم و هر چی جلوتر میرفتیم بیشتر از شهر دور میشیدم. از اخر فکر کنم 

 .رسیدیم

 اما سرهنگ از جاش تکون نمیخورد، پیاده شدم و رفتم سمتش

 چرا واستادید؟-

 لطفا منتظر باش+
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بودن رسید. اونا با اسلحه های دستشون اروم و   و بعد چند دقیقش ون بزرگی که داخلش نیروهای لباس مشکی 

 .با احتیاط حرکت میکردن

 .حسان مگه چقدر خطرناکن که اینا با این ادما اومدن؟ بالیی سر ساحل نیاورده باشن-

 

تقریبا مکان متروکه محاصره شده بود و سرهنگ ازشون میخواست خیلی راحت تسلیم شن و ساحل و پس بدن.  

اما خبری نشد و مجبور شدن که بریزن داخل. با هر صدای اسلحه انگار روح از بدنم جدا میشد که خدایی نکرده 

 .به ساحل برخورد نکنه

 .باالخره تونستن و یه عالمه ادم و دستبند زده اوردن بیرون

 با دیدن کسی که سعی در تقال داشت. عصبی به سمتش رفتم و یقشو گرفتم

 ساحل کو؟-

 من چمیدونم تو اصال کی هستی؟+

 

یادم افتاد که اون اصال منو نمیشناسه، اما من میشناسمش اونم با دیدن کبودی روی دست ساحل که وقتی 

 .واسش پماد میزدم اعتراف کرد

 خواستم این دفعه به سمتش هجوم بیارم که سرهنگ جلومو گرفت،

 .لطفا اروم باش پسرم، همه چی داخل کالنتری مشخص میشه+

 محمد و بردن و حسانم جلومو گرفت

 :رو به محمد گفتم

 .ببین پس فطرت عوضی، بی ناموس فقط دعا کن کار تو نباشه-

 

مغزم درحال انفجار بود، کوروش ادعای دزدیدن ساحل و میکنه اما پالک ماشینی که اوردنش مربوط به نا پدری 

  .عوضیشه

 حسان اینجوری نمیشه، پلیسم تا کاراشو بکنه من  جون دادم از نبودن ساحل. خودم یه کاری میکنم-

 چیکار؟ به منم بگو+

 ....بشین تو ماشین-

 

 (ساحل)
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به فکرم زد که به پلیس زنگ بزنم و ازشون کمک بخوام ولی مگه اینا منو یه دقیقه هم تنها میزاشتن. نگران 

 .بودم و همین باعث شده بود ریتم قلبم تند بشه

 :کوروش اومد تو اتاق و با لبخند زشت رو لبش شروع کرد به حرف زدن

 امروز اقا شوهر قالبیت اومد سراغم. خوشم میاد ازش خیلی روت غیرت داره،+

 چیکارم داری؟ولم کن برم_

 خوشم نمیاد از گله شکایت، مثل آدم حرف بزن+

 .فهمیدم قصدش تحقیر کردن منه

 باران کجاست؟_

 جاش خوبه  +

 .همین؟بهت میگم باران کو؟اون بچس نمیتونه بدون من باشه_

 میخوای بیارمش پیش خودت؟+

 این دیگه چه سوالیه؟معلومه که میخوام-

 .باشه پس باهام بیام+

 

 .از اون اتاق تنگ اهنی بیرون اومدیم و وارد یه اتاق بزرگتر که فکر کنم ماله کار کردنشه شدیم

 :خواستم اتاق و دید بزنم ولی االن جای این کار نیست. جدی خیره شدم بهش

 چی میخوای؟-

 تورو+

 .حرف مفت نزن-

که حرفام مفت نیستن و اگه بخوام میتونم انجام بدم+  .بهتر از هرکس میدونی 

 

 حرفاش لرز بدی به جونم انداخت

 چته ساحل تو رو یه بار دیگم با جونت تحدید کردن،   :)

 .میدونم اما االن با دیدن قیافه ی شیطونیه کوروش میترسم

 

 با صدای نحسش از جدال بین خودمو ندای درونم بیرون اومدم

 

 هاا راستی اون بچه هم ماله خودته؟+
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 فکر کردم با گفتن اره شاید دست از سرم برداره ولی با حرف دیگش بادم خالی شد

 .هر چند وقتی ازدواجتون الکیه دیگه فکر نمیکنم بچه ی هم درکار بوده باشه-

 :با قاطعیت تمام بدون فکر کردن به عاقبت حرفم گفتم

 بچمونه-

 واقعا؟+

 .مهم نیست چی فکر کنی مهم اینه باران بچه ی منو تیرداده-

خندید ودلشو گرفت. اما بعد چند دقیقش جدی شد؛  وحشناک 

 .دروغ گوی ماهری نیستی، ولی وقتی دروغ میگی جذاب تر میشی+

 

 .و با هیزی تمام زل زد بهم. واقعانم من اصال نمیتونستم خوب دروغ بگم اما هر جور بود به خودم مسلط شدم

 گفتم برام مهم نیست که چی فکر کنی-

 .باشه پس+

اومد نزدیکم و با یه حرکت شال روی سرمو برداشت وکلیبس گنده ی که موهامو جمع کرده بود و باز کرد که  

 .باعث شد خرمن موهام دورم بریزن

 با لذت به موهای مشکیه بلندم نگاه خیره شد

نمیدونم چرا اشکام روی گونم ریخت. به شدت معذب بودم، منی که تیرداد تااالن حتی سرلختمم ندیده بود االن 

 اینقدر راحت جلو این مرد هیز واستادم

 .چه غلطی میکنی؟شالمو بده بهم-

 .دستشو که شالم اسیرش بود و عقب تر برد

 اینجوری خوشگل تری +

 و بعد دستشو گذاشت رو گونم

 به نظر نمیاد دختر ضعیفی باشی، پس این اشکا چین؟+

 .با قدرت تمام دستشو پس زدم

 دست نجستتو به من نزن-

 

 ....مثل اینکه با این حرفم عصبی شد و موهامو از پشت تو چنگش گرفت

 ولم کن روانی_

 .اختیار اشکام از شدت درد دیگه دست خودم نبود
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 محکم کشیدتم که افتادم تو بغلش

 .تا تو باشی که بفهمی چی میگی+

 

 تو بدن بزرگ عضله ایش گم شدم، و نزدیک بود خفه بشم

 توروخدا ولم کن_

نمیدونم تو چشمام چی دید که حصار دستاش شل شد، اما بعدش محکم ولم کرد که پرت شدم رو زمین. مغز 

 سرم میسوخت. این ادم واقعا روانیه،

 

 .تو اگه منو بخوای حتی نمیذاری دست اون ادمای سگتت بهم بخوره نه اینکه خودتم اذیتم کنی_

 پشت به من داشت سیگار دود میکرد،معلومه که کالفس

 خواستن که میخوامت اما باید یاد بگیری داری با کی هم کالم میشی+

 

 .با درد بدی که تو سرم بود رفتم و شالمو از رو زمین برداشتم

 مثال با کی هم کالمم، یه ادم عوضی که بیشتر نیستی_

عصبی برگشت و سیگارشو برعکس کرد و دوباره بع سمتم هجوم اورد و پشت سیگار و زد روی دستم که جیغ 

بلندی زدم و هم زمان در باز شد. با دیدن کسی که پشت در بود نفسم واستاد. با بغض بهش نگاه کردم، رگ 

 گردنش زده بود باال و نفس های عصبی میکشید

 کوروش که معلومه هول شده روکرد سمتش

 .تو چطوری اومدی اینجا؟+

همین یه کلمه کافی بود تا الکلی بشه رو اتیش تیرداد. با قدم های بلندش خودشو به کوروش رسوند و چنان 

 .مشت محکمی بهش زد که تقربیا افتاد روی میز

دعوای بینشون شدت گرفت و من میترسیدم از اینکه بالیی سر تیردادم بیاد. یکی از پشت محکم گرفتتم و 

کردم و با جیغ تیرداد و صدا زدم  .میخواست از اتاق بیارم بیرون که مقاومت 

یه تنه داشت حساب همشون و میرسید. وخواست بیاد کمکم اما یکی از پشت باهاش درگیر شد. موندم چرا 

 خودش تنها اومده

 نه ساحل نباید مثل ماست واستی کمکش کن:)

 .اخه چطوری؟ که دریه لحظه  فکر شیطانی زد به کلم

با پام چنان محکم تو جای حساس مرد پشت سرم کوبیدم که ولم کرد و خم شد. مجسمه ی روی میزو برداشتم 
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 .و زدم به تخت پشتش که فکر کنم از هوش رفت

 .تیرداد هم از روی اخرین ادم تو اتاق بلند شد و با لبخند برگشت سمتم

دلم برای اغوشش پر میکشید، خواستم نزدیکش بشم که با صحنه ی پشت سرش مات و مبهوت نگاه کردم.  

 ....مغزم فرمان هیچ کاری و نمیداد و فقط پلک میزدم

 

شوک زده به کوروشی که اسلحه سمت تیرداد گرفته بود نگاه کردم. قفل مغزمو شکوندم و بلند گفتم : 

 قبوله، هر چی بگی قبوله-

 .تیرداد متعجب و کوروشم با تمسخر نگام میکرد

 تیرداد:حالت خوبه ساحل؟بیا از اینجا بریم

 نه-

تیرداد هنوز متوجه اینکه پشت سرش کمین کرده نشده بود و داشت میومد سمتم که نگام خورد بهش که 

 .داشت اسلحشو تنظیم میکرد

 .نزدیکم نیا-

 .ساحل چرا مزخرف میگی؟ بیا تا کسی نیومده بریم+

 کوروش یه تار ابروشو باال داد و کنجکاو به دهن من خیره موند. ولی من جوابی نداشتم؛

 تیرداد مسخ چشمام شد

 .باهات کاری که نکرد+

نمیخواستم حرف بزنم و دوست داشتم فقط نگاش کنم که یکی از پشت زد تو سرش، با جیغی که کشیدم گلوی  

 خودمم پاره شد و نشستم روی زمین و کنارش گریه کردم

 چیکار کردین؟ اگه بمیره چی؟-

 .که دیدم کوروش با اسلحه اومد و باال سرش واستاد

 اگه نمیره خودمون میکشیمش+

 .و بعد جملش قهقهه ی بلندی زد

 چرا میخوای بمیره؟-

 .چون زنده بمونه میره پیش پلیس و این اصال خوب نیست+

 هرکاری بگی انجام میدم فقط تیرداد سالم از اینجا بیرون بره-

خوبه، پس گفتی هر کاری دیگه اره؟+  اووو 

 اشکامو با پشت دستم پاک کردم و با نفرت زل زدم بهش
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 نکنه میخوای زنت شم؟-

 نوچ، فقط اگه پلیسا اومدن باید بگی با خواست خودت اینجایی، قبوله؟+

با قبول کردنش یه جورایی زندگی بدون تیرداد و موندن تو این خراب شده رو باید تحمل میکردم، اما اگه قبول 

 :نکنم تیردادم از پیشم میره. با بغض مملو از نفرت گفتم

 قبوله-

 خوبه  +

 و بعد رو کرد سمت ادماش

بشین که تنهاست.گمشین از جلو چشمام که  + بیاین ببرینش بندازین همین گوشه کناره ها، حتمانم مطمئن 

نیست کدوم گوری بودین که اینقدد راحت دسترسی پیدا کرد به اتاقم.)با داد( گمشین  معلوم  

 اومدن تیرداد و بردارن که با نگرانی لب زدم

 زندس دیگه نه؟-

 .و جوابی دریافت نکردم

 .خودمم باید ببینم بهت اطمینان ندارم که ولش کنی، از کجا معلوم که نمیخوای بکشیش-

مهم نیست اعتماد نداری ولی بدون خانم کوچولو من پای حرفم هستم بهتره توام پای حرفت باشی اگه نه  +

 .شاید دیگه هیچوقت نتونی ببینیش

کرد وکُشت لعنت فرستادم به این دنیا که اینقدر بی بند وباره و راحت میشه توش ادم معامله  . 

 اگه نمیخوای باهات ازدواج کنم پس چرا میخوای پیشت باشم و به پلیس دروغ بگم؟-

 ...عشق بزور نمیخوام. میخوام عاشق خودم کنمت، بعد ازدواج+

 .و یه چشمک حوالیه حرفش کرد

عذاب از این بیشتر هست که کنار مردی که ازش متنفری، باشی و بخوای عاشقش شی؟در صورتی که دیوانه وار  

 !عاشق یکی دیگه هستی

 من این همه مدت حسمو نسبت به تیرداد نشناختم بعد بیام عاشق این مرد نفرت انگیز بشم؟

 .بین این اتفاقا به کل از باران یادم رفت

 قرار  بود باران و بهم نشون بدی-

 به دردم نمیخوره دادم با باباش ببرنش، البته اگه واقعا باباشه+

 .و خندید

 .ادم خودخواه تر و منفور تر از این تاحاال ندیدم

 حالم خوب نیست،سرم درد میکنه میخوام برگردم همونجایی که بودم-
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 میبرنت اتاق جدیدت+

و بعد با ادماش از اون اتاق نحس  کذایی بیرون اومدم و قطره های اشکم که مسابقه داده بودن و پاک کردم. دلم  

  از این دنیا خستس از این همه توسری خوردن. پس قانون کجاست؟

 ما هیچ قانونی به اسم مجازات عشق اجباری نداریم... بفهم:)

 (تیرداد)

 

با سردرد بدی چشمامو باز کردم، خواستم بلند شم که یکی روی شکمم خوابیده بود، نیم خیز شدم که دیدم  

 بارانه! این اینجا چیکار داره؟اصال کجا هستیم؟

یکم که دقت کردم فهمیدم کنار یه اتوبان ول شدیم. سرمو ماساژ دادم و با صدای خفیفی دنبال ساحل گشتم،    

 ساحل؟....ساحل؟-

از تکون خوردنای من بارانم بیدار شد و محکم بغلم کرد، افتاب سوزنده  ی بود یکم که فکر کردم فهمیدم ساحل  

با من نیومد و اگه فقط یه ذره زودتر میجنبید االن دست اون عوضی گروگان نبود. ای از دست تو ... 

 باران و بغل کردم و اونم وقتی فهمید جاش امنه دوباره خوابید

 دنبال گوشیم گشتم اما دیدم نیست

 

ببینم من چرا زندم؟اگه لو رفته باشم باید کوروش منو میکشت! عجیب بود و یه جای کار به شدت   اصال واستا 

 .میلنگه

تا ماشینی رد شه و کمکون کنه که یه زن لوند با ۲۰۶  قرمز زد کنار. خدایا   کنار خیابون، بچه بغلم واستادم 

 حکمتتو شکر یکی بهتر نبود بفرستی؟

 

 خانم میتونم تلفنتونو قرض بگیرم-

 اونقدر صدای موزیک داخل ماشینش بلند بود که صدای منو نشنید، حتی بارانم از صداش بیدار شد

 چیییی  نمیشنوم+

 .اون وامونده صاحاب قطع کنی میفهمی-

 ضبط و خاموش کرد و در حین ادامس جویدن پرسید

 کمکی از من بر نمیاد؟ شما گدا هستین؟پول میخواین؟+

 

میخواستم انگشت بندازم دهنشو با اون ادامس چندش بیارم پایین، چطوری به من میگه گدا؟ اما وقتی به سرو 
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 لباسم و وضعیتی که االن توشم دقت کردم دیدم حق داره

 

نخیرم، ماشینمون خراب شده و تنها کمکی هم که از شما برمیاد اینکه تلفن همراهتون رو بدین- . 

 حتما+

 .و بعد ایفونشو داد دستم

 مراقب باش نیفته+

ثارش کردم و زود شماره حسان گرفتم. تا حسان گوشیو برداره باران بهانه ی ساحل و  تو دلم یه ندید پدیدی ن

 گرفت

 کوجاست؟ من ساحلو میخوام+

 صبر کن عزیزم دارم زنگ میزنم پیداش کنن-

 

 صدای حسان تو گوشم پیچید

 بله؟+

 الو حسان منم-

 یهو صداش لحن نگرانی گرفت

بریزن سرش اصال ساحل اونجا بود؟ پیداش  + کجایی پسر دقمون دادی؟ مگه قرار نشد زنگ بزنی که پلیسا 

 کردی؟ موفق شدی؟

برام بفرست به این ادرسی که میگم-  یکم نفس بگیر، بعدشم قضیش طوالنیه فقط یه ماشین 

 :و بعد از زنه پرسیدم که کجاییم و بهش گفتم اونم با جواب

 .زودی میام+

 

 تلفنو قطع کرد، موبایل ودادم به خانومه که در کمال وقاحت پرسید

 زن داره؟+

 نفهمیدم-

 میگم مثل شما قاطی مرغاس یا نه؟-

 چه فرقی به حال تو میکنه؟+

 وقتی شماره یه پسر تو گوشیمو بده حال نکنم؟-

ترکوند و گاز و گرفت رفت. عجب مردم پرو شدن،  و ادامسشو 
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 تا یه ربع واستادم که حسان رسید و هول از ماشین پیاده شد

 خوبی؟عع پس ساحل کو؟+

 ....خودمم گیجم، بشین بریم پیش سرهنگ  -

 

 

 وقتی رسیدیم باران و دادم دست یکی از خانومای پلیس و سفارش کردم مراقبش باشه

ولی کی حوصله شنیدن حرفای سرهنگو داره؟ مثل اینکه حسان همه چیو لو داد و سرزنش های حاجیم شروع  

 شد

 

 هزاربار گفت بسپرین به قانون و پلیس. اخه چرا سرخود کار کردی؟+

 این قانونی که شما ازش حرف میزنی ساحل منو بهم برنمیگردوند-

 نکه االن خانومت پیشته+

 درسته نیست ولی جاشو که فهمیدم-

 پس از اینجا به بعدش با ماست لطفا بهم هرکاری که کردیو بگو +

 مگه حسان نگفته؟-

 نه اون دوستتم بدتر از خودت فقط اطالع داد که تو رفتی پیش کوروش+

 .راستش حاج اقا وقتی محمد و گرفتین و اونم چیزی لو نداد مجبور شدم خودم یه کاری کنم-

 

 همه رو واسش تعریف کردم

 

طبق قراری که گذاشته بودیم؛ فهمیدیم محمد نم پس نمیده و خودم دست به کار شدم، ادم فرستادم که  -

خیلی مصنوعی و واضح کوروش و تعقیب کنن و طبق نقشه هم فهمید و کاری کرد که ادمام گمش کنن ولی 

 .نمیدونست یه موتوری نامحسوس دنبالشه

 وقتیم حسان ازم پرسید که چرا از اول موتوری دنبالش نفرستادیم بهش گفتم

 ببین کوروش صدرصد بابت تحدیدایی که کردمش احتمال میده تعقیبش کنم و حواسش جمع بوده -

 

 .ولی وقتی یه ماشین ضایع دنبالش باشه همه حواسش پی اون میره و کاری به موتوریه دنبالش نداره
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 فکر هوشمندای هستش پسرم+

 

 خالصه بعد از تعقیب کردنش-

فهمیدم یه جایی بیرون از شهر میره اما کار بعدی که باید میکردم این بود که بفهمم ساحل و بارانم اونجا هستن  

  .یا نه

 .که خیلی  راحت ازقیافه ی مشکوکش و اینکه چرا باید بیاد خارج از شهر فهمیدم

برای ورود به در اصلی باید از دوتا نگهبان و یک سگ رد میشدم که با فکر حسان، سوسیس سمی و از پشت  

، جلوی سگ پرت کردم و خودمم وقتی حواسش پی سوسیس رفت وارد شدم. اولش یکی جلومو گرفت اما   دیوار

به لطف رزمی کار بودنم حسابشو رسیدم. تقریبا خلوت بود و تعجب کردم از اینکه سگای ول گردش کجان.  

 نقشمون این بود که اگه احساس خطر کردم،  

 یا با دیدن ساحل، نتونستم نجاتش بدم زنگ بزنم تا پلیسا بریزن

 پس میخواستی اونجا مارو وارد کار کنی؟ +

 اره، حتی وقتی صدای جیغشو شنیدم خون  تو رگام حرکت نکرد  -

 ...چرا؟ نکنه کاری+

نه یعنی اونم نمیدونم ولی وقتی سریع وارد اتاق شدم، دیدم اون پس فطرت ته سیگارشو زده به دست نحیف -

 ساحلم

اشکاش بیشتر منو به حد جنون رسوند و باعث شد محکم تر تو دهن اون حروم زاده بکوبم و اخرشم میخواستم 

زنگ بزنم بهتون تا بیان الشه هاشونو جمع کنین، ولی همین که خام چشماش شدم و اونم معطل کرد ،همه چی 

بهم ریخت و زدن تو سرم و کنار خیابون ولم کردن؟اما چرا؟چرا بارانو بهم دادن؟ چرا ساحل نیومد؟ از چی 

 ترسید؟ اینا همه مثل خوره افتاده به جونم

 

 فکرای کوروش زیرکانس+

اره همینم روانیم کرده. اما حاال که فهمیدم ساحل اونجاست با پلیس میریزم سرش. اینجور که اشکان کسی -

کردم تا تعقیبش کنه میگه؛ هنوز ساحل و از اونجا نبردن،    که مامورش 

 ...حداقل باید جای دیگه قایمش کنه ولی چی تو سرش میگذره هم بزودی میفهمم

 .دیگه سرخود کاری نمیکنی+

 ...اما-



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

تو ناموس حاج مرتضی و منم حساب میشه پس دخالت نکن و بزار طبق قانون مجازاتش   + هیچی نگو، همسر  

 ...کنیم

 

 (ساحل)

 

دستامو رو سرم گذاشته بودم؛اصال نمیتونستم به هیچی فکر کنم. یه قرص مسکنم خوردم ولی انگار نه انگار. نه  

  .خوابم گرفت نه سردردم اروم شد

 .صدای در زدن اومد،چه عجب اینا  ادمن میفهمن باید در بزنن

 بیا تو_

 یکی از ادماش اومد داخل و یه لباس مشکی ماکسی گذاشت رو تخت

 چه خبره؟این لباس برا چیه؟+

 .اقا گفتن بعدازظهر مهمون دارن؛باید خیلی زیبا باشین. آرایشگرهم تا یک ساعت دیگه میرسه_

 اقا خیلی بی جا کرده با تو، برو بهش بگو من هیچ قبرستونی نمیام+

 نمیخواد جایی برین، کسی قراره بیاد_

 باالخره که پامو از اتاق باید بزارم بیرون ولی بهش بگو عمرااا+

 

 نمیدونستم چه غلطی کنم که سروکله ی خودش ظاهر شد

 شنیدم عنق بازی دراوردی+

 من نمیخوام کسی ببینتم. بفهم لطفا_

به هر حال خیلی قشنگ بهت میگم این لباس و میپوشی و درخشان حاضر میشی. اگه هم نشی مشکلی  +

 ...نیست فقط

 :پریدم تو حرفشو با هرس گفتم

 نکنه تیردادو میکشین؟_

 

 یه خنده ی کرد که به نظر شبیه به خنده ی شیطانی بود

 ...نه شاید بدتر از اون، شاید شب یه چیز مهم تر+

 بسه. میپوشم و میام_

 افرین+
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  .و از اتاق رفت بیرون

کی راه اشکام بازشد؟ نشستم رو پارکت سرد و لعنت فرستادم به ضعیف بودنم و این ادمای عوضی. که فقط  باز 

 .الزمه نقطه ضعفتو به دست بیارن و چنان محکم بکوبودنت زمین

با حالی کسل بلند شدم و لباس و پوشیدم؛زیاد باز نبود ولی سرشونه هام دیده میشد. معلوم نیست مهموناش  

با یه شال بلند مشکی خداروشکر این قضیه هم حل شد   .چقدر عوضی و هیزن، اما 

 من داشتم چیکار میکردم؟ دارم هم قدم میشم با منفور ترین فرد زندگیم؟پس تیردادم چی؟ 

و باز هم لعنت فرستادم به محمد که از پدر بودن فقط زجر دادن به دخترشو یاد داره. کاش باربد زنده بود  

درسته به خاطر اون و نقشش خیلی سختی کشیدم ولی در عوضش یه عشق واقعی پیدا کردم که تیرداده یا 

 .حداقل بهتر از محمده و دخترشو معامله نمیکنه

 

کال   نخواستم ارایشگر بیاد، مگه عروسی میرم؟ خودم با یه رژ لب مات کالباسی و ریمل سرو ته شو دراوردم. 

خدادای پوست سفیدی داشتم که چشمای قهوه ایم خیلی جذاب ترم میکرد. پس نیازی به کرم سفید کننده  

ندارم. از اتاق اومدم بیرون، درسته خارج از شهره ولی مثل عمارت های داخل شهر میمونه شایدم قشنگ تر . 

 خواستم از پله ها پایین برم که استرس بدی به جونم چنگ انداخت،  

 از اخر تصمیم گرفتم تا خودش نیومده خرکشم کنه،

خیلی قشنگ برم. با اولین قدمم به خاطر اینکه کفشام پاشنه بلند بود نگاها به سمتم برگشت،اما من   خودم  

 .سرمو پایین انداختم تا بیشتر گونه های گل نندازن

 .همینجور که سرمپایین بود کوروش صدام زد و رفتم کنارش واستادم

 صدای مرد مسنی اومد که باعث شد سرمو باال بگیرم؛

 

نفسام کند شد،تیرداد با قیافه ی میرغصبی کنار پلیسی که کنارش واستاده بود و مرد های لباس مشکی که 

 معلومه از انجمن پلیس هستن شوکه شدم. اینا اومدن منو نجات بدم و من با این قیافه جلوشون ایستادم؟؟

با صدای مرد مسن به خودم اومدم ولی نگاهم روی دستای حسان بود که سعی داشت خشم تیرداد و مهار  

 ....کنه

 

 دخترم شما از کسی شاکی هستین؟+

 

چرا اخه؟ چرا مثل مهمون اومدن؟،چرا مثل تیرداد از دیوار نریختن بیان و نجاتم بدم؟ حاال من چی بگم؟  
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 :مثل اینکه کوروش صدای مغزمو شنید و با خنده ی زشت رو لباش جواب داد

به عرضتون رسوندم و متشکرم از اینکه اینقدر صمیمانه اومدین، اما همینجور + فکر کنم اقای رادمنش اشتباه 

نیست، االنم من و این خانم زیبا جایی دعوت هستیم؛ خوشحال میشم که که مشاهده میکنین هیچ مشکلی  ... 

ادامه ی حرفشو با حمله ی تیرداد به سمت خودش خورد. به نظرم پیش از حد خشمشو کنترل کرده، منی که  

 منم میخوام همینجا سر به تن این پس فطرت نباشه، تیرداد که جای خود داره؛

 

 تیرداد:مردک عوضی،میدونم باهات چیکار کنم

 

 که با صدای داد سرهنگ به خودش اومد و یقه ی کوروش و ول کرد

 

که بهت گفتم خیلی محترمانه اومدیم تا اگه گروگان گیری پیش اومده رسیدگی  + اروم باش پسر،همینطور 

 کنیم

 :کوروش خنده ی لج دراری کرد و با دهن کجی گفت

رسیدگی کنین؟میگم این خانم با میل خودش اینجاست بعد شما ادعای چی میکنین؟ اگه گروگان بود پس +

 چرا جای دیگه نبردمش؟

 

 تیرداد عصبی تو صورتش غرید

 خفه نشی خفت میکنم؛ میتونم حدس بزنم چه تحدیدایی کردیش ولی کور خوندی+

 

 تیرداد فکر میکرد تحدید کوروش عفت منه در صورتی که جونش واسم باارزش تره، 

 

 بسهههه،تمومش کنین لطفا_

 

 سرم گیج میرفت و قلبم نا مرتب میزد، خسته شدم از بس نگاه کردم به دعوای این دوتا

 سرهنگ مهربون اومد سمتم

 دخترم هر چی میخوای بگو، این اقا شمارو گروگان گرفته یا نه؟+

 

 با بدبختی بغضمو فرو دادم و زمزمه کردم

 نه. با خواست خودم اینجام_
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 :که این دفعه تیرداد بدتر از قبل عصبی توپید بهم

 

چی داری میگی؟من دیروز نیومدم نجاتت بدم؟ چرا باهام نیومدی؟ مگه تو، توی اتاقش گریه نمیکردی؟چرا +

 االن میگی با خواست خودم اینجام هاع؟

 

 ...هاع رو اونقدر بلند گفت که یکم ترسیدم، با خجالت و ناراحتی سرمو باال اوردم

 

چون کوروش کنارم بود راحت تونستم صداشو بشنوم که گفت: کاش همون دیروز کارشو تموم میکردم(: فکر  

 کنم تیردادم اینو شنید، چون بدتر زل زد بهم

 

 .خام چشمای رنگ اسمونش شدم که االن از شدت عصبانیت رگه های قرمز توش موج میزد

 به حرفای این توجه نکن باشه؟+

 من میخوام..ت _

 

 :یه عان نگام به قیافه ی جدی و تحدیدوار کوروش خورد و حرفمو پس گرفتم

 من خودم میخوام اینجا باشم_

 

 تیرداد سرشو گرفت و بلند عربده زد، 

دیوونه میشممم+  دارم دیوونه میشم؛دارم 

 

 سرهنگ:پیش مامور قانون  نترس راستشو بگو این اقا با شما کاری نداشته؟

 گفتم که نه، لطفا زودتر از اینجا برین_

 

 .و خواستم از پله ها برم باال که تیرداد عصبی دستمو گرفت و مانع راهم شد

 

 سرهنگ:پس همسرت چرا ادعای دزدیدن شمارو میکنه؟

 

همسرم؟؟چقدر دوست داشتم روزی این نسبت بینمون روخ بده و من غرق خوشی بشم اما کوروش مثل همیشه 

خراب کرد  .رویامو 
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این خانم نه همسر این جنابن و نه این اقا به شما راست گفته، االنم اگه همه چی اوکیه بفرمایین بیرون، +

 ...شماهم لطفا دستتو بکش

 

نفسام سنگین و سنگین تر میشد؛تیرداد محکم تر دستمو گرفت، هرم نفس های عصبیش با نفس های نامرتبم 

 .یکی شد

 

 :بیخیال از اتفاقای دوروبرش اروم دم گوشم زمرمه کرد

 

این اشکا واسه چیه؟ نگران نباش خودم دوباره میام فقط یادت باشه، اگه مجبوری که هیچ اجباری نیست اما  +

 .اگه با خواست خودته خیلی بی معرفتی

 

با چشمای لبالب پر از اشکم بهش خیره شدم. خواستم اسمشو فریاد بزنم که دستمو ول کرد و با سرهنگ رفتن، 

اما در یه عان فکر بهتری زد به سرم؛ من بدون تیرداد نمیتونم و درسته اونم قول داد دوباره میاد ولی من تشنه 

 ...ی اغوششم پس انجامش میدم

 

 .اسلحه ای که پشت کمر کوروش بدجور بهم چشمک میزد

هیچکس حواسش به اشکا و حال داغون من نبود پس سریع از توی کمریش دراوردم و به سمتش گرفتم که هم  

 زمان با این کارم همه ی ادماش اسلحه هاشونو دراوردن

 

 

به سمت من و پلیس هم به سمت اونا اسلحه کشیده بود  .اوضاع پیچیده ی بود من به سمت کوروش و ادماش 

 

 :هرسی لب زد

 چه غلطی داری میکنی؟+

 

 به خاطر تند زدن قلبم دستام میلرزید اما اسلحه رو خوب تونستم به مغز سرش نشونه بگیرم

 صدای تیرداد دستامو بیشتر سست کرد،

 بندازش پایین، خطرناکه+
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 سرمو محکم تکون دادم و چندتا نفس عمیق کشیدم تا ریتم قلبم منظم بشه

 

خسته شدم از اینکه عروسک خیمه شبازبتون باشم. منم ادمم،چرا نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم اونم _

کار خوب کنم به جاش قضاوت کردم و عمرم تباه شد،  بدون دردسر؟چرا هر سری اومدم 

 

 نفس کم اوردم و تیرداد نگران صدام میزد

 

ها چرا همیشه اونی که میشکست و ناراحت میشد من بودم؟اصال چرا هر کسیو که دوست دارم، نمیتونم بهش _

برسم؟ از بچگیم تحقیر شدم توسط دوستام و کسایی که میفهمیدن چقدر بدبختم. اما فکر میکردم بزرگ شم 

راحت میشم از هر چی غم و غصه اس ولی یه درصدم احتمال  ندادم که اسیر درد بزرگ تری به اسم عشق  

 .میشم

 

 

کننده میزد  تیرداد سعی داشت قدم به قدم بهم نزدیک بشه و حرفای اروم 

 چیزی نیست، ببین ساحلم،خانومم اونی که تو دستته خیلی خطرناکه پس بندازش زمین+

 

 با نفرت بیشتر اسلحه رو داخل دستام نگه داشتم رو کردم سمت کوروش

 

بهتره بفهمی زندگیه بدون تیرداد یعنی واسم مرگ؛ منم اینجا مترسک تو نیستم که عاشقت شم حتی _

 میدونی چیه ازت متنفرم هستم

 

 :با یه لبخند ظاهری  که پشتش عصبانیتشو قایم کرده بود گفت

 

 بدکاری کردی خانم کوچولو؛ حرفامو جدی نگرفتی ولی باور کن که دوستت دارم+

 

گند بزنن دوست داشتنو اصال از خودم متنفرم که باعث میشم اینقدر اذیتم کنین اما تنفرم از تو بیشتره_ . 

 

 تیرداد:ساحلم میزاری اونو پایین؟

 

ود و با نفرت تمام بهش زل زدم که زیر لب چیزی گفت و چند ثانیه بعد صدای شلیک بلند  نگام روی کوروش ب



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

 شد؛

 ترسیده اسلحه از دستم افتاد و تیرداد سریع نزدیکم، شد و بغلم کرد

 

 چیزی نیست، اروم باش+

 من میترسم_

 نترس، من اینجام+

 

که داخلش بودیم بسته های بزرگ  افراد پلیس با ادمای ولگردش درگیر شده بودن و چند نفری هم از عمارتی 

 .سفیدی پیدا کردن

 .مطمئنن اگه کوروش و میگرفتن حکمش اعدام بود؛ قاچاق این همه مواد صدرصد جزاش مرگه

 

که تار میدیدن فهمیدم  صدای شلیک گلوله تو ذهنم اکو میشد، که همین حالمو بدتر میکرد. از زیر چشمایی 

 کوروش با چند نفر داره فرار میکنه

 

 تیرداد... داره ..میره_

با صدای بی جونم تیرداد سرشو باال گرفت و شاهد فرار کردن  کوروش شد، خواست بره دنبالش که با تمنا ازش  

 خواستم نره

 

 نرو، لطفا_

 از هر چی بگذرم،از این نمیگذرم که اشکتو دراورده  +

 

 .و بلند شد رفت. تقریبا داخل عمارت خالی شد و همه ی سگاش دنبالش راه افتادن تا ازش محافظت کنن

بوی خون اذیتم میکرد، تعداد کشته شده ها بیشتر ادمای کوروش بودن و پلیسم از فرارش اگاه شد و با نیروهای  

  .مسلح که تازه االن رسیدن دنبالش رفتن

خواستم بلند شم ولی توانی نداشتم و سرم گیج میرفت که یکی زیر دستمو گرفت و باعث شد بلندشم  

 ...با دیدنش وحشت کردم اینم حتما یه پس فطرتی مثل کوروشه

 

 نترس من مثل داداشم نیستم فقط میخوام کمکت کنم+
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 .داریوش برادر کوچیکترش بود و با گذشت زمان هنوزم قیافش مشخص میشد

بگیرنت؟_  ولم کن خودم میرم، تو نمیترسی از اینکه پلیسا 

 

نیروها از پشت گرفتش و دستنبد زدنش. اونم به جرم جاسازی در مواد مخدر؛  هم این حرفو زدم چند نفر از 

 

 .نگران تیرداد بودم صدای شلیک گلوله از بیرون عمارت راحت به گوش فلکم میرسید

 

تازه اینطور که فهمیدم کوروش فقط ادم ربایی نکرده بلکه خودشو پدرش؛ پرونده های سنگینی داشتن و هر بار  

در میرفتن. معلومه که خیلی وقته پلیس دنبال مدرکی ازشه که گیرش بیاره، اگه اینطوری نبود   با کلک از زیرش 

با مواد مخدر وارد کار نمیشدن  .نیروهای مبارزه 

 

با پاهای بی جون به سمت حیاط رفتم که از پشت یه نفر چاقو رو کمرم گذاشت و بلند داد زد . 

 

 دست نگه دارین اگه نه میکشمش+

 

 هم یکی نیست بگه اقا من اون همه سخنرانی کردم بازم عذاب؟؟

 

نایی تو پاهام نبود و هر عان میخواستم بیفتم، از اینکه دستای نحس یه نفر از سگاش بهم میخورد احساس گناه 

 .میکردم

 

که یهو ولم کرد و درجا روی زمین افتادم، حسان با چوب به سرش زد و نگران نزدیکم شد . 

 حالت خوبه؟  +

 .و بعد چنان بلند که گوشم کر شد تیرداد و صدا زد

 

 اخرین صدای گلوله اونم توسط اسلحه ی داخل دست تیرداد که نشونش به وسط قلب کوروش بود، در اومد

 

 صداش از اون دورم به گوش میرسید

 .زدم تو قلبت که هم درد بکشی و نمیری همم دیگه باعث نشی قلب ساحلم درد بگیره+

 

کوروش تیر خورد و  همه ی ادماش تک تک تسلیم شدن و نیرو ها با سگای مشکی بزرگی که داشتن، عمارت و 
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 .میگشتن

 .به سختی روی پاهام واستادم و سعی کردم نزدیک تیرداد بشم

 اما نه خیلی نزدیک. برگشت نگام کرد و با لبخند لب زد

 

 تا انتقام تپش قلبتو از این مردک نمیگرفتم اروم نمیشدم_

 

و بعد اسلحه رو ول کرد، اشکامو با پشت دستم پاک کردم و برای اولین بار ذوقی تو دلم ایجاد شد که یه نفر  

 .چقدر دوستم داره

 .با سرعت دویدن و اونم دستاشو باز کرد و پریدم تو اغوش گرمش

 

گرم ترین اغوش دنیا، جثه ی ظریفم تو بدن عضله ایش گم شده بود و اونم با عالقه ی خاصی فشارم  

 میداد.بهترین لحظه رو میدیم و اما کم کم دلم ضعف رفت و صداش زدم که مهربون نگام کرد

 

 میدونم خیلی سختی کشیدی ولی دیگه نمیزارم اب تو دلت تکون بخوره+

 من گشنمه-

بینیمو کشید و یه شکمو حوالم کرد، سرهنگم خیلی ادم خوبی بود و فهمیدم که یکی از دوستای قدیمیه بابای 

تیرداده و خواستیم از اون عمارت کذایی بیرون بیایم که کوروش و دیدم، حقشه معلوم نیست چند تا جوون و  

 ...بدبخت کرده؛ هر جوری بود دووم اوردم و پا به پای تیرداد هم قدم شدم

 

 (۴ماه بعد)

 

 تیرداد یه وقت نفهمه-

 ساحل مثل اینکه تو بیشتر از اون ذوق داریا+

 

 خواستم جوابشو بدم که ندا اس داد دارن میرسن

 

 هعی االن میان-

باش عشقم+  باشه اروم 
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 کلید توی قفل در چرخید و باران همراه با مادرش و خواهر من اومدن داخل

 

هم زمان با تیرداد مثل یک بمب ترکیدیم و ترانه ضبط و روشن کرد. اونقدر خوشحال بودم که خدا میدونه. 

 سریع رفتم و باران و بغل کردم

 

فسقلیه من-  تولدت مبارک 

 تیردادم اومد دوتامون و تو بغلش گرفت

 

درسته خیلی درد و عذاب کشیدم ولی تو این چهار ماه همش اتفاقات شیرین واسمون افتاد. مثال ندا حالش 

  .خوب شد و میانش با بارانم عالی شده بود

 

 ندا سریع صدامون زد تا عکس بگیره

 خیلی قشنگه+

 

گذاشتم پایین و اونم بدو بدو رفت سمت بادکنکا و دوست داشت زودتر کیکو بخوره  .باران و  

نزدیک خواهرم و تنها کسی که از خانوادم که مونده بود نشستم و اونم داشت با ذوق بارانو نگاه میکرد . 

 

 چقدر دیر فهمیدم دنیا خیلی زبیاتر از اون چیزیه که فکرشو میکردم+

 به نظرم بیا حسرت گذشته  رو نخوریم-

 :دستمامو مهربون فشار داد و لب زد

 

 منو ببخش و بدون خیلی دوستت دارم+

 

صدای حسان شاد و شنگول به گوشم رسید که دست تو دست با یه خانم شیک پوش زبیا وارد شد . 

 خب دوستان سالم، ایشون و معرفی میکنم عشق من سارا+

 به دختر خوش چهره دست دادم که دیدم تیرداد با خنده گفت

 دیگه ادامس نمیجوی؟+

 اونم شنگول جوابشو داد

 نه حسان دوست نداره-
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 واسا ببینم اینا از کجا همدیگرو میشناسن

 تیرداد؟ شما همو میشناسین؟-

 .قضیه اش طوالنیه عشقم فقط بدون خدا خواست اینا با هم باشن+

 

  .باران با دوستای مهد کودکش بازی میکرد و تقریبا خونه شلوغ شده بود

 .رفتم تو جمع دخترا و اروم اب پرتقالمو مزه مزه میکردم

 سارا جون نمیخوای بگی چطوری با حسان اشنا شدی؟-

راستش اقا تیرداد کنار خیابون بودن که تلفن ازم خواستن منم بهشون دادم که زنگ زد به دوستشو منم +

 شماره حسان و از اونجا گیر اوردم دو دستی چسبیدم بهش

 

ای حسان شیطون اصال به قیافش نمیخوره اینقدر راحت دل ببازه ولی سارا دختر خوب و خون گرمی به نظر  

 .میرسید

 موقع برش کیک شد و باران با کمک ندا کیک سه سالگیشو برید و صدای جیغ و دستای من بلند تر از همه بود

 تیرداد از پشت بغلم کرد  

 چرا اینقدر خوشحالی دختر؟+

 تولد دوست دارم-

 .واست یه تولدی بگیرم از این بیشتر ذوق کنی+

 عع میخوای چیکار کنی؟-

 :ابروهاشو شیطون انداخت باال

 دیگه دیگه+

 

که این کفشا داشت پامو  به خوبی و خوشی تولدش تموم شد و روی دستای ندا خوابش برد و منم از اونجایی 

اتاق شدم که فهمیدم تیرداد رفته حموم  میشکوند به ترانه بقیه کارا رو سپردم و راهی 

 

پام شکست تو اون کفشا، کجا موندب دوساعته تو حمومی؟ بیا بیرون بدنم گرفته میخوام دوش بگیرم-  وایی 

 

 .تیرداد از در حموم با حولش اومد بیرون. المصب عجب وقتی موهاش خیسه جذاب تر میشه

 قورتم دادی با چشمات+
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 .دیگه ازش خجالت نمیکشیدم

 

 عع اذیتم نکن-

 من غلط بکنم شمارو اذیت کنم اصال راحت نگاه کن من ماله خودتم+

مهم ترین اتفاق اصلی ازدواجم با تیرداد بود، یه ازدواج کامال بی سرو صداو شیک توی بام تهران، همونجور که  

 .ارزو داشتم

  .وارد حموم شدم و فکر کردم به بهترین شب زندگیم که چطوری بله رو با صدای رسایی گفتم و شدیم برای هم

 .قسم خوردیم تا اخرش با هم بمونیم و هیچ وقت از دوست داشتن هم دیگه دست نکشیم

 .....هیچوقت

  .شب اول عروسیمونو که اصال یادم نمیره

نیست و تیردادم هزار کار کرد تا اروم شم و از اخرش بغلم کرد و باهم پرت  چقدر گریه کردم بابت اینکه مامانم 

 شدیم روی تخت،

 .از ترس سکسکم گرفت

 :عاشقانه زیر گوشم نجوا کرد

 میدونی چقدر حسرت داشتنت رو دلم مونده؟+

 بماند که کلی رنگ عوض کردم و سرخ و سفید شدم اما حرف بعدیش بدجور به دلم نشست

 خوشحالم از داشتنت مالک قلب تن و روحم+

 ...و همین باعث شد یخم باز بشه و محکم گونشو ببوسم

 .با صدای تیرداد از گذشته ی شیرین بیرون اومدم

 

 جانم_

 خانمی نمیخوای بیای بیرون؟+

 االن میام_

 

 که دیدم حولم نیست

 

 تیرداد تو حوله ی منو ندیدی؟_
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 نمیدونم شاید ترانه برده بشورش+

 عع خوب من خودمو با چی خشک کنم؟_

 

 که در حموم باز شد و از االی در دست تیرداد وارد شد و بهم حوله ی خودشو داد

 بیا خانمم حوله منو بپوش+

 

 .از حموم اومدم بیرون و مشغول خشک کردن موهام شدم که تیرداد همش اذیتم میکرد

 

تر موهام کنده شد_  تیرداد خودم چالغ نیستم ایی ای اروم 

 به این خوبی دارم خشک میکنم،+

 

 خندیدم که یهو جدی صندلی رو برگردوند

 تو خسته نشدی؟+

 از چی_

 من+

 

 فکر کردم داره شوخی میکنه ولی قیافش بیش از حد جدی بود

 

 معلومه که نه دیوونه. من بدون تو اصال نمیتونم_

 من کال بدون تو میمیرم+

 

 یهو یاد عکس اون خانم بزرگ داخل اتاقش افتادم

 تیرداد اون عکسه کیه؟ که منم ازش یدونه دارم_

بزرگ+  خب معلومه مادر پدرامونه یا همون مامان 

 

 .چه جالب من کال رابطه ی فامیلیمونو یادم نبود

شو از داخلش یک دفترچه ی کوچیک اورد بیرون  تیرداد رفت سمت گاوصندوق 

 

 این چیه؟_
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این سند و مدارک ارث و اموالته که از باربد بهت میرسه. همه کارای اداریشو کردم و تمام مبلغشو ریختم تو  +

 .این کارت

 نمیخوامش. دست خودت باشه_

 حقته+

 تو فقط حق منی. تا وقتیم کنارم باشی هیچی کم ندارم_

 

اروم گونمو بوسید. برای ازدواجمون تیرداد شناسناممو عوض کرد تا دیگه اسم محمد عوضی به عنوان پدرم  

  .نباشه

 .به بدبختی موهامو جمع کردم و خوابیدم

 

بالو چشمامو مالوندم و از تخت پایین اومدم تا برم ببینم  صبح وقتی از بلند شدم دیدم تیرداد نیست. خوا

کجاست. اخه امروز جمعس و نباید سرکار بره و همیشه قبل رفتنش منو صدا میزد. پس یه اتفاقی افتاده  

 

که دیدم سرخوش داره صبحونه اماده میکنه و کنار سالن هم چندتا چمدونه . ترسیدم از اینکه دوباره بخواد بره  

 

 سالم، اینا دیگه چین؟جایی میخوای بری؟_

 صبح شماهم بخیر عروسک. برو زود حاضر شو میخوایم بریم شمال+

 شمال؟؟_

 اره مثل اینکه یادت رفته ما هنوز ماه عسل نرفتیم+

 

خوب یادم بود به دلیل کارای ریخت و پاش شرکت نتونستیم بریم اما االن یهو تیرداد حوس شمالش کرده جا 

 تعجب داره

 

 خب من چمدونم اماده نیست_

 نخیرم امادس+

 کی وقت کردی جمع کنی؟_

 وقتی تو خواب ناز بودی خانم+

 

تو دلم قربون صدقش رفتم و زودی لباسامو با یه دست لباس خنک سبزابی عوض کردم. تیرداد همه چیو جمع 



   www.novelman.ir                                        فائزه مقصود  معذرت میخوام رمان،  

 

کرده بود و غیر از برداشتن گوشیم چیز دیگه ی الزم نبود، قبالهم از پرسید که چطوری دوست دارم سفر برم اما  

من برعکس بیشتر دخترا که هواپیما یا قطارو انتخاب میکنن دوست داشتم با ماشین شخصیمون بریم تا توی راه  

میوه بزارم دهن عشقم و تیرداد هم عاشق همچین طرز فکر بود و خودشم مسافرت با ماشین شخصی رو خیلی  

 دوست داشت...

بیرون اوردم با ولع هوای پاک لواسون و استشمام میکردم. تیرداد با لبخند خاصی دست  توی راه دستمو از پنجره  

 .دیگمو گذاشت رو فرمون و فشارش میداد

هیچوقت فکر نمیکردم بتونم اینقدر راحت از ته دلم بخندم. اینجور که معلومه چون ما اومدیم سفر، ترانه و ندا با 

 .باران کوچولو رفتن روستای سیمین جون تا اوناهم کمی استراحت کنن

 

اینقدر با دیدن این درختا و بوی نم بارون حس خوب به وجودم منتقل میشد که حالمو دگرگون میکرد. تیردادم 

  .مثل اینکه فهمید و بیشتر گاز میداد. جاده تقریبا خلوت بود و با طرز رانندگی تیرداد ۴ساعته رسیدیم

 یه راست روند سمت دریا

 

 تیرداد میزاشتی بریم هتلی جایی لباسامونو عوض کنیم_

 .کیف دریا اینکه همون اول بیای ببینیش+

 

یه باشه گفتم و با ذوق از ماشین پیاده شدم. با یاداوری اینکه مامانمم اینجاست نفس اسوده ی کشیدم و 

تیردادهم بهم قول داد میریم سرخاکش و منم شوهرمو که همیشه ارزو داشتو ببینش رو نشونش میدم تا شاهد 

 خوشبخت بودنم بشه

 

کفشامو دراوردم و خودمو سپردم دست ساحل اروم و خلوت که صدای موج دریا زیباترش میکرد. اصال دوست 

قدم میزدم فکر کنم   .نداشتم به موقعی که تیرداد نبود و من اینجا با ناراحتی 

 

تو حال خودم بودم و موجای دریا به پاهام میخورد که یهو تیرداد از  پشت بغلم کرد که باعث شد جیغ کوتاهی 

 بکشم

 

 :در گوشم جوری که دلمو لرزوند گفت

 میدونی چرا عاشق ساحلم؟+

 چون ارامبشخه؟_
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 نه چون اسم تو ساحله+

 

 :دلم قنج رفت از این طرز تشبیهش و منم زمزمه وار گفتم

 پس البد توام میدونی چرا عاشق دریام؟_

 چون بزرگه؟+

 خندیدم. مطمئن  بودم که میدونه ولی دوست داره از زبون خودم بشنوه

 

 چون چشمای تو همرنگشه_

همونجور که بغلش بودم شالمو باد برد و موهام پراکنده شدن و به خاطر لختیشون تو صورتم مثل شالق 

 .میخوردن و تیرداد بیشتر محوم شد

 

کرایه کرده باشه چون نه پرنده  پر میزد و نه تیرداد من ادمیه که راحت بزاره  داره اینجارو  میدونستم که احتمال 

بهشم خیره بشن  .همه به منی که متعلق 

 

 :با چشمای خمارش که خوش رنگ تر از همیشه شده بود ازم پرسید

 

 میدونی چقدر خوشگلی؟+

 صورتشو قاب گرفتم

 نه تو بگو تا بدونم_

 شبیه ماه شدی+

 عع ماه که پر از چین و چروکه_

 اما همیشه درخشانه و زیبایه+

 .باشه پس توام خورشید منی_

 

 :یکم مکث کردم و با لحنی عاشقانه تر ادامه دادم

 سایه ی سرمی، نور خونم و گرمای وجودمی. قبوله؟ -

 قبوله+

 ...و بعد گرمای لباشو روی لبام حس کردم و دیوانه وار با مرد زندگیم، همراه شدم
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 ...و اینگونه داستان عاشقی مان بر سر ساحل ارام و چشمای همانند دریایش به پایان رسید

 �� پایان#

  فائزه_مقصود

 

 آغاز 99/09/19

 اتمام  99/12/15
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