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 تنهاقلب است که عشق را تنفرودراین میانمکه عاشق است یا  بین عشق ونفرت آنقدراندک است که خودانسان هم گاهی بین این دوحس شک میکند فاصله 

 راتسلیم خودمی گرداندبه امیداینکه تمام نفرتها روزی به عشق تبدیل شود. میشناسدونفرت راکم رنگ میکندوعقل

 

 عشقخدای به نام 

 باصدای مامان ازخواب بیدار شدم.

 دیرت شد.مامان:آرام دخترم بیدارشو،

 چشمام روبازکردمونگاهی به ساعت روبروی تختم انداختم وایییییییییی....ساعت هفت ونیم رونشون می داد.
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 شد.خدایا باز خواب موندم ساعت هشت ونیم کالس دارم. اوه اوه اوه.....دیرم-

که توی اتاقم بودوموهاموشونه زدم وپشت سرم باکلیپس  بعدرفتم جلوی میزآیینهم توسرویس ودست وصورتم رو شستم،ت بلند شدم وپریدمثل جت ازروی تخ

ت کال موهامو خیلی دوس،قشنگی داره بارگه های طالیی وخیلی هم صاؾ ولختهرنگ خرمایی یست تقریباتاروی آرنج دستم میرسه،بستم..موهام خیلی بلند ن

کل ترکیب صورتم  در سفیده و،پوستم نی خوش فرم ولبهای متناسبجسته وبیوصورتی گردوگونه هایی بر به رنگ خاکستریکشیده شمام درشت ودارم.چ

 بدنیست یک دختر معمولیم باصورتی طبیعی بدون عمل.

دم.یک مانتوپاییزه ادم و سریع لباس پوشییک بوس فرستزدم ومدادی توی چشمم کشیدم ورژصورتی روی لبم زدم کارم که تمام شد برای خودم تو آینه ضدآفتاب 

خونه ما یک خونه شصت متریه که تومنطقه پایین شهرقرارداره.یک حیاط  رو انداختم وازاتاق بیرون اومدم، کوله اممقنعه مشکی،و  باشلوارلی ذؼالی ی طوسی

کوچکی که با یک ردیؾ کابینت از آشپزخونه جداشده انتهای پذیرایی یک  نقلی کوچک ویک ساختمان مسکونی که بزور فکر کنم پنجاه متر می شد.پذیرایی

یک دست اون یکی اتاق واسه مامان وباباست،یکی ازاتاق ها واسه منه وودستشویی روبروی اتاق هاقرارداره،راهرو که دوخواب کوچک ویک سرویس حمام 

یش پراز صفا صمیمیت ومحبت من عاشق خونمونم چون با تمام کوچکنقلیه،توی پذیرایی وروبروش یک تلویزیون،آشپزخونه هم کوچک ومبل راحتی 

 اشون میفهمم....)خوب تک فرزندم دیگه(هپدر و مادرم من رو خیلی دوست دارن اینو از توجه ها و محبتوعشقه،عشقی که بین پدرومادرومنه،

 باصدای مامان به خودم اومدم.

 به دیوار؟!!دیرت می شه ها!!ستادی زل زدی یامامان:وا.....آرام چرااونجا 

یرم شد.دویدم سمت درو ورفتم تو حیاط وکفشهای اسپرت مشکیم رو پام کردم.مامان پشت سرم اومدوتو چار چوب در ایستادیک محکم کوبیدم توسرم وای د

 به مامان نگاه کردم کمی رنگ پریده به نظرمیرسیدپرسیدم:خوبی مامان؟؟؟ با نگرانیلیوان شیربایک لقمه نون و پنیر تو دستش بود.

 خور گرسنه نمونی.این لقمه رو هم توراه باین شیروبخور ضعؾ نکنی، آره،نگران من نباش ،به درست برس من خوبم،بیاان:مام

فدای مامان مهربونم بشم ازش تشکرکردم ولپشومحکم ماچ کردم بعد لیوان شیرروبدستم دادمنم یک نفس سرکشیدم ولقمه روهم داددستم که توکیفم گذاشتم.

ن تاکسی گرفتم وآدرس دانشگاه رو بهش اشتم واسه اتوبوس وایستم واسه همیبستم. باسرعت خودم روبه خیابون رسوندم وقت ندوبدوازحیاط زدم بیرون ودررو

هستم.پدرم  دانشجوی رشته پزشکی،له سا نوزده،من آرام مهرجوگاه کردم.به بیرون ندادم وتارسیدن به دانشگاه سرم روبه پشتی صندلی تکیه دادم واز پنجره 

صداقته،من عمو بهروز صداش راننده یک اتوبوس که مال بهترین دوست ورفیق بابام بهروز وخوش قلبه،بابام رانندست، رضا مهرجومردی مهربون

به شهرستانهامیبره وتورهای کوچک رو همراهی میکنه وگاهی هفته ای وگاهی روزی دربست  بوس مسافربا مینی  مردخوبیه خیلی به ما کمک میکنه.بابامیزنم،

بسیار  زنی  الرادمیگیرن باباهم به عنوان راننده مجبوره همراهشون باشه االن هم یک تورروبرده شمال وقراره تادوروزدیگه برگرده...واما مامان گلم سهی

داشت تقریبا دوسال پیش قبل از بیماری قلبیش امااز وقتی بیماریش جدی و خطرناک شد بابانزاشت دیگه کوچک شگاه .مامان یک آرایووفادار مهربان و باگذشت

 کار کنه.اون موقع وضع مالیمون بهتربودامااالن......

دکترا گفتن اوضاع قلب مامان تعریفی مامان چند سالی هست که قلبش مشکل پیداکرده ولی این دوسال خیلی خراب شده وهمین باعث نگرانی من وبابا شده آخه 

دکتر مامان گفته نداره وبایک شوک ناگهانی احتمال داره قلبش برای همیشه از حرکت بایسته وقتی یاداین موضوع می افتم دلم میگیره وبؽض توی گلوم میشینه 

در  سخت کار میکنه تابتونه پولی جمع کنه ومامان رو عمل کنه اما بایدعمل کنه هرچه زودتر بهتر اما هزینه هاش خیلی زیاده وماوضع مالیمون خوب نیست بابا

ن کنار همه هزینه هامخارج دانشگاه من هم هست گاهی ازباباومامان شرمنده میشم جای اینکه کمکشون کنم باری هستم براشون اماچکارکنم خودشو

 اینطورمیخواستن.

م دانشگاه تابتونم کار کنم وباکمک باباپولی پس انداز کنیم ومامان رو عمل کنیم امامامان خیلی جدی اوایل که دانشگاه وتواین رشته قبول شدم نمی خواستم بیا

 ومحکم گفت...

 رعمل کنم وخوب بشم.مامان:آرام تا تو درست روتموم نکنی من عمل نمیکنم پس بهتره سعی کنی زودتر مدرکت رو بگیری تا من هم زودت

که میتونم هرترم واحدهای بیشتری بردارم.از هشت ونیم صبح تاهفت شب دانشگاهم وازاین کالس به اون کالس میشم.رشتم برای همین سعی میکنم تا اونجایی 

داره وتواین زمینه سختگیره برای همین من ازاول دبستان همیشه  رو خیلی دوست دارم وبرای قبولی خیلی زحمت کشیدم.مامان روی درس خوندن خیلی تاکید

وتالش برای همین بارتبه عالی دانشگاه قبول شدم...تا االن که دانشجو هستم )به قول دوستام خرخون کالس (ه وتودرس حرؾ اول رو میزدم نمراتم عالی بود

 زودتردرسم تموم بشه.میکنم تا 
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اکت بود یک دفعه استرس گرفتم نکنه ی وسب کردم ووارد حیاط دانشگاه شدم..خالروبروی دانشگاه بودیم کرایه روحساگرفتم. باصدای راننده چشم از خیابون

این استاده متاسفانه روی تاخیر  استاداومده باشه بادوبه سمت ساختمان دانشگاه رفتموبعد از پله ها باالرفتم.پشت در کالس ایستادم.دربسته بودخدایاحاالچکارکنم

 بفرمایید؟؟؟؟.زیرلب صلواتی فرستادم ودرزدم،صدای استادبلند شد،خیلی حساسه...

 وم درروبازکردم واول سرم رو بردم داخل وگفتم:استاد اجازه هست؟؟؟؟آر

 استاد:خانم مهرجو شما پانزده دقیقه تأخیردارید!!!

 خشید......ببله....بب  ..ب:ب  کامل واردکالس شدم وصاؾ ایستادم وگفتم

 وگفت:بفرماییدبشینید...لطفا سریعتر. استاد این حالتم رو دیددلش برام سوخت سرم روپایین انداختموچهرم رو مظلوم کردم،فکرکنم

 جون جونیم پریسا........ گوشه ی کالس کنار دوست  وبا سرعت به سمت صندلی خودم رفتم،ذوق کردم چه خوب شدازکالس بیرونم نکرد،چشمی گفتم 

برگشتم جزوه هام رودرآوردم وچشم دوختم به دهن وقتی نشستم چند نفس عمیق کشیدم تاآروم بشم بخاطربدوبدوکردن قلبم خیلی تند میزدوقتی به حالت طبیعی 

پریده بود،از همون موقع دلشوره دارم نکنه چیزیش بشه کاش میشد  استاد،اما فقط جسمم تو کالس بودوتمام فکروذهنم پیش مامان بودصبح که میومدم رنگش

ز اونا کمک نمیخوادآخه بابابرام تعریؾ کرده که مامان ازخانواده امامان پیش خانوادش نمیره واهاش چی؟؟؟؟من نمی فهمم چر زودترعملش کنیم ولی هزینه

عاشق بابا میشه،بابا هم عاشقش میشه ومیخوان باهم ازدواج کنن اما پدرش مخالفت میکنه ومامان جلوش می ایسته ومیگه که  خیلی پولدارومرفه ای بوده که

پدرانقدربیرحم میشه!!!!به بابا گفتم بریم پاک میکنه.نمیدونم آخه  هم که اسم مامان رو ازشناسنامش پدرش گفته بابارومیخواد پدرش هم طردش میکنه بابا میگفت

درمیون  اوضاع مامان روبراشون توضیح بدیم شاید کمکمون کنن اصال شاید تو این همه سال پشیمون شده باشندباباگفت خودم هم بهش فکرکردم با مادرت

دلم نمیخوادکاری بکنم که از من دلخور بشه مادرت تمام سختی ها رو بخاطر من تحمل کردومن دوست ندارم بر خالؾ میلش  منم،گذاشتم اما شدیدأمخالفت کرد

ازفکر بیرون اومدم وبااخم بطرؾ پری که محکم با هم دیگه چیزی نگفتم.با ضربه ای که به پهلوم خورد کاری بکنم وناراحتش کنم پس این بحث منتفیه...من

یا چی لوم زدچرخیدم اماباچشم وابرویی که میومد به ابتدای کالس که استاد ایستاده بودنگاه کردم واییییی چه اخمی کرده بود این استاد....خداآرنجش به په

 شد....با دهن بازومتعجب بهش زل زدم...

زدم ولی متاسفانه شما توی هپروت بسر  س هم حواستون همه جاهست بجز کالس!....چند بار صداتونسرکالاستاد:خانم مهرجو،دیرتشریؾ آوردین،

 بهتر تشریؾ ببرید بیرون.....زودلطفا....میبردید!....

 )گریه ام گرفته بود....وای خدا(...تکرارنمیشه قول میدم....باؼم گفتم:نه...نه...ببخشیدحواسم رو جمع میکنم...استاد خواهش میکنم.

ح دادن مباحث درس واین دفعه سعی کردم تمرکز کنم تا حواسم پرت نشه.استاد یک بند درس میداد دیگه استاد پشتش رو به من کردودوباره شروع کرد به توضی

 نفسم رو محکم بیرون دادم.کالفه شده بودم که اتمام کالس رو اعالم کرد.باخسته نباشید استاد

 اوؾ...حسابی خسته شدم.....پری جون پاشو بریم بیرون کمی هوا بخوریم.-

داره باگونه های برجسته لبهای قلوه ای وچشمای مشکی که ترکیب صورتش رو خیلی خواستنی کرده نسبت به من کمی تپل ترودرشت  پری صورت گردی

دست پری رو گرفتم وباهم به فضای باز دانشگاه رفتیم به پیشنهاد پری رفتیم بوفه یک چیزی بخوریم تابرای کالس های بعدی انرژی داشته تردیده میشه ،

ن وتاقهوه باکیک شکالتی گرفتیم وپشت میز نشستیم وشروع به خوردن کردیم.مشؽول خوردن وگپ زدن باهم بودیم که یک دفعه چشمم افتاد به شاهیباشیم.د

ی که صورت کشیده ای داره باچشمای خمارها باماهم کالسیه ز درسکه داشت به سمت مامیومد.شاهین یکی از دانشجوهای ترم باالییه که توی یکی امحسنی 

خوچکار کنم خیلی چشماش خماره.. ته ریش میزاره واندامش هم بدنیست فکرکنم کلی هزینه هروقت نگاهش میکنی ناخودآگاه خوابت میگیره ...خخخخخخ ...

دش بیخیال میشه اما نه وهرجاکه میریم سرراهمون سبز میشه.اوایل به پری میگفتم محلش نزاریم خو میشه که کلیدکرده رومنوپری چندوقتیکرده برای اندامش ،

دمزاحمت پروترازاین حرفاست وهرچی ما بی اعتنایی میکنیم اون بیشتر سماجت میکنه خیلی بی پرده حرؾ میزنه وخجالتم نمیکشه پرررررررو....میگه قص

الیش هم شاهین نباشه وبراش ضعؾ نره،وضع م ی تو دانشگاه نیست که خواهانرفکرکنم دختآشنایی بیشتره،جون خودش.....نداره وبدنبال یک دوستی ساده و

اما من وپری ........بخاطر همین هم خیلی مؽروره البته اطرافیان هم توی این ؼرور کاذبش بی تاثیرنیستن ،میاد دانشگاهخیلی خوبه بایک آزرای مشکی 

پری ازمن بهتره اون عمویی داره که خارج از کشوره روی خوش نشون ندیم،بازم وضع بخاطرخوب نبودن اوضاع زندگیمون سعی میکنیم فعال به کسی 

ی که ووضعش بدنیست امامادرومادربزرگش میگن نمیخوان سربار باشن برای همین فقط مواقع خواست ازش کمک میخوان وبقیه خرجشونم ازحقوق بازنشستگ

مانشست وزل زدبه مادوتایک نگاه  دلی روعقب کشیدوپشت میزک صنیشاهین اومد روبرومون مادربزرگش میگیره ومامانش که خیاطی میکنه تامین میشه....

 وزیرچونش گذاشت ومتفکرانه به مانگاه کردکه صدای پری دراومد.پری کرد.دستاش به من ویک نگاه به

 پری:بله!!!!!بفرمایید؟؟؟دیدزدنتون تمام نشد؟؟؟
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 نم.قصدمزاحمت ندارم فقط میخوام رفع دلتنگی ک کالم... ....دومشاهین:اول سالم

 هه...خوش اشتها......امون باهم تنگ شده!!!!!!!!:بعد شمادلتون برای هردوت-

 صداتون روشنیدیم؟؟؟ شاهین:شماخوبید؟؟سالمتید؟؟چه عجب

....شیطونه میگه همچین نکرده که دلش پیش کی باشه پسره ی هیزززززز پرو میخواست حرؾ روعوض کنه،عوضی هنوز بین من وپری درگیره وانتخاب

 ؼولتشن برسه.......فقط هیکلش بزرگه مؽز فندقی....که با میزوصندلی یکی بشه...البته اگه زورم به این  بزنمش

 تریید؟؟؟:شمادک-

 ؟؟؟شاهین:اونم میشیم شما چندترم تحمل کن

 پری:ایششششششششش.........پرررررررررووو!!!

 :آقای محترم لطفا مزاحم نشید.....-

 ...جدیبارابطه ای فقط برا دوستیه....یک دوستی  نیست شاهین:نه.....نه....اشتباه نکنید قصدم مزاحمت 

 :وااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!پری

 شاهین:واال......هه هه هه هه........

 ما اگه دوست نخواییم کی رو باید ببینیم؟؟؟:-

 شاهین:بنده رو......من همه جوره در خدمتم.....

 باعصبانیت از جام بلند شدم ودست پری رو هم کشیدم وبلندش کردم وگفتم بریم،دیرمیشه.کرد پسره ی ...عصابم رو خرد دیگه ا

 بودیدحاال داشتیم گپ میزدیم....خوش می گذشت؟؟؟شاهین:

 سراغ یکی دیگه...اشتباه گرفتید.....:برای خوش گذرونی برین طرفش برگشتم و گفتم باحرص به

                           ری رو کشیدم وبه سمت ساختمان دانشگاه رفتیم هنوزچندقدمی بیشترازشاهین دورنشده بودیم که باصدای بلندی که توش خنده موج میزدگفتبااین حرؾ دست پ

 :حرص می خوری جذابتر میشی..هه هه هه.......شاهین

 به طرؾ کالس رفتیم. ازحرصم پام رومحکم کوبیدم بزمین وباپری بدون اینکه جوابش رو بدیم

ازسرم امروزهم مثل روزهای دیگه باپری تا ساعت هفت دانشگاه بودیم وسرکالس های مختلؾ رفتیم با این تفاوت که این دل شوره لعنتی از صبح دست 

م دوست بودیم وهستیم خونه پری برنمیداشت دیگه حسابی خسته وکوفته شده بودیم.طفلکی پری پابه پای من میومدوهیچ جاتنهام نمیزاشت.ماازدبستان باه

پدرش وقتی پری پنج ساله بوده فوت کرده واز همون دوتاکوچه باالتر از خونه ی ماست،پری بامادربزرگ ومادرش زندگی میکنه وخونه واسه مادربزرگشه.

ورودانشگاه،مثل دوتاخواهرهستیم.کالس آخرروهم موقع بامادربزرگش زندگی می کنند،هرجامن بودم پری هم همراهم بود.دبستان،راهنمایی،دبیرستان،کالس کنک

م میخواد پشت سرگذاشتیم امامن ازاین کالس هیچی نفهمیدم این دل شوره واسترس لعنتی خیلی شدید شده انگاراتفاقی میخواد بیفته.خیلی بیقرارشدم دل

دست پری روکشیدم و گفتم بریم دیگه دیرشد.پری باتعجب نگاهم زودتربرگردم خونه،میترسم برای مامان اتفاقی افتاده باشه با استرس ودستهای یخ کرده 

 کردوگفت.

 پری:آرام...چرادستات انقدرسرده!!!حالت خوبه؟؟؟

 :نه....نمیدونم چرااسترس دارم ودلم شورمیزنه می ترسم برای مامان اتفاقی افتاده باشه؟؟-

 مطمئنم...اگه اتفاقی بیفته زنگ میزنه.پری:به دلت بدنیار...چیزی نیست....بهش فکرنکن...مامانت خوبه 

که جایی برای نشستن نبود،اواخرآبان باحرفهای پری کمی آرام شدم وباهم به ایستگاه اتوبوس رفتیم وبعد سواراتوبوس شدیم.انقدرشلوغ بود

زیک طرؾ خستگی وازطرؾ دیگه این استرس بودوشباهواسردمیشداماتوی اتوبوس بخاطر جمعیت زیاد ازگرماعرق می ریختم نمیتونستم روی پاهام بایستم ا
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یم بی موقع حس روازپاهام گرفته بود.بالخره به مقصد رسیدیم ومنوپری پیاده شدیم وبه سمت کوچه ما حرکت کردیم.همیشه تاسرکوچه باهم می رفت

ی خونه ماجمعیت زیادی ایستاده بودندوماشین پلیس وازاونجاازپری جدامیشدم واون به خونشون میرفت.سرکوچه که رسیدیم از چیزی که میدیدیم شکه شدیم،جلو

 هم کناردرخونه بود.بادست محکم زدم توی سرم ودادزدم:دیدی پری بدبخت شدم....مامان....مامان؟؟؟؟؟

ه شدم مامان روتوی سرعت به طرؾ خونه دویدم.صدای پای پری رو میشنیدم که به دنبالم می دویدوصدام میکردولی من بی توجه به اون می دویدم نزدیک ک با

 چهارچوب دردیدم درجاایستادم ونفس عمیقی کشیدم خداروشکرمامان حالش خوبه!!!

 پری نفس نفس زنان گفت:دیدی آرام مامانت حالش خوبه!!!!

 پس ماشین پلیس برای چی اومده؟؟؟اینجاچه خبره؟؟؟؟؟؟_

 ربونت برم چراگریه میکنی؟؟؟جلو رفتم وکنارمامان که چشماش بارونی بودایستادم وگفتم:چیشده الهی ق

بروی مامان امامامان جواب ندادانگار صدای منو نمی شنید...شوکه بودوهیچ حرکتی نمیکرد فقط به روبرو خیره شده بودواشک میریخت به افسر پلیس که رو

 ایستاده بود نگاه کردم وگفتم:چی شده جناب؟؟؟؟؟؟

 ساعد نیست کمکش کن بره داخل.افسر پلیس حرفم رو قطع کردوگفت:دخترم حال مادرت م

 دوباره پرسیدم:خوب بگید چی شده که حال مامانم بد شده؟؟؟

جاده برخوردکردن وراننده ومسئول  از جاده منحرؾ شدن وبادرخت های اطراؾ تو جاده چالوس به علت نقص فنیافسر پلیس:متاسفانه پدرتون تصادؾ کرده 

یکی از مسافرها توی کماست ودونفرهم زخمی شدن بقیه هم به لطؾ خدا سالمتند.باشنیدن حرفهای افسر پلیس درجافوت کردن و که یک خانم بودن تور تفریحی

وهاله اشک جلوشون رو گرفته بود وتنهاصدای هق هق گریه های مامان بودکه میشنیدم.دیگه نمی تونستم روپاهام  دیدم پاهام سست شدوچشمام دیگه چیزی نمی

 بایستم داشتم سقوط میکردم که پری زیر بؽلم رو گرفت و هق هق کنان گفت:آرام جان قوی باش...بخاطرمادرت...توروخدا....بخاطرمادرت...

با این فکربه سمت مامان رفتم  ...مادرم...آره پری درست میگه االن که جزمامان کسی روندارمزمزمه کردم:ما... مادراه کردم وزیر لب برگشتم وبه پری نگ

نه؟؟؟ امکان  ومحکم تو بؽل گرفتمش وگفتم:مامانم...مامان خوبم... یک چیزی بگو...میشنوی اینا چی میگن؟؟؟؟ میگن بابا تنهامون گذاشته!!!! دروغ میگن

لی محتاط بودبی احتیاطی نمیکرد!!!!چرا؟؟؟چرااینطورشد؟؟؟دادزدم:مامان یک چیزی بگو دارم دق میکنم،حرؾ بزن نداره،باباخی

 مامان....بگودروؼه...بگوبابافردابرمیگرده...ماماننننننننن.....

 دیم تو اتاق و روی تخت خوابوندیمش.امامامان فقط هق هق میکرد و درآخربازانوروزمین فروداومد. منو پری زیر بؽل های مامان رو گرفتیم و بر

کنار ما باشه تا تنها نباشیم اما مگه فرقی هم میکرد بازهم تنهابودیم. با نبودن بابا بی پناه شدیم دیگه هیچکس نمی تونه جای بابا  پری گفت میره مادرش رو بیاره 

ارازعمرش گذشته بود هنوز وقت داشت واسه ...بابای مهربونم همش پنجاه وپنج بهرو پرکنه...خدایادلم داره آتیش میگیره

 زندگی...چرا؟چرارفت؟چرابردیش؟تنهابودیم تنهاترمون کردی خداااااااااااا...

 تخت نشسته بودم وگریه میکردم وزجه میزدم حال خودم رونمی فهمیدم که دستی روی شونم نشست برگشتم سمتش پری بود،بؽض کرده بودونم تواتاقم روی

که دوستی مثل پری دارم  هبودآروم لب زد:مامانم پیش مامانته نگرانش نباش به نشانه تایید پلک هام روروی هم گذاشتم وباز کردم.چقدر خوباشک توچشماش 

 :آرام گریه کن...خودتوخالی کن آجی...بؽض نکن...بمیرم برات...من می فهمم چه حالی داری.واالن کمکم میکنه. پری منوتوبؽلش کشیدوگفت

 خوابم بردیاازحال رفتم باصدای پری چشم هامو باز کردم.ر گریه کردم وزجه زدم که نفهمیدم رؾ پری دوتایی زدیم زیرگریه انقدبااین ح

 پری:آرام جان پاشو باید بریم بهشت زهرا....پاشوعزیزم...پاشو قربونت برم آجی گلم.

دارم  مشکی،باورم نمیشددم پامشکی پوشیدم وشال مشکی وشلواربافت وشیدموروش مانتومشکی که پری برام آورده بودروپی حالی ازروی تختم بلندشدم وتاپ باب

                                                                                                                                      پوشیدم. ازپری پرسیدم:مامان چطوره؟؟ز عزیزترین کس توزندگیم میرم وسرتاپامشکی برای جدایی ا

 ؟پری:تاصبح چندبارحالش بدشدومنومامان می خواستیم ببریمش بیمارستان ولی رضایت نداد...باتعجب نگاش کردموگفتم:چرامنوبیدارنکردی؟؟؟؟

دلم نیومد بیدارت کنم...تازه توهم کاری نمیتونستی بکنی...مامانت هم نزاشت بیدارت کنم.باپری ازاتاق اومدیم بیرون،مامان روی مبل  پری:توانقدرحالت بدبود

بود....معلوم بودگریه کرده ش رو ماساژمیداد.عموبهروزهم اومده بودبه چشماش نگاه کردم سرخ سرخ شونه ها،نشسته بودوخاله الهام)مامان پری(ازپشت سر

..بابات چشمم که بهش افتاددوباره اشکام سرازیرشدعمو بطرفم اومدومنوتوآؼوش کشیدوگفت:خداخودش صبربده دخترم...حال من هم دست کمی از شمانداره.
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بود.خاله الهام همینطور که شونه های مامان رو برام داداش بود.بااین حرؾ عمو همه باهم زدیم زیرگریه.مامان خیلی حالش بدبودصداش درنمیومدازبس دادزده 

 فکردخترت....االن تمام امیدش به تویه...ماساژ میدادبافین فین گفت:سهیالجون...حالت خوب نیست...فکر قلبتم باش...

زندگی رومیخوام چکاروقتی همه دادمیزدوزجه میزدومیگفت:دارم میسوزم...آتیش گرفتم...نمیخوام نفس بکشم.. اما مامان انگارصدای هیچ کس رونمیشنید

 کسموازدست دادم...رضا نفسم بود...نمیتونم دووم بیارم... رضااااااااااااا.....کجارفتی بیامنم ببر...رضااااااااااااا....

خوای مثل به طرؾ مامان دویدم دستش رو تودستم گرفتم وگفتم:مامانم بفکرمن نیستی به فکرخودت باش...مامان به فکرقلبت باش،شماکه نمی

وهرچی میگفتم هیچی نمیشنید.همه باهم رفتیم بهشت مامان گلم،گریه نکن...گریه نکن دیگه.اما مامان تو این دنیانبودبزاری؟؟؟مامان....مامان جونم....بابامنوتنها

دتاازهمسایی ها هم اومده بودندکه به ای که عمو گفته بودرفتیم.عموبهروزرفت تاکارهای تدفین روانجام بده وبابا رو بیاره چن زهرا...به سمت قطعه

ی که گذاشته بودن معلوم بودکه همون بود،ازقاب عکس رنظرم روجلب کردفکرکنم همون خانم مسئول تورعموبهروزکمک کنن.چندقطعه اونطرؾ ت

نم چهل یاپنجاه نفری دورقبراون خانم بودن دلم خانمه...دوتامردیکی جوون ویکی هم سن عموبهروز وبابام کنارقبرایستاده بودندوکامال مشکی پوشیده بودند فکرک

.باآوردن باباازاوناچشم گرفتم وبه عزیزترین کس زندگیم چشم دوختم وبعد خودم رو روی بدن بابا انداختم،منومامان روبزورازبدن به حال ؼربت بابا سوخت

ش روروی قبرباباانداخت وخاک روبؽلش گرفت وشروع کردبه زمزمه باباجداکردن ودفنش کردن ومافقط زجه میزدیم خاک رو که ریختن وتمام شدمامان خود

هروقت خواستین موبهروزقبول نکردگفت پری ومامانش روبرسونه خونه منومامان هم باآژانس میریم.ع کردن وهق هق کردن.همسایه هارفتن به عموبهروزگفتم

راضیشون کردم تابرگردن خونه،پری خیلی اسرارداشت بمونه اماگفتم منومامان وقول باهزارتا بهونه  .بالخرهخونه میریم ونیام دنبالتبهم زنگ بزن م بیاین

 .میخوایم باباباتنهاباشیم پری هم بی حرؾ رفت

 کنارمامان نشستم وزانوهاموبؽل گرفتم وچشم دوختم به قبربابا اشکام بی مهابامیریخت وآروم آروم باهاش حرؾ میزدم.

 گذاشتی...توکه نامهربون نبودی...مون اباباچرارفتی...چراتنه--

همه رفته انقدرگفتم وگریه کردم که دیگه چشمام از شدت گریه بازنمیشدوبه شدت میسوخت،سرم هم خیلی دردگرفته بود،نگاهی به اطراؾ انداختم تقریبا 

به آسمون نگاه کردم کم کم هواداشت م ایستاده بود"ویکی دیگه هدیکی نشسته بوبودندکه دوتامرد ه همونخانمشده بود.فقط سرمزار بودندواونجاساکت وخالی

 تاریک میشد.به طرفه مامان رفتم هنوزروی خاک افتاده بود،دست روی شونش گذاشتم وصداش زدم.

 مامان...مامان جون....مامان پاشو دیگه بسه....ازپادرمیایی....بلندشودیره...باید بریم خونه...مامان..مامان...مامان..--

...دیگه صدانمیزدم ش درنیومد،دستم روروی دستش گذاشتم سرد سرد بودورنگش سفید سفید شده بودباتمام قدرتم صدازدم:مامان....مامان....ماماناماصدایی از

 باعجله به طرفم اومدوگفت:چی شده دخترم؟؟؟ وموهای جوگندمی داشت کشیدم وزجه میزدم.ازصدای من مردی که کنار قبر اون خانم بود دادمی

 ه گفتم:مامانم....مامانم حالش خوب نیست...آقاتوروخداکمکم کنید قلبش...قلبش ناراحته.بانال

 مرد باعجله گفت:کمک کن ببریمش تو ماشین...

 باکمک هم مامان روتوی ماشین روی صندلی عقب خوابوندیم ومنم سمت شاگرد نشستم اون مردهم نشست پشت فرمون وباسرعت حرکت کرد.استرس داشتم

 مادرت چیه دخترم؟؟؟؟ هبیمارستان برسونه.درحین رانندگی مرده پرسید:ناراحتی یه میکردم والتماس اون مردرومیکردم که زودتر مامان روبهومدام گر

                 !!!!دکترامیگن تنگی دریچه قلبه--

                                                                       مرد:چراعملش نکردین؟؟؟                                      

                                                                          ........                                       لبم رو بازبونم کمی ترکردم وگفتم:وضع مالیمون خوب نبود.....

 مت بگوتادرجریان وضعیتش قرار بگیرم.بااینکه خیلی حالم بد بودوبرارحاال مختصری از بیماری ماد....م جراحی قلبه :من دکترم وبر حسب اتفاق تخصصمرد

بیماری مامان  سخت بود که بخوام فکرم رومتمرکزکنم اما برای نجات مامان حواسم روجمع کردم وبراش توضیح دادم وتااونجاکه می تونستم عالئم ونشانه های

قراربودم اون مردکه حاالفهمیدم دکتره باشنیدن حرفهای من اخمی درهم کشیدوگفت:خداکنه دیرنشده باشه وبااین حرؾ پدال گاز رو بیشتر فشار داد.بی روگفتم.

رستان ودردل خداروصدامیکردم وزیرلب صلوات می فرستادم تازودتربرسیم ومامان حالش خوب بشه.بالخره بعدازکلی ترافیک وصلوات های من به بیما

وبعدازکمی باچندپرستارویک برانکاوبرگشت.مامان رسیدیم.داخل حیاط جلوی درورودی بیمارستان دکتر ماشین رو نگه داشت وباسرعت به سمت ورودی رفت 

ان میرفتم که پرستار جلوم رسیدیم.داشتم باعجله دنبال تخت مامگذاشتن وبردن داخل بیمارستان ومن هم دنبالشون می دویدم تابه اتاق سی سی یو روروی برانکاو

 روگرفت وگفت:شمانمی تونیدواردبشید....

 التماسش کردم وگفتم:مامانمه....من بایدپیشش باشم.
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م والتماسش امااجازه ندادوگفت:همین جابمونید الزم شد صداتون میکنم.پر استرس وباحالی خراب روی صندلی  کناردر نشستم وباخدای خودم درد ودل میکرد

 مامانم روازمن نگیره که باصدای پرستارازاون حال بیرون اومدم.میکردم که 

 پرستار:خانم...خانم

 انم چطوره؟؟؟؟مامم وبه سمتش رفتم،بله...چی شده؟؟؟باعجله بلندشد

 چیزی نیست فقط این فرم روبگیرپرکن..مشخصات بیمارروواسه بستری الزم داریم.پرستار:

روپرکردم وبه پرستار که منتظرایستاده بودتحویل دادم.پرستار برگه رو گرفت وبدون حرؾ  مدستهای لرزون فربرگه روگرفتم وروی همون صندلی نشستم وبا 

ازرفتن پرستار می گذشت که دوباره دربخش باصدای بلندی بازشدمنم که منتظر خبری ازمامان بودم سراسیمه ازجام بلند شدم  ده دقیقه ایداخل بخش رفت.

ارو آورده بودبیمارستان. باعجله به طرفم اومدوشونه هام رومحکم تودستاش گرفت وتقریبا باصدای بلندی گفت: این فرم روتو وچشمم به دکتری افتادکه م

 چی نوشتی؟؟؟مطمئنی اسمش رو درست نوشتی؟؟؟ وپرکردی.....اسم مادرت

مع شدوفکر میکردم استخونام درحال شکستنه..دوباره ،چنان شونه هام روفشارمیدادکه ازدرداشک توچشمام جازلحن حرؾ زدن وصدای بلندش تعجب کردم

 فریادزد:اسم مادرت چیه؟؟

 باترس ولکنت گفتم:س...سهیال....سهیالراد!!!

میدم منتظر جوابه دستهای دکترازروی شونه هام افتادوباصدای که به زور شنیده میشد دوباره پرسید:اسم پدرت چیه؟؟؟؟بعد تو چشمام نگاه کردومن از نگاهش فه

 روم لب زدم.آ

 _رضامهرجو....که امروزصبح دفنش کردیم.

 دکتر گشادشده بود،دستی توی موهاش کشیدوچندباراسم مامان روزیرلب تکرارکرد.چشمهای 

 دکتر:سهیال....سهیال....سهیال...

دستاش روروی زمین گذاشت وشونه هاش شروع باتعجب به دکترنگاه می کردم که دیدم قطره اشکی از چشمش پایین افتادوبعد بازانوروی زمین فرود اومدوکؾ 

م مشکل به لرزیدن کردندکه نشان از گریه کردن دکتربود.بابهت به دکتر نگاه میکردم وباخودم فکر میکردم:چی شده؟؟؟این چرااینطوری میکنه؟؟فکرکن

 ؟این چه جور دکتریه؟؟؟واااااا!!!!!!داره؟؟عقلش درسته

 باصدای پرستاربه خودم اومدم.

 .بد شده عالئم حیاتی خیلی ضعیفهپرستار:آقای دکتر بیمارتون حالش 

 دکتربایاخدایی که گفت به سرعت ازجاش بلند شدوبه طرؾ بخش سی سی یورفت.

 مات ومبهوت کنارصندلی پشت دربخش ایستاده بودم واقعا هنگ کرده بودم زیرلب می گفتم:

 بااسترس پشت درایستادم. م چند دکتردیگه به سمت سی سی یو میدوند_مردم دیونه شدن....واال...توحال خودم بودم که دید

...به من بی _خدایاچه خبره؟؟؟چی شده؟؟؟نکنه مریضی که در موردش حرؾ میزدن مامانم باشه؟؟؟ پرستارگفت عالئم حیاتی؟؟؟نه...نه....نه خدایا...رحم کن

 ....به من تنهارحم کن.پناه

ج می گرفت که دربازشدوپرستاری بیرون اومدباعجله به سمتش رفتم وپرسیدم:پرستار...خانم پرستار...ببخشیدازخانم خدا...خدایا...کم کم داشت صدام او

 رادخبردارید؟چطورن؟خوب شدن دیگه؟مشکلی که براشون پیش نیومده؟می تونم ببینمشون؟؟؟؟؟

 پرستار نگاهی به من کردوگفت:االن آقای دکترمیان وبراتون توضیح میدن.

برای منی که منتظریک خبرازمامان بودم لحظه هاواقعانفس گیروپراسترس  ...یقه گذشت امادکترنیومد.دقایق به سختی می گذشت،داشتم جون میدادمبیست دق

ربؽل .بابی قراری طول وعرض راهروروطی میکردم که بالخره دربازشدودکتربه همراه دودکتردیگه که یکیشون خانم بودواون یکی آقای دکتری که زی..بود

                                                              ...اصالمشکوک میزد!!!!گرفته بودبیرون اومدن،کارهای این دکتربرام عجیب بوددکترآشنارو
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 به سمتشون رفتم وپرسیدم:مامانم.....مامانم چی شد؟می تونم ببینمش؟؟؟

روپایین انداخته بودزیرلب زمزمه کرد:سهیال ترکمون کرد..به گوشام اطمینان نکردم و گفتم حتما دکتردرحالی که به پهنای صورت اشک میریخت وسرش 

 اشتباه شنیدم ودوباره پرسیدم:چی شده؟؟؟؟درست بگید بفهمم چه خبره؟؟؟؟؟

تمام کرد.....مادرت فوت کرد...تسلیت  شونه ام گذاشت وآروم گفت:دخترم متاسفم ما تمام تالشمون روکردیم ولی دیررسوندینش خانم دکترجلواومدودست روی

 میگم.

ت شده دنیاروی سرم خراب شد.دیگه نه چیزی میدیدم ونه چیزی میشنیدم..توی یک روزهم مادرم روازدست دادم هم پدرم رودیگه طاقت نداشتم پاهام سس

نیای دیگه ای بودم. صداهارونامفهوم می شنیدم وتصویرها وداشتم سقوط میکردم روی زمین که کسی زیر بؽلم روگرفت.دیگه هیچی نمی فهمیدم انگارتودبود

بودم وفقط اشکهام جلوی چشمای اشکیم تاربود.پری رومیدیدم وصداش رونمی شنیدم،می فهمیدم منودرآؼوش می گیره وگریه میکنه امامثل مسخ شده ها

صدام روکالبسته بودانگارالل شده بودم مامان رومیدیدم که دفن انگارچیزی توی گلوم بودکه بودحتی هق هقم هم نمیکردم بی صدا میریخت،گریه هام

زمین کشیده میشدبه ی وپاهام رو م نگاه میکردم.دونفرزیربؽلم روگرفته بودنمیکننداماهیچ حرکتی نمیکردم وهیچ صدایی ازمن درنمیومدفقط باچشمهای بی فروؼ

ری بود.مامان روهم مثل باباودقیقا کنار قبربابادفن کردن.دکترروی خاک مامان افتاده نگاه کردم یک طرفم پری بودوطرؾ دیگم خاله الهام مامان پ ااون

 کار دکتربرام عجیب بودکه چرا خاک بودوخاک مامان روتوآؼوش گرفته بود.افراددیگه هم بودن که من اصال نمی شناختمشون وبرام مهم نبودکه کی هستندفقط

تنها چیزی که تونستم بشنوم صدای فریاد ؟؟؟؟؟   دهم دلش برای تنهایی مامان میسوختامانم رو میشناخت شایمگه م مامان رو توآؼوش گرفته وهق میزنه...

 خدااااااااااااا.......چرا چرابعد این همه سال ....دکتربودکه باهق هق میگفت:سهیالی من مرده....سهیالی من رفته....

 نم دیگه هیچی نفهمیدم وپابه دنیای بی خبری گذاشتم ودنیام سیاه شد.ذهمامان رفته...مامان رفته ...باتکرارکلمه مامان در

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

 توی یک باغ سرسبزبودم ومامان وبابادست تودست هم باهم قدم میزدندومن پشت سرشون بودم

 ....باباااااااا....شمازنده اید....تنهام نزاشتید.بلندصداشون زدم:ماماننننننن.. 

....دیگه نرید....دلم به طرفشون دویدم وخودم روانداختم توبؽل باباوبعدهم مامان روبؽل کردم وگونشوبوسیدم و بی اختیارزدم زیرگریه وگفتم:دیگه تنهام نزارید

ه کردوگفت:آرامم...دخترم...چراگریه میکنی...قوی و محکم باش...آرام عزیزم توزندگی .حرؾ میزدم وگریه میکردم.بابااخماش روتوهم گربراتون تنگ شده بود

 س سعی کن محکم باشی وبیتابی نکنی به خداتوکل کن اون همیشه کنارته ومراقبته.سختی زیادی هست پ

اش ضعؾ رفت.مامان روبه من گفت:آرام دخترم...ماحالمون باچشمهای اشکی به بابانگاه کردم ولب هام روجلودادم ازاین کارم بابا خنده بلندی کرد که دلم بر

برای خوشبختیت دعا میکنیم...توهم باامیدزندگی کن.... شادباش وشادزندگی کن....به فرداهای روشن خوبه...اینجادرکنارهم خوشحالیم...مطمئن باش همیشه 

 امیدوارباش....توتنها نیستی...توکل کن.

 ............روگرفتن وتوی یک چشم برهم زدن ناپدیدشدن ودوباره همه جاسیاه شدوبازتاریکی مطلق....بااین حرؾ مامان وبابادست هم 

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

 دبیدارشدم گفت:پس بالخره بیدارشدی...خانم کوچولو...،فهمیبااحساس سوزش تودستم چشمام روبازکردم.دکترکنارتختم نشسته بودوداشت سرم روازدستم میکشید 

رؾ نگاهی به دکترکردم وبعد به اطرافم نگاه کردم بیمارستان نبود،تویک اتاق شیک وبزرگ بودم بارنگ سفیدگلبهی که ترکیب زیباوشادی داشت.بط

 دکتربرگشتم وگفتم:

 _اینجا کجاست؟؟؟من اینجاچکارمیکنم؟؟؟

 اخونه منه.نگاه تندی بهش کردم وگفتم:دکتربالبخندجواب داد:اینج

 ...چرابیمارستان بستریم نکردید؟؟؟_من به دلسوزی کسی احتیاجی ندارم...ازترحم هم بدم میاد

شدی بهترکه  دکتراخماش روتوهم کشیدوگفت:میخواستم خودم مراقب بهت باشم ودرحالی که ازاتاق بیرون میرفت ادامه داد:استراحت کن میگم برات سوپ بیارن

داشته باشه مثل باهم صحبت میکنیم وازاتاق بیرون رفت.اگردکترجوونی بودمیگفتم ازاین کارش قصدی داره ولی این دکترتوسن بابامه...فکرکنم پنجاه وپنج رو

.نگاهی به خودم شمام جمع شدبابا...بایاد آوری بابا دلم آتیش گرفت،مامان جونم روبگوهنوزجوون بودوخیلی وقت داشت برای زندگی...خدایاچراااا؟اشک توچ
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موهاش جوگندمی وخوش فرم بودوچهارشونه وقدبلندوخوش فکرم سمت دکترکشیده شدکردم مانتوم رودرآورده بودن وباتاپ وشلواربودم ناخوآگاه وحشت کردم 

 اندام تواین سن همچین تیپ وقیافه کم پیش میادبه خودم نهیب زدم:

فاوت سنی براش ه ای...خوب مرد مرده دیگه...حاالبیست ساله یاپنجاه ساله فرقش چیه...آخه این دوروزمونه کی تخاک توسرت آرام...بمیری که انقدر ساد_

بااین سروشکلم که جلوش بودم...تو این زمونه که ...وهم ندارم ازش کمک بخواممهمه...نکنه فکرکرده من بی کس وکار شدم آوردم تاازم سواستفاده کنه ،کسی ر

دادم:آرام خجالت ساله رحم نمیکنن من چه توقعی دارم...ای خدا...ای خداکمکم کن....از استرس درحدمرگ بودم به خودم امیدواری ه هشت چپیرمرداش به ب

 ....               بکش اصالبه این بیچاره نمیخوره اهل این چیزاباشه...

 باصدای درازفکربیرون اومدم وگفتم:بفرمایید...

 روآوردم.خدمتکار:خانم سوپتون 

 _بیاتو.

 خدمتکارکه یک زنه میان سال بودواردشدوظرؾ سوپ روروی پام گذاشت ویک لبخند مهربون بهم زدوگفت:چیزی الزم ندارید؟؟؟؟

 بادیدن خدمتکار خیالم کمی راحت شدکه زن دیگه ای هم توی این خونه هست،یک جورایی دلگرم شدم.:نه...ممنون....بالبخندجوابش رودادم

 تازه فهمیدم چقدرگرسنه ام. اعث شداشتهام بازبشه وشکمم به سروصدابیفتهبوی سوپ ب

 یواش یواش مشؽول خوردن شدم طعمش فوق العاده بودبرای همین تاتهش خوردم وظرؾ 

خوردی...پس  خالی روروی عسلی کنار تخت گذاشتم.بازصدای دراومدودکترداخل شد.نگاهی به ظرؾ خالی انداخت ولبخندی زدوگفت:آفرین...سوپتوکامل

 معلومه حالت خیلی خوب شده..

 صدای خیلی پایین گفتم:خیلی گرسنه بودم. سرم روپایین انداختم وباتن

 که خوابی وفقط سرم بهت زدم.ترخندیدوگفت:خوب حق داری،یک هفته دکتربلند

دوباره اشک راه خودش روپیداکردوروی گونه فکربه مامان وبابادیدن مامان وبابانرفتم. با که بهیک هفته خواب بودم.ایک هفته چشمام ازتعجب گردشده بود،خدای

 هام ریخت.باصدای دکترسرم روباال گرفتم وبهش نگاه کردم.

وگرنه ادامه داددکتر:ببینم آرام...آرام جان....گریه میکنی!!!!!عزیزم....گریه نکن...میدونم سخته برای منم سخته،امامیگذره سعی کن تحمل کنی وباخنده 

توضیح  شم دوباره باآمپول وسرم بخوابونمت...اشکام روپاک کردم وسرم روپایین انداختم ودکترادامه داد:آرام جان یک سری چیزها هست که بایدبراتمجبورمی

اسمم  بدم.ازمدل صحبت کردن دکترخوشم نیومدچرامنوبالقبهای عزیزم وجان صدامیکنه من چه صنمی باهاش دارم؟؟؟؟اصالاسم منو ازکجا میدونه من که

تاروی باالکشیدم وپتوی روی تخت رو کامل  زانوهاموتوبؽلم گرفتم روبهش نگفتم؟؟دکتر کنارم روی تخت نشست منم سریع خودم روکنار کشیدم وگوشه تخت

پیش خانواده ای چهارنفره .دکترلبخندپرمعنی زدوگفت:بهتره اول برات یک داستان تعریؾ کنم اززمان های نه خیلی دورتقریباسی سال سینه ودستام پوشیده باشه

داخل کنارهم دررفاه کامل مالی وعاطفی زندگی میکردند.پدرخانواده شرکت واردات داروداشت وپیشرفت زیادی کرده بودوبا شرکتهای زیادی درخارج و

وبه حق  اوهمسرش کمبودی نزارهکشوردرارتباط بودووضع مالیش روزبه روزبهتروبهترمیشد. مادرخانه زنی مهربان ودلسوزبودکه سعی میکردبرای بچه ه

پلم گرفته بودومیخواست کالس زبان کدبانویی نمونه بود.پسرخانواده دانشجورشته پزشکی ودرتخصص جراحی قلب درس میخوندودخترخانواده که به تازگی دی

که دختری زیباوباهوش وستودنی بودبراستی ش ه خواهرشق یک دون.دختری که مادروپدرش میپرستیدندوبرادرش دیوانه وار عابره ومترجم بشه

ن دخترشو خواستند خیالشان ازرفت وآمدنه زیادبودوبه همین خاطر میسرویس بگیرندچون فاصله کالس تاخو نمادروپدرش می خواستند برای دخترشوبود.

ی کرد.رفیقی که واقعا بهش اعتمادداشت باشد.برادردختریکی ازدوستان صمیمی اش که اززمان دبیرستان باهم بودن رابه عنوان راننده سرویس معرف راحت

ن ومثل برادرش بودوبخاطروضع بدمالی وفقدان پدرمجبوربوددرس ودانشگاه رورهاکنه وکارکنه تاهم خرج خودش وهم خرج مادر مریضش روبده وپسراو

خواهرش راحت باشه وهم به بهترین دوستش  معرفی کردتابتونه به بهترین رفیقش کمکی هرچنداندک بکنه.به هرحال پسربرای اینکه هم خیالش ازجانبرو

ن دل به که دخترشوکمک کنه به پدرومادرش اصرارکرد،پدرومادرهم چون پسرشون تائیدکرده بودبدون مخالفت بیشتر پذیرفتند.بعدازچندماه خانواده دختر فهمیدند

ننده هیچ کدام کوتاه نیومدندمتاسفانه دختر بخاطرراننده جلوی خانواده اش راننده سرویسش باخته بنابراین سعی درجدایی ودوری آنها کردندامانه دخترونه اون را

انواده ایستادوپدرشرط گذاشت برای ازدواج باراننده دخترراطردکنندواگرحتی روزی به حدمرگ محتاج بودحق نداردپیش خانواده برگردد.درکمال تعجب خ

نانبود.کمکم مادرافسرده شدودق کردوپدرشکسته شدوسکته ای ازاو هیچ خبرونشونهدخترقبول کردوباراننده ازدواج کردورفت وازاون به بعددیگه 

 کردوبرادرهرچه به دنبال خواهرگمشده گشت کمترازاون نشونه ای پیداکرد.
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ادیدن حال دکتردلم و قطره اشکی ازگوشه چشمش ؼلطیدوپایین افتادبگرفته بودکه نمی توانست صحبت کنه وبه این جای داستان که رسیدانقدربؽض گلوی دکترر

 فشرده شدوسرم روپایین انداختم وباخودم فکرکردم که چقدراین داستان برایم آشناست.

بیش  برایش فرستاداماافسوس وصدافسوس که خواهرجسم بی جانیگذشت وبالخره خداصدای برادرتنهاروشنیدوخواهرش رودکتربابؽض ادامه داد:سالها

یخت ودستانش مشت شده بودوروی زانوش بود.به داستانش فکرکردم من این ماجرا روقبالشنیدم اززبون بابا برای نبود.اشکهای دکترپی درپی وبی محابامیر

 برام آشناست.بیدرنگ فکرم روبه زبون آوردم. همین

 _داستانتون خیلی برام آشناست،فکرمیکنم قبالبارهاوبارهااون روشنیدم.

 دکترسرش روباال آوردوپرسید:ازکی شنیدی؟؟؟؟

 _ازبابام....آره...بابابرام تعریؾ کرده وهمیشه مثل شمااشک میریخت.

م ودوست رو قبال جایی دیگه دیدم نگاهی آرودکترنگاهی به من انداخت وبه هم زل زدیم.ازوقتی که دکتررودیدم رنگ نگاهش برام آشنابود این نگاهها 

ن که توی نگاه شمام نقش بست باهمان چشمهای قهوهای روشن وهمان نگاه مهربوداشتنی.لحظه ای فقط لحظه ای بجای صورت دکتر صورت مامان جلوی چ

 من گره خورده بودباهمان حالت مسخ شده پرسیدم:شماکی هستید؟

به آروم لب زد:برادری که داغ خواهردیده...برادری که حسرت نگاه وصدای خواهرش به دلش مونده.....برادری که بعد سی سال جستجوبجای خواهرش 

 زش رسید...جنا

شماکی  گیج بودم وچیزی نمی فهمیدم ازچی صحبت میکرد؟کدوم برادر؟چه خواهری؟صدام رو کمی باالبردم وباعجز نالیدم:لطفادرست صحبت کنید من بفهمم

 هستید؟من اینجا چکار میکنم؟ معنی این داستان چیه؟؟

 گفت.بهم انداخت وکلمه به کلمه جوری که درست بفهمم مش رونگاه مهربون وگر

 هستم...حاالمتوجه شدی عزیزم....من داییتم...د...ا...ی...ی...ت..دکتر:من....دکترسهیل راد....برادرسهیالراد....دایی آرام مهرجو

 باچشمانی که از تعجب گشاد شده بود ودهانی باز نگاهش میکردم.

دایی من!! برادرمامان!!راست میگه؟؟؟چرابایددروغ بگه؟؟؟خودش دروغ _چی میشنوم؟؟؟چی میگه؟؟؟؟به گوشام شک دارم که درست شنیدن یا نه؟؟؟!!دایی!!!

اخانواده بگه نگاهش،حالت چشماش که نمی تونن دروغ بگن!!!حاالفهمیدم...حاالهمه چیزبرام روشنه،حاالفهمیدم چرارنگ نگاهش رنگ نگاهه مامانه!!!تنه

پناهی به این  ،ی من بفرسته...خدایاشکرت...شکرت که توبی کسی وبی پناهی وتنهاییمادری...میدونم مامان این کاروکرده...ازخداخواسته برادرش روبرا

 محکمی برام فرستادی...ممنون خداجون...ممنون مامان...مامان مهربونم.

وباصدایی که ازهیجان  همچنان زل زده بودم به چشمهای دکتری که االن فهمیدم داییمه لبخند کم جونی زدمفکرمیکردم وتودلم ازخداومامانم تشکرمیکردم و

 میلرزید گفتم.

 _پس من بایدبه جای آقای دکترشمارودایی صداکنم...دایی...دایی..چندبارزیرلب زمزمه کردم.

ش سرم روباالگرفتم وتوچشمای مهربونش نگاه کردم ؼرق چشمهاش شدم ؼرق نگاهی که نگاه مامان بود،زل زده بودم به چشماش که دایی منو توآؼوش

 ،اشک می ریخت وموهام رو بومی کشید.روروی سینه اش گذاشت وموهام رونوازش کردوشروع به بوسیدن سرم کردحرؾ میزدومی بوسیدکشیدوسرم 

ات :بوی سهیالرومیدی...بوی خواهرم رومیدی...اگه به خودش نرسیدم،خداروشکربه یادگارش رسیدم...نمیزارم آب تودلت تکون بخوره..نمیزارم چشمدایی

 ...نمیزارم...دیگه نمیزارم سختی بکشی.رنگ ؼم ببینه

دلم گرم شدولبخندم عمیق ترشدواشک راه خودش روبازکردامااینباراشک شوق بودکه روی گونه هام سرازیرشده بودوروی پیراهن دایی  شازاین حمایت

؟؟؟باگریه هات دلم خون میشه... گریه نکن قربونت دختر خوب میریخت.دایی بادستاش صورتم رو قاب گرفت وگفت:ببینمت آرام جان...گریه...چراگریه میکنی

 برم...گریه نکن جون دایی...نفسم گریه نکن.

ردوگفت:توبی کس پناهی وبی کسی.........حرفم روقطع ک توی این بیبینیم روباالکشیدم ولبخندی زدم وروبه دایی گفتم:ازخوشحالی دیدن شماست...

هم کمی استراحت کن وبعدازجابلندشدوازاتاق خارج شد.منم روی تخت دراز کشیدم وبه اتفاق های این روزها داییت هستی عزیزم.. حاال نیستی...توهمه چیز

 ودم که خوابم برد.فکرمیکردم.رفتن باباومامان....پیداشدن دایی...مهربونی وبزرگی خدا... احساس میکردم دیگه بدبختیام تموم شده...نمیدونم چقدر تو فکر ب
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*****************                                ***************************************       

 باصدای درچشمام روبازکردم.دایی درزدواومد داخل وگفت:حالت خوبه؟؟؟؟؟

 _بله....ممنون....خوبم وبه آرومی روی تخت نشستم.

 دایی:درازبکش عزیزم....استراحت کن...هنوز ضعیفی.

 ..شمنطوری بهترمتاکمی سبک بشم....احساس میکنم ای یخوام برم دوش بگیرم_نه....دایی جان...م

 دایی:باشه عزیزم...پس بلند شوبرومن هم توی اتاق میمونم تابیایی.

 دستم روبه دیوارگرفتم.جام بلندشدم که ناگهان احساس کردم چشمام تارشد وسرم به دوران افتاد به نشانه تاییدسری تکون دادمواز

 انی به من نزدیک شدوگفت:اگه حالت خوب نیست درازبکش ویک وقت دیگه بروحموم.دایی بانگر

 .چیزی نیست فقط کمی سرگیجه دارم االن خوب میشه_نه...

 دایی:طبیعی بعدازیک هفته خوابیدن...حاالکه ازجابلندشدی دچارسرگیجه بشی.

باکمک دایی رفتم.داخل شدم وخواستم درروببندم که دیدم دایی بانگرانی نگاهم بازوم رومحکم گرفت ودست دیگرش رودورکمرم حلقه کردوتاسرویس توی اتاق 

 میکنه،خندم گرفت.

 _دایی جان من خوبم...خیالتون راحت باشه.

 دایی لبخندی زدورفت لبه ی تخت نشست.منم دروبستم ورفتم داخل حموم لباسام رودرآوردم ورفتم زیردوش،آب گرم که به بدنم خورد احساس خوبی

،یک حمومه درست وحسابی کردم وخودم روسبک کردم.خیلی خوب بود،البته اگردرزدن های دایی روفاکتوربگیریم چون هرچنددقیقه یکباربه اکردمپید

پوش  حوله تندرمیزدومی پرسید:آرام جان...عزیزم...خوبی؟؟؟؟ومن باگفتن بله به کارم ادامه میدادم.بعدازاینکه خوب خودم روشستم ازحموم اومدم بیرون،

رد:خوبی سفیدی که سر حموم آویزون شده بودوهنوزاتیکتش بهش بودومعلوم بودکه نوودست نخوردست روپوشیدم وازسرویس بیرون زدم.دایی تامنودیدسوال ک

 دخترم...مشکلی که نداری؟؟؟؟؟

گفت:پس من میرم روپایین انداختم.ازروی تخت بلندشدولبخندی به مهربانی ونگرانیش زدم وجواب دادم:بله خوبم...مشکلی نبود...ممنون.بعد باخجالت سرم 

رام جان لباسات توی کمده وازاتاق بیرون توهم لباسات رو بپوش وبیاتوپذیرایی منتظرتم وبعد بطرؾ دررفت اما هنوزدرروبازنکرده بودبه طرفم برگشت وگفت:آ

 .به سمت کمدرفتم ودرش روبازکردم.واوووو...بیرون رفت ودرروبست

امن همه لباس؟؟؟؟چه لباسهای قشنگی همه مارکداروزیبا بودن انقدرکه تصمیم گیری برای پوشیدن یکی ازاونها سخت بود.اکثررنگهای شادداشتند،امخدایا چه 

د کمی کمتازه باباومامان روازدست دادم وهنوزسیاه پوش این دوعزیزم ونمی تونم دلم روراضی کنم رنگ شادبپوشم،چون هنوز ازلحاظ روحی داؼونم.توی 

وشلوارجذب مشکی بیرون کشیدم وپوشیدم وصندل های مشکی روپام کردم وکمی آب موهام رو باحوله گرفتم وموهای نمدارم شومیزسرمه ای  گشتم ویک

داختم روی سرم انحریر روروی شونه هام ریختم.چون موهام لخت هستن زیادسشوارنمیکنم وفقط برای مهمونی ها ازسشواراستفاده میکنم.یک شال مشکی

ل نیازی ندارم اما هنوز نمی دونستم دایی با چه کسایی زندگی میکنه ومن وآزادگذاشتم باشه وجلوی موهام روهم کج درست کردم.می دونستم دایی محرمه وبه شا

ک راهروبود باپنج تادرکه یکی به دورو برم نگاه کردم ی.ازاتاق بیرون اومدم.قراره با چه کسانی روبرو بشم محرم یا نامحرم کمی روی این موضوع حساسم

پله هابودودرهای دیگه دو به دوروبروی هم ،روبروی رواق های دیگه هستن.اتاق من ته راهازدرهااتاقی بودکه من داخلش بودم.پس اون درهای دیگم حتماات

ودودرتوش بود که فکرکنم یکی سرویس بودواون یکی تاق اولی روبازکردم یک تخت یک نفره ومیز آیینه بودن.کنجکاوشدم که تواتاق های دیگه رودیدبزنم.درا

صندلی پشتش ویک لپ تاپ که  کمد لباس،رنگ اتاق ترکیب سفیدوآبی بودفکرمیکنم اتاق مهمان باشه درروبستم ودرکناری رو باز کردم یک میزبزرگ ویک

تخت دونفره ی اتاق مهمان که یک اتاق تقریبا بزرگ تربودبایک  روی میز بودویک کتابخونه بزرگ کناراتاق به نظراتاق کاردایی باشه.رفتم سراغ درروبروی

بزرگ کنارش ودوتادردیگه که یکی سرویس بهداشتی واون یکی هم حمام بودوروبروی تخت دردیگه که کمد لباس بودورنگ میز آیینه ک بزرگ وسطش وی

وابه داییه،ازاتاق بیرون اومدم ورفتم سراغ درآخرکه نزدیک پله هاهم اتاق ترکیب کرم وقهوه ای بودوعکس بزرگی از دایی روی دیواربودپس این اتاق خ

کنار اتاق که روش پرازعطروادکلن اق بودویک میزآیینه ،یک تخت دونفره وسط ات قرمزبود.درروبازکردم اتاق عجیبی به نظرمیومدبارنگ مشکی و

ش دوخت بودن.تخت اس بودوهمه لباس های مردونه که همه ماکداروخوکه کمد لبدستشویی وحمام بودویک درکنارمیزبودودودرسمت راست که فکرکنم 

گذاشته شده بودازدیدن  مشکی به رنگ  .کنارتخت روی عسلی یک گیتاروارها مشکی باطرح های ریزقرمزودیومشکی داشتن ومیزآینه ترکیب رنگی قرمز

تش پیش نیومدیادبگیرم باخودم گفتم حاالمی تونم به دایی بگم بهم یادبده.روی گیتار خیلی ذوق کردم.آخه خیلی به زدن گیتارعالقه دارم ولی هیچ وقت موقعی
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چه اتاق  دیوارعکس های بزرگی از یک مردبودکه خیلی جذاب وجنتلمن به نظرمیومدبااخمی که بهش ابهت خاصی میدادباخودم زمزمه کردم این دیگه کیه؟؟؟

خفه میشم ازبس دلگیره.اه اه اه...ازاتاق بیرون اومدم وبه سمت پله ها رفتم وازپله هاپایین اومدم.دایی دلگیری داره ؟؟؟چطورتواین اتاق طاقت میاره؟؟من دارم 

به طرفین بازکردوبا چشمایی که از شادی برق میزد به من نگاه روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بودوتاچشمش به من افتادازجاش بلندشدودستهاش رو

مامان رومی دیدم بادوپله هاروطی کردم وخودم روتوی آؼوش دایی رهاکردم.گرمای آؼوشش بهم امیدوآرامش می دادویک  توچشمای دایی نگاههای زیبایکرد.

بؽل دایی حس امنیت که ازفوت مامان وبابانبودش رواحساس می کردم. دایی روی سرم روبوسه های ریزمیزدوزیرلب خداروشکرمیکردازاینکه منوپیداکرده،از

دایی که حاالمیدونستم اسمش آرزوست ویک زن میانساله برای من ودایی شربت پرتقال آورد،تشکرکوتاهی کردم وهردوکنارهم نشستیم وخدمتکارومدم بیرون ا

له کردم.خونه دایی یک خونه دوبلکس بود که اتاق هابایک ردیؾ پاطرافم روآنالیزام رومزه مزه میکردم  که کم کم آب میوه ولیوان روبرداشتم وهمونطور

گ بودباکابینت ازپذیرایی جدامیشد.یک پذیرایی خیلی بزرگ باپنجره های یک تکه ی بزرگ که باپرده های زیباتزئین شده بود کنار پذیرایی یک آشپزخونه بزر

لویزیون خیلی های کرم شکالتی ویک میزنهارخوری که وسط آشپزخونه بود.یک دست مبل سلطنتی برنگ نسکافه ای شیک توی پذیرایی قرارداشت ویک ت

که  فکرکنم سرویس بهداشتی بودویک درچوبی قهوه ای بزرگ روبروی آشپزخونه خیلی بزرگ که روبروی مبل هابودوزیرپله هایک درکوچک که

ایی باخونه ای روع کردم به مقایسه خونه دبیرون چطوریه؟؟؟بعدهم ناخودآگاه شبنظردرورودی بود،هنوزنمی دونم پشت درچه خبره؟؟؟بایدسرفرصت برم وببینم 

 که ما توش زندگی میکردیم.توی حال وهوای خودم بودم که با صدای دایی ازفکربیرون اومدم.

 دایی:به چی فکرمیکنی؟؟؟؟؟؟

ی مامان خودم روجمع وجورکردم وباسرفه ی کوتاهی صدام روصاؾ کردم وگفتم:دایی جان،اگرفردا کارمهمی نداریدباهم یک سربه بهشت زهرا بریم دلم برا

 ووسایل مورد نیازم روبردارم.م باباتنگ شده ،بعدهم به خونه ی خودمون سری بزنیو

 دایی نگاهی بهم انداخت وباانگشت اشاره کنارچشمش کشیدوبعدازکمی فکرکردن گفت.

م وکسری هم داشتی بگو برات تهیه اگرک....می دونی که ازاین به بعدبایدبامن زندگی کنی هرچی هم الزم داری خودم برات میخرم دایی:باشه....میبرمت...اما

ودل برات آماده میکنم ازحاالمن  میکنم فکرنکنم به چیزهایی که اونجا داری نیاز داشته باشی؟؟؟؟ببین آرام جان...بامن ؼریبی نکن هرچی الزم داری بگو باجون

 یم توهستم.ق

ستندکه ،اما توی اون خونه چیزهایی هت این محبت تون روفراموش نمیکنمدرتاییدحرؾ دایی سری تکون دادم وگفتم:شمابه من خیلی لطؾ داریدومن هیچ وق

ندویادآورخاطرات باباومامان هستندودوست دارم کنارم باشند.دایی منو توآؼوشش کشیدو بوسیدوگفت:باشه عزیزم....فردامیریم هم برای من حکم یادگاری رودار

هربارکه دایی منوبؽل میگرفت بوی مامان  ازتوبردار.برای تشکرلپ دایی رومحکم بوسیدمیک سری به پدرومادرت بزن هم میریم خونتون وسایل موردنی

وقت ومحبت های مردونه ی بابارواحساس میکردم.برای همین دوست داشتم بیشترتوبؽلش باشم وازعطرتنش که بوی آؼوش مامانمه لذت ببرم.دایی هم هر

ودرآؼوش گرفتم بااین حرؾ دایی هربار لبخنده عمیقی روی لبم نقش می بست.خدایاشکرت که منوبؽل میکردمیگفت:تویادآورمادرتی وحس میکنم سهیالر

 .تنهاوبی پناه نزاشتیم

عالقه من اومدواعالم کردکه شام حاضره ومن به اتفاق دایی سرمیزشام رفتیم وبعدازخوردن یک شام خوشمزه که شامی کباب بودوؼذای موردموقع آرزوهمین 

ومن به اسرارخودم توجمع کردن میزبه آرزوکمک کردم وبعددوتاچایی ریختم وبردم توی پذیرایی وپیش دایی  شدیم.دایی به طرؾ پذیرایی رفتازپشت میزبلند 

 نشستم وسینی چایی روجلوی دایی روی میز گذاشتم.دایی بالبخندروبه من گفت.

 واقعاخوردنیه....دایی:به به....این چایی خوردن داره....چایی که آرامم بریزه 

هم کنارم دم وتوبعدهم بلندخندیدخجالت کشیدم وسرم رو پایین انداختم ودایی ادامه داد:آرام عزیزم...امشب شام برام خیلی لذت بخش بودچون سرمیز تنهانبو

ناخودآگاه احساس آرامش میکنه بودی.بعددستام روتوی دستش گرفت وگفت:تا حاالکسی بهت گفته که حضورت آرامش خاصی داره طوری که طرؾ مقابلت 

ه بهم میگفتن...گاهی بابا برام تعریؾ میکردکه وقتی به دنیااومدم دادم وباؼم گفتم:مامان وباباهمیش یک حس لذت بخش وشیرینه.سرم رو به عالمت تاییدتکان

 ومنو بؽل کرده بخاطرآرامشی که بهش دادم اسمم روآرام گذاشته.

 فت.روی پیشونیم زدوگ دایی بوسه ای

 هم کمی قدم بزنیم وهم هوای تازه بخوریم درضمن کمی هم باهم صحبت میکنیم.،دایی:آرام جان برولباس گرم بپوش بیا بریم توی حیاط 

نیدم سرم می شعاشق پیاده روی توی شب بودم،دستام روباخوشحالی بهم کوبیدم وآخ جون بلندی گفتم وبادوبه سمت اتاقم رفتم،صدای خنده های دایی روازپشت 

 ولبخندی که از خنده های دایی روی لبهام نقش بسته بودبرام خیلی شیرین بود.
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یرون نمی رفتیم نمی داخل اتاق شدم وبه طرؾ کمد لباسام رفتم ودرش روبازکردم وبین لباسهام شروع به گشتن کردم تاببینم چی پیدامیکنم تابپوشم چون ازخونه ب

 گ زرشکی وگلهای ریزسفیدبلند خیلی شیک وظریؾ به رنبافت ست داشتم سبک وراحت باشم چشمم به یک شنل خواستم پالتویا کاپشن سنگینی بپوشم دو

پوشیدم ودسته هاشومحکم به هم کشیدم ومحکم دورخودم پیچیدم تقریبا تاروی زانو بود چشمام از خوشحالی برقی زدوازکمد بیرون کشیدمش وروی لباس هام افتاد

دخیلی باشعوره ودرک میکنه که اوربهم چیزی نگفت وبروم نی چه خوب که دایی برای شال سرکردن کردم،باخودم فکرکردموشالم روهم روی سرم مرتب 

عادت میکنم وبرام طبیعی میشه.بعدازاینکه ازسرووضعم مطمئن شدم به طرؾ پذیرایی رفتم.دایی آماده ذبم.امامطمئنم کم کم به جو موجودهنوزخجالت میکشم ومع

شلوارکتون مشکی پوشیده بودباچاییش رو می نوشیدنگاهی به دایی انداختم یک بافت شیک طوسی باخط های مشکی روی پیراهن مشکی  شده بودوداشت

ش نزده صورتش روپرنشون میدادوالبته خیلی جذاب علوم بودبه خاطر مامان وباباوزنوموهای سرش که کمی کوتاه وخوش حالت بودوموهای صورتش که م

اینبارآروم وبامتانت به طرؾ آؼوشش رفتم وخودم روتوش ؼرق کردم وبازآؼوش دایی  د.دایی چشمش به من افتاد،ایستادوآؼوشش روبازکرد.وپرابهت شده بو

وشم زمزمه کرد:خیلی شبیه سهیالیی...آرامشی که تووجودته ازجنس آرامش سهیالست وبوسه ای روی سرم زد.به دایی مام آرامش نداشته ی من،دایی توی گشدت

وقت منو مثل مامان سهیال ببینه....سخته....خیلی سخته که بعدازسی سال جستجو به بدن بی جونه گمشده ات برسی.می دونستم  حق می دادم که همه جاوهمه

ریػ دایی این آؼوش هاومحبت های بی د ...دایی می خوادعقده هاوکمبودهای نبودن مامان روبا به آؼوش کشیدن من جبران کنه،خودم هم دوست داشتم

یی ،ازطرفی ترکیب صورت من خیلی خیلی شبیه مامان بودبابا همیشه این رو باافتخار بهم میگفت واز دیدنم لذت میبرد.محکم دستم رودور کمر دانیازداشتمرو

وعشقی که  شتم به مامان فکرمیکردمبه ریه هام کشیدم.توبؽل دایی دا عطرتنش روکه یادآوره مامان بودحلقه کردم وخودم روبه سینه ی دایی چسبوندم وباولع 

که ناگهان درورودی به شدت باز شدچنان شدیدکه دربادیواربرخوردکرد.من ودایی باوحشت به سمت در هیچ وقت این عشق روندیده بوددایی بهش داشت ومامان 

که روی پیشونیش ریخته بودوچشمهای شن وخوش حالت زیده باموهایی قهوه ای روباقدبلندوچهارشونه واندامی ورساله...30 ،29برگشتیم. مرد جوانی حدود

 های کامال مشکی که نشان ازداؼداربودنشمرتبی که به صورتش جذابیت وجذبه خاصی میدادولباسته ریش عسلی خوش رنگ که ازعصبانیت قرمز شده بودو

اروی زانوش بودودکمه هاش روباز گذاشته بود،تمام لباس هاش یی که تقریبا تمیداد،یک پیرهن مشکی جذب که به بدنش چسبیده بود با شلوارلی مشکی وپالتو

عطری تلخ وتند که ناخودآگاه از بوش سرمست  ...علوم بودعطرش برندوبسیار خوش بو،باورودش بوی عطرش تو فضا پیچید ممارک وگرون قیمت بود

س می کشیداونقدرتندوبلندکه ماهم صدای نفس هاش رومی ،اینو از فک منقبض ودستهای مشت شده اش فهمیدم،تند تند نف. خیلی عصبانی بودمیشدی

 )البته بایدبگم ایناروتوچندثانیه دیدم ازبس دقیقم،دقت نیست که المصب....( ...قفسه سینش به شدت باالوپایین میرفت...شنیدیم

ک مارونگاه کردوبعدخودش روجمع وای توشچنددقیقه توی اون حالت برای لحظه ای طرز نگاهش عوض شدوازعصبانیت به تعجب تبدیل شد. از دیدن ما

می چرخیدشروع کرد به دست زدن ودوباره جلوی درورودی ایستادوبعدباعصبانیت وباصدای  وجورکردواومدداخل،خنده ی هیستریکی کردوهمینطورکه دورما

 بلندتقریبا فریادزد.

باهاش معاشقه میکنی؟؟؟؟؟!!!اگه این دخترباهرزگیش تونسته توروخام  مداوا داریمرد:دخترقاتل مادرم روبه بهانه ی درمان به خونت آوردی وحاالهم به جای 

 کنه تاازخون مادرم بگذری مطمئن باش من نمی گذرم وانتقامش رومیگیرم حاالاون شخص قاتل مادرم باشه یا دخترش فرقی نمیکنه.

بادست به سینه اش کوبیدوادامه داد:من انتقام مادرم روازت میگیرم...انتقام ،پدرم رو رام کردی منو نمیتونی گول بزنی....بعدروبه من گفت:دختره ی هرزه

 میگیرم...مطمئن باش...

 دایی باخشم وصورتی که از عصبانیت قرمز شده بود به سمت مرد جوان رفت ومتقابال فریاد زد:حرؾ دهنت رو بفهم سامیارررررر!!!!!

مت کرده اینطورازش حمایت میکنی؟؟؟؟؟خوب راکه  احترامی شد؟؟؟؟چند بارباهات خوابیده شوقتون بیبه معسامیار:حقیقت تلخه آقای دکتر؟؟؟؟؟

 دکتررررررر...

دایی باتمام عصبانیتش سیلی به صورت سامیار زدکه ازشدت ضربه سرش به طرفی کج شدو موهاش روی صورتش ریخت.بادیدن حرکت دایی هین بلندی 

سامیاردستش روروی صورتش گذاشته ازآشپز خونه بیرون اومده بودوبا وحشت به این پدرو پسر نگاه میکرد...آرزو هم کشیدم ودستم روجلوی دهنم گذاشتم.

 بودوآروم ماساژمیداد.دایی باصدایی که دراثردادزدن خش برداشته بودگفت:چیزی که نمیدونی روقضاوت نکن؟؟؟؟؟

 ...همه چیزروشنه احتیاج به دونستن نیست...چیزی که عیانه چه حاجت به بیانه....توچشمای دایی زل زدوباؼرورگفت:ههسامیارباهمون گستاخی سربلندکردو

 از خونه خارج شدورفت.دایی درحالی که سرش رو توی دستاش گرفته بودروی مبل نشست. بااین حرؾ به سرعت

ردایی منه....هه...چه راحت اومدوانگ هرزگی بهم فکر میکردم.پس سامیارپس ،من که هنوزازاتفاقات چندلحظه پیش شوکه بودم وهمونطو که ایستاده بودم

رده ومادرش روازدست داده من بهتر از زدورفت...منظورش ازقاتل بابام بود؟؟؟؟امااون که یک حادثه بودنه قتل؟؟؟؟خودم رودلداری دادم:آرام اون یک م  

کم میشه عیبی نداره  بذارؼمش سبک بشه بالخره هرچی باشه هرکسی درکش میکنم ومیدونم چه فشار عصبی روشه اگه باسرزنش ودادزدن سرمن از ؼمش 

گفتم:دایی پس نباید بد باشه چون بابایی مثل دایی داره ونگاهی به دایی ؼمزده کردم که روی مبل نشسته بودبه طرفش رفتم وکنارش نشستم وباناراحتی  پسرداییمه

 نمیزنه!!! بدکاره م...اونجاحداقل کسی بهم تهمتجان متاسفم....انگار براتون دردسر شدم......منوببریدخونه خود
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ب اشک توچشمام جمع شده بودوآروم آروم داشت روی گونم میریخت. دایی به طرفم برگشت ومنو بؽل کردوروی سرم روبوسیدوبعدبادستاش صورتم روقا

بود....این  ی زیادی روتحمل میکنه به مادرش خیلی وابستهگرفت وگفت:دیگه این حرفارونزن.....سامیارپسربدی نیست....اون ازهیچی خبرنداره....فشارعصب

نخواستم فعال یک هفته هم اینجانبوده،رفته بودویالی شمال برای همین درجریان هیچی نیست....اون نمی دونه منوتوباهم چه نسبتی داریم.....تقصیرخودمه 

توضیح میدم....توهم حرفاش روفراموش کن...من بجای سامیارازتوعذرخواهی  چیزی بهش بگم ولی انگاراشتباه کردم...فردامیرم شرکتش وهمه چیزروبراش

اطرحرفهای نسنجیده وقضاوت عجوالنش ببخشش.....قول میدم این اتفاق دیگه تکرارنشه....توهم انقدربی مهرنباش واز رفتن خشش آرام جان...بخمیکنم...بب

 پس ازرفتن ونبودن وجدایی صحبت نکن باشه آرام جان؟؟؟؟حرؾ نزن....تواالن سهیالی گمشده ی منی،نباشی منم نیستم 

 :چشم دایی جان..شمام ببخشیدناراحتتون کردم...سرم روپایین انداختم وزمزمه وارگفتم

 دایی لبخندی زدو گفت:قربون دایی گفتنت برم من..

 یین انداختم ولبم روبه دندون گرفتم.شدن واالن حسابی سرخ شدن،تاجایی که میشدسرم روپالت کشیدم واحساس میکردم لپام داغ خجا

رفتیم.حیاط دایی خنده ی بلندی سردادوگفت:قیافشونگاه کن....خجالتی دایی....بعددستم روگرفت وبلندم کردو دست انداخت دور کمرم وباهم به طرؾ حیاط 

نصب شده بودکه محوطه رو مثل روز روشن کرده پایه بلندویالیی بزرگ ودلبازی بود، بادرختای بلندودرختچه های زیبای تزئینی،دورتادورحیاط چراغ های 

بود،بادیدن تاب چشمام برق بزرگ بود،کناردیوارکمی دورترازساختمان استخربزرگی بودوکمی اون طرؾ تریک آالچیق بزرگ وقشنگ که زیرش یک تاب 

طرافش صندلی های چوبی قرارداشت وچشم اندازروبروش نمای بادایی به طرؾ تاب رفتیم.تاب ته آالچیق بزرگی بودوااز بچگی عاشق تاب بازی بودم.،زد

داشتندبی شک تابستان زیبای استخربودودرختای بلند اطرافش وبوته های گل رز که بخاطرسردی هوا نه برگی داشتند ونه گلی ولی باز هم زیبایی خودشون رو 

فرو میبرد.دایی دستش رو پشت کمرم گذاشت و به طرؾ تاب هدایتم  به خلسه ای رویایینا خواسته آدم رو ست.انقدر محیط زیبا ودلنشین بودکه اینجا بسیاردیدنی

 بت کرد.رکت درآوردودرهمین حین شروع به صحباپاآروم آروم تاب به حکردوهردوروی تاب نشستیم،دایی 

یزد،یک سالی اوضاع همین طوری بودتااینکه من دایی:وقتی سهیالورضارفتن،مادروپدرم خیلی افسرده شدن،مادر شب وروز گریه میکردوپدربر عکس حرؾ نم

ا بود از لحاظ جاومکان بیان کانادا چون خونه ی خالم اونجچهارسالی برم کانادا،پدرومادرم روهم راضی کردم همراه من  برای گرفتن تخصصم مجبورشدم

درکنارخالم زندگی میکردیم.خاله یک ال تخصصم رو گرفتم وازاین تنها تربشن همراه من اومدن تواین چهارسمشکل نداشتیم.مادروپدرم که نمی خواستند

ع طلبی وبی دخترداشت به اسم ژیال...دخترخوب ومهربونی بود،زودجوش وخوش زبون...البته اینا برداشتهای قبل ازدواجم باژیالبود.یک عیب بزرگ ژیالتنو

تحمل،تواین چهارسال دیگه کامل شناخته بودمش،مادروپدرم خیلی اسرارداشتن  اونم بخاطر زندگی توی اون محیط طبیعی بودوبرای من ؼیرقابلبندوباریش بود

دل به یکی از دخترهای دانشگاه باخته بودم  باژیالازدواج کنم وباتمام مخالفتهای من بازهم اونا پیروزشدن وماباهم ازدواج کردیم.من قبل ازرفتن به کانادا

.موقعیتی پیش نیومد تاباهاش راجع به این موضوع بودمبعنوان استادیارتودانشگاه مشؽول درسم تمام شده بودودانشگاه شده بودومن  ه واردوعاشقش شدم،اون تاز

ش روپیش خودم بستم وباازدواج باژیالاون دخترروکامل فراموش کردم.ازشب عروسی ه اپرونده وزود گذر بااین فکرکه این یک عشق یک طرفه صحبت کنم و

یکیش این بود که اون هرچی باشه من یک مردایرانیم وعقایدم برام دراولویت بودوژیالزاده اونجابودوتفکراتش بامن فرق میکرد.من وژیالمشکالتمون شروع شد.

ستم اعتراض کنم باکره نبود وازاین بابت هیچ تاسفی نداشت امامن وقتی فهمیدم،سوختم دلم می خواست زنم کسی باشه که فقط وفقط متعلق به من باشه...میخوا

شون کرده بود نخواستم بیشترازاین بشکنند،سوختم ودم نزدم،خاکسترشدم وبه رونیاوردم...همون سال اترسیدم ازپدرومادری که ؼم عزیزشون خردام

ی اذیتم می کرداما برگشتنمون ژیالبنای ناسازگاری گذاشت خیل با ژیالباردارشدومن به اتفاق مادروپدروژیالبه ایران برگشتیم.دوست نداشتم بچه ام اونجابدنیابیاد

یک بیمارستان کار میکردم.ژیال هم برای  توی،مدارامیکردم تااینکه سامیاربدنیااومدباتولدسامیارژیالکمی آروم شدوبه زندگی برگشت ومن هم خوشحال بودم 

                                                                                                       ایران زندگی میکرد.البته به کمک دختر عمه اش که توی سرگرمی خودش یک آژانس مسافرتی زده بود...

 ...اسمش ثریا بود

بود.ثریاهم یک پسرداشت همسن سامیارکه اسمش پدرام بودپدرام محتشم...بخاطرهمین سامیاروپدرام باهم جورشدن وهنوزهم  شوهرش توی یک تصادؾ مرده

تورها روبرعهده داشت وبیشترسامیاروپدرام پیش مادرم بودندوژیالبه ریا مدیره آژانس بودوژیال مسئولیت ن وباهم توشرکت سامیارکارمی کنند.ثباهمرفیق فابریک

ن ازسفرهای داخلی تاسفره های خارجی....هرسال هم یک مینی بوس کرایه میکردنندوبابچه های آژانس یک هفته ای برای عوض شدسفرهای هفتگی میرفت.

ایش را به من روحیه به ویالی شمال میرفتند.چندسالی به همین روال گذشت سامیارپانزده ساله بودکه مادرم فوت کردوپدرم سکته کردوزمین گیرشدوتمام دار

فوق تخصصی که تان فقط بیمارسی پدرم به سامیارسپردم وبه اسمش کردم وامامن اون ثروت رو بدون سهیالنمی خواستم.سهم خودم روباشرکت پخش دارو،داد

ه اسم خودم کردم ب کهبودویک پاساژچهارطبقه لوکس خونه پدری نیمی از خونه پدری ،سهم سهیال نیمه ی دیگه ی توش کارمیکردم رو برای خودم نگه داشتم با

شدم با زنی که نمی فهمیدمش وپسری که بجا بیارم وسهمش رو بهش پس بدم.پدرم هم یک سال بعدازمادرم فوت کردومن تنها  داری م امانتتاهروقت برگشت رس

پیش مادرش  اکمبود مادر را بیش از قبل احساس میکرد واین باعث منزوی شدنش شد.وقتی سامیارهجده ساله شدبه اسرار ژیالپسرم ودوستش پدرام روبه کاناد

.ژیالسرگرم کار خودش بود ونسبت به من .بارفتن سامیار تنها تر شدمقدبودسامیار اینجابه جایی نمی رسهمعت هدب تحصیل نجاادامهاووفرستادکه دانشگاه بره 

که باخواهرم هم  سردوبی تفاوت شده بودانگارکه من اصالوجودنداشتم.من هم همه ی وقت و انرژیم رو گذاشتم برای پیداکردن خواهر یک دانه ام ورفیق نارفیقی

دم کمتربه نتیجه می رسیدم.ده سال گذشت باتمام بدوخوب وتلخیش وحاال سامیار یک دانه من دل شده بوددراین بی خبری ودوری اماهرچه بیشترجستجو میکر

،مردونه همدیگه رودرآؼوش گرفتیم.چندماهی قصد برگشت به وطن کرده بود.بعد ده سال عوض شده بودمردشده بودومحکم وقوی ازدیدنش واقعا خوشحال شدم
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ای برای من داشت،روحیه منهم باوجود پسرم فوق العاده شده بودوانرژی گرفته بودم  شده بودوزندگی معنی تازهکه سامیار بامازندگی میکردخونه دوباره زنده 

ی خوبی هم گرفتندوباشرکتهای بزرگی دادوستد میکردند  تااینکه سامیاروپدرام شرکت پدرم رودوباره راه اندازی کردندوکارشون روپرقدرت شروع کردندنتیجه

خیلی خوشحال بودم از موفقیت پسرم واین خصلت روازپدرم به ارث برده.تندسامیار واقعا پرقدرت ومقتدره حرفی برای گفتن داشوبین شرکت های بزرگ 

ق ژیالبدستم رسید.می دونستم تصمیمش رو تااینکه سامیار برای خودش خونه ای خریدوباتمام مخالفتم ازماجداشدویک هفته بعدازرفتن سامیاردرخواست طال

 ت پیش سامیاروبا اون زندگی میکردوباز من تنها شدم.سامیارمنوتوی طالق،من هیچ مخالفتی نکردم وتوافقی طالق گرفتیم.ژیالرف طالق بگیرهمیخوادگرفته  و 

ه ژیالازمن مقصر میدونست ومیگفت باید بامادرش مخالفت میکردم ونمیزاشتم ازم جدابشه اما من این کارونکردم چون ژیال رو میشناختم سالهابودک مادرش

ازجدایی من وژیال رابطم باسامیارهم قطع شدبی معرفت حتی به پدر بعدده بودومیدونستم دلیلش تنوع طلبیه ذاتی که توی وجودش وبخاطرتربیت فرنگیشه.....بری

قتی بی مهریش رو دیدم منم دیگه طرفش بودن قبولم نداشت که گاهی سری بهم بزنه درحالی که من دلم براش پرمیزدوتمام امیدم بود.گاهی بهش سرمیزدم اما و

 وبود. ...نرفتم احساس کردم اینطور راحت تره

 خوندکه انقدرازمن دورشدوهمه ی تقصیرها به گردن من افتاد. نمیدونم ژیالچی توگوش سامیار

پیش خانمش برای آرایش وسالن کوچکی  ژیالهرسال برای مسافرت دسته جمعی آژانس یک مینی بوس روکرایه میکردومیگفت رانندش رضانامی که ثریامیره

منه واون خانم داره اما کارش حرؾ نداره بااینکه پایین شهره اما هم کارش خوبه هم خانم باسلیقه ایه.هیچ وقت نمی دونستم این رضا همون رفیق گمشده ی 

 آرایشگرهم خواهرعزیزدردونه ی منه....

 د.این جای حرفش که رسیداشک ازچشماش سرازیرش دایی به

 کارش شد.سرم روپایین انداختم وگفتم:مامان برای اینکه به باباتوی مخارج کمک کنه آرایشگاه زدوکارمیکرد،کارش هم خوب بود تااینکه بیماری مانع 

 دایی گوشه لبش روبادندون جویدوگفت:بمیرم برای خواهر مظلومم که اینقدرسختی کشیدومن هیچ کاری براش نکردم....

 سوخت دستم رودورکمرش حلقه کردم وسرم روروی شونش گذاشتم وگفتم:دلم برای دایی 

 نم ها...؟؟؟دایی جان....ؼصه نخوراین خواست خدابود حتماتوش حکمتی بوده پس الکی خودتون روعذاب ندید...بعدباشیطنت گفتم منم ناراحت میشم گریه میک

بخوابیم صبح کلی کارداریم.چشمی گفتم وازروی تاب بلندشدم،دایی هم  هواسردشدبریم تو دیروقتهدایی میون گریه خندیدوسرم روبوسیدوگفت پاشو دایی جان 

مولباسام اتاق ایستادودست منو گرفت وباهم به سمت ساختمان رفتیم باورود به داخل خونه گرمای لذت بخشی به صورتم خوردبه دایی شب بخیر گفتم ورفتم توی

توی سرویس ومسواک زدم وبعدپریدم عکس کیتی بودبایک شلوارصورتی گشادپوشیدم رفتم  تیشرت صورتی راحتی باروعوض کردم ولباس خوابی روکه یک 

 توی تخت وپتوروتاروی گردنم کشیدم.انقدر خسته بودم نفهمیدم کی خوابم برد.

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

وی صورتم باصدای دایی چشمام روبازکردم،پشت دربودوصدام میکرد:آرام جان.....عزیزدل دایی.... بیدارشوخیلی کارداریم.توی تخت نیم خیزشدم ودستی ر 

به کارهامون برسیم  کشیدم وبلندگفتم:بیدارم دایی جان.دایی باصدایی که نشون ازنشاط وشادی بودگفت:پس من پایین منتظرم بیا زودتر صبحانه بخوریم وبریم

وتختم رومرتب کردم ورفتم توحموم یک دوش سبک گرفتم اومدم  وقت کم نیاریم.چشم بلندی گفتموازجام بلند شدم به ساعت نگاه کردم هفت صبح بود،پوفی کردم

ی بایک جین مشکی وشال مشکی وکیؾ بیرون ولباسام روپوشیدم بایک حوله کوچک آب موهام رو گرفتم وبعد برس زدم وباالی سرم محکم بستم. مانتوطوس

چون دایی دوست نداشت کسی باکفش واردخونه بشه توی خونه صندل می پوشیدیم ل هام روپام کردم وبه اشپزخونه رفتم.مشکیم روهم برداشتم وصنددستی 

 فت.وکفش ها روجلوی درورودی ساختمون پامون میکردیم.دایی پشت میز نشسته بود وچایی می نوشید،لبخندی زدوگ

 عزیزم صبحونت روبخور که دیرشد.دایی:بشین 

 منم متقاباللبخندی زدم وگفتم:دایی جان هنوزکله صبحه ها!!!!

 دایی:فکرمسافت هایی که باید بریم روهم بکن....جاهایی که قراربریم فاصله ی زیادی باهم دارند.

 چندروزه نرفتم ممکنه عقب بیوفتم یا حذفم کنند؟؟؟ حرؾ دایی روتاییدکردم وگفتم:دایی جان،اگروقتی موندبه دانشگاه هم بریم

عزیزم....توهنوزروحیت برای ادامه درس ودانشگاه خوب نیست وهنوزداؼت سبک نشده،من به خودم اجازه دادم وبه جای  دایی نگاهی بهم کردو گفت:آرام جان

وروحی سرحال شدی دوباره ادامه بدی من هم تا جایی که تو بخوای برای  توبه دانشگاه رفتم ویک ترم روبرات مرخصی گرفتم تاوقتی که کامالاز لحاظ جسمی

 ادامه حمایتت میکنم.
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 ،من فقط راحتی تورومیخوام.تصمیم گرفتم ناراحت نشی بعد یک مکث کوتاه گفت:من بیشتر ازهرچیزی به فکرتووسالمتیت هستم امیدوارم ازاین که به جای تو

 تسلیم حرفاش وخواسته هاش میشدی.دایی جوری صحبت میکردکه ناخواسته 

ا فکرنمیکنید اگردرسم بالبخند گفتم:دایی جان....شمااالن همه کسم هستیدومیتونیدبرام تصمیم بگیریدوانقدربهتون اطمینان دارم که بدونم صالح من رومیخواییدام

 روادامه میدادم حواسم بیشترپرت میشدوکمتربه گذشته فکر میکردم.

متفکربه دایی نگاه کردم گفت:برات برنامه ها دارم مطمئن باش انقدرمشؽول میشی که به خودت هم فکرنکنی .خنده ای کردم و چشمای دایی برقی زدو

 وباشیطنت گفتم:چه فکرایی آقادایی؟؟؟؟؟؟

 دایی هم باهمون شیطنت جوابم روداد:بعدا میفهمی حاال پاشو که خیلی دیر شد.

 یرون زدیم وسوارماشین دایی شدیم وراه افتادیم.ازآرزوجون تشکرکردم وبادایی از خونه ب

 ال.....ماشین دایی یک مازاراتی سفیدباحال بودهیچ فکرنمیکردم زمانی برسه که توماشینی مثل این بشینم واسه من یک آرزوی دست نیافتنی بوداماحا

(                                                 آهنگ سنگ صبوره محسن چاووشی بودگوش میدادم) به آهنگی که پخش میشددایی باسرعت رانندگی میکردومن توی صندلی نرمش فرورفته بودم و

                                                                                                                                         به دیدم بیا که خیلی تنهام  ه من سنگه صبوره ؼهام  رفیق

                             چه دنیای روبه زوالی دارم                                                                                                       چه حالی دارم    هیشکی نمیفهمه

                   خیلیا                                                                                                                        خیلی دلم گرفته از  مجنونمو دل زده ازخیلیا    

خونه ی سردوسوتوکور                                                                   تنهایه بی سنگه صبور                            پیرشدم پیرتوای جوونی                 نشونی       نمونده ازجوونیام

     موندیوراه چاره نیست                       اگرچه هیچکس نیومد                             سری به تنهاییت نزد                    یست      تویه شبات ستاره ن

 ************************************************************               اش                                 طاقت بیارومردباش                       اماتوکوه درد ب

سرراه یک دسته گل رزومریم که میدونستم چرادایی این آهنگ روگوش میده،چون متن آهنگ عجیب وصؾ حال این روزای داییه.بالخره به بهشت زهرارسیدیم 

یاهی که روی مزارشون کشیده شده بودافتاددلم س مامانم عاشقشون بودگرفتیم وبه طرؾ خونه ابدی مامان وبابام پرواز کردم.چشمم که به پارچه ی

 گرفت.هنوزروی مزارشون سنگ نزاشته بودندچون زیاد ازرفتنشون نگذشته.......

 گلها روپرپرکردم وروی مزارشون ریختم. ین دوتاشونکنارشون روی زمین نشستم درست ب

 باهاشون دردودل کردم وگریه کردم،ازتنهاییهام ودلتنگیهام گفتم ازاینکه چقدرخوشحالم که دایی

افتادیم اینبارسمت  روبهم رسوندن،خوب که سبک شدم ازجا بلندشدم وسمت ماشین دایی رفتم.دایی هم فاتحه ای خوندوکمی اونجانشست وبعدچنددقیقه اومدوبازراه

باورودم به خونه انگارمامان  کلیدانداختم ودروبازکردم خونه ی پدریم.وقتی وارد اون کوچه شدیم تمام خاطرات مثل یک فیلم جلوی چشمام جون گرفتن

 وبابارومیدیدم وصدای خنده هاشون رو می شنیدم

بوم خانوادگی،حلقه عروسی ک ساک دستی کوچک گذاشتم.تمام وسایلی که برداشتم شامل آلواردساختمون شدم وبه اتاقم رفتم وچیزهایی که الزم داشتم روتوی ی

ساعت مچی بابا که توی ،به عالوه سجاده وچادرنماز مامان که همیشه بوی گل محمدی میدادمامان که تو بدترین شرایط هم حفظش کردوراضی به فروشش نشد

ه وسایل مامان ایی لباس ها وبقیتوش هرسه لبخندبه لب داشتیم،کمی ازکتابهاوجزوه هام بود. باکمک دتصادؾ شیشه اش شکسته بود،قاب عکس سه نفرمون که 

درخونه روقفل کردم وکلیدروسمت دایی گرفتم  ،وسائل خودم روهم برداشتم واز خونه بیرون اومدمبرد گذاشت توماشین وباباروتوی دوتاکارتن گذاشتیم،دایی

 وگفتم.

که ،یعنی خاطراتی ستن نمی خوام این خونه هم باشه....دیگه نمی خوام بیام اینجا....این خونه بدون مامان وبابا یعنی عذاب ،یعنی شکنجهوقتی مامان وبابام نی-

 روی روحت ناخن میکشندوآرامش روازت میگیرن.

وشم وباپولش برات یک م جان می خوای اینجارو بفرآه کشداری کشیدم وتوی ماشین نشستیم دایی ماشین رو روشن کردوروبه من پرسید:آر دایی کلید روگرفت

 بخرم؟؟؟؟ ویال 

به دایی نگاه کردم تا نظرش را ویال خرید... نقدر نمیخرن که بشه باپولشهمانطورکه از شیشه روبرو بیرون رونگاه میکردم جواب دادم:عالیه...امااین جاروا

نداشته باش...رو داییت حساب کن،میتونم از پسش بر بیام.لبخندی از سر آرامش تحویل دایی دادم نم.دایی یک تای ابرویش راباالدادوگفت:تو به اونش کار بدو

 ودرجوابش گفتم:حتما.....
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بالخره بادایی حرکت کردیم بعدازکمی دایی ماشین را جلوی یک دفترمعامالت مسکن که نزدیک خونه بود نگه داشت،ازماشین پیاده شدوداخل 

اینبار جلوی یک بانک نگه داشت وداخلش شد.یک ساعتی طول کشید تا دایی برگرده توی ماشین  ...رون اومدو دوباره راه افتادیمدفترشدوبعدازچنددقیقه بی

م میبرد که با صدای در ماشین به خودم اومدم دایی لبخند شیرینی زدوگفت ببخشید بانک شلوغ بودسری تکون دادم بی حوصله ام سررفت دیگه داشت خوابحسا

 چون صبح زود بیدار شدم کمی خوابم میاد... :عیبی نداره...فقطوگفتم 

ختم وگفتم این دایی خنده بلندی کردو گفت کارمون که تموم شد میرسونمت خونه بگیر بخواب حاالهم اینو بگیربرای تو گرفتم نگاهی به کارت توی دستش اندا

 چیه؟؟؟؟

گفت واقعا نمیدونی خوب کارته دیگه!!!کارت بانکی شماره ی حساب رو هم توی گوشیم سیو کردم .باتردید پرسیدم:اونوقت چرا؟؟؟؟دایی  ددایی باشیطنت ولبخن

 اون چیزی کهکمی متفکر نگاهم کرد وگفت: ماهیانه مبلؽی برات توش میریزم میتونی ازش استفاده کنی وچیزهایی که الزم داری بگیری اگرطی ماه بیشتراز 

ل بریزم تعارؾ واین چیزام نداریم،درضمن نه واگرواماهم توکارنباشه،فکرنمیکنم الزم به یادآوری باشه که من قیم تو میریزم الزم داشتی بگو تابازهم برات پو

 چیزی برای گفتن نمی موند.باحرفهای دایی دهنم بسته شد ..دستم رو جلو بردم وکارت رو گرفتم واز دایی تشکرکردمهستم ورفع نیازات یکی ازوظایؾ منه.

(باهم از یوترکامپموبایل ودایی دوباره ماشینوروشن کردو به راه افتادیم اینبار جلوی یک ساختمان بزرگ نگه داشت که سردرش نوشته شده بود)بازار بزرگ 

صاص طبقه دیگه هم تماما به تلفن همراه اختسه طبقه یک طبقه کامپیوتروملزوماتش ودوماشین پیاده شدیدم به طرؾ پاساژرفتیم پاساژبزرگی بود توی 

سفیدویک سیم کارت خرید سیم روتوی گوشی گذاشت وشماره خودش روگرفت اینطوری شمارم رو توی گوشیش سیو کرد داشت.دایی برام یک همراه ایفون 

 وگوشی رو داد بدستم وباخنده گفت اینطوری هروقت بهم نیاز داشته باشی دردسترسم.....

م یک لپ تاپ خرید که هم رنگ وهم مارک گوشیم بودخیلی قشنگ برام ست ایی لبخندی زدم برام شیرین بود که تااین حد بفکرم بود بعدازاون دایی بربه افکاردا

ا همیشه باپری می .خیلی دوستشون داشتم ذوق داشتم زودتر بخونه برسم وبرم تواتاقمولپ تاپم روچک کنم.آخه تاحاال نداشتم تو دانشگاهم برای انجام کارهکرد

مش رحیم یک بودکه دایی ماشین رو جلوی خونه نگه داشت وازماشین پیاده شد،رفتیم کافی نت،حاال میتونستم خودم کارهام روانجام بدم. ساعت 

ه دایی رسوندم وسریع لپش پایین پریدم وخودم روبروصدازدوخریدام رو بهش دادتابرام بیاره توی اتاقم.مش رحیم باؼبون خونه داییه...خوشحال از ماشین 

رم شنیدم:آرام جان من بیرون کاردارم به آرزو بگو برای افتادم که صدای دایی رو از پشت س روبوسیدم وخداحافظی کردموبا سرعت به طرؾ حیاط راه

دادوگفت بزاره توزیر زمین پیش وسائل هایی رو که وسایل مامان وبابا توش بود به مش رحیم  نیی برگشتم وگفتم چشم...دایی کارت  .به طرؾ داناهارمیام

باسام رو عوض مادروپدرش وبایک تک بوق رفت.با خوشحالی به سمت اتاقم رفتم سرراه سالمی به آرزو دادم وپیؽام دایی رو رسوندم.وارد اتاقم شدم وسریع ل

یک گوشی نوکیا ساده وکوچک براش خریده بودکه گاهی  .مادر بزرگ پریکردموروی تخت نشستم،گوشی رو دستم گرفتم وفکرکردم که اول به پری زنگ بزنم

پاسخگو نمی من هم ازش استفاده میکردم.شماره پری رو حفظ بودم شمارش رو گرفتم...بوق اول....بوق دوم.....بوق سوم.....بوق هشتم...مشترک مورد نظر 

و این مورد گوشی رو جواب نمیداد.از روی تخت بلند شدم وبه طرؾ لپ باشد باشنیدن صدای اوپراتور تماس رو قطع کردم فکرکنم سرکالس باشه چون فقط ت

 تاپم رفتم ،میخواستم تا وقتی دایی بیاد سرم رو باهاش گرم کنم.

 ***********************)سامیار(*********************

ردم چشمام از بیخوابی دیشب قرمزبوداصال خوابم نبرد فکرم باصدای آالرم گوشیم ازخواب بیدارشدم،دوش گرفتم ولباس پوشیدم،خودم روتوی آیینه نگاه ک

 مشؽول بودهمش فکرمیکردم

گاری اون مرتیکه بوده هرجوری باشه باید ازاین دختره انتقام کاری رو که باباش کرده بگیرم....هه....اتفاق همه میگن یک اتفاق ساده بوده اما من میگم سهل ان

نازنین منو...آخ...مامان....مامان....نیستی ببینی سامیارت چه تنها شده با رفتنت کمرم شکست...دلم آتش گرفت...قلبم  که هم خودش رو به کشتن داد هم مادر

ه قول میدم تا مچاله شد کجا رفتی همه ی امیدم چراتنهام گذاشتی امامطمئن باش نمیزارم خونت پای مال بشه،اگه دستم به قاتلت نمیرسه به دخترش که میرس

محکم فشردم که رگهای دستام بیرون زده بودوانگشتام سفیدشده کردم ومحکم فشردم انقدررونگیرم وقلبم آروم نشه ساکت نشینم.دستام رو مشت  انتقامت

ای فکر میکردم نمی دونستم  وقتی میبینم بابا اونطوری حمایتش میکنه وزن وپسرش رو به این دختره فروخته راجب بابا جور دیگه حرسی میشمبود.

ان نمیگذرم خودم ینقدرهوسبازباشه.دختره هرزه خوب بابا رو خام خودش کرده اما کور خونده نمی تونه بامن همچین معامله ای بکنه به هیچ قیمتی از خون ماما

وخال رو نمی  خوش خط قاضی میشم،حکم صادرمیکنم،خودم هم اجراش میکنم به هیچ کس هم اجازه دخالت نمیدم تادلم آروم نشه ساکت نمیشم من گول این مار

رزیدوفریا .....کوتاه نمیام هرگزززززز....ازعصبانیت بند بند بندم میلخورم گول مظلوم نمایی هاش رونمیخورم به حسابش میرسم به من میگن سامیارراد

ردعالقه ام دوش گرفتم خودم از بوی ن مولیه روانی کردم وآروم شدم باادکلم احساس سوزش میکردم.کمی که خودم رو تخه انجرمیکشیدم انقدر که توی ح

و موبایلم روازروی عسلی کنارتخت چنگ زدم وباقدم های محکم از خونه بیرون زدم بهم یک جورایی آرامش میداد.سویچهای ماشین تندوگرمش لذت میبردم 

ن با صدای بلندی ازجاکنده شده وباسرعت به مش ماشیفشردوارد آسانسورشدم وبه پارکینگ رفتم دزدگیروزدم وسوار شدم پام روروی پدال گازگذاشتم وتا ته 

 طرؾ شرکت حرکت کردم.
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که صدای ظبط بعدازسی دقیقه رانندگی به شرکت رسیدم ماشین رو توی پارکینگ گذاشتم وارد آسانسورشدم وطبقه نه رو فشردم.باپام کؾ آسانسورضربه میزدم 

مثل همیشه باؼرورومحکم قدم برداشتم ودرجواب سالم کارمندام فقط سرم روکمی باالوپایین شدم شده خبر از رسیدنم داد از آسانسورخارج شدم ووارد شرکت 

گو پدرام میکردم.مستقیم وارداتاقم شدم.اصال تمرکز نداشتم فکرم مشؽول بودبازدمم روباشدت بیرون دادم..پوؾ...گوشی رو برداشتم وبه منشیم گفتم:ب

رکالدرزدن بلدنیست.نگاهی بهش فکربیرون اومدم این پسباصدای درکه به شدت باز شداز نگ صبوروشریک شرکتبیاداتاقم.پدرام همه کسمه،رفیق،برادر،س

ؼم عالم جلوی این پسرکم میاره وخم به ابروش نمیادنمیدونم چطور انداختم مثل همیشه شادوبشاش، خنده ازروی لبهای این بشر پاک نمیشه انگار بزرگ ترین 

بشه یانه؟؟؟؟بازم نیشش بازه ومیخنده چطور میتونه...اه...اه...اه.. وتخت بیمارستانه،معلوم نیست چشماش بازتصادؾ رفته توکماور طاقت میاره،مادرش از روز

 چه بی رگه!!!با صدای پدرام بخودم اومدم.

تونن چشم از من بگیرن؟؟؟؟؟بابا  نمی م که آقای رادپدرام:اهم..اهم...سالم بربداخالق ترین داداش دنیا....به خودم امیدوار شدم یعنی انقدر جذاب ونفس گیر شد

 ای ول به خودم...هه...هه..هه.

 :امری داشتیت قربان؟؟؟؟؟؟روی مبل روبروی میزم نشست وپاش رو روی پاش انداخت

 _سالم....چیه خبری؟؟؟؟؟شاد میزنی..ازخاله ثریاخبری شده؟؟؟

 ت کردبیرون وگفت.باآوردن اسم خاله ثریا اخماش توهم رفت نفسش رومحکم فو

روسرم  پدرام:هنوز هیچی...وضعیتش مثل قبله...زندگی نباتی....وقتی مامان رو توحصارلوله ودستگاه میبینم دلم میترکه...نفس کم میارم وؼم عالم

 آوارمیشه؟؟؟؟؟

 اصال آدمی ؼم وؼصه سرت میشه؟؟؟خنده ازرولبت پاک نمیشه؟؟ببینم تو_براهمینه 

کنم وهمه عالم رو تواین مصیبت شریک کنم وهمش ی ه بخاطرمشکالت شخصیم بادیگران بد رفتاریدوگفت:سرم میشه ولی دلیل نمیشکش پدرام اخماش روتوهم

 دنبال انتقام باشم ودلم روسیاه کنم.

اماحال وحوصله کل کل نداشتم اخماش رو بازکردو یک لبخندخبیث روی لبش نشوند.کنایش روگرفتم فهمیدم داره بهم طعنه میزنه.دلم میخواست جوابش رو بدم 

 پس درجوابش گفتم.

 _انشاهلل خاله زودتر بیدارشه وسالمتیش رو بدست بیاره......

باهم شروع به لب پایینش رو به زیر دندون کشید وخیلی آروم لب زد ممنون بعد از جا بلند شدوگفت اگه کارنداری من دیگه برم.بادست اشاره کردم بشینه و

م بیاره داتی رو بده به منشیش تا براوار ای شرکت کردیم بعدازکمی گفتگو خواستم چندتااز پرونده هایی که راجع به داروهایصحبت راجع به کاره

دوباره شماره داخلی رو گرفتم واز منشیم تقاضای قهوه کردم بعدازچنددقیقه عموصفرباسینی که حاوی قهوه بودباکسب ای ازاتاقم بیرون رفت. وبعدازبااجازه

 اجازه داخل شدوسینی روروی میز من گذاشت بالبخندسالم کرددرجوابش باتبسم گفتم.

 _سالم به عمو صفرخودم....چطوری؟؟؟؟؟خوبی؟؟؟؟خوانواده خوبن؟؟؟؟؟

 ره؟؟؟؟باؼمش کنار اومده؟چطورم به لطؾ شما....آقاگفت:خوبم پس عموصفرباهمون لبخند

کألفراموش کردن،حال روحیشون هم باوجودمهمونش عالیه،به همه چیز فکر دیگه مامان رو رخصوصی شونگفتم:پدرم خوبن....بابودن بیما_تلخ خندی زدم و

 میکنه جز مادر بیچاره من.

توخونه پدربزرگ ن گفت به هرحال سالم بهشون برسونیدوباگفتن بااجازه ازاتاق بیرون رفت.عمو صفر از بچگی ن م  عموصفرکمی باتعجب منونگاه کردوبعدبام  

تلخ  آوردمش اینجا برام مثل پدرمه شایدهم عزیزتر.قهوه ام رومزه مزه کردم باتلخی قهوه تمام وجودم،گشتم رردوقتی پدربزرگ فوت کردومن ازکانادا بکارمیک

ین دختربگیرم تاسنگینی شدمثل زندگیم که این روزابا تلخی عجین شده...باز فکرم کشیده شدبه طرؾ این دختره....مدام به این فکرمیکنم که چطورانتقامم روازا

اهاش رابطه داشته کاری که پدرش بامن کرده کم بشه اما هرچی فکرمیکنم به هیچ نتیجه ای نمی رسم بدترازاون اینه که پدرم حمایتش می کنه...راستی اگه پدرب

روباتموم قدرت رومیزکوبیدم ازفکری که مثل خوره ام رویک نفس سرکشیدم وفنجونش  باشه وبخوادجای گزین مادرم بکنه...بااین فکربه مرزجنون میرسم،قهوه

.برای فرارازاین حالم سرم روباپرونده های روی میزم گرم کردم.بعدازاینکه کارپرونده هام تموم شدهمه رومرتب به جونم افتاده بود اعصابم حسابی بهم ریخت

به چشمام زدم وباانگشت شصت وسبا ک گذشته بودبه پشتی صندلیم تکیهکردم وگوشه میزقراردادم سرم روباالآوردم وبه ساعت نگاه کردم ساعت کمی ازی

توی همین حالت بودم که درباشدت بازشدوبه  صندلی چسبوندم ونفسم روبا صدابیرون دادمسرم روبه روکمی فشاردادم وهمینطورکه چشمام بسته بودازپشت 

ثل وحشی هاپریده داخل اما توی چارچوب درپدرم ایستاده بودازدیدنش این وقت روز دیواربرخورد.توی جام سیخ نشستم تولحظه فکرکردم کارپدرامه که بازم
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ست که به دفتر کارم نیومده باوردش به داخل اتاقم فورأ ازجام بلند شدم وسالم دادم.هرچی باشه پدرمه وبزرگترم وحرمتش توی دفتر کارم تعجب کردم پدرمدتها

اشم یابهش بی احترامی کنم دیشب هم ازروی عصبانیت صدام روباال بردم اونم تقصیر این دختره خراب پس نمیتونم نسبت بهش بی توجه ب برمن واجبه

م نشست وبه بودوحاالخیلی پشیمونم پدر تنها کسی که تو زندگیم دارم برای همینم خیلی دوستش دارم.پدر درروبست وباهمون عصبانیت روی مبل روبروی میز

که روی لباش بود روبه من  خندیبازهروروی صندلیم نشستم ومنتظر بهش نگاه کردم.پدرکمی توی جاش جابه جا شدوبعدمن اشاره کرد بشینم اطاعت کردم 

ینان گفت:آفرین....آفرین سامیارجان.....توپدرت رو اینطورشناختی که دختربی پناه وبی کسی روبرای مقاصدشخصی به خونش ببره.....چراقبل ازاطم

 وسط حرفش پریدم وگفتم:؟؟؟؟توبعددفن مادرت رفتی شمال تاباخودت کناربیای حتی نایستادی تا توتنهایی هام کنارم باشی....ازموضوعی پیش داوری میکنی

.پدرباعصبانیت نگاهم کرد ازدستای مشت شدش فهمیدم !!!_شماازهمون جااون دخترومادرش روبردید بیمارستان وسرتون روبااونها گرم کردید پس تنها نبودید

دم ودلم یک عصبانیت،دست هام رو روی سینه بهم گره زدم وبه پدر نگاه کردم،باعصبانیت وصدایی که کمی ازحدعادی باالتربود ادامه داد:بودم....تنهابوتواوج 

بهش بگم وقتی ...کسی رومیخواستم که دردم رو بهش بگم...بهش بگم زنی که بردم بیمارستان،خواهری بودکه سالها دنبالش میگشتم....هم صحبت میخواست

وهرکاری کردیم نتونستیم برش گردونیم.....بعد سی سال....میفهمی م کردابهش رسیدم که دیربودوحتی نتونستم صداشوبشنوم چون به بیمارستان که رسیدیم تم

جلوی چشمام زنده شدوجون  دوری حاالجنازشوبهم تحویل دادن...نمی دونی چه ؼمیه...نمیدونی....اما وقتی آرام رودیدم انگار سهیالسال بعد سی 

صدای گرفت....انگار خدا دوباره سهیالم رو بهم برگردوند....آرام ازشباهت به سهیال مثل دونیمه سیبه.....همون چشما،همون نگاه،همون آرامش و

یش بود...میفهمی...من داییشم... اونم دختر مهربون.....آرام برای من سهیالست....اون یک دختره هرزه نیست....هیچ گناهی نکرده اون تو بؽل من...توبؽل دای

...تنها یادگار خواهرم پاره تنم....من اجازه نمی دم هیچ کس تاکید میکنم هیچ کس به عزیزکرده ی سهیالم حرفی بزنه یا بی خواهر گم شدمه....دختر سهیالم

شنیدن حرفهای پدرم گیج شدم احساس میکردم خون تو تنم یخ بسته،پس حرمتی بکنه...بعدبافریادی که فکرکنم تارهای صوتیش رو ازبین برد گفت فهمیدی.با

راننده شوهرعمم بوده وکسی که روی قبرش زجه میزد عمه ی گمشده ی من بودکه همیشه آقاجون ومادرجون با حسرت درموردش حرؾ میزدن واون 

اما باز فکرم که فکرم راجع به پدرم اشتباه بودواون دختر خواهرزادشه... دختر...دخترعمه ی منه...آرام ....آرام... چندبارزیرلب زمزمه کردم.خوشحال شدم

 آرام خانم قتل کشید طرؾ مامان وفرارازبابایی که مدام به دنبال خواهر گم شده اش بودوبااین کنکاش زندگی خودش رو به نابودی کشیده بودپس جرمت دوتاست

بود خیلی به من بدهکاری خیلی.حس انتقام تو دلم یک ثانیه خاموش نمیشه.....دلم از سنگ شده وفقط  درم که بخاطر مادرتمادرم که کار پدرت بودوآوارگی پ

رفم دخترعمه باشه باانتقام نرم میشه.باخودم گفتم:هه....عمه ای که ندیدم وشوهرعمه ای که قاتل مادرم شد....من انتقام مادرم رو میگیرم میخوادط

اما چطور حمایت پدرم روازش بگیرم ...پدرم بااین وابستگی رقی نداره...تا بحال ؼریبه بوده ازاین به بعدم همینطور میمونه.برای من باؼریبه فیادخترخواهرپدر

 مسخره دست وپام روبسته....باید چکارکنم؟؟؟؟؟؟

متفکرانه نگاهم میکرد شاید منتظر عکس دراین لحظه فکری توی ذهنم جرقه زدویک لبخند خبیث مهمون لبهام شد.پدر هنوز عصبانی روبروی من نشسته بودو

تم:پدرببخشید...من العمل من بود.خوشحال بودم از اینکه راهی برای رسیدن به اون دخترو اجرای نقشم پیدا کردم رو به پدر با سری که پایین انداخته بودم گف

 خوام....جبران میکنم قول میدم...واقعا اطالع نداشتم...راست میگیدعصبانی بودم و زود قضاوت کردم....ازشما معذرت می

روی لبش پرکردواینبارباآرامش گفت:میدونستم که ازاین موضوع اطالع نداری....تندرفتی....خیلی  هبه یک باره عصبانیت پدر فروکش کردوجای اون رولبخند

وره... بهتره ازاون عذرخواهی کنی وبراش جبران عجوالنه قضاوت کردی...درهرصورت کسی که باید ببخشه من نیستم دخترم آرامه....خیلی ازدستت دلخ

 کنی....ازدلش دربیارسامیار...از..دلش..در..بیار.

یارم.تودلم به ازعصبانیت دستام رو مشت کردم پدرم چه توقعی داره من از قاتل مادرم عذر بخوام دندونام رو ازحرص روی هم فشاردادم تاآرامشم رو بدست ب

میتونم بایدبتونم ازپسش بربیام... روبه پدرم گفتم:باشه...هرچی که  ادامه میدادم تابه هدفم برسم خیلی سخته خیلی سخت ولی منسادگی پدرم خندیدم اماباید 

 شمابگیدازاون هم عذرخواهی میکنم وازش میخوام که ببخششم سعی میکنم ازدلش دربیارم..دراولین فرصت برای عذرخواهی میام خونه..

نگاهم کردوگفت:اون که میگی دخترعمته واسم داره..اسمش هم آرامه بهتر به اسم صداش کنی...درضمن چرااولین فرصت روخودت پدربه طرفم برگشت ،کمی 

 .دورهم نهارمیخوریم وهم سوءتفاهم هاروبرطرؾ میکنیم بوجود نمیاری...اگر کار خاصی تو شرکت نداری همین االن بامن بیا...هم

ه پدرگفتم:باشه..اگر چند دقیقه اجازه بدید آماده میشم که بریم.پدردرتایید حرفم سرش روازباال به پایین حرکت داد.ازجام بلند شدم پروندکمی فکرکردم وبعدروبه 

دیم برام رؾ خونه حرکت کرکیؾ سامسونتم رو برداشتم وباپدربه طبه اتاق برگشتم کتم روازپشتی صندلی برداشتم وپوشیدم ،ای روی میزم روبه منشیم دادم و

جلب کنم تا بتونم دختره روازاون ای نبودبایددختره رو به سمت خودم بکشم ودرکنارش اطمینان پدررو طبق خواسته پدر بااین دختره رفتارکنم اماچارهسخت بود

رسیدیم پدر باریموت  خونه بیرون بکشم ودستم بهش برسه.پدرباماشین خودش جلو حرکت میکردومن هم باماشین خودم پشت سرش حرکت میکردیم وقتی

 درروبازکردوهردوباماشین هامون داخل شدیم.

 ************************)آرام(********************

 رشته ام جستجو میکردم که باصدای آرزوسرم روازتوی لپ تاپ بیرون کشیدم..........مطالب مرتبط به  تواتاقم نشسته بودم وتوی اینترنت دنبال
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بودتازه فهمیدم چقدرگرسنمه...تواین مدت که تو اتاق بودم یک 5/2آرام جان بیا نهارحاضره آقاهم اومدن.... به ساعت نگاه کردم اوه...اوه...اوه...ساعتآرزو:

م خبرنداریم.پری خیلی از از هواهرخونده بودیم امااالن بیست روزه به قول مامانش ماخ خیلی نگرانم بودو دلتنگاینبار جواب دادبار دیگه به پری زنگ زدم 

من  اون هم ایمیل نازی )دوست مشترک دستم گله کرداما براش توضیح دادم که حالم خوب نبوده وگفتم دراولین فرصت تمام ماجرا رو براش تعریؾ میکنم

وز منو ببینه میگفت داره دق میکنه کنه.پری اسراداشت هرطورشده امر موپری (رودادوگفت که خودش خواسته اینطوری برای عقب نموندن ازکالس ها کمک

دختره  ش دادم.گفت بعداز ظهر حتما میادواز من هم خواست که از کیک های شکالتیم براش درست کنموبایدببینم من هم آدرس خونه دایی رو به

 سریع ازجام بلند شدم وجلوی آیینه رفتم دستی بهد...نمیایی...مشکلی برات پیش اومده....آرام جان ؼذاسردشم...باصدای دوباره آرزوازفکربیرون اومدشکمو....

ن ومرتبشون کردم موهام روبازکردم ودوباره باالی سرم بستم وحریرمشکی نازک روی سرم انداختم لباسم یک تونیک یشمی تازیرباسنم بودکه آستی لباسام کشیدم

زوهنوز پشت درمنتظرم بودباهم به آشپزخونه رفتیم.باورودبه آشپزخونه بیرون اومدم آرساپورت مشکی صندل هام رو پوشیدم وازاتاق  هاش سه ربع بودویک

سامیار توی آشپزخونه پشت میز نهار خوری نشسته بود.....با حرفهایی که اون شب به من زده بود دایی چطور ازچیزی که دیدم هم شوکه شدم هم عصبانی.....

.....چقدر بدبختم من....دلم گرفت وحلقه های....اون پسرشه...یک پدر هیچ وقت ازپسرش نمیگذرای دختر خنگ...چقدر ساده بهش اجازه داده بیاد این جا؟؟؟

 ه بیرون اومدمچشمام پرازاشک شدتوی یک حرکت پشتم رو کردم واز آشپزخونه بیرون اومدم.سامیار که بادیدن من ازپشت میزبلند شده بودوقتی دید ازآشپزخون

ایین انداختم درحالی که بؽض  توگلوم داشت خفم میکردوصدام به شدت میلرزید گفتم:لطفا برید کنارمیخوام برم سریع اومدوجلوی من ایستاد.سرم روپ

 تواتاقم...خواهش میکنم....

سنجیده ....به خاطر حرفهای نعذرخواهی کنمگفت:من امروز اینجااومدم تاازتو سرم روکامل پایین انداخته بودم وصورتش رو نمی دیدم اماصداش روشنیدم که

بده من اینجانبودم وازهیچی خبرنداشتم.....نمیدونستم نسبت بین تووپدرم چیه...ببخشیدکه زودقضاوت ....به من حق  زدم ای که زدم وتهمتی که بهت

حساس کردم بؽض کردم....تاوانش هرچی باشه میدم حاضرم هرکاری بکنم تامنو ببخشی...منو میبخشی دختر عمه...باگفتن کلمه دخترعمه یک جوری شدم ا

سبت جدیدواینکه من تنها نیستم وبجزدایی یک پسردایی هم دارم بااینکه توگلوم ازبین رفت وحالم عوض شدخوشحال شدم این یعنی یک آشنای دیگه...یعنی یک ن

ای جذاب وگیرایی داره طوری که آروم سرم روباالآوردم وتوچشماش نگاه کردم چشمآشناییمون درشرایط خوبی نبوداماازاین به بعدش رومیشه درست کرد.

ردی ناخواسته جذبش میشی ونمیتونی ازش چشم برداری...اماته چشماش چیزی بودکه ناخودآگاه دچاروحشت میشدی یک ترس بی دلیل چیزی مثل سیاهی وس

 انگار یک گرگ گرسنه درکمین  شکاره...شاید هم من چون ازش دلخورم اینطورفکرمیکنم.

اما نخواید به این راحتی ازنسبتی که بهم دادید وگفتم:به شما حق میدم....سوءتفاهم پیش اومد درست.....زود قضاوت کردید عیبی نداره.....لبم روبازبونم ترکردم 

 بگذرم وببخشمتون....بهم فرصت بدید تادلم روباهاتون صاؾ کنم...

تت میکنه میرم تاراحت باشی.روی پاشنه پا چرخیدوپشت به من به طرؾ سرش روپایین انداخت وگفت:باشه....هرجورکه راحتی....االن هم اگروجودم اذی

 دی گفتم:آقاسامیار....نهاروباما بخورید...برای همین باصدای بلن درخروجی رفت.دلم نیومدگرسنه ازخونه باباش بره تازه شاید اینطوری دایی هم ازم دلگیرمیشد

روی لباش  پیروزشده ه طرفم برگشت.چشماش برق خواستی داشت مثل کسی که توی یک نبردباصدای من دستش روی دستگیره در خشک شدوبعدچندلحظه ب

ت باشه میپذیرم وبادست به طرؾ آشپزخونه اشاره کرد....بفرمایید لیدی...باهم به طرؾ آشپزخونه رفتیم بود.اومدسمتم وگفت:اگه این یک دعویک لبخند عمیق 

صندلی عقب کشیدوبادست اشاره شیدبادیدن من از جاش بلندشدومنوتوآؼوش گرفت وسرم روبوسید.سامیاردایی هنوزپشت میزنشسته بودوانتظارمارو میک

نهارروسروکرد.دایی نگاهی به من وسامیارکردو  رزولبی کردم دایی وسامیارهم نشستندوآکرد...بفرماییدبانو....روی صندلی نشستم وتشکرزیر

وسامیار به  ماهم مشؽول شدیم.بعداز خوردن نهاردایی،،نهارامروزحسابی میچسبه وشروع به خوردن کردگفت:خداروشکرکه همه سوءتفاهم هابرطرؾ شد

وبه نه آرزو چایی ریخت ومن ظرؾ میوه روبرداشتم مک کردم بعدازاتمام کارهای آشپزخوکردن میزک عبه آرزو درجمخودم پذیرایی رفتندومن بازبه اسرار

نمیدونم تواین شبکه ،.دایی وسامیارمشؽول تماشای تلویزیون بودن اون هم شبکه خبرشستم وظرؾ میوه روروی میزگذاشتمنار دایی نپذارایی رفتیم روی مبل ک

شده دنبال چی میگشتن آخه خبرتصادؾ وقتل وجنگ کشورها شدبرنامه...اه...روبه دایی گفتم دایی جان امروز به پری زنگ زدم خیلی دلش برام تنگ 

دادم گفت بعدازظهرمیادبهم سربزنه البته اگراشکال نداشته باشه.دایی اخماش روتوهم کشیدوگفت:این چه حرفیه....اینوازکجات بااجازتون آدرس اینجارو

خترخانمی که همه آوردی...مگه من بهت نگفتم اینجاخونه خودته الزم به اجازه گرفتن نیست هرکاری میدونی درسته انجام بده.بعدلبخندی زدوپرسید:پری همون د

بله خودشه مامثل دوتا خواهریم ازدبستان بامن بوده خونشون هم دوتاکوچه باالترازخونه مابود.دایی رو  کنارت بودومدام قربون صدقت میرفت..خندیدم وگفتم جا

اینکه ازآرزوتقاضاکردم بعد ازبه آرزو گفت:برای پذیرایی از مهمون آرام سنگ تمام بزار.آرزو چشمی گفت وبه آشپز خونه رفت من هم با اجازه ای گفتم و

 به اتاقم رفتم تاکمی استراحت کنم.برای من وپری کیک شکالتی درست کنه 

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

پری چند نفره که میگه  شدم ...مهمونام؟؟؟مگه وی تخت بلندباصدای ارزو چشم باز کردم....پشت دربودبهم اطالع داد که مهمونام اومدن باتعجب از ر 

تینش به صورتم آب زدم وبیرون اومدم یک پیرهن عروسکی شکالتی که آسمهمونام،همین طورکه توی فکربودم به طرؾ سرویس بهداشتی رفتم و

ال حریر نازک مشکیم روآزادروی سرم انداختم داشت پوشیدم باجوراب شلواری مشکی ضخیم موهام روباالی سرم محکم بستم وش بلندوگیپوربودویقه ایستاده

ه ها که جلوی موهام روکج ریختم رو پیشونیم وآرایش مالیم که یک خط چشم ویک رژصورتی مات بودزدم صندلهام رو پوشیدم وازاتاق بیرون اومدم،از پل

 نو دیدبه سرعت ...وای...چقدر دلم براش تنگ شده..پری هم موای. که کنارورودی آشپزخونه داشت باآرزوصحبت می کرد....پایین اومدم چشمم به پری افتاد
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وخودش رو توبؽلم انداخت دروغ چرا منم از دیدنش خیلی خوشحال بودم هردو توی بؽل هم گریه میکردیم وپری مدام گله میکرد که چرا به طرؾ من دوید

گه که باهق هق می پرسیدازخودم جداش کردم وبه چشمهای بارونیش نگاه ل وچرای دییدنش نرفتم وهزارتا سوازودترآدرس ندادم تا به دیدنم بیاد یا من چرا به د

بعددستاش رومحکم توی  کردم وگفتم:عزیزم منم دلم خیلی برات تنگ شده این مدت هم حال و روز خوبی نداشتم بهم فرصت بده همه چیزروبرات تعریؾ میکنم

 دستام فشردم وگونه اش روبوسیدم.

وکه شدم...به طرؾ پری برگشتم وآروم ام گردشده بودو دهنم خشک...اصال شتوی پذیرایی نگاه کردم ازچیزی که میدیدم چشم یت مبلهاباصدای سالم به سم

 ،پیش تو طوری که فقط پری بشنوه زمزمه کردم:این اینجا چکارمیکنه؟؟؟؟؟؟؟؟پری هم مثل من باصدای آهسته ترازمن گفت:بخدا خیلی اصرارکردکه بیارمش

ببخشید.....سرم روپایین انداختم ونفسم رومحکم بیرون چون مستقیم ازدانشگاه اومدم نتونستم بپیچونمش...میگفت کار مهمی داره وحتما باید ببیند مجبور شدم 

 مان وباباروبهم تسلیت گفت.  ت مافو.شاهین ی زیر لب گفتم دادم دست پری رو گرفتم وبه پذیرایی رفتیم.جلوی شاهین ایستادم سرم رو پایین انداختم وسالم

 ؼم آخرت باشه آرام جان... شاهین:

تم پری بااین تسلیت ؼم عالم روی دلم نشست واشک توی حلقه چشمم جمع شدباچشمای اشکیم بهش نگاه کردم وباصدایی که ازشدت بؽض میلرزید ممنونی گف

روی میز سینی ن روی مبل تک نفره نشست ومنوپری روی مبل سه نفره روبروش نشستیم.با دست به مبل ها اشاره کردم :بفرمایید لطفا.....شاهیباؼم نگام کرد

ازشون پذیرایی کرده،با صدای پری  به همراه چند بشقاب میوه خوری بودکه نشون میداد آرزوقبل ازاومدن منو کیک شکالتی چایی وظرؾ میوه وشیرینی 

بدون توجه به حضورشاهین شروع کرد به تعریؾ کردن اتفاق های مربوط به ای من رو عوض کنه برای اینکه حال و هو...پری گردوندمم رو به طرفش برسر

دای استادها رودرمیاوردکه نمیتونستم خودم روکنترل کنم وباصدای بلند میخندیدم توی این ده دوازده روزی که بابا گاهی چنان ا   ،دانشگاه تو مدتی که من نبودم

...خدایا چقدرخوبه آدم یک تمام ؼم ها از بین رفته بود و به آرامش رسیدمه وشادی روندیده بودم ولی االن باحضورپری ومامان فوت کرده بودن رنگ خند

 وخواهرمهربون مثل پری داشته باشه...خوب دوست 

ؼوشش فشردوسرم باپری دست دادو سالم واحوالپرسی کردومن رو محکم توی آ ورود دایی ازجام بلند شدم دایی اومدبطرؾ مابا صدای در،

محسنی هم دانشگاهی دستم روبه طرؾ شاهین گرفتم وگفتم:آقای شاهین فت:دایی جان معرفی نمی کنی؟؟؟روبوسیدوبعدباشاهین دست دادودرهمان حال روبه من گ

 ....هستند تویک درس باهم همکالسی هستیممن 

فت که به اتاقش میره تااستراحت کنه وماهم راحت باشیم وباسرعت به سمت اتاقش دایی نگاهی بهش کردوبا بی میلی وزیر لب خوشوقتمی گفت وبعدرو به من گ

مشؽول صحبت رفت ازاین کاردایی تعجب کردم تواین چند روزاین مدلی داییم روندیده بودم...باز روی مبل نشستیم ومیوه وشیرینی تعارؾ کردم وبازباپری 

خودم شدم لجم گرفت پسره هیز اومده اینجا چشم مارو دربیاره.....به طرفش برگشتم وپرسیدم :آقای  شدیم...همینطورکه میخندیدم متوجه نگاههای شاهین به

 صاؾ کردوگفت.ای صداش رو شاهین باسرفه؟مری داشتید بفرماییدمن میشنوم؟محسنی خیلی زحمت کشیدید تشریؾ آوردید...پری جان گفت با من ا

 راستش بیشتر برای عرض تسلیت اومدم گفتم درست نیست درعالم دوستی دراین شرایط تنهاتون بزارم..... شاهین:

بااین حرفش اعصابم خورد شدمن بااین عوضی صنمی ندارم بعداین ازدوستی حرؾ میزنه میخوادهرجوری هست منو وادار به دوستی بکنه..درجوابش 

نبودکه توقعی این میون باشه...ما فقط همکالسی هستیم واگربااین نسبت اومدید آنچنانی ت بکشیدچون بین ما دوستی گفتم:ممنون ازلطفتون....اماالزم نبودزحم

روی لبش بااین حرؾ من ی واقعا ازتون متشکرم آقای محسنییییییی.....فامیلش رو باتحکیم گفتم تا بفهمه من هیچ ارتباط نزدیکی باش ندارم....لبخندمسخره 

 ی تمام دستم رو تو دستش گرفت.فت ودوباره توچشمام نگاه کردباپرویتش روباکالفگی توی موهاش کشیدوپوفی گازبین رفت دس

ر از من آرام جان من دوستت دارم ...میخوام کنارت باشم وتوی این موقعیت آرومت کنم بهم اجازه بده کنارت باشم فقط یک مدت امتحانی بامن باش اگ شاهین:

 مطمئنم عاشقم میشی من بی نظیرم.....؟؟؟ میکنیمخوشت نیومد خوب کات 

من وپری هردو از عصبانیت سرخ شده بودیم.پری گفت:آقای محسنی من اگر میدونستم کاری که بخاطرش این همه اصرارکردیدیک درخواست مسخرست 

آرام هنوز داغ داره ....خجالت !!ن حرفانیستن تواین شرایط وقت ایاصال ؼلط میکردم بیارمتون!!شما اصال موقعیت آرام رو درک نمیکنید!!!اال

 شاهین باکمال آرامش روبه پری کرد.بکشیدآقا!!!

شما صحبت نکردم خانم رحمانی؟؟من خودم عقل دارم الزم به تذکر شما نیست درخواست ازدواج ندادم که میگی داغ داره یک دوستی ساده به من باشاهین:

 وگفتم خیلی پستی آقای محسنییییییی!!!!!!  ر حال انفجار بودم دستم رو محکم از دستش بیرون کشیدماز عصبانیت د       شرایط ربطی نداره !!

به سختی آب  چیزی مثل توپ توگلوم گیرکرده بودوبؽض داشت خفم میکردخدایااین چقدرمن روبی کس وکاردیده که بااین وقاحت داره بهم پیشنهاد دوستی میده

.من کشیدم وگفتم:صدبارگفتم دوباره تکرار میکنم من اونی که شما فکرمیکنید نیستم...اینو چطورباید بگم دورمنوخط بکشید..دهنم روقورت دادم ونفس عمیقی 

 ..نیشخندی زد.بااون دوست دخترای رنگارنگه دورتون فرق میکنم.
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برای همیشه یا م رسیدم مطمئن باش به توهم میرسم حاالیامن پول دارم،پول هم قدرت میاره من به هرچی که خواستمن هم همین تفاوت رودوست دارم...:شاهین

 عزیزم.اینو بفهم وجودم روگرفته نمی تونم ازت بگذرم  وسوسه چشیدن طعم تنت من از دستت نمیدمحتی برای یک شب ،

درگستاخ دباورش نمیشد شاهین انقدیگه نمی تونستم این همه وقاحت روتحمل کنم بؽضم شکست واشک گونه هام رو خیس کردپری از شدت گریه هق هق میکر

گردنی ده وصورتی که ازخشم قرمزشده بودورگهای دست ونم بسته شد.سامیاربا مشتهای گره کربا صدایی که ازپشت سرم اومد دهباشه.خواستم چیزی بگم اما

...مرتیکه تو چه زری زدی.....با گامهای بلند به طرؾ شاهین ترسناک شده بودچنان فریادی کشید که من وپری ازترس بهم چسبیدیم واقعا ....بیرون زده بود که

 رفت یقه اش رو گرفت ویک ضرب ازروی مبل بلندش کردومشت گره شدش رو تو صورتش خالی کرد من وپری با وحشت هینی کشیدیم ودرجاایستادیم.

تی که دخترعمه منو تهدید میکنی فکرکردی بی کس وکاره ازبینی وگوشه لب شاهین خون جاری شد.سامیاردرحالی که محکم تکونش میدادگفت:توکی هس

خودت وداراییت رو به بادبدم.... نه تنها دستت به آرام نمیرسه بلکه اجازه با یک اشاره ...پول داری من انقدردارم که هدیدش میکنیباوقاحت تمام توی خونه ما ت

باشه برای آروم کردنش من هستم .....سامیارراد...پسرداییش احتیاجی به ؼریبه ها  ردبشی.....آرام اگر به کسی احتیاج داشتههم نمیدم از صدفرسخیش 

...حاال هم گم شو تا خونت رو نریختم وبعدباشدت پرتش کرد سمت درورودی،شاهین ینیست....پس دیگه اینورا نبینمت...حتی به خودت اجازه نده بهش فکرکن

یارکردوباعصبانیت گفت:بدستش امنگاهی به سکشیدوکمی خونش روپاک کردوازجاش بلند شد باصدای بدی روی زمین پخش شد.دستش روزیر بینیش 

وبه سرعت از خونه بیرون رفت سامیار باقدمهای بلند تا درورودی رفت اما شاهین باسرعت باالیی ازخونه خارج شد.سامیارزیرلب بی  رم...مطمئن باشمیا

ی انداخت که از گریه چشمامون قرمز وپؾ کرده شده بودوگفت:ازتو توقع نداشتم که با همچین آدمهایی سمت مااومدنگاهی به من وپر وجودی نثارش کردوبه

 درارتباط باشی بعدسرش روباتاسؾ تکون دادوبه اتاقش رفت.

...بعد ونیم عجب جیگری بود...ای ول چه جذبه ای داشت من که کپ کردم....خودمهبعدازرفتنش پری نفس عمیقی کشیدوگفت:دختر این دیگه کی بود...پسرداییت

بادلخوری نگاهی بهش انداختم ازنگاهم فهمیدناراحتم دستم روتودستش گرفت توپی داری شیطون!!! نگاهی به من کردوگفت:ناکس نگفته بودی پسردایی به این

آرامی...ببخش دیگه؟؟؟دلم نیومد ناراحتش کنم وگفت:آرام جان...ببخشید...بخدادلم براش سوخت مرتیکه دیالق رو...ازبس التماس وخواهش کرد...خواهری...

...پری خنده ی باتمام دلخوری که ازش داشتم بازهم تنهایاره ؼارم بودگونش روبوسیدم وگفتم به شرطی که شام پیشم بمونی بعدش منو داییم میرسونیمت خونه

وای عالیی هم داره....منظورش روازآب وهواگرفتم بلندی کردوباسرخوشی گفت:دیوونه...من ازخدامه شام اینجاتلپ شم..مخصوصا که آب وه

م تا وقایع این یوجودسامیارومیگفت.چشم ؼره ای بهش رفتم وبی حیایی نثارش کردم بعدازاینکه به آرزوگفتم که پری شام پیش ما میمونه با پری به اتاقم رفت

 .چندروزروبرای پری تعریؾ کنم

 

 ********************)سامیار(************************

پری باوکی بوددیگه...وقتی صدای خنده آرام وپری روشنیدم ازاتاقم بیرون زدم تارتواتاقم روی تخت درازکشیده بودم وبه چنددقیقه پیش فکرمیکردم این پسره پر

.روی پله ها بودم که صدای آرام انتقامی که دنبالشم برسمزودتر به وکه رابطه نزدیک باآرام داره آشنا بشم شاید بتونم تونقشم از وجوداین دختر استفاده کنم 

ت کردم تا روشنیدم که بایک مردصحبت میکردابروهام ازتعجب باال پریدآرام چیزی ازوجودمهمون مردنگفته بود.کنجکاو شدم روی پله ها ایستادم وخوب دق

یک لحظه وحشت کردم اگه به هردلیل باکس دیگه ای رابطه پیدامیکرددیگه گرفتن  بفهمم چی بهم میگن ...وقتی فهمیدم پسره پایه دوستی باآرامه اونم سه پیچ

میخواست انتقام ورسیدن من به آرامش منتفی بود....به همین خاطروارد عمل شدم درحالی که ازدست پسره حسابی شکاربودم هم بخاطر پروییش،هم اینکه 

عرضه بودکه فقط با پول به همه چیز میرسن...وقتی  رای پولداربیپرتش کردم بیرون ازاین پسوازخونه طعمه منو بدزده نامرد....حسابی گردوخاک کردم 

نداشتم رنگ حرص روبروی آرام ایستادم پدررودیدم که نامحسوس باالی پله هاایستاده بودوآرزو ازتوی آشپزخونه سرک میکشید...وقتی به آرام گفتم ازش توقع 

ذت میبردم از این حرص خوردن....به طرؾ پله ها که رفتم پدر به اتاقش برگشت برام جالب بود که توی این درگیری وعصبانیت روتوچشماش دیدم ومن چقدرل

رو عملی کنم  دخالت نکرد.با عصبانیت وارد اتاقم شدمودررومحکم بهم کوبیدم همینم مونده این دختره خراب با دیگرون تیک بزنه باید زودتر بجمبم ونقشم

یپره ومن باید تا آخر عمرم باعطش انتقام زندگی کنم...ظهر که ازش عذرخواهی میکردم از خودم بدم اومداحساس میکردم ؼرورم له شد اما وگرنه از دستم م

نطوری باید بیشتر سعی کنم تا به طرؾ خودم بکشمش اییگه به هدفم نزدیک شدم.دای نبود تااینجا که خوب پیش رفتم بااین فردین بازی امروزم یک قدم  چاره

روجلب کنم اعتماد پدرم هم جلب میکنم این مدت فقط بایدروی حمایت ازاین دختره تمرکز کنم براش بشم سایه تاتو شرایط خاص خودم رو نشون بدم ونظرش 

 میتونم....فقط باید صبرم روبیشترکنم وظرفیتم روببرم باالتر...انقدر به این چیزا فکرکردم نفهمیدم کی خوابم برد........

 *********************)آرام(********************

گاهی بؽض میکرد گاهی ...عکس العمل های پری برام جالب بود گاهی بامن میخندید باپری روتختم نشستیم ومن تمام وقایع این مدت رو براش تعریؾ کردم

سکوت کردم جدی بهم نگاه کردو گفت:حاال میخوای  واقعا مثل یک خواهر بود انگار منو با گوشت وخونش درک میکرد...وقتیعصبانی میشد،

 چکارکنی؟؟؟؟چه تصمیمی میگیری؟؟؟؟
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 هش کردم:راجع به چی!؟؟؟؟سوالی نگا

 پری بالبخندچشمکی زدوگفت طرؾ دیگه که جبران مافات کنه؟؟؟

پری کمی فکرکردوگفت:تو همیشه میگفتی گیتارزدن بلند خندیدم ولپش رو محکم کشیدم :خیلی شیطون شدی...خیلی..ولی خوب درکل هنوز هیچ فکری نکردم....

.احساس میکنم رو دوست داری وتاجایی که من یادمه کفگیرمالقه هابرات حکم گیتار داشتند،نگاهی بهش کردم وگفتم خوب که چی االن هم میگم عالقه دارم...

سپرمیکنه برات گفتی تواتاقش گیتارداره...باؼیض به پری الیم که سینه نواختنش به آدم آرامش خاصی میده...پری دوباره لبخندزدوگفت:خوب..پسردایی جنابع

...خوب...منظورت چیه پری اصل مطلب رو بگو خالصم کن...پری چپکی نگام کردوگفت:آخه کردم این دختردرهمه حالی باید تیکه بندازهنگاه 

رتی میبخشیش که عوض نسبت ناروایی که بهت زده گیتارزدن رویادت دخترتوچراانقدرآیکیوت پایینه...اصالمطلب رونمیگیری....بابا بهش بگو درصو

ردی ازشوخی توی حرفاش  بده...اینجوری هم اون جبران کرده هم تو به آرزوت میرسی...چشمام وریزکردم وخیره توچشمای پری نگاه کردم تا شاید

من ازاین ؼول بی شاخ ودمه بداخالق بخوام بهم گیتارزدن یاد بده ندیدی باشاهین ببینم..امانه انگار جدی جدی بود.....باصدای بلندی گفتم پری دیوونه شدی...

به اون چکارکردمن جرعت ندارم باهاش حرؾ بزنم....پری ازروی تخت بلند شدوگفت:چه خبرته...چرادادوهوارمیکنی...االن میگن داره چیکارش میکنه...

...دستی به معنی بروباباتکون دادم وطوری که بشنوه گفتم دیوانه ادجوبدیو.شاهینم حقش بودتونمیخوحشتناکیم که تومیگی نیست بدبخت....خیلی نانازه که..

ای......پری دست به کمرش زدوگفت بازم روش فکرکن همین موقع صدای آرزواومدکه وقت صرؾ شام رواعالم کرد.منوپری دست دردست هم به سمت 

پری رو به خونشون رسوندیم خاله الهام)مادر وشام روسروکرد بعدازشام من ودایی،بودمنوپری هم نشستیم وآرزآشپزخونه رفتیم دایی سرمیزنشسته بوداماسامیارن

ب سالم علیکی کردوکنارمن پری( همراه مادربزرگش دم دربودن با دیدنشون ازماشین پیاده شدم وباهاشون روبوسی کردم دایی هم پایین اومدوبه رسم اد

خاله الهام ومادربزرگ پری ازاینکه هرلحظه ممکن ازدایی بدزدنم...یمتیم وشئ ق ان منودرآؼوش گرفته بودکه گوییکردچن دستش رودورکمرم حلقهایستادو

له الهام بابت منودایی همدیگه روپیداکردیم ابرازخوشحالی میکردن واینکه بزرگترین لطؾ خدادرحق من همین بوده...بعدازکمی صحبت ودادن پاسخ منفی به خا

 ونشون واینکه درفرصتهای بعدی خواهیم اومدبادایی ازشون خداحافظی کردیم وسوارماشین شدیم وبه خونه برگشتیم....دعوت به خ

لباس  بارسیدن به خونه ازدایی تشکرکردم وبهش شب بخیرگفتم وخودم روبه اتاقم رسوندم...وارداتاق شدم وخودم رو روی تخت پرت کردم حس عوض کردن

وخوابم نمی برد حسابی کالفه شدم توذهنم هرچی فحش مثبت هجده بدجورذهنم رو مشؽول کرده بودتانیمه های شب فکرم مشؽول بود هامونداشتم حرفهای پری

بودکه صدایی شنیدم خوب گوش کردم صدای تاربودمثل اینکه 5/2بودبه پری دادم که امشب خواب وآرامش وبااین پیشنهادش از من گرفت...ساعت حوالی 

مرتب کردم وازاتاق بیرون زدم...خودم  روی سرم انداختم وشالم رووی آیینه ایستادم ند شدم جلن بدخواب شده بودتویک تصمیم آنی ازجام بلسامیارم مثل م

بادا هرچه  رورسوندم پشت دراتاق سامیار..باخودم درگیربودم نمیدونستم کارم درست یا ؼلط...دودل بودم چشمام روبستم ونفس عمیقی کشیدم وزیرلب گفتم

دستگیره زدم وصدای سامیارکه توش تعجب موج میزد:بفرمایید داخل... ایی ضربه دیگه د دوبارهماصدایی نیوماربه آروم بدرزدم صدای تارقطع شدباد...چند ض

پایین افتاده  م با سریمن هدرروآروم به طرؾ پایین دادم و درروبازکردم داخل شدم ودرروپشت سرم بستم.سامیار باچشمهای گردشده از تعجب نگام میکرد

وتند ی تخت نشسته بود...چشمام روبستمجلوی درایستادم..سرم رو باال آوردم اما باچیزی که دیدم زود چشمام رو بستم...سامیاربایک شلوارک وباالتنه لخت رو

 تندگفتم ترو خدا یه چیزی بپوش.....بعدازچند دقیقه باصدای سامیارچشمام رو باز کردم....

 دستهاش روروی سینه گره کردوبه من خیره شدوگفت:میشنوم؟؟؟؟؟؟؟یدم بازکن چشماتو...اینقدر ادا درنیار.....سامیار:پوش

ی خدا....بمیری به چشماش نگاه کردم نمی دونم چرا زبونم قفل شده بودونمی تونستم حرفی بزنم...حتی نمی تونستم نگاه از نگاهش بردارم....چه مرگم شده ا

 جنبه ای وانقدرزود وامیدی...آب دهنم رو پرسروصدا قورت دادم وزبونم روروی لبهای خشکم کشیدم...آرام که انقدر بی 

این وقت شب تو اتاق یک  سامیاراخماش روتوهم کشیدوپرسید:بامن کارداشتی یااومدی زل بزنی بهم رفع دلتنگی کنی؟؟؟میدونی که صورت خوشی نداره

 پسرمجرد؟؟؟؟؟

ش رسیدم....چی باخودش فکرکرده...پلک زدم وچشم ازش برداشتم وبه گیتارش خیره شدم...باصدای محکم گفتم:فکرمیکردم باشنیدن حرفاش به نقطه جو

بلندشدوبادوگام بلندجلوی من  پاچرخیدم تاازاتاق خارج بشم ازرو تختروی پاشنه کتون کنم اماانگاراشتباه کردم؟؟؟؟درصدد جبران باشید میخواستم کم

م نه اون خیلی ن بودوصورتش رونمیدیدم چون قدمن تاروی سینش بودبرای دیدنش بایدسرم روباالمیگرفتم..البته فکرنکنید من قدکوتاهایستاد...سرم پایی

یک  ون خیلی کم بودشایدمتا حدودی بتونم چهرش روببینم..گردنش رو خم کردبه چپ وتوصورتم نگاه کرد...فاصل کمی سرم رو باال آوردم....ؼیراستاندارد بلنده

 واین باعث میشد گرمای نفسش توصورتم بخوره...ازاین گرما تمام بدنم مورمورشد...قدمی عقب رفتم که گفت:اونوقت چطوری؟؟؟؟؟ وجب

 .تارزدن عالقه دارم....میخواستم...........گیتارزدن استادین...منم خیلی به گیسرم روپایین انداختم ونگاهم رو به صندلهام دوختم وگفتم:خوب شما تو

حمتتون حرفم روقطع کرد:ازمن بخوای بهت یادبدم که بتونی گیتاربزنی درسته؟؟سری درتایید حرفش تکون دادم وگفتم البته اگربراتون ممکنه وباعث ز

من هم بعدچندثانیه که به سقؾ نگاه کردنگاهش رو روی من چرخوندوگفت پیشنهادبدی نیست برای نمیشه....سرش روباال گرفت ودستاش روبه کمرش زد
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یلی گرفتارم خزحمتی نداره قبول...اما به شرطی که دیگه از من دلخورنباشی...سرم روباالوپایین کردم وحرفش روتاییدکردم لبخندی جذاب زدوگفت:من روزها

 م گردشد.ه ای زدکه ازتعجب چشمامشکلی نداری...دوباره سرم روبه طرؾ باالدادم یعنی نه...سامیارقهقفقط شبهامیتونم بهت آموزش بدم،

ی بهش نگم :زبونت روقورت دادی مدام باسرجواب میدی...چنددقیقه پیش داشتی منو میخوردی؟؟؟سرم روباالگرفتم وابروهام رودادم باال...نه...انگارچیزسامیار

ق من نمیشدی..بعدهم باعجله ازاتاقش پرومیشه.... درجوابش گفتم:من باهرکسی هم کالم نمیشم...درضمن شمااگرخوردنی بودی تااالن خورده شده بودی وآیینه د

باهاش کل بندازم..اصال ازکل کل خوشم نمیومدتودانشگاهم باکسی کل نمینداختم اونایی  بیرون زدم واجازه ادامه بحث رو بهش ندادم حوصله نداشتم این وقت شب

             درازکشیدم این بارسرم به بالش نرسیده خوابم برد.هم که اهلش بودن من دوروورشون نمیرفتم...به اتاقم رفتم لباسهام رو عوض کردم وروتخت 

تاصبح باتابش نورخورشیدکه روی صورتم افتاده بودوعجیب بااعصابم بازی میکردچشمام روبازکردم...اه...لعنتی..دیشب فراموش کردم پرده هاروبکشم  

دیرخوابیدم...بایادآوری دیشب لبخند روی لبم نقش بست...نمیدونم ازاینکه به هدفم رسیدم خوشحال بودم نوراذیتم نکنه...حس بلندشدن نداشتم چون دیشب خیلی 

دایی که برای  یازالفاظیااز پرویی این پسرخندم گرفته بود...صدای دایی منو ازافکارم بیرون کشید...آرامم...عشق دایی بیداری...لبخندم عمیق شد...لذت میبردم 

فتم برد...روی تخت نشستم وصدام روکمی باال بردم...بله دایی جان...بیدارم االن میام...دایی گفت:سرمیز صبحانه منتظرتم زودتربیا...چشمی گصداکردنم بکارمی

نه تختم رومرتب کردم وحولموبرداشتم ورفتم حموم بعدیک دوش صبحگاهی حسابی که کلی سرحالم آوردلباس پوشیدم...یک شونیز چارخو وازجام بلندشدم

قع مشکی زرشکی بایک جین لوله تفنگی مشکی طبق معمول شال حریرنازک مشکیم که این روزها عجیب باهام عجین شده بود ومدام روی سرم بود به وا

 عذبم میکرد.که کمی مموهام رونمی پوشوندوفقط نماد تزئینی داشت ولی برای من دلگرمی بود بخصوص باوجود سامیار

موهام روکج درست کردم وروی پیشونی  دسته هاش ازدوطرؾ روی سینم رها بودجلویتادود،م بسته بودم وحریرروی سرم آزادبوموهای نمدارم روباالی سر

 ریختم کمی رژ صورتی مات زدم وصندل زرشکی پام کردم وازاتاق بیرون زدم وبه طرؾ آشپزخونه حرکت کردم...

مرد جوانی رودیدم که  که فکرمیکردم سامیارباشه اما وقتی به آشپزخونه رسیدم درکمال تعجب از آشپزخونه صدای دایی میومد که داشت باکسی صحبت میکرد

ساله بود باپوستی سبزه...موهای مشکی...ابروهای پرپشت مردانه ومرتب...هیکل توپروچارشانه بادیدن من ازجا بلندشدوسربه زیرسالم 35یا34حدودا

..قدش ازسامیار کوتاه تربودامادرکل جذاب وبانمک بود بالبخندی که روی لبم بودجوابش رودادم وروبه میکرد کرد..خندم گرفته بودمثل دخترای خجالتی رفتار

فت ومثل کودکی دایی سالم کردم دایی دستاش روازهم باز کردو گفت بیا بؽل دایی که دلم بدجور هوای بوی تن سهیال رو کرده به طرؾ دایی رفتم دستم رو گر

این سوگلی من آرامه..دختر تنها خواهر ی که داشتم....دایی چنان منو بؽل کرده بود لم کردورو به جوان گفت:آرش جان،ومحکم بؽمنو روی زانوش نشوند

 ....آرش خندیدوگفت:معلومه خیلی براتون عزیزه....درکمیننومیبویید که انگاریک گل خوشبوتوی دستشه وهرلحظه کسی برای گرفتنش 

 و به من گفت ایشون آقای آرش  زند وکیل خانوادگی ما وپسرآرزو خانم هستند...چشمام از تعجب گردشداگرپسرآرزووکیله پس چرار درجوابش لبخندی زدم دایی

...آرش ازجابلند شدوبه طرؾ من اومدودستش روبه طرفم ازروپای دایی بلند شدم مامانش اینجاکارمیکنه...خودم رو جمع وجورکردم تا پی به تعجبم نبره...

بنده هم به همچنین بانووکمی سرش روخم کرددرهمین حال بودیم که  د...ازروی ادب باهاش دست دادم وگفتم:ازآشناییتون خوشوقتم...درجوابم گفتدرازکر

 ماشسامیارواردخونه شدیک سویشرت کاله دارطوسی با شلوارورزشی ستش به تن داشت..باتعجب به من وآرش نگاه کردوقتی چشمش به دستای ماافتاد اخ

چایی  روتوهم کشیدو اومد توی آشپزخونه...دستم روازدست آرش بیرون کشیدم وپشت میز نشستم....آرزو بالبخندی که ازروی لبش پاک نمیشدبرای همگی

سنگینی  ریخت وهمه مشؽول خوردن صبحانه شدیم خیلی دلم میخواست ازآرزو بپرسم که چطورباوجودپسرش اینجاکارمیکنه...تمام مدت که صبحانه میخوردم

یزم..چیزی نگاه سامیارو آرش رو روی خودم احساس میکردم تاحدی که نفهمیدم چطور صبحانموتموم کردم وازجابلندشدم..دایی روبه من گفت:آرام جان...عز

یی جان ولی اصال به خودت برسی وخوب ؼذابخوری مخصوصا صبحانه بدنت االن خیلی ضعیفه وانرژی بیشتری میخواد....گفتم ممنون دا نخوردی توباید

هم بلند شدوبعدازتشکررفت به  سامیاروآرش هم ازپشت میز بلند شدن وباتشکری به پذیرایی رفتند داییدیگه میل ندارم ونمیتونم چیزی بخورم همینقدرکافی بود...

م وکنار آرزو که هنوز مشؽول خوردن پذیرایی وکنارآرش نشست ومشؽول صحبت شد.االن وقتش بود تا ازآرزو اطالعات جمع کنم برای خودم چایی ریخت

 صبحونه بود پشت میز نشستم..

بهم آرامش میداد لبخندی روی لبم نشست روبه آرزو گفتم:آرزو جون...یک سوال ذهنم روبدجورمشؽول کرده دستم رودورفنجون  چایی حلقه کردم گرماش 

ت ناراحت نمیشم تاجایی هم که بتونم جوابت رس عزیزم من هیچ وقت از تووسواالتبپنگاهی به من کردوگفت  اگرازتون بپرسم ناراحت نمیشید؟؟؟آرزو بالبخند

 رو میدم....

ن پرسیدم:پسرشماوکیل ن م   پس باید وضع مالی خوبی داشته باشه چطوره که مادرش اینجا تو خونه دایی کارمیکنه واون ناراحت نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟ هبام 

 نی خسته نمیشی برات تعریؾ کنم؟؟؟؟؟؟آرزو آهی از ته دل کشیدو گفت داستانش طوال

 سرم رو به معنی نه تکون دادم ودستام روزیرچونم زدم وآرنجم رو روی میز گذاشتم وبااشتیاق چشم دوختم به آرزو......

کردآخه کارگرساختمونی سال پیش بودکه شوهرم براثرسقوط ازساختمون فوت وپنج آرزو فنجون چایی که توی دستش بودروروی میزگذاشت وگفت:تقریبا بیست 

نمیتونستم از هیچ کدوم کمک بخوام....بعدازدوروزصاحب خونه اومدواسباب واثاثیه ی ماروکه کالیک  بود....ازاونجایی که اطرافیانم وضع والی خوبی نداشتند
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ومحکم به من چسبیده ساله بود ده ...اون موقع آرشکجا جا میدادم.وانت نمیشد بیرون ریخت.....ازروی ناچاری همه رو فروختم آخه خودم جانداشتم اونها رو 

ربودکه فقط دووعده بودوگریه میکرد...دستش روگرفتم وراه افتادم تو خیابون دنبال کاربایدازیک جاشروع میکردم....پولی که ازفروش اثاثیه گرفته بودم اونقد

ک رفتم اونجاباخانمی آشناشدم وقتی ازجریان زندگیم باخبرشدپیشنهاد دادبه قسمتهای ؼذابخوریم.....تابعد ازظهردنبال کارمیگشتم برای استراحت باپسرم به پار

گیرمیاد...انگارتودلم چراؼی روشن ارکطرفاعیون نشین شهربرم...گفت اگرکسی به مستخدم دائم نیاز داشته باشه بهم جای خوابم میده ومعموال اونجا بهتر ازاین 

ددرخونه ای شهررسوندم امادرهرخونه ای روزدم ناامیدمیشدم....نیمه شب شدوآرش هم خسته بود... دیگه نمیش ودم رو به باالیشددست آرش روگرفتم وخ

درنشستم وآرش روتوبؽل گرفتم...آرش سرشوروی شونم گذاشت وخوابیدمنم سرم روبه  روبزنم بنابراین کناریک خونه بزرگ وشیک روی زمین نزدیک

ه این فکرکردم که صبح باید دوباره شروع به گشتن بکنم تایک کارپیداکنم بخاطر پسرم کوتاه نمیومدم.....توفکربودم که دیوارزدم وچشمام روروی هم گذاشتم وب

ننده ماشین روخاموش کردوپیاده شددرعقب ازصدای ترمز ماشین چشمام روبازکردم نورماشین مستقیم توچشمم بودوباعث شددستم روسپرچشمام کنم...را

ا خاموش شده بودودیگه چشمم رو اذیت نمیکرد بهتر میتونستم ببینم جلوی در از نور المپ سردرخونه روشن بودپیرمردی شیک پوش روبازکردچون چراغ ه

دستی روسرآرش کشیدوگفت این وقت شب اومد وروبروی من روی زمین زانوزد،م که عصایی خوش تراش تودستش بودوبهش تکیه کرده بودآروم آروم به طرف

افتاده بود روتعریؾ کردم....پیرمرد با تاسؾ  جا چکارمیکنی؟؟؟؟اشک توی چشمم جمع شدوبابؽضی که هرلحظه بیشترمیشدتمام اتفاقاتی که برامبااین بچه این

سری تکون دادوروبه رانندش گفت رحیم بیا بچه رو از این خانم بگیر ببر تو...باتعجب بهش نگاه کردم ...پرسید اسمت چیه؟؟؟؟؟؟ اروم لب 

اونجا  آرزو...دستش رو به طرؾ دردرازکردوگفت بریم تو دخترم من تورو استخدام میکنم وشرایط کارروهم بهت میگم...یک اتاق دراختیارت میزارم تازدم...

واز اومدوازدیدنم رد خونه شدیم...خانم خونه به پیشاستراحت کنی....خیلی خوشحال شدم انگارخدااین مردروفرستاده بودتامنوآرشم روازآوارگی نجات بده...وا

کردن...سامیار نوه کلی تعجب کرد...آقا مفصل براش توضیح دادوخانم بارویی باز منو پذیرفت....خونه دوطبقه بودوپسروعروس ونوه آقا طبقه باال زندگی می

وسشون زن خوبی بود اما تربیت شده فرنگ عرمهربون بودوالبته کم حرؾ.... خیلی شیطون باآرش هم خوب تا میکردپسرآقاهم خیلیساله بودوآقااون موقع چهار

که زن  بودوباآداب وفرهنگ مامتفاوت بود وهمین گاهی باعث بعضی دلخوری ها میشدخصلت بددیگه ای که داشت ؼروربیش از حدش بودکه گاهی خانم رو هم

ه معنی واقعی چون خانم خودش همه کارها رو میکردو من ب عنوان مستخدم کار می کردم اما نهبی آزاری بودشاکی میکردیک سالی تو خونه آقابودیم ومن به 

فقط کنارش کمک میکردم...آرش بارحیم که اون موقع راننده آقابودخیلی جورشده بودبطوری که وقتهای بیکاریش میومددنبالش واونو به گردش 

ودکه نمی تونست بچه دار بشه به همین خاطرم زنش ازش میبورد...دراصل داشت جای پدررو براش پرمیکرد...آخه رحیم یک مشکل بزرگ داشت اونم این ب

ساله من صحبت کردجوری که نه  قبلش رحیم خودش مردونه باآرش ده بااجازه آقاباهم ازدواج کردیم اماجدا شده بود همون سال ازم خواستگاری کردو

میکنه ومن ازاین نیاوردوبعدازاون آقااتاق سرایداری روبرای ما بازسازی کردو اونجا زندگی کردیم رابطه آرش ورحیم عالی بود وهمیشه حتی االن بابا صداش 

گرفت وبعدازاون هم پسرشون آقا سهیل این کارروکردندومنو بابت خیلی خوشحالم....آقا بازم بااینکه ازدواج کردم تمام مخارج تحصیل آرش رو خودش به عهده 

ربه این خانواده شرمنده خودشون کردن من هم به جبران تمام زحمات آقابزرگ وآقاورحیم به کارم ادامه دادم.....آرش هم هیچ مخالفتی نداره چون میدونه چقد

ظرفها رو توماشین گذاشت ودوباره نشست....دستم روتودستش گرفت وگفت:آرام مدیون هستیم...به اینجاحرفش که رسید لبخندی زدو میز رو جمع کردو 

 جان...حاالاگه من یک سوال بپرسم ناراحت ودلخور نمیشی؟؟؟؟؟

 زندگیش فکرمیکردم گفتم:چه حرفیه...هرچی دوست دارید بپرسید؟؟؟؟ درحالی که به داستان

شیده بودبه طرؾ یخچال وای که روش باسفیدعکس یک شیر کشیده شده بودبااسلش دودی پهمین موقع سامیار وارد آشپزخونه شدیک تیشرت جذب صورمه 

 آرومی داشت به سمتش برگشتم... شد...باصدای آرزوکه تن رداشت وکنارسینک مشؽول تکه کردنرفت وازتوسبدچندمدل میوه ب

 سواله...تو قصد ازدواج نداری؟؟؟؟؟؟از موقعیتت خبردارم...نمیخوام بهت بی احترامی کنم...فقط  آرزو:آرام جان...من

 باچشمای گردنگاش کردم وگفتم:چرا میپرسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ش تعریؾ آرزو:خوب میدونی..آرشم پسر درس خونده وزرنگیه...خونه وماشین وپول خوب هم داره اخالقش همخوبه مهربون ودلسوزه...میدونم خودم نبایداز

واین بهترین گزینه برای  تو آرامشی هست که تووجودهیچکس ندیدم رازآرامش...دربیاد...نجیب،مهربون،باوقاروپ کنم اما دلم میخواد زنی مثل تو گیرش

نده همدیگه خوشبختی یک مرده...میخواستم اگر قصدازدواج داری خواهش کنم به پسرمن هم فکرکنی اگرهم خواستی بهش میگم تابیشترهم رو ببینید وبرای آی

 بهم بگو؟؟؟ام االن جواب  بدی هروقت آمادگیش رو داشتی رو بسنجید..ازت نمیخو

که سامیار میوه هاش رو توش ریخته ترکید.. بدترازهمه صدای میکسرباگیجی سری تکون دادم تا دلش نشکنه...ولی واقعاازحرفاش شکه شدم ومؽزم داشت می

پرت کردکه از  خالی کردو پارچه رو چنان توی سینک یوان بزرگیبود رو اعصاب بود بالخره رضایت دادو خاموشش کردومحتویات توی پارچ روتوی ل

 نوز همونطورخشک پشت میز نشستهصداش منوآرزو ازجاپریدیم...لیوان رو دستش گرفت نگاهی به من کردو ازآشپزخونه مستقیم به سمت اتاقش رفت....ه

                                                                                                                 بودم وبه رفتار سامیارواخم روی پیشونیش وچشمای سرخش فکرمیکردم... 

چقدربد نگام کردانگارمیخواست خفم کنه؟؟؟؟بی اراده دستم روبه سمت گردنم بردم وماساژش دادم وآب زیرلب گفتم:این چرااینطوری کرد؟؟؟دیونه ی فکرکنم؟؟؟

ا روصداقورت دادم...باصدای آرزوبه طرفش برگشتم آرام جان این میوهارومیبری پذیرایی تامن هم چایی بریزم وبیارم..سری تکون دادم ومیوه هدهنم روپرس

ده؟؟؟لبخند .باورودم دایی صحبتش رو قطع کردوبه من نگاه کردوباتعجب پرسید:آرام...عزیز دایی...حالت خوبه ...چرارنگت پریرو گرفتم وبطرؾ پذیرایی رفتم
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کردوآرش جلوی  اییدبی جونی زدم وگفتم خوبم دایی جان...خوبم...میوه هاروروی میز گذاشتم وگفتم بااجازه من میرم تواتاقم استراحت کنم دایی باسر حرفم روت

چرا یه دفعه حالم خراب شد یه جورایی از نگاه بلندشدوگفت تاده دقیقه دیگه میخوادبره وازمن خداحافظی کرد.باپاهایی بیجون به سمت اتاقم رفتم نمی دونم  پام

بگم عربده سامیار وحشت کردم...نمیدونم تونگاهش چی بودکه اینقدرحالم روبدکرد.ازجلوی اتاقش که رد میشدم صدای فریادش روشنیدم فریادکه نه بهتره 

دن تن صداش احساس کردم بدنم به لرزه افتادو حالم رو بدترکرد. سریع ظرفیت داره که پاره نمیشه؟؟؟اما بازم از شنیمیکشید درتعجبم این تارهای صوتیش چقدر

ردم من که هنوز به اتاقم رفتم وبه تختم پناه بردم...برام عجیب بود چراانقدربه صدای بلندش وطرزنگاهش واکنش نشون می دادم درکل چراانقدرازش حساب میب

 دش به این حال میوفتادم مگه سامیاربرام ارزشی داره؟؟؟ته دلم ازش سیاه بود. چرا نگاهش برام مهم بودچراازفریا

همونطورکشیده وجذاب عجیبی داره مثل چشمهای یک گرگ گرسنه باهمون برق و نمیدونم چرا هروقت بهش فکر میکنم چشماش جلوی چشمم میادحالت

بداخالق چی داره عاشقش بشم...اونم کی  پسره ی یخی   وترسناکه...ای بمیری آرام عاشق شدی رفت...به خودم نهیب زدم ...نه..نه...عشق نیست این

گذاشتم ویک آهنگ من...نه..نه..اما ته دلم چیزی میگفت انکارنکن تمام شده من گرفتارشدم تونخوای من میخوام ...اعصابم بهم ریخته بودهندفری روتوی گوشم 

 از تو گوشیم پلی کردم.

 یدوست دارم اگه بدونی میخوام همیشه پیش من بمون

 دوست دارم منو نگاه کن دوباره عاشقونه صدام کن

 ببین این منه دیوونه چجوری دلوبهت سپردم

 بهم میگن دیشب توخوابم اسم  تورومیبردم

 بذاربگم به همه توعشق منی توزندگی منی تو

 منی ازعشقمون نه دل نمیکنی تو توهم مثل

 نگاه کن توی چشمام که بانگات آروم میگیرم

 )آهنگ عاشقونه کورش صنعتی(     بدونن عشق من برات میمیرمهمه دوست دارم 

 ه آهنگ ونشنیدم وخوابم برد.دیگه ادام

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

..وای خدایا اومدم تواتاقم وخوابم برد.9ساعتبودمن 5/3جانم چشمام گردشدساعتم...ت انداختنگاهی به ساعابی خوابیده بودم....حسچشمام رو بازکردم..

چرانظرش اصال ختره چقدرتنبل وخواب آلویه...خوب،فکرکنه!!!!وای سرمیزناهارنبودم...سامیار باخودش چی فکرمیکنه....حتما میگه این د....چقدرخوابیدم

حمام رفتم یک دوش مختصرگرفتم وبیرون اومدم....لباس هام رو که یک تونیک آستین بلندبودبه رنگ شکالتی ازروی تخت بلند شدم وبه بایدبرام مهم باشه!!!

وساپورت قهوهای سوخته ،تنم کردم و موهای نمدارم رو دورم ریختم وشال حریرو باآستین های کرم وجلوی سینه عکس یک ببعی بزرگ  بانمک به رنگ سفید

وشیدم وبه سرعت ازاتاق بیرون زدم..... ازپله ها که پایین اومدم دایی وسامیارودیدم که تو پذیرایی نشسته بودن وباهم صحبت روی سرم انداختم صندل هام روپ

ش پقی میکردن.. نزدیک رفتم وسالم دادم...دایی باخوش رویی جوابم رودادوآؼوشش روبرام بازکرد...سامیار سرش رو باال آوردکه جواب بده اما بجا

آرام بیصدا بمیر....من  یییی.....تعجب کردم...به چی میخنده؟؟؟ اصال مگه این کوه یخ خندم بلده؟؟؟؟ولی خودمونیم باخنده خواستنی ترمیشه....ایزدزیرخنده.

 ودایی متعجب به سامیارنگاه میکردیم...

 دن لباسش........سامیار خندش روجمع کردوگفت:ببخشید....ببخشید...فکرمیکردم دخترعمم بزرگ شده باشه اما با دی

 دوباره شروع کردبه خندیدن،دایی هم نگاهی به لباسم کردواون هم لبش به خنده کش اومد...

 خیلی نانازه...اخمام روتوهم کشیدم وگفتم:مگه چشه؟؟؟؟لباس به این قشنگی...تازه ببعی شم 

اما خندم رو قورت دادم واز روپای دایی بلند شدم وباگفتن.... بی سلیقه ها.....  بود خندم گرفت چون لحنم خیلی ب چگانه بااین حرفم هردوپکیدن ازخنده...خودم هم

 به آشپزخونه رفتم وآرزو برام ناهارآوردومشؽول خوردن شدم...

دم گفتم:قشنگه هنوزصدای خنده از تو پذیرایی میومد...دایی داشت برای آرزو تعریؾ میکردو باصدای بلند میخندید...نگاه دیگه ای به لباسم کردم به خو

 که...ببعی هم داره...نگاه چقدربانمکه مخصوصا زبونش که بیرون زده......
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ه روانی...نه به اون هنوز داشتم لباسم رو برنداز میکردم وازش پیش خودم تعریؾ میکردم که صدای قهقه سامیارباعث شدازترس توجام بپرم باال.....اه...پسر

   ...یخنده...اه....اه...خیلی بی شعورهنه به حاال که ول کن نیست ومنوکرده سوژه ومن عسل نمیشه نگاش کردم  موقع که بای

ثرتونیک هام قدشون یدم اکورمه ای باآستینهای بلندحریرپوشس باخشم از جام بلند شدم وبه سمت اتاقم رفتم لباسم رو درآوردم ویک تونیک دیگه به رنگ

د باشن...از اتاق بیرون اومدم ورفتم توی پذیرایی،دایی وسامیاربا دهن بازمنونگاه میکردن آرزوهم ست دارم بلنو...خودم دتازیرباسنمه وجذب تنمه

 ریزریزمیخندید..دایی خودش روتوجاش جابجا کردو پرسید.

 ازخنده ی ماناراحت شدی؟؟ من ازت عذرمیخوام!!!!!! ...دایی:ا ا ا ...لباست روعوض کردی؟؟؟؟چرا؟؟؟خوب بود که؟؟؟آرامم

چشم دوختم به سامیارو گفتم بعضی ها دیگه شورش باخجالت سرم روانداختم پایین وگفتم:چه حرفیه دایی جان...من ازخنده شمااصال ناراحت نشدم...

 رودرمیارن...

روفرشی که پاش  درسی بهت بدم که یادت نره....بعدهم دمپایی دایی روبه سامیارکردوگفت:ای پدرسوخته....حاالدیگه سربه سردخترمن میزاری....

ودستهاش روبه حالت تسلیم باال بردوگفت:ببخشید...ببخشید...قصد بدی نداشتم وروبه من گفت  بااین کارآخی گفترآوردومحکم کوبید روپای سامیاربودرود

 اگرباعث ناراحتیت شدم ازت معذرت میخوام..دیگه تکرار نمیشه..

میشه آقاسامیار ازکسی معذرت خواهی کرده باشه!!!!فکرکنم توازاون مواردخاصی؟؟؟وبعد چشمکی بهم باصداخندیدوگفت:دخترتودیگه کی هستی؟؟؟؟باورم نآرزو

هم کشیدوروبه وادامه داد:فکرکنم مهره مارداری که همه رو به خودت جذب میکنی..یکیشم پسرمن که واله وشیدات شده وبعد بلند بلند خندید...دایی ابروتوزد

 آرزو گفت:شوخیشم قشنگ نیست؟؟؟

 آرزوکمی خودش رو جمع وجورکردو ببخشیدی گفت وازجاش بلندشدکه به آشپزخونه بره ولی باصدای دایی برگشت به طرفش...

 دایی:به پسرت بگواین خونه بزرگترداره....اول باید با من صحبت میکرد؟؟؟

 ن...پسرم روحشم خبر نداره من ازخودمه پسرم هم فکر کنن....همیپسرم باکسی صحبت نکرده...من فقط به آرام جان گفتم اگه قصدازدواج داشتن بآرزو:نه آقا،

 ازنگاهاش فهمیدم که به آرام جون بی میل نیست....گفتم...فقط 

 وتوجمع مطرح کنی..ه از طرز نگاه بفهمی وپیشنهادبدی ک هدوما شماتاازچیزی مطمئن نشدی حرفی نزن....مگه شوخیمیل داشته باشه...میکنه دایی:اوالاشتباه 

 .رزو ببخشیدی گفت وبه طرؾ آشپزخونه رفتآ

به آشپزخونه رفتم وکنارش  کمی ازدلش دربیارم....دلم برای آرزو سوخت کارش درست نبود ولی نه انقدرکه دایی به این بدی باش صحبت کنه...خواستم 

زدواج داشته باشم بی بروبرگردبهشون آقاآرش واقعابرازنده اندومطمئن باشیدکه اگرقصدا ه...ایستادم وگفتم: آرزو جون ناراحت نشو دایی کمی روی من حساس

 واون موقع هیچکس مخالفت نمیکنه ....   فکرمیکنم

 لبخندی بهش زدم وازآشپزخونه بیرون اومدم که محکمآرزولبخندی به پهنای صورتش زدوصورتم روبوسیدوگفت:ممنون دخترم تو دل بزرگ ومهربونی داری.

رش ردشدم وبه به چیزی خوردم سرم روباال آوردم...یاخدااااا....سامیار...ابروهاش بهم گره خورده وچشماش قرمز بودنگاهی بهم کردکه نفهمیدم چطورازکنا

نفهمیدم چطورشام خوردم وبه  زیرسنگینی نگاه سامیاراتاقم پناه بردم وتا شام ازاتاق بیرون نرفتم وسرم رو بالپ تاپ واینترنت گردی گرم کردم،سرمیز شام هم 

 اتاقم برگشتم..

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

من هم به حرفش گوش دوماه ازاومدنم به خونه دایی میگذره چندروزبعداز چهلم مامان وباباوزن دایی.....دایی اصرارکردکه دیگه لباس تیره نپوشم 

برای منم حسابی خط ونشون کشیده که اگر نرم دیگه نه و چون امشب تولد پریه وجشن بزرگی تدارک دیده شگاهبه اصرار پری باهاش رفتم آرای کردم...دیروز

خبری بیل هایی که شبیه پسرهای نابالػ شده بودم ودیگه ازس..ابروهام دخترانه پهنه امازیرش تمیزشده .هصورتم ازاون حالت بیرون اومداون نه من...... 

زیبا بودی زیباترشدی فرشته کوچولو  شدم همه با دهن باز نگام میکردن...دایی باذوق بؽلم کردو گفت:واو..خوردنی شدی آرامم......وقتی وارد خونه نیست

 من.....

 ازحرفای دایی خیلی خجالت کشیدم وسامیار برق تحسین تو نگاهش موج میزد..آرزوجون هم برام اسفنددودکرد...

ای داشت وروش تماماحریرمشکی کارشده  بلندبودکه آسترنقره خریدیم....لباس من یک پیرهنبرای جشن لباس مناسب دیشب هم باپری وسامیار رفتیم پاساژو

وتاکمرتنگ وازکمربه پایین گشادمیشدوتن پوش زیبایی داشت پری هم یک پیراهن عروسکی باال  بودوقسمت دکلته وآستین هاش حریر ساده بدون آستر بود
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تا قدمون بلندتردیده نه دکلته گرفت..خیلی جذاب بود.کفش وکیؾ ست لباس هاروهم گرفتیم...هردوکفشای پاشنه ده سانتی گرفتیم زانوبه رنگ طالیی باباالت

ازیک ماه پیش زدن گیتارروبه طورجدی شروع کردم...سامیارتوی آموزش خیلی سخت  بود......ر بیرون خوردیم خیلی خوب هم به دعوت سامیا بشه...شام 

ت درست رو باهم گیروجدیه...اما من هربارازنزدیکی زیادی که موقع یادگیری بینمون بوجود میادمست وبی حواس میشم...هروقت دستم رومیگیره تان  

به صورتم میخوره بیشترداغ میشم ودلبسته....اماسامیارهیچ اشتیاقی نشون نمیده ...فقط آموزش بزنیم...یاوقتی آروم کنارگوشم توضیح میده ونفس های گرمش 

 ی.....انشجوش درس میده بدون هیچ وابستگمثل استادی که به د....میده سخت وسردو جدی

ث شد موهام لخت تر بشه...دوتکه کوچک موهام رفتم بعدازیک دوش مختصربیرون اومدم ولباسم روپوشیدم موهام رو سشوارکردم این کار باع به طرؾ حموم

کردم وباتافت فیکس رودورم ریختم جلوی موهام روکج درست  یشروازدوطرؾ صورتم گرفتم وپشت سرم باکش کوچک بستم وروش سنجاق نقره ای زدم وبق

چشمام حسابی جذاب شده بودیک رژلب جیگری هم  یک خط چشم کلفت دور چشمم کشیدمورژگونه مسی زدم باسایه ترکیبی نقره ای ودودی کردم..کمی پنکک 

دوش گرفتم پالتوی  زدم خیلی بهم میومد وبه لبام حالت زیبایی میدادکه من خودم خیلی لذت میبردم ودوست داشتم،درآخرهم با ادکلنی که بوی گرم وشیرینی داشت

ای  وپیرهن بلندم  بقیه پام رو میپوشوند کفشام مشکی بودوجلوش یک تیکه نقرهچرم مشکیم که جذب تنم بود وکمر پهنی داشت پوشیدم اندازش تا روی زانوم بود 

یم روی سرم ازاتاقم بیرون رفتم همزمان با من شال مشک ای مشکی زیبایی داشتم بعدازانداختن کال ست نقره،ای  کار شده بود کیفم هم مشکی با خط های نقره

فس گیری زده بود...المصب...به قول پری دخترکش شده....کت وشلوارمشکی براق همراه پیراهن سامیار هم ازاتاقش بیرون اومد...واو...چه تیپ ن

 سفیدوکروات نقره ای...انگار بامن ست کرده بود....به طرفش رفتم.

 پری پرپرم میکنه.......م ره دیرمیشه...دوست ندارم دیر برس_بریم...دا

 به...ازش حساب میبری...خوسامیار همینطورکه داشت منو برانداز میکرد گفت:

جلونشستم چون نمی دیم وسوارماشین شدیم...اخماموتوهم کشیدم ودرجوابش سکوت کردم وازپله ها پایین رفتم سامیارهم به دنبالم اومدوباهم ازخونه بیرون ز

ماشین سکوت  سنگینی برقراربودکه سامیاراین  ...تویتواین دوماه اخالق سامیار دستم اومده میدونم رو چه چیزهایی حساسه خواستم بهش بی احترامی کنم

 سکوت روشکست...

 سامیار:سرراه باید دنبال پدرام هم بریم...

 ش کردم:مگه پدرام هم دعوت داره؟؟؟؟؟ باتعجب نگا

شه بیارمش..بهش زنگ زدم سامیار:اوهوم...دیشب پری گفت هرکی رو خواستم میتونم باخودم بیارم منم بهش گفتم تنها کسم پدرامه...اونم گفت خوشحال می

 وپری خودش شخصا دعوتش کرد.

 باتعجب پرسیدم:دیشب؟؟؟؟؟ کی ؟؟؟؟چرامن نفهمیدم؟؟؟؟

 باانگشت شصتش به گوشه لبش کشیدوگفت:همون موقع که تو پرو بودی...

 باالست ها....ان....خودمونیم این پری هم سرعت عملش _آه

 رسم.بااین حرفم سامیارخنده ای کردوگفت یک سوال بپ

 بپرس...-

 سامیار:پری ازلحاظ اقتصادی وضع خوبی نداره برام جای سوال که چطور همچین جشن بزرگی تدارک دیده اونم توباغ به این بزرگی؟؟؟؟؟؟؟

دگی کنه...میخواست پری عمویی داره که بیست ساله توآلمان زندگی میکنه وضعش هم ازلحاظ مالی عالیه...حاالبعدبیست سال تصمیم گرفته برگرده واینجا زن-

وهمین  برای خودش های پارتی بگیره اماچون نزدیک تولدپری بود انداخت روز تولدش وبه قول مابایک تیردونشون زدپری روهم خوشحال کرد...آخه پریه

 یک عموخیلی همدیگه رو دوست دارن...

 سامیار:که اینطور....ببینم این عمو زن وبچه هم داره؟؟؟؟

 ...نگاهی بهش کردم وگفتم نه ایشون مجردن....بودازاین کنجکاوی هاشخندم گرفته 

 اونوقت این آقا چند سالشونه؟؟؟؟؟؟آفرین به پری چه آماردقیقی بهت داده!!!:سامیار
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 پرس.......دیگه جواب سواالتم نمیدم.....رسیدیم هرچی میخوای ازخودپری بسالشه43م روبه صورتم کشیدم وگفتم :به گفته پریباکالفگی دست

سامیارسکوت کردوماشین روجلوی یک خونه ویالیی نگه داشت ودوتا بوق زد...دربازشدوپسری همسن وسال خودش از خونه بیرون اومد...پس پدرام 

دبیشتر به چشم جذبی که پوشیده بووداندام قشنگی هم داشت که باپیراهن سبزسیر  اینه،ابروهای پره مردونه صورت گردوبینی ولبهایی خوش فرم قیافش خوب ب

منم به تبعیت ازاون پیاده  وبه طرفش رفتسامیار پیاده شد...،قدش چندسانتی ازسامیارکوتاه تربودالبته نه اونقدرکه زیادبه چشم بیادبایک شلوارکتون مشکیمیومد

پیشی گرفتم وزودترسالم دادم...بالبخندی جوابم رو ...پدرام بهم رسید شدم...سامیاروپدرام باهم مردونه دست دادن واحوال پرسی کردن وبه سمت ماشین اومدن

 دادودستش رو سمتم درازکرد..دستم روتودستش گذاشتم وبامحبت فشردوگفت:من پدرامم...یک جورایی برادر سامیارم...ازدیدنتون خوشحالم...

تو چشمم دوخته بودوهیچ حرکتی نمی کردکه یک دفعه  منم آرامم..دخترعمه آقاسامیار...من هم ازدیدنتون خوشحال شدم...همینطورکه صحبت میکردم چشم-

 کن...خیره شدی به ناموس مردم خجالت نمی کشی... سامیار محکم زدپشت گردنش وگفت:چشماتو درویش

 نه....ناموس تو ناموس منم هست .....من فقط جذب زیبایی این بانو بودم...درام:آخ....روانی تودرست نمیشی پ

 که بپرباال دیرشد...االن پری هممون روپرپر میکنه...سامیار:ؼلط کردی...مرتی

 ازحرؾ سامیارخندم گرفت رفتم عقب نشستم وپدرام جلونشست وسامیارحرکت کرد سمت باؼی که جشن توش بود...

اختمون مسکونی که ته باغ یم وواردباغ شدیم.بخاطرسردی هواجشن داخل سدماشین همگی پیاده ش بعدازچهل وپنج دقیقه بالخره به باغ رسیدیم .بعدازپارک

صدای بلند موزیک واقعاکرکننده ... بودبرگزارمیشد...همگی به طرؾ  محل موردنظررفتیم....وارد ساختمون که شدیم گرمایی مطبوعی به صورتم خورد

ای هم درحال  عدهویباخودنمایی میکردکه بانورهای زسالن محلی برای رقص  روبروم سالن بزرگی بودکه همه جاش میزوصندلی چیده شده بودوانتهایبود.....

ینی گذاشته شده بود،روبروی سمت چپ میزبزرگی که روش پربودازانواع نوشیدنی وروی میزهاهم ظرفهای میوه وشیررقص وگرم کردن خودشون بودن.....

کمرم خوردباتعجب به پشت سرم برگشتم وپری روآنالیزمیکردم که ضربه ی محکمی پشت به طبقه باالمیرفت...داشتم اطرافم  درورودی یک سری پله بودکه

 ..رودیدم که لبخندخبیثی به لب داشت

 ...وخندید.پری:کجایی تو دختریک ساعت صدات میکنم جواب نمیدی مجبورشدم باهات برخوردفیزیکی بکنم .

 بشکن دستت...چقدرم سنگینه..اّه...اّه...-

 ؟؟؟؟نانازشدی...ای جون....چه جیگریولی خیلی پری:بروببینم باو...توخیلی نازک نارنجی....

اومدوباپری احوالپرسی م زیر خنده...همین موقع سامیارکه گرم صحبت باپدرام بود جلوباهم زدیدرویش کن هیزززززز....یکی زدم پس سرش وگفتم:چشماتو 

ولی پری مثل مسخ شده هاایستاده بودوزل ی کردوخودش رو معرفدستش روسمت پری درازکردوباپری دست دادو احوالپرسی کردوکردوبعدازاون پدرام اومد

دست بود به صورت پدرام...مشخص بودتواین دنیانیست...محکم باآرنج زدم تو پهلوش...آخی گفت وبه طرؾ من برگشت وچشم ؼره ی توپی بهم رفت... زده

 پری ما روسمت میزچهارنفرهدکش اومد:وهمچنین.........هستم دوست وخواهرآرام....پدرام گوشه لبش به لبخن رحمانی ام روفشرد:خوشوقتم من پریساپدر

بود که  بلندینبالش راه افتادم...ازپله هاباال رفتیم ....سالن ..باشه ای گفتم ودن بعدبیا بشینلباسات روعوض کباالبریم راهنمایی کردوبعدروبه من گفت..

اتاق  بزرگی بودبایک تخت دونفره وسطش ویک  روبازکردو باهم واردشدیم کنارپله ها وانتهای سالن سرویس بهداشتی بود. پری دراتاق اولاتاق توش بودرتااچه

از توآیینه به پری نگاه  ازجالباسی آویزون کردم وجلوی آیینه ایستادم ودستی به موهام کشیدمداخل کمد...پالتووشالم رودرآوردم ومیزآیینه کنارش ویک کمدلباس

 زرشکی خیلی زیباش کرده بود.ات طالیی وکردم.موهاش روشنیون کرده بودوآرایش م

     پری خیلی خوب شدی...آرایشت ولباست خیلی عالیی شده...-

ازاتاق بیرون زدیم ازپله بده من نباشم...برای تایید سری تکون دادم وباهم  ی کردوگفت:بریم االن مهمونام میان،شیدوخنده ای ازسرخوشپری دستی به لباسش ک

سمت میزی که پسرها نشسته بودن رفتیم...صندلی بیرون کشیدم ونشستم پری هم کنار ما نشست من روبروی پدرام نشسته بودم ومات ها پایین اومدیم .به 

زدیم  حرکاتش بودم...داشت باولع میوه وشیرینی میخوردواصال به اطرافش توجه نمیکرد..درست مثل پسربچه های چهارساله شده بودهمزمان باپری پقی

رام د.سامیاراززیرمیزلگدمحکمی به ساق پاش زد که پدرام ازجاش پریدوآخ بلندی گفت....منوپری ازخنده پوکیدیم وسامیاربااخم نگاهش میکردولی پزیرخنده ...

 خیلی خونسردروبه سامیارکرد...

 چرامثل حیوان نجیب لگدمیزنی؟؟؟نمیتونی یک روز خوشی ماروببینی؟؟؟پدرام:چه مرگته؟؟

 خبرته آبروم روبردی!!! چه!!!!مگه ازقحطی اومدی؟؟؟سامیار:این چه وضعشه
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وبالبخند شروع پدرام:نخیر...قحطی نبودم....شیرینی تردوست دارم خوب....چندوقتم هست نخوردم....جون سامی عجب مزه ای میده....بزن ازدستت میره ها....

 به خوردن کرد.

...ودستش روباحرص توی موهاش هللاالهللا اله الپسره ی.....ت نره من میل ندارم...ف  وبخورازک  سامیارباحرص گفت:دردوسامی..میدونی بدم میاداسمموبشکنی...ت

 کشید..

وان همین موقع پیش خدمت به سمتمون اومدوسینی حاوی نوشیدنی روبه طرؾ ماگرفت..بادیدن نوشیدنی ها چشمای سامیاروپدرام برق زدوهرکدوم یک لی

ش خدمت رفت پری شروع کردبرام چشم وابرو اومدن اما وتشکرکرد...وقتی پی آلبالو برداشتم اما پری چیزی برنداشتبرداشتند...من هم یک لیوان ازشربت 

لیوان رونزدیک دهنم کردم وکمی  نمی فهمیدم چی میگه مدام به نوشیدنیم اشاره میکرد..به لیوان نوشیدنیم که یک لیوان پایه بلندشیک بودنگاه کردم...لبه ی

میری پری این چیه به نیت جوری که فقط پری بفهمه گفتم:بچه مزه گندی میده این که شربت نیست زهره ماره.....باعصباای وایییییی...ه کردم....ازشربتم رومز

           یاد نه این زهرماری رو!!!!شربت میدادی جگرمون حال ب...مردم میدی بخورن...بیشعور

 این عمو مهردادم فرنگیه جشنش بدون این چیزا جشن حساب نمیشه....پری لبخندی زدوآروم گفت:من بی تقصیرم... 

نیشخندی روی لبش بود...این پسرخیلی تیزوزرنگ فکرکنم ندم که با سامیارچشم توچشم شدم روم روبرگردو...... باؼیض گفتم:توهم که ازخداخواسته

آروم لیوان رو روی میز گذاشتم به میز بزرگ به منه ومنوزیر نظرداره.....اصال نمیدونم امروز چشه که مدام حواسش فهمیدمنوپری سرچی بحث میکردیم 

...اینوچرادعوت کرده...روبه پری نه...خیرنبینی پری آخرمنو دق میدینوشیدنی که کنارسالن بودنگاه کردم...اماازچیزی که دیدم شکه شدم...اون اینجا چکارمیک

شاهین کنارمیزنوشیدنی ایستاده بودوزل زده بودبه میزماومحتوای توی لیوانش به همون طرؾ نگاه کرد.... گفتم این اینجا چکارمیکنه..بااشاره من سامیارهم

چه هاروداشتم روذره ذره مینوشید.....صورتم رو به طرؾ پری برگردوندم وگفتم:توضیح بده؟؟ پری سرش روپایین انداخت وگفت ببخشید...تودانشگاه چندتاازب

 وانداخت جلومنم تورودروایسی تعارفش کردم...فکرنمیکردم انقدپروباشه که بیاد.. دعوت میکردم اینم خودش ر

دست  پدرامصورتم ازخشم سرخ شده بودودستام رومشت کرده بودم سامیارهم حال وروزی بدترازمن داشت ومعلوم بودبزورخودش روکنترل میکنه....

د سرتون رومیل کنی دش ؼرید:نه مشکلی نیست شما شیرینیتون...سامیاراززیردندونهای قفل شازخوردن کشید نگاهی به منوسامیارکردوپرسید مشکلی پیش اومده

 کاله نره!!!

 ول شد.....چشم از شاهین گرفتیم بهترین کارنادیده گرفتنشه وگرنه مهمونی زهرم میشه.پدرام بی تفاوت شانه ای باالانداخت ودوباره مشؽ

ای روی سرش زدمحبتاش مثل دایی بود....با  ازجابلندشدیم......طرؾ پری اومدواونومحکم توبؽل گرفت وبوسهعموی پری به میزمانزدیک شدومابه احترامش 

مت من گرفت...باش دست دادم ...پری خیلی ازت تعریؾ میکنه..... بعددستش روسبعدروبه من گفت:تو بایدآرام باشیسامیارو پدرام دست دادواحوالپرسی کردو

روکمی باال پری جان به من لطؾ داره...سرم رو باالگرفتم وبه چشمای مشکیش نگاه کردم بایک حرکت سریع دستم ن خوش وقتم...وگفتم:بله ...ازآشناییتو

آروم زمزمه وارگفت:چشمای ...سرم رو پایین انداختم مطمئنم االن لپام حسابی سرخ شده.....جای بوسه پشت دستم داغ شده بود...زد آوردو بوسه ای روش

دستم رو کشیدبه سمت  جان بری وکمی برقصید مثال جشن تولدته ها....بااین حرؾ پری .بعدروبه پری گفت نمی خوای با آرامری....جذاب وگیرا...زیبایی دا

تش روبه ودسمحل رقص رفتیم وباپری مشؽول به رقصیدن شدیم...وقتی آهنگ تمام شد به طرؾ میز رفتم ونشستم تاکمی استراحت کنم که  شاهین به سمتم اومد

بهش کردم وگفتم متاسفم  تندی .....نگاهاین پسر چقدروقیحه.ازخشم وعصبانیت دهنم خشک شد...طرؾ من گرفت وگفت:افتخار یک دوررقص روبه من میدی...

 تم....باصدای سامیار به طرفش برگشازکس دیگه ای درخواست کنید... همن االن نشستم خیلی هم خسته ام...میخوام کمی استراحت کنم بهتر

 بیاد بچه....کنید رفع زحمت کنید...بروبزارباد سامیار:ایشون اگرهمراه بخوان بنده هستم...پس لطؾ

به  بااین حرؾ سامیار،شاهین صورتش کبودشد..دستاش رومشت کردولبهاش روروی هم فشاردادورفت...امامن لذت بردم ازاین حمایت زیرپوستی...نگاهی

.عسلی چشماش مسخم روچشمام....یک لحظه چشم توچشم شدیم...احساس میکردم نفس کشیدن یادم رفته...توچشماش گم شدم...سامیارانداختم...زوم کرده بود 

 ...سرم روپایین انداختم وسرم روباناخونهای مانیکورشدم گرم کردم...به لطؾ آرایشگاه مامان تواین چیزا..به خودش اومدونگاهش روازم گرفتمیکرد.....

 زصدای سامیاربودکه توجهم روجلب کرد.واردبودم....با

 بخور...م...چراچیزی نمیخوری....بیااین میوه هاروسامیار:آرا

بودجلوم گذاشت...باتعجب به ظرؾ میوه نگاه کردم باورم نمیشداین سامیاره....برای من میوه پوست شده وخردکنده پوست  وظرفی که حاوی پرتقال وموزوکیوی

ابودم...واقعاتو آسمون سیرمیکردم...تکه ای ازمیوه روتوی دهنم گذاشتم..اعتراؾ میکنم لذیذترین میوه عمرمو داشتم گرفته....وای خدایا...روابر

 میخوردم....باصدای خنده پدرام سرم روباال گرفتم...

 پدرام:سامی جون...وادادی...ههههههههه
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 وست بگیرم؟؟؟؟سامیار:درد سامی....تومنو دق میدی....خیلی عجیبه برا دخترعمم میوه پ

 پدرام:نه واال...خوش به حال دخترعمه....نمیشه منم دختر داییت بشم؟؟؟؟

 سامیار:پدرام...ببند...سرتوبکن توبشقابت ازدستت نره..درضمن برای شام هم جابزار..

 که پرنمیشه....ظرفیت باالست..ؼصه نخور.. وچندتا شیرینی پدرام:داداش هیکلونگاه بااین میوه ونوشیدنی

میوه هام تموم شد...ازآب میوه روی دستم واون حالت ه های میوه رومیخوردموبه کل کالی این دوتا نگاه میکردم وگاهی از کارهای پدرام میخندیدم.....تک

ینش بهم گره زد....کمی چسبندگیش بیزار بودم برای همین از جام بلند شدم وروبه سامیار گفتم من میرم دستام وبشورم...سری به تایید تکون دادودستاشوروی س

بهداشتی ته سالن بود...آروم آروم به طرفش  جلوترکه رفتم برگشتم وسمت میز نگاه کردم سامیار هنوز داشت نگام میکرد...از پله ها باال رفتم...سرویس

.ازسرویس بیرون اومدم... ازکناردراتاق اولی ...واردسرویس شدم ودستاموشستم وبه موهام دستی کشیدم...صورتم رونگاهی انداختمولباسم رومرتب کردم..رفتم

دیدنش دست طرفم برگشت....باداخل اتاق پرتم کردودروقفل کردوبردمیشدم که دراتاق بازشدودستی دور بازوم گره خوردو منو به داخل اتاق کشیدتابخودم بیام 

 ین!!!!!!!!یرلب باصدایی که خودم هم به زورمیشنیدم صداش زدم:شاهوپام یخ کردوبی رمق شدم ز

بطرفم اومدودستش رودورکمرم حلقه کردبابیجونی سعی کردم   خنده ی شیطانی کردوگفت:نمیتونی از دستم فرارکنی من تورومیخوام حاال به هرروشی...

نبود..من شدن م زورش زیادبود....دست دیگش روپشت سرم گذاشت وصورتش روکم کم جلومیاورد.....بخودم اومدم.. وقت تسلی ازبؽلش بیرون بیام اما

وضی...ازت اینونمیخواستم من اولین بوسه امو باعشق اونی که دوستش دارم میخواستم....تا جای که جون داشتم صدام روباال بردم وفریاد زدم ولم کن ع

ایین نمیره برای همین با وحشت بیزارم.....تونامردی...نامردی....مدام هم تقالمیکردم تابه خواستش نرسه...میدونستم صدای موزیک زیاده وصدای من پ

لبهام رو تو داده بودم تا نتونه س زیاد دست وپا میزدم وسعی میکردم خودم روازش جداکنم..اما زورم نمیرسید...کم آوردم داشتم تسلیم میشدم...رواست

 برای آخرین بارتمام نیروم روجمع کردم وفریاد زدم:خدااااااااااااااا............ببوسه........

 جون گرفتم....نیروگرفتم ودوباره فریاد زدم:سامیارررررر.....توروخداکمکم کن....این ولگدی که به در می کوبید که مدام اسمم روفریادمیزدبا صدای سامیار

 سامیاررررر..مرتیکه دیونه شده...

بی اراده دسش که پشت سرم بودروروی دهنم ورتش دید....ین هم شل شد همینطورکه منو تو بؽل گرفته بود به طرؾ دربرگشت ترس رو میشد توصهدستای شا

 باصدای بلندی دربازشدوباشدت به دیوارخورد....زد....وچندلگد محکم به درصدای سامیار قطع شدگذاشت ومحکم فشارمیداد......

عاازش میترسیدم...ازپشت یقه شاهین رو گرفت سامیارازعصبانیت قرمز شده بودو رگهای گردن وپیشونیش بیرون زده بودازاون مدلهایی شده بودکه من واق

 وخودش نشست روسینش وچپ وراست مشت بودکه به سرو صورتش میزد..... برش گردوند ،ومشتی توی کمرش زدوپرتش کردروزمین

جلوی  پدراممیریخت... اگرپدرام نمیگرفتش وکنارنمیکشیدش مطمئنأشاهین رو میکشت....تموم صورت شاهین خون خالی بودوصورت سامیارعرقی که پایین

خودش رو به شاهین برسونه...شاهین به سختی ولی سامیارکوتاه نمیومدومی خواست سعی میکردکنترلش کنه اده بودومحکم شونه هاشو گرفته بودوسامیارایست

 ازروی زمین بلندشد....سامیارانگشت اشارش روتهدید واربه طرؾ شاهین گرفت وتکون داد....

فرسخیشم ردنمیشی.....کالهت طرفش افتادبرای برداشتنش  مه بهت اخطارمیدم....دفعه سوم مطمئن باش زندت نمیزارم)بافریادگفت(از یکسامیار:این دفعه دو

 نابودت میکنم.....نابود.... گه دوروبردخترعمم ببینمت....نمیای.....وای به حالت....وای به حالت یک باردی

زشده بودوصداش دورگه شده بود.....پدرام مدام سعی میکردآرومش کنه.....شاهین دستی زیربینیش کشیدوخونش انقدر حرص میخوردودادمیزد که صورتش قرم

 نگاهی به دست خونیش انداخت.....سری به باال وپایین به معنی فهمیدن تکون دادو از اتاق بیرون زد....روپاک کردو

هم کنارم روی زمین نشست ومحکم منو توی بؽلش گرفت ومدام میپرسید:خوبی آرام؟؟؟؟اذیتت  من توانم روازدست داده بودم وروی زمین نشسته بودم.....پری

 نکرد؟؟؟؟حالت خوبه؟؟؟؟؟

وپس ر.....سامیارآروم شده بود.....دستی توی موهاش کشیدوپدرام از نگرانیش بؽضم گرفت چقدردوستش دارم مثل خواهر نداشتم زمزمه کردم خوب نیستم

 صورتم نگاه کردوگفت:خوبی آرام؟؟؟؟میخوای بریم خونه؟؟؟؟شست.....سرش روکمی کج کردوبمین نزدوکنارمن روی ز

 واقعادیگه نمیخواستم اونجاباشم همینطورکه اشکام روی صورتم میریخت لب زدم بریم.....

 یسی؟؟؟؟؟؟اوری گفت:آرام...تولدمه نمیخوای وپری بادلخ
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تولدت مبارک....اماباورکن حالم اصال خوب نیست...اینطوری بیشترباعث میشم تولدت خراب بشه...برم صورتش روبوسیدم وباصدای لرزونی گفتم :عزیزم 

 راحت ترم...

.....باهم خندیدیم گفتم حتما حتما گلم به تالفی امشب یک روزدیگه بیایی دونفره جشن بگیریم باؼمی توی صداش گفت:باشه هرطورراحتی...امابایدقول بدی

همه نزدیکی برای من سیدم....دست سامیار دورکمرم حلقه شد...ازاین برخوردتنم داغ شدوخون باسرعت به صورتم هجوم آورد...این ودوباره گونش روبو

 گفت:آماده شو بریم..... .....کمکم کردازجابلندشم.....روبه پدرامعاشق زیادبود نبود

 ...)روبه پدرام(برای شام تشریؾ داشته باشید...پدرام برای شام بمونهآقاریدپری:ا ا ا ا ...آقاسامیار....شماوآرام که نمی مونید....حداقل بزا

دست روی  ندباچشمای گردشده به پری وپدرام نگاه میکردم....پدرام خنده ی نمکی کردودرجواب گفت:حتما لیدی...مگه میشه دعوت شماروردکرد....بعدبالبخ

دوممنونی گفت......سامیاربادستش فشارآرومی به کمرم دادوباهم به طرؾ اتاق کنارپله پری لبهاش روکشداسینه گذاشت وخودش روکمی خم کرد....

بیرون کشیدم پوشیدم وبیرون دیواری  رفتم وپالتووشالم روازکمد هارفتیم.....سامیاربیرون ایستادوبه من اشاره کردکه به داخل برم ولباس عوض کنم.....به اتاق

 ه هامشؽول صحبت بودن....خودم روبهشون رسوندم سامیاربادیدن من حرفش رو قطع کردوروبه من گفت:بریم؟؟؟؟؟اروپدرام وپری روی پلسامی..اومدم..

بیا پری جان قابل شما -درجوابش سری تکون دادم وکنارش ایستادم.....دست توی کیفم بردم وکادویی که برای پری گرفته بودم بیرون آوردم وسمتش گرفتم.....

.....سامیارهم دست توی جیبش بردویک پاکت کوچیک داد دستت دردنکنه....ت روتبریک میگم...پری بسته روازدستم گرفت وگفت:عزیزم رونداره...بازم تولد

 تولدت مبارک.....من ...دست پری وگفت اینم ازطرؾ 

به سمت ما  باعجلهماازبقیه عذرخواهی کردوبعدازخداحافظی به سمت خروجی رفتیم...عموی پری جلوی درایستاده بودوباچندنفرمشؽول صحبت بودبادیدن 

 اومد.....

نوزخیلی برنامه مهرداد:ا ا ا ا .....کجا...کجا...آرام جان شما به قول خودتون مثل خواهر پری هستی اماداری زودترازهمه جشن روترک میکنی....عزیزم ماه

 هات آشنا شدم...اگربمونی حتما شب خوبی خواهیم داشت...داریم....تازه شام هم نخوردی...حاال داری میری به این زودی من تازه با

براش جبران _ممنون....منم از دیدنتون خوشحالم اما متاسفانه کمی کسالت دارم ونمیتونم بمونم...ازپری هم عذرخواهی کردم....درفرصت های بعدی حتما 

 چون واقعا نمی تونم بمونم.... میکنم....شماهم به من خیلی لطؾ دارید امااگراجازه مرخصی بدیدممنون میشم

...دستش رو روی پیشونیش کشیدو گفت هرجورراحتی من بیش ازاین اصرارنمیکنم....امیدوارم بازهم البته درشرایط عمو مهردادسرش روپایین انداخت

اسامیاربیرون زدیم....تمام مدت که بهترشماروببینم....بااین حرؾ دستش روبه سمت من گرفت باسرانگشتام بهش دست دادم وسریع خداحافظی کردم وب

بامهردادصحبت میکردم اصال به سامیارنگاه نمیکردم چون تواین مدت فهمیدم وقتی من با کسی ازجنس مذکرصحبت میکنم سامیاربرزخ میشه اما 

ریموت درماشینوبازکردومن فوری خودم رو جلوتراز سامیارحرکت کردم وخودم روبه ماشین رسوندم...سامیارباچرا؟؟؟؟؟نمیدونم هنوزبرای خودم هم سواله؟؟؟

روبسمت  توش انداختمودرروبستم سامیارهم سوارشدوماشین روپرگازازپارک بیرون آوردوباچنان سرعتی حرکت کردکه صدای جیػ الستیکها بلندشد....صورتم

لی باال بودخودم روبه صندلی چسبوندم وبه طرفش شیشه گرفتم ومشؽول تماشایی شهرتوی شب شدم اما ازگوشه چشم حواسم به سامیار بود....سرعتش خی

 برگشتم...

 توچته؟؟؟؟؟؟چراانقدرتندمیری؟؟؟؟؟)فریادزدم(آروم رانندگی کن!!!!!!-

داشت کمی هم بافریادم ماشین روکنارخیابون کشیدومحکم زدروترمز....چنان محکم که باسررفتم توشیشه وپیشونیم حسابی دردگرفت.....زخم نشدامادردشدیدی 

بود...دلم رم کردباؼیض به سامیار نگاه کردم هنوز به روبرو خیره بود...دیوونه ای حوالش کردم ومشؽول ماساژ پیشونیم شدم... سکوت سنگینی بینمون و

 زکرد...  چند دقیقه ای گذشت وبالخره سامیارلب بامیخواست حرفی بزنم امادوست نداشتم این سکوت رو من بشکنم پس صبرکردم تاخودش حرفی بزنه...

شاید به قول سامیار:چیزی هست که باید بهت بگم.....راستش.....راستش ازهمون روزی که برای عذر خواهی اومدم خونه وتورودیدم ازت خوشم اومد نمیدونم 

هرلحظه ودقیقه احساس میکردم  آرزو مهره مارداری اما بد به دلم نشستی....فکرمیکردم یک هوسی واز سرم می افتی...امااینطور نشد...موقع آموزش گیتار

.دوست نداشتم کسی بیشتر بهت وابسته میشم ومیخوام که داشته باشمت...کم کم کاراتم برام مهم شد...حرؾ زدنات با دیگرون برام زجرآورشد...دوست نداشتم....

دوست مال من باشه...دوست ندارم کسی جز من لمست کنه... بهت نگاه کنه....االن هم دوست ندارم....دیگه صبرم تموم شده...من...من میخوام خنده هات فقط

ره...نمیخوام ندارم هرلحظه یکی بهت ابراز عالقه کنه وبرای بدست آوردنت پا پیش بزاره....میخوام به اسم خودم بکنمت تا هرکی چشمش دنبالته دست بردا

 شی...باید مال من بشی...مال من بیگه درست بشه....میخوام ماجرای امشب تکرار بشه....نمیخوام یک شاهین د

بی   و من اعتراؾ میکنه باتمام ؼرور به حرفاش گوش میکردم...صدای قلبم رو به وضوح میشنیدم....باورم نمیشد این سامیاره که داره به باتعجب

 ....حرفاش که تموم شدبه طرفم برگشت وتوچشمام خیره شد...تفاوتیش
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 و برای مراسم آماده کن...تکرار میکنم باید مال من بشی.....سامیار:فرداباپدرصحبت میکنم خودت ر

 زیر لب زمزمه وار گفتم:باید....باید....اما.....

من زورگووخودخواهم وتوهم باید بااین آدم هنوزجملم روکامل نکرده بودم که حرفم رو بریدوگفت:درست فهمیدی باید...دستی گوشه لبش کشیدو گفت:

 ادت باتمام  وجودبعدهم ازاون لبخندهای دلبرانه زد....زورگوکنار بیای چون میخو

 مم؟؟؟؟؟؟کیتش...دوباره پرسید:جوابت چیه آرادلم قنج رفت واسه این زورگویی واین بایدهاش لذت بردم از حس مال

....سرم رو کیتی که بهم نسبت دادمست شدمازمیم مال وای خدادیگه توان کنترل خودم رونداشتم منی که دیوانه وار عاشقش بودم حاال احساس میکردم توآسمونم

گی......دست پایین انداختم دیگه نمیتونستم نوچشماش خیره بشم...خجالت میکشیدم ..... احساس میکردم گرگرفتم وصورتم قرمز شده...آروم گفتم:هرچی توب

یار...دست چپم رو توی دست راستش گرفت وماشینوبه خواستن سام دورکمرم انداخت وپیشونیم رو بوسید.....داغ شدم.....خیلی بی جنبم....داشتم میسوختم تو

به خونه  حرکت درآورد...دست هردومون روی دنده بود...گاهی محکم دستم روباانگشتاش فشارمیدادومن چه لذتی میبردم ازاین نشانه خواستن.....بالخره

ن شدیم وازپله ها باالرفتیم...دایی خواب بودو چراغ های خونه خاموش بود...فقط چند رسیدیم...ماشین روتوحیاط پارک کردوپیاده شدیم ودرکنارهم وارد ساختمو

به سمت اتاقش دیوارکوب توی پذیرایی وپله ها روشن بود...جلوی در اتاقم هردو ایستادیم...سامیاردستی روی بازوم کشیدوگفت برو بخواب عزیزم...تافرداو

 عوض کردم وروی تخت پریدم وبعداز کمی خوابم برد خواب راحت وآروم......... ...باخوشحالی وارد اتاق شدم لباسهام رورفت

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

 )سامیار(

زکردم وایستادم زیرش وسعی کردم م.....آب سردوباولباسهام رودرآوردم ورفتم توی حموبا عجله به طرؾ اتاقم رفتم وخودم روانداختم تواتاق....درروبستم

داما چیزی م رو عوض کردم.... خیلی درگیرم کره ااعصابم روآروم کنم....این دوماه کارم شده آرامش گرفتن ازدوش آب سرد.....تواین مدت دکوراسیون خون

دفم دوربشم...فقط شبها موقع آموزش میدیدمش امابازم میشدباعث شدازآرام وهش کارهای شرکت وکارهای ناتمام که بایدانجام خوبی ازآب دراومد.....درکنار

البته نه با لمسش ونگاه بلکه با برخوردهای سردوگاهی توجه های زیر سعی میکردم تو همون زمان کم هم کاری کنم که وابستم بشه وتاحدودی هم موفق بودم....

یدن.....من سالهاست این کارمه و با دخترا درتماسم.....البته اونایی که خودشون پوستی من دخترارو میشناسم هرچه مؽرورتروباجذبه ترباشی بیشتر بهت پا م

ازجواب مثبت امشبش معلوم خواستن وگرنه انقدر ؼرور دارم که جلوی هیچ دختری سرخم نکنم...اونان که تشنه ی من میشن واین در موردآرام هم صادقه...

باید فرداکاروتموم ..اگه دنبال انتقام ازاین فسقلیم اول بایدبدستش بیارم...تودست دیگری نمیتونم کاری بکنم....بوداسیرشده.....حاالبایدبقیه ی نقشمو عملی کنم..

ی توی دلم کنم نمیتونم بشینم وببینم هرروزیک مدعی ازراه برسه ومنم ازترس ازدست دادنش حرص بخورم......عجیبه....اماهروقت چشم به چشم میشیم چیز

مشت محکمی به دیوارزدم تاافکارمزاحم ازم دوربشن...نه...نه...نباید کم بیارم...من تشنه ؾ دستم عرق میکنه وگرمیگیرم.....تکون میخوره....ک

ی من سه....این دختربراانتقامم...بایدآروم بشم...من نمیتونم وابسته دخترقاتل مادرم بشم....اون دخترقاتل مادرمه...دستم به خودقاتل نمیرسه به دخترش که میر

تونم خودم رو  حکم خون بس روداره....من شش ماه دیگه باید برم کانادا واونجا باآنادوست زمان دانشجوییم توشرکتی که داره میزنه شریک بشم.....پس نمی

بود وبایدازنگاه کردن به اونها نقطه ضعفم فقط چشماش  ..لبم نشست.. فدای این دختره کنم....همین که انتقامم رو بگیرم میرم.....بااین فکرلبخندی گوشه ی

رفتم بطرؾ تخت وخودم روروش ازحموم بیرون اومدمو های حوله ای روپام کردمم وحوله تن پوشم روپوشیدم وپاپوششیرآب روبستدوری می کردم......

 انداختم...انقدرخسته بودم که بدون هیچ درگیری ذهنی خوابم برد.

حوصلگی ازجابلند شدم به سمت ....بابی م پرده ها روهم نکشیدماب بیدارشدم.....ا ه..ا ه..ا ه...دیشب انقدرخسته بودباتابش شدید نور خورشید روی صورتم از خو

رفتم ودست وصورتم رو شستم وبیرون اومدم....همینطورکه صورتموخشک میکردم رفتم جلوی آیینه...حوله روروی صندلی انداختموسشواروروشن  سرویس

ش وکروات کرم باخطهای قهوه ای وکف کردم وموهام روحالت دادم...تن پوش رودرآوردم ولباسهام روپوشیدم....یک پیرهنه کرم باکت وشلوارقهوه ای سوخته

ساعت مارکم رو به دستم بستم وگوشی وسویچ روهمراه سامسونتم برداشتم وازاتاق به مقصدآشپزخونه بیرون باادکلن مورد عالقم دوش گرفتم....مشکی...

 اومدم....

وواردآشپزخونه شدم....سالمی گفتم ازروی پله ها توی آشپزخونه دیده میشد....پدروآرام داشتن صبحانه میخوردن وآرزو چایی میریخت....ازپله ها پایین اومدم 

لبم  وصندلی کنارآرام که روبروی پدربود روبیرون کشیدمونشستم...آراموپدروآرزوهمزمان باهم جواب سالمم رودادن واین کارشون باعث شدلبخندروی

رو دورلیوان حلقه کردم...سرم روباالگرفتم وباتک سرفه بشینه...سرم روپایین انداختم تاازلبخندم برداشت بدی نکنن...آرزو برام چایی آورد....تشکرکردمودستم 

 ای صدامو صاؾ کردم وروبه پدر گفتم.

 کاری انجام بدید؟؟؟؟؟ مپدر....ازتون یک درخواستی دارم.....میشه برا_

 پدرسرش روباالگرفت وتوچشمام نگاه کردوگفت:بگو..... میشنوم اگه بتونم برات انجام میدم!!!
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 خوام از...ازدواج کنم...البته بااجازه شما...._می....میخوام.....می

.....پدرخودش روجمع و  پدروآرزوباچشمای گرد نگام میکردن وآرام سرش روپایین انداخته بودو لپاش سرخ شده بود...خدایی این دختر چقدرساده وتابل

 وجورکرد....

 یس خاصه.....پدر:خوب....کسی هم در نظرداری.....منظورم ک  

 رنظردارم هم تاحدودی باهاش صحبت کردم....فقط میخوام شمابرام خواستگاری کنیدوبقیه کارهاروانجام بدید..._بله....هم د

وتاپسرسخت پسندم پشیمون نشده  آرام وآرزو بریم برات خواستگاریپدر:خوبه...پس جواب مثبت داده....خب بگوکیه وخونشون کجاست تا همین امروزبا

 کاروتموم کنیم؟؟؟؟؟

 ....یخوادبرید.....راستش....راستش اون....اون دختر....)دستی روی موهام کشیدم ونفسم روپرصدابیرون دادم خیلی گفتنش برام سخته(پوففففففؾ._جایی نم

 بگودیگه باباجان نصؾ جونمون کردی؟؟؟؟؟؟کیه اون دخترپدر:سامیار؟؟

 .....دخترعمم ....هگفتم.....اون دخترآراموتند تند_باشه...باشه....چشمام روبستم 

 و پرسید:چیزی هم بینتون بوده؟؟؟پدرباز چشماش گردشدوبه آرام نگاه کردو دوباره به من وبعدزبونش روروی لبش کشید

روپایین م....وسرم باعجله جواب دادم:نه نه نه....باورکنیدبرای اینکه چیزی پیش نیادبه شماگفتم تابرام آستین باال بزنید چون نمیخوام شرمنده روح عمه بش

م وشرمند ..که هوامو پیش خواهرم داریانداختم...پدرازجاش بلندشدواومدپشت صندلیم ایستادوسرم روتوی آؼوشش گرفتوبوسیدوگفت:ممنون...ممنون

 سامیارچیه؟؟؟؟نکردی....بعدروبه آرام گفت دایی جان نظرتودر مورد

 زم هرچی شماصالح بدونید...شمابزرگترمن هستیدحرؾ شماحرفه منه.آرام همونطورکه سرش تویقه لباسش بود گفت:من مخالفتی ندارم...با

:آرام پدراینباربه سمت آرام رفت ومحکم بازوهاش رودربرگرفت وسرش روبوسه بارون کردو گفت:مبارک عزیزدایی....مبارکت باشه گلم...وروبه من گفت

 مادروپدرش رو سفیدم کنی...روح امیدوارم جلوی خداو ....دستت امانت

بخونه...به  یم،عاقدخبرمیکنم فعال صیؽه عقدروبه آرزوگفت:امشب مهمون داریم جشن که نه یک دورهمی ساده میگیروبلندکردم وگفتم:مطمئن باشیدپدر...ر سرم

ارش بدم...روبه من احترام مادرسامیارومادروپدرآرام تاسال صبرمیکنیم وبعدجشن عقدو عروسی باهم میگیریم.....برای امشب هرچی الزمه بگو تهیه کنم وسف

....بعدروبه آرام گفت باپری تماس بگیروباخانواده برای ساعت هفت دعوتشون کن.... خودتم با هش نیاز داریم وازطرفی رفیق وشریکتهگفت:بگو پدرام هم بیاد ب

دکترتارارودعوت بابتتون راحت میشه....منم پری برو برای امشب لباس وچیزهایی که الزم داری تهیه کن.....امشب شما دوتا بهم محرم بشیدمنم خیالم از

م تا تکون دادم وبعدازپدرمنم کیفم رو برداشتم وباگفتن فعال ازخونه بیرون اومد تماس بگیرید....سری به تایید میکنم...بعد کیفش رو برداشت وگفت کارداشتید

 شب ومراسم خیلی کار داشتم.....

 ...................)آرام(.............

همونطور لیوان چایی به دست خشکش  .چه عجله ای داره دایی....آرزوی وسامیاررفتن...خندم گرفته بود چه خواستگاری عجیب وچه ازدواج عجیبتری...دای

فم زده بودوتکون نمیخورد...یک لحظه نگرانش شدم وصداش زدم اماجوابم رونداد...بلندتر صدازدم....... آرزوووووووو.......تکونی خوردوبه طر

دادم برگشت...چندبارپلک زدوگفت:آرام جان...چی شد..االن آقا سامیارازشما خواستگاری کرد....امشب محرم میشید....پرسروصداآب  دهنم رو قورت 

م سال بلند شدم وخودم رو به تلفن رسوندموبه پری زنگ زدم بوق دوم برداشت: وگفتم:آره...فکرکنم...خودمم هنوز نفهمیدم چطوری شد....ازجا

 حاال نمیشددیرترزنگ بزنی....برخروس...خوبی..بابامن دیشب دیروقت خوابیدم تااین جشن تموم بشه دووسه صبح بود...

 _سالم...مگه تو دانشگاه نداری تالنگ ظهر میخوابی....

ماه  گویا...یادت که نرفته...اواسط بهمنبعد میگی لنگه ظهر...واقعا که...دانشگاهم ندارم...تعطیالت میان ترمه صبحه!!!9ظهر!!!ساعت هنوز پری:لنگ 

 .....تعطیالت....

_ا ....راست میگی...خوب بگذریم زنگ زدم موضوع مهمی روبهت بگم....بعدموضوع روباتمام جزئیات براش توضیح دادمودعوت امشب روهم بهش 

 ی جیػ پری گوشم کرشدم....گفتم....ازصدا
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 سامیارگیرته....معلوم بود.....واییییییی....خیلی خوشحالم آرامییییی جونم.......دیونه.....میدونستم....میدونستم....پری:آراممممممم......مبارکه...مبارکه..

مادرومادربزرگش ی  توی دستش بود باجیػ جیػ داشت برا ازذوق زدن پری خندم گرفت....دختره خل وچل چه سروصدایی راه انداخته بودوهمینطور که گوشی

 میخوام... بالت باهم بریم خرید برای شب لباسباصدای بلند گفتم پری بعد تعریؾ کن تایک ساعت دیگه میام دنتعریؾ میکردوصدای تبریک اوناهم میومد.......

 پری باذوق:باشه...باشه...منم باید لباس بخرم...منتظرتم....

انداختم وبه طرؾ اتاقم رفتم تاآماده  چرااینطوری کرد....شونه ای باال به گوشی نگاه کردم....دختره ی معیوب حافظی گوشی رو قطع کرد....باتعجببدون خدا

 بشم وباپری بریم خرید..

رمز اندازه کافی قیک آرایش ساده که شامل ریمل ورژصورتی ویک خط چشم بودوچون هوا سردبود رژگونه نزدم توهوای سردگونه هام به 

بایک جوراب شلواری مشکی پشمی پوشیدم.....کیؾ مشکیم روکه بندبلندی داره روکج وتاباالی زانومه که دوریقش خزداره میشد.....پالتوزرشکی فیت تنم،

جلوی دربوتای مشکیم که تا زیر زانومه رو که هنوز مبهوت بود،آشپزخونه رفتم بعدازخداحافظی ازآرزوانداختم روشونم....موبایلم روتوکیفم انداختم....به طرؾ 

برای اولین تاکسی که دیدم دست بلندکردم وآدرس خونه پری رودادم....سرکوچه پیاده شدم وبه پری زنگ زدم که پوشیدموازخونه بیرون زدم.....

 ی اومدتوخیابون چنان بؽلم کردوفشارم دادکه صدام دراومد..بیادمنتظرم.....اسرارکردکه برم خونشون اماگفتم وقت نداریم ودیرمیشه...بالخره بعدازنیم ساعت پر

 _ا ه.....ا ه...پری دیونه....زشته وسط خیابون....همه دارن نگامون میکنن...

 پری:ببخشید...دست خودم نیست خیلی ذوق کردم...خیلی برات خوشحالم خواهری...

 ..._ممنون...امیدوارم توهم یک روزی به اون چیزی که میخوای برسی.

 پری:منظورت عشقم دیگه؟؟؟؟)باچشمک(مطمئن باش عزیزم...شک نکن...

وآدرس پاساژی که اون شب باسامیاررفتیم رو دادم...خدایی جای شیک وباکالسی بودولباس های مارک وزیبایی داشت...اهل ییه....تاکسی گرفتیماین چه پررو

توکارتم پول بود.....باپری تموم  روشکر به لطؾ دایی به اندازه کافیخودم....خدااین چیزا نبودم اما امشب دوست داشتم سنگ تموم بزارم برای 

نباتی خرید که کمرش پهن ساتن بودخودلباس هم جنس لمه براق بودباآستین های بلند حریر...خیلی قشنگ پاساژرودورزدیم....پری یک لباس عروسکی 

دیدم که خیلی به دلم نشست.....دست پری روگرفتم وباهم رفتیم  پشت ویترین یک مؽازه پیرهن بلند..بود...خیلی بهش میومد...دوباره باپری مشؽول گشتن شدیم.

ته تاروی زانو مؽازه وخواستم سایز من از اون مدل روبرام بیارن....پیرهن روگرفتم ورفتم توی پرو....یک لباس گلبهی که سه تیکه بود...قسمت زیریک دکلتو

دامن پرچین بلند میخوردکه باکمرپهنش روی لباس بسته میشدوقسمت آخریک کت گیپورکه روش میخوردو تماما  روش کار شده از جنس ساتن بود...روش یک 

دی....خودم هم بود....پری پشت درصدام زد...دروبراش بازکردم..وقتی منو دید چند دقیقه خیره من بودبعد تکونی به خودش دادوجلوتراومدوگفت دختر محشر ش

امون باگل سرهای ست لباسهاوکمی لوازم آرایش وعطروادکلن هم اومدبرای همین خریدمش...باپری چرخ دیگه ای زدیموکفش ست لباس هخیلی خوشم 

وکوفته یک ماشین  نزدیک دوبودازپاساژبیرون اومدیم...ازپری خواستم امروزو کنارمن باشه اونم بعد از هماهنگی بامامانش قبول کرد...باهم خستهخریدیم...

سرمیز دستامونوشستیم ورفتیم وبه خونه برگشتیم.....توی خونه بوی ؼذایی که آرزودرست کرده بود مستمون کرد....خریدهاروکنارآشپزخونه گذاشتیم  وگ

آشپزخونه سبدهای نشستیم...آرزو برامون ؼذاکشیدوماباولع خوردیم...ؼیرازآرزودوتا خانم دیگه هم اومده بودن تا بهش توکارها برای امشب کمک کنن...کنار

 میوه بودوروی کانترآشپزخونه چندجعبه بزرگ شیرینی....با صدای پری ازجستجو چشم برداشتم.

 رواندازبرانداز میکنی؟؟؟کلی کارداریم. پری:آرام...نهارتو خوردی پاشوبریم دیگه!!!!نشستی چی

 _باشه...من خوردم پاشوبریم...

وباعجله به اتاقم رفتیم....خداروشکربرای تولد پری که دیروزبودرفتم آرایشگاه واالن فقط بایدسروصورتم رو ازآرزوتشکرکردیم...پاکتهای خریدو برداشتیم 

تم.....گوشیموروی ساعت پنج کوک کردم وبا پری روی تخت دراز کشیدیم هنوز ساعت سه ونیم بودپس درست میکردم واحتیاجی به اصالح واپیالسیون نداش

بگیریم....ازخستگی زیاد زودخوابمون برد.....باصدای گوشی ازجا بلندشدم وبه سمت حموم رفتم...پری هنوز خواب بود...یک وقت داشتیم تا خستگیمون رو

رفتم ...دوش نیم ساعتی گرفتم حولم روپوشیدم وبیرون اومدم....پری روی تخت نشسته بود....بادیدن من سالم کردویک حوله ازمن گرفتورفت دوش بگیره

وموهاش احوله دستی کوچک آب موهام روگرفتموبعدهم خوب سشوار کشیدم تاکامال خشک بشن....کارم که تموم شدپری ازحموم بیرون اومدجلوی آیینه وب

به لطؾ مامان از آرایشگری سردرمیاورد....آخه مثل من پری هم من هم لباس دکلته زیرپیرهنم روپوشیدم.......روخشک کردوبعدپیرهن عروسکیش روپوشید

بازدرست کردم چون یقه نها باهم به مامان کمک میکردیم.....من با بابلیس پایین موهام روفرهای درشت زدم....پشت سرپری ایستادم وموهاش رومدل تابستو

مشؽول کرم  ریختم دورش.... پریباالی سرش بوکل کردم وبقیه روآزاد موهاش روبابابلیس فرریززدمو...لباسش باز بودومیخواست باموهاش کمی پوشیده بشه.

جلوی موهام ن شد...موهای خودم روازدوطرؾ سرم بافت درشت تانصفه زدم واز پشت بهم رسوندموبستم....گل سری که خریدم روی کش بستم....زد
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ن برای ریختم کنارصورتم تاروی گونه هام میرسید زیبا شده بود....کرم زدموآرایش کردم...من برای پری خط چشم کشیدم واوطرؾ سشوارکردم وروی

وقرمز بودوترکیب آرایش پری طالیی ومشکی بود... خط چشم پهنی که پری برام کشیده بودزیبایی چشمام روچندبرابرکرده  من...آرایش من ترکیب صورتی

میخیم رو های پاشنه کفش بود...ساعت هفت بودکه پری کامل حاضرشد...خیلی خوشکل شده بود....به من هم تو بستن کمردامن کمک کردوکتم روهم پوشیدم....

 شیدم....پری ازروی تخت بلندشد.پو

 پری:میرم پایین هرکی اومدباگوشیم بهت اس میدم....تاوقتی نگفتم ازاتاق بیرون نیایی ها... 

 _باشه...برو..حواست باشه....نری پایین ازمن یادت بره ها....

 ته...پری:باشه....نگران نباش...یکم هم استرست روکم کن...چهرت بهم ریخ

 _باشه...باشه توبرو.

...ادکلن زدم وحریربلندگلبهی که دورش باطالیی دوخته شده بودروروی سرم پری رفت ومن هم سعی کردم با کارهای ناتموم خودم روسرگرم کنم

همه چی اوکی بود...استرسم راضی بودم.....زیباترنشون میداد....خیلی ازآرایشم حجیم ترانداختم...دوباره لباس وآرایشم روتوی آینه چک کردم رژ قرمزلبهام رو

روی اتاق ازاین وربه اون ور.....صدای گوشیم بلند شد..اس ام اس پری بودبرای همین شروع کردم به راه رفتن توی  زیادبودوهرکاری میکردم آروم نمیشدم

  بازش کردم...تخت نشستم و

 پری:دایت بایک خانم جذاب وزیبا اومدن...

 کترتاراست...دایی گفت میارتش...این داییم هم کم شیطون نیستا....دوباره صدای گوشیم....پری:مامان ومامان بزرگ وعموم هم اومدن.....لبخندزدم...حتماد

ه اس خبری از پری نشدکم کم داشتم نگران میشدم که دوبارنیم ساعت بعدمیده براکارهای پلیسی...کاراگاهیه برا خودش...تا چه گزارش گری این پری...جون

 .اومدلبخندی زدموبازش کردم 

 پری:آقاآرش وآقاپدرام هم اومدن......

.پری:بالخره داماد بابا چراپدرام تنها اومده...پس سامیار چی شد...خدایا چه استرسی گرفتم...دست وپام به وضوح میلرزیدویخ کرده بود....دوباره اس اومد..ای 

 بیاوببین...میگم آرام پشیمون نیستی...اگه شدی بگو من داوطلبم... اومد..نمیدونی چه کرده المصب....تیکه ای شده

 دخترم انقدرهیزمیشه؟؟؟ی هیز...براش زدم:چشماتودرویش کن،اخمام روتوهم کشیدم..ای پر

 درجوابم زد:داییت فرستادش بیاددنبالت...آماده باش...

ی آینه خودم روچک کردم....خوب بودم....صدای دربلندشدوپشتش صدای گوشی رو گذاشتم رو عسلی کنارتخت وازروی تخت بلند شدم...دوباره جلو

 سامیار:آرام...آرام جان...

که خط های مشکی براق  دودیفیدباکت وشلوارآروم به سمت دررفتم ودرروباز کردم.....واو.....سامیارواقعا  جذاب ونفس گیرشده بود...پیرهن س

واقعا چشم برداشتن ازش سخت بود...نگاهی به و کج سشوارکرده بودوچندتارش روی صورتش ریخته بودموهاش ر...کروات مشکی باخط های نقره ای داشت

مرم حلقه روی لبهام مکث کردوباصدای بم وآرومی گفت:زیباشدی بانو....سرم روپایین انداختم ولبم روبه زیر دندون کشیدم....دستش رودورکپام کردوبعدسرتا

تکون دادم....باهم ازپله ها پایین اومدیم وبه طرؾ پذیرایی رفتیم...همه نشسته بودن...بادیدن ماازجابلندشدن..... ازهمون جا  سری به تاییدکردوگرفت...بریم؟؟؟

روک امامهربان وموهای ای پرازچین وچ تویک نگاه زنی مسن باچهره....وتبریک گفتمادربزرگ پری باهام روبوسی کردوع به احوالپرسی کردم....اول شر

میرسه....بعدی پاش سفیدکه مدل مردونه کوتاه شده ومرتبه....بایک بلوز سبزپسته ای که دوریقه ش نواروپولک دوزی شده ودامن مشکی که بلندیش تاروی مچ 

ده دور  گردنش ریخته....آرایش مالیمی داره ساله باموهای شرابی که مدل کپ زده وسشوارش55مادر پری بود....باهم روبوسی کردیم....مادرپری زنی تقریبا

....عموی پری کت وشلوارسفیدباپیراهن آبی وکروات بعدباعمومهرداددست دادمواحوالپرسی کردم شیده که روش کاردسته... ویک کت ودامن بادمجونی پو

آرزو محکم توی بؽلش فشارم ..بعداز اون آرزووآرش بودن...اون هم تبریک گفت.سفیدبراق پوشیده بودوموهاش روبه زیبایی به طرؾ باال سشوارکرده بود....

...باآرش دست دادم....آرش هم عروسکی وخوش حالت بودمدل  بارنگ موهاش ست کرده بود....موهاشزیتونی که داد...اون هم زیبا شده بودباپیرهن راسته 

باهم . موهاشم تقریبا مدل موی سامیار بودفقط کمی کوتاه تر.....بعدی پدرام بودیک کت وشلوارنقره ای همراه پیراهن خاکستری وکروات نقره ای پوشیده بود...

رهن سفیدویک جین مشکی ویک پاپیون زرشکی روی یقه پیرهن وموهای یرام چه کرده بود....کت تک اسپرت زرشکی وپواووووو....پد...دست دادیم

 د....بااین لباس ها واون موهای کوتاه وصورت اصالح شده کم سن تردیده میشد...دایی یک دست کتداییم محشرشده بوکنارپدرام دایی ایستاده بود....باالرفته....

بادیدن دایی خودم رو تو بؽلش انداختم وتوی گوشش وشلوارطوسی باخط های مشکی پوشیده بودویک پیراهن کرم وکروات طوسی با خط های براق نقره ای....
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الؾ جهت من چرخوند وباانگشت ...بؽض گلوم روگرفت واشک توچشمم نشست....دایی سرم روبوسیدوسرش روبرخزمزمه کردم...جای باباومامانم خالیه.

بابه چشمهاش روفشرد...فهمیدم داره گریه میکنه...سعی میکردم اشکم رومهار کنم تا بیرون نریزه....دستی روی شونم نشست...برگشتم به شصت وس

چشمهایی کشیده ودرشت وموهای عسلی که خیلی زیبا سشوارشده گونه هاوچونه ای برجسته ولبهای قلوه ای وصورت کشیده..  با بلند طرفش....زنی قد

دمپا پوشیده بودهمراه یک آرایش مات که یخی یک شونیزسفیدویک شلوارجین  ..... ای زیباوخواستنی داشت ...واقعا چهرهبودوروی شونه هاش ریخته بود

باسهیل یک ....دست دیگش روروی دستم گذاشت وگفت:سالم....دکتر تارا هستم...مهسا تارا.....میخورد سال بهش39یا38ریبا،تقجذابیتش رو چندبرابرکرده بود

 توبیمارستان سهیل کارمیکنم......ومتخصص زنانم جورایی همکارم.....

پیرمردی با موهای را روبوسی کردم....نفربعدی عاقدبود...به سختی بؽضم روپس زدم وگفتم:ازآشناییتون خوش وقتم....ازبؽل دایی بیرون اومدم وبادکتر تا

سالمی کردم وکنارسامیارروی مبل دونفره نشستم... دایی وعاقدوآرش کمی باهم صحبت کردن...پری ای آروم که ناخواسته ازش آرامش میگیری.... سفیدوچهره

 دستش زدم وگفتم:هووووی....خوردی پسرمردمو!!!!!رومبل تکی کنارمن نشسته بودچشم ازپدرام برنمیداشت...بادست آروم پشت 

 پری:پسرمردم کیه؟؟؟؟دوست پسرمه...دوست دارم نگاش کنم.....

یعنی کی دیدیش که دوست پسرت شده...توگوشش گفتم:خجالت بکش...توتره خیره سر خجالت نمیکشه...باصدای خفه ای دختوپ شد....دوست پسر؟؟؟ چشمام قد

 چی؟؟؟؟

 ولدم بهم پیشنهادداد یک مدت باهم دوست باشیم...بعدهم اگر شدازدواج...پری:دیشب توجشن ت

     بسته شد...سامیارهم که عمیق تو فکربودبه خودش اومد.... دهنم اومدم حرفی بزنم که باصدای عاقد

 طبه عقدروجاری میکنم....عاقد:خوب بااجازه همگی شروع میکنم...اول شرایط ضمن عقدومقدار مهریه روبرای عروس وداماد میخونم وبعدخ

ویک سرویس جواهرمیشدرواعالم ویک ویال توشمال مهریم که شامل یک جلدکالم هللا مجیدیک آینه وشمعدان عاقدشروع کردبه توضیح بعضی مسائل وبعدهم 

 فت:عروس رفته گل بیاره......خطبه روخوند....دکترتارا وآرزو روی سرم تورسفیدی گرفته بودن وپری قند میسابید....دفعه اول پری گکردوبعد 

دایی ازجابلندشدویک دفه دوم گفت:عروس رفته گالب بیاره....دفعه سوم تااومدم دهن بازکنم بازپری گفت:عروس زیرلفظی میخواد....کفری شدم از دستش....

 جهبه بزرگ آبی نفتی روی پام گذاشت....شرمنده نگاهش کردم...لبخندی بهم زدونشست...

 م......بنده وکیلم......عاقد:عروس خان

 ....بله...بدون فوت وقت وباعجله که پری چیزدیگه ای نگه گفتم:بااجازه ازروح پدرومادرم...وبااجازه از دایی عزیزم

ه روش تک لقه زیبای طال سفیدی کسامیارحهمه کؾ زدن وتبریک گفتن....بعدازمن نوبت سامیاربودعاقدازاون هم بله روگرفت وهمه دوباره دست زدن......

دایی به ای هم روی دستم زدکه باعث شداز خجالت سرخ بشم....چقدراین پسر بی پرواست....ه توی انگشتم کردوبوسو بود به شکل قلب نگین بزرگ وبراقی

ده بودم...بعد من سامیارهم زن توعمرم انقد امضا یکجایییییی........وای نوبت به امضاها رسید....طرفم اومدو صورتم روبوسید ومحکم تو بؽلش فشارم داد....

دست داد...دایی وسامیارهم  جابلند شد....روبه آرش گفت بقیه کارهاروباشما هماهنگ میکنم....آرش سری تکون دادو ازجابلندشدباعاقددفترروامضا کرد...عاقداز

نمیشد...سندپاساژی بودکه  کاؼذ روگرفتم باورم...کادوی عروسیتهادندوعاقدرفت....دایی کاؼذی روبروم گرفت وگفت:آرام جان قابل تورو نداره این باعاقددست د

                   .....به دایی نگاه کردم وگفتم:ولی....دایی این.........دایی نزاشت حرفم تموم بشه .....   دایی گفته بودسهم ارثیه ی مامانه 

                 اگرمیارن!!!!!!                دایی:اماواگرنداریم...گفتم کادو.....کادورونه پس میدن نه اما و

ال دوکارگری که از صبح اومده بودن حالبخندی زدم وتشکرکردم......بقیه هم کادوهاشون رودادن وجالب بودکه همگی سکه گرفته بودن ازهمگی تشکرکردم....

                                                    مشؽول پذیرایی از مهمونا بودن.....

 من سرم رو پایین انداخته بودم وازگوشه چشم سامیاررونگاه میکردموفکرمیکردم که چی شد؟

واییییییی..حاال بایدجلوش چطوری باشم محرمیم اما من هنوزازش خجالت میکشم....باصدای پدرام از چطورشدکه به یک روزازتمام دنیابه من محرمترشد...

 یدم......فکربیرون اومدم وبه طرفش چرخ

 من ازت بزرگتر بودم ها...بعدهم زدزیرخنده....ادت باشه سرعقدازمن اجازه نگرفتی پدرام:زن داداش....ی
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این پری خانم هم که ول کن همینطوری پدرم دراومد تابله گفت...ن زنده ومرده هم اجازه میگرفت.......اونجوری بایدازیک گرداررررسامیار:بیصدابا....بزرگتر

 ما دوتا بود تاشب هم جواب بله رونمیگرفتم....ظه یک جا میفرستادش....به شد هرلحنبو

بااین حرؾ سامیارپذیرایی ازصدای خنده منفجرشد...پشت چشمی برای سامیار نازک کردم وگفتم:توعجولی من چه کنم....سامیارکنارگوشم زمزمه 

 ده....ن اظب به خودت باش که عجلم کاردستتکرد:آره...خیلی عجولم...امشب مو

ندون کشیدم تا خودم رو کنترل ازحرفش خون به صورتم هجوم آوردوسرخ شدم وازگرمای نفسش که به گوشم میخوردتنم مور مور شد...لبم رو زیر د

 ه....من ازاین بی جنبه ترم.......ا  کنم

 یاس....ی هرکه طاووس خواهدجورهندوستان کشد.....اینطورتا اومدید گفتید سالم...ماهم بگیم بردارببر؟؟؟؟نه برادرمن  پری:پس چی؟؟؟انتظار داشتید

کردوبانگاه خیره به پری گفت:شما زبون هم داری؟؟؟؟ فکرمیکردم فقط زیبایی شما بینظیره ولی بایداعتراؾ کنم زبونت سامیارسرش رو کج کردو چشماشوریز

 بیشتراززیباییت به چشم میاد.

 رخ شد.....پدرام دردفاع ازپری روبه سامیارکرد.....پری سرش رو پایین انداخت وصورتش ازخجالت س

 ری به ناموس مردم نگاه میکنی؟؟؟؟اموس نداپدرام:هویییی.....تومگه خودت ن

س یک جورایی خواهرزن بنده میشن....اینکه من راجع به خواهرزنم نظربدم ربطی به ناموپری خانم سامیار:بشین بینم....ناموس مردم تااونجا که من خبردارم 

 کسی نداره....

 .....ناموس بندست جورایی پدرام:ا ا ا ا ....پس خبرنداری.....ایشون ازاین به بعدیک

 میکنم پدرام.... ؟بیچارتاخواهرزنم نقشه کشیدی؟؟سامیار:ازکی تا حاال.....ببینم بر

ی ...دم درارتباط باشیم تابااخالق های هم آشنا بشیم واگرشد.پدرام:درجوابت باید عرض کنم از دیشب بااجازه عموجون ومادرعزیزش قراربراین شدتامدتی باه

 ......دی دی دیری

همه ازدست کل کالی پدرام وسامیارمیخندیدند...وقت من وسامیار شکه به پدرام وعموی پری نگاه کردیم که بالبخند عموی پری پی به واقعیت ماجرابردیم.....

 ی برای اینکه آرزوخسته نشه ازبیرون ؼذاسفارش داده بود.....شام بودوآرزو همه روسرمیزشام دعوت کرد...دای

 .بعدازصرؾ شام همه بازتوی پذیرایی جمع شدن ومشؽول گفتگوشدن....کمی که گذشت خانواده پری ازجابلندشدن وهمه به احترامشون ایستادیم....

 استراحت کنن..عمومهرداد:بااجازتون رفع زحمت کنیم...عروس خانم وآقادامادهم خستن بهتره 

 دایی:لطؾ کردین تشریؾ آوردین....سرفرازمون کردین....

فتن پری عمومهردادبادایی وسامیاروآرش دست دادوخداحافظی کردبامن وآرزوهم خداحافظی کرد.... بامادرومادربزرگ وپری هم خداحافظی کردم....بعدازر

 وخانوادش،آرش ازجابلند شد وبه پدرام اشاره کرد...

 ام بهتره ماهم رفع زحمت کنیم...آرش:آقاپدر

 پدرام:شما رفع زحمت کن...بنده رفع رحمت میکنم....

 صبح باید بری شرکت من نمیام..درجریانی که....وچشمکی به پدرام زد... سامیار:پاشو...پاشوپدرام شرت کم....بروخونتون

 رم به لطؾ آقاداماد.....پدرام:ای خدا.....کارم دراومدپاشوآرش داداش بریم خونه که صبح کلی کاردا

 آرش قهقه ای زدوازجابلندشد...

 آرش:آقابااجازتون مامرخص بشیم....شب خوبی بود...خوشبخت بشن...

 دایی:زحمت کشیدی آرش جان....آرزوهم ببر..باقی کارهاباشه برای فردا امروز خیلی خسته شده...
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 ...خوشبخت بشن....بااجازه...رده براش ببرم،شام نخومن میرم آقا رحیم تو خونه تنهاستآرزو:ممنون آقا...

،دکترتاراهم قصدرفتن کرد...هرچی اصرارکردیم که شب پیش ماباشه قبول نکردوبعداز آرش وپدرام بعدازرفتن آرزو هم به خونه سرایداری ته حیاط رفت...

 خسته شدم....دایی هم ازجابلندشد... روی مبل ولو شدم واقعا  از گرفتن دستمزدشون رفتن....خداحافظی با ما رفت،کارگرهاهم بعد

هم به اتاقش رفت.سامیارازروی مبل بلند شدوگفت:میخوام برم بیرون کمی دایی:بچه ها منم میرم بخوابم خیلی خستم.....شب خوش...بعدبه طرؾ پله هاوازاونجا

 هوابخورم توهم میایی؟؟؟؟؟

 باهم بریم..لبخندی به روش زدم :اگرکمی صبرکنی من برم لباس گرم بپوشم 

 سامیارکتش رودرآوردوروی شونه های من انداخت:فکرکنم این گرمت کنه زیاد بیرون نمیمونیم..

گرمای دستش تمام تنم رو داغ ....دستموتوی دستش گرفت وباهم به حیاط رفتیم ...کتش بوی عطرش رومیدادوباروح وروانم بازی میکردسری به تاییدتکون دادم

روشن کرد...چنان ب رفت....بادست اشاره کردکه روش بشینم...خودش هم کنارم نشست...سیگاری ازجیب پیرهنش بیرون آوردو مستقیم به طرؾ تاکرد...

عمیق به سیگارش پک میزدانگارکه داشت آتش درونش رابادودسیگارش خاموش میکرد....سیگارش که تمام شدوخاموشش کردبه طرؾ من چرخیدونگاهم 

.. سریع سرم روپایین انداختم وانگشتاموتوهم کردموچشمم روروشون ثابت کردم تادوباره هرزنره.....سامیار باتک سرفه ای روکه روش بودؼافلگیرکرد..

 صداش روصاؾ کردوشروع به صحبت کرد.

صدای منوبشنوی....ازمن حرؾ منوببینی....محرم ترکرده....ازاین به بعدتوفقط باید نزدیکتروم خونده شدمن وتوروازهرکس تودنیابه  سامیار:خطبه ای که بین ما 

وای صحبت شنوی کنی....من ازدوچیزبیزارم دروغ وخیانت.... هرکاری انجام میدی بایدمنو درجریان بزاری...هرجامیری به من اطالع بدی....باهرکس میخ

نداریم....من نمیتونم تحمل ،شگاهی....این همکاره... نه،نه کنی زیر نظرمن باشه....باجنس مذکردرارتباط نباشی...نمیدونم...این همکالسی....این هم دان

ی سگ کنم....هیچ تضمینی هم درقبال عکس العملم نمیدم.....سعی کن منو عصبانی نکنی...چون هم زندگی به توزهرمیشه هم به من....بترس ازاون رو

 من....بامن کناربیا.

من دوستش دارم...عاشقشم...بعد داره منو یگه؟حالش خوبه؟ایناچه حرفایین که میزنه؟مگه اسیرگرفته؟باچشمای گردودهن بازبهش نگاه میکردم...این چی داره م

دقه هم میرن اون تهدید میکنه؟؟؟اونم شبی که بهم محرم شدیم وبهترین شبمون بایدباشه؟چرااینطوری میگه؟همه توهمچین شبی بهم ابراز عالقه میکنن وقربون ص

 نه؟؟چراااااا؟؟؟؟؟وقت این داره منو تهدیدمیک

 سامیارنگاهی به من کردازجابلندشدوادامه داد:من اتمام حجت کردم که بعدبهانه نداشته باشی...االن هم خستمه میرم بخوابم...شب خوش.....

....منوبگودل به کی بدون اینکه منتظرجواب باشه یا بمن نگاه کنه راهش روگرفت ورفت توی خونه....ازعصبانیت قرمز شده بودم...واااای...واااای

تپیدومحکم به سینم میکوبیدو متوقؾ کنم...اما نمیشدباتمام حرفاش...باتمام  میبستم...محکم بامشت به تخت سینم زدم تاقلبی روکه داشت به عشق سامیار

وچنان رفتارمیکنه که احساس میکنم  هسردیهاش بازبا هرتپشش سامیارو فریادمیزد...اشک صورتم روشست وپایین ریخت....اصالدرکش نمیکنم...گاهی عاشق

باجسمی که ازدرموندگی  نباشم نیست....ولی بعضی اوقات رفتاری داره که مطمئن میشم منونمیبینه.....خدایا این دوگانگیش داره منو ازپادرمیاره....ازجا بلندشدم

روبه تخت رسوندم درحالی که کت سامیاررومحکم توبؽلم میفشردم  میلرزید به طرؾ اتاقم رفتم....باورودبه اتاق احساس کردم دنیادورسرم میچرخه خودم

 چشماموروهم گذاشتم وبه عالم خواب پناه بردم...

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

 )سامیار(

مسخرس اگربخوام زندگیم روبا کسی شریک بشم...من به تنهایی کاملم ونیازبه کسی .ازکارم راضیم..بایدحرفام روبهش میزدم....من اونوبرای زندگی نمیخوام..

م مهمه....این انتقام ندارم...عقدش کردم که ازدستم نره...اگه باکس دیگه ای ازدواج میکردیااسم کسی روش میومد دیگه نمیتونستم انتقام مادرم رو بگیرم...برا

میشم....اما دیگه خیلی داره طوالنی میشه وحوصلم سرمیره... میخواستم تا چهلم مادرم کاروتموم کنم اما حمایتهای روم برام مهمه....حس میکنم بااین کارآ

 پدر....اوففففؾ....اوففففؾ....

ارفته بود...کم مونده رام واقعا دیدنی بود....حال کردم پسر...خوب زدم تو برجکش....وختموروی تخت درازکشیدم....قیافه آته سیگارم روازپنجره بیرون اندا

 بشه...طوری که دیگه نشه جمعش کرد....... بوداشکش دربیاد...همینه...همینه...راحش اینه... باید خورد

 ...وتپشش باال میرهه آرام که میرسم بی قراری میکنه ....بقلبم سنگینهاما....امافکری مشکل ندارم ازلحاظ 
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قلبم...نگاه آرام که گاهی حس میکنم تمام اراده ام رومیگیره وطلسمم میکنه...جدالی شده بین مؽزوقلبم...مؽزم میگه کارم این برام بده...من اینونمیخوام تپش های 

 رم دنبال نقشه ام...درسته وقلبم میگه راهم اشتباهه....دوست ندارم به حرؾ دلم گوش بدم برای همین سعی میکنم بهش اهمیت ندم.....خیلی کاردارم ازفردابایدب

دیروزایمیل زدکه میخوادشرکت بزنه ودنبال شریک خوب آنا وپدرام برام موندن..... کارو تموم کنم وبرم کاناداپیش آنا.....ازهم دانشگاهیام آنابایدسریعتر

وگرفتن انتقامم میرم..بااین ومطمئن میگرده....بهم پیشنهادشراکت داد.. گفتم بایدفکراموبکنم...کمی کارهم دارم که بایدانجام بدم....بعدازاتمام کارام 

 فکرچشماموروهم گذاشتموخوابیدم.

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

....دوباره مردمتاهلم یک ماه ازازدواجمون میگذره ومن یکماهه یک.بود..6:30با صدای آالرم گوشیم ازخواب بیدارشدم...نگاهی به ساعت انداختم...هنوزساعت

جالبه خانم ازفکرم لبخندی روی لبم نشست.....آرام تختم روگرم میکرد.......امابدم نمی یومد اگرشبها تاهل کجا بوده پتوروروی خودم کشیدم.....ای بابا....

خواستم تاعروسی باهم مثل قبل باشیم تاحریم مون حفظ  االهللا...مجبورشدم به پدرم به دروغ بگم مننوبه حساب نمیاره دختره...الاله ازهمون شب ناراحته وم

بهش که میرسم قلبم بدآالرم میده...این برای من زنگ  رم تعلق خاطر بهش پیداکنم...جدیداخودم هم اینطوری راضیم...دوست ندابشه اینطوری راحتتریم....

نه....مثل اینکه خواب ازسرم عی میکنم بروزندم اما ازداخل عذاب میکشم....صب پیداکردم بااینکه سخطره...مخصوصا ازوقتی به اسمم شده بی دلیل روش تع

گوشه ی اتاقم نشستم ولپ تاپم  ه دست وصورتم زدم....روی مبلپریده که فکرای خنده داربه سرم میزنه...ازجابلندشدم...به طرؾ سرویس بهداشتی رفتم وآبی ب

ردم...هفته ی پیش ایمیلش رو هک کردم...خیلی دقت کردم وکارکردم تا جوری هک کنم که متوجه روبازکردم....ایمیل آرام روبازکردم ودوباره مرورک

روز م ببره...تواین دونشه...البته خنگ ترازاین حرفاست ولی بازم احتیاط شرط عقله...نبایدازخودم ردواثری باقی بزارم .....نمیخوام کسی جزخودم پی به انتقام

 اما قبل ازرفتنش یک ایمیل زده بود ....باعموش رفته آلمان....ازاالن تابعدعید ایمیل جدید نداشت....پری که

ونامزدیش بایاشاریک مهمونی بالماسکه  .نازی به مناسبت افتتاح شرکتشون تو ترکیهباعموم میرم آلمان... پری:سالم آرام جان.....من تادوروزدیگهایمیل 

ی حساسه میترسم گرفته...خیلی دلم میخواست شرکت کنم اما نیستم که برم...توروهم دعوت کرده...گفت دعوتنامه روبرات ایمیل میکنه....نازی رومیشناسی خیل

رودافاش.ناگه هردونریم دلخوربشه...تازه مارو به عنوان بهترین دوستاش به یاشار معرفی کرده.. رفته شمال ویالی باباش،کال  گران حضورشاهین نباش اون باد 

 آرام جان لطفا بروازطرؾ من هم بهش تبریک بگو...آرام جونممممم....آبروداری کن لطفا..لطفا... دوستت دارم عشقم.نازی بخاطرمادعوتش نکرد.

...همین برای من بعدی هم دعوتنامه بود که مکان وزمان رواعالم کرده بودپوزخندی به کلمه عشقمش زدم...همون مگرعشق یکی مثل خودش باشه...ایمیل 

فته پس آرام کافی بود بهترین موقعیت....آخرهفته جشن بالماسکه....باید ببینم منم درجریان میزاره یا نه...برنامه شیفت پدرروچک کردم...آخرهفته شی

ج به بهانه رسیدگی به پرونده های شرکتمون که اونجاست...اینطوری موقعیت بهتری برای نقشم تنهاست....برای خودم برنامه ریختم که آخرهفته روبرم کر

رو  بره درست میشه...پدرام هم که از دوری پری وؼم مادرش مثل آدمهای بی حواس مدام دورخودش میچرخه...برای خالصی ازفکروخیال گفتم یک هفته ای 

لپ تاپ رو خاموش کردم اعالم میکردصبحانه حاضره، بهترین موقعیت رو برای خودم درست کردم...باصدای آرزوکه.....برای بستن قردادهای اولیه باآناکانادا 

رونشون میدادبه طرؾ کمدرفتم ولباسام روبیرون کشیدم وروی تخت گذاشتم وبه طرؾ حموم رفتم...بعدازیک دوش سبک بیرون 8وبه ساعت نگاه کردم...

 نکه همه کارهام رو کردم سویچ وموبایل وکیفم روبرداشتم وازاتاق بیرون زدم....اومدم ولباس پوشیدموبعدازای

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

 )آرام(

ردآشپزخونه شدوسالم میز صبحانه نشسته بودم وآروم آروم چاییم رومیخوردم...دایی هم درحین خوندن روزنامه صبحانه میخورد....سامیاروا پشت

شدیم وتهدیدم داد...آرزوودایی هم زمان جوابش رودادن...من هم برای اینکه اونا نفهمن باهم مشکل داریم زیرلبی جوابش رودادم.....ازشبی که بهم محرم 

 یی گفت.کردوا راجیؾ تحویلم داد تاامروزبرام همون سامیارپسردایی بداخالقمه....سامیارکمی ازچاییش روخوردوروبه دا

سربزنم...کلید آپارتمان روبهم بدید....مجبورم شب اونجاباشم...کارم کمی طول رکت اونجاوشرکامون سامیار:پدر....من آخرهفته بایدبرم کرج تابه ش

 میکشه...روزبعدبرمیگردم...

 دایی:باشه پسرم مشکلی نیست...فقط بهتره آرام روهم باخودت ببری که تنها نباشی...

به پشتش زد...سرفش آروم گرفت ولی چشماش ازشدت سرفه پراشک شده اددایی باعجله ازجاش بلندشدوچندضربه ه گلوش پریدوبه سرفه افتسامیارچایی ب

 بود...آرزودستی روی پیشانیش کشیدوگفت:مادرمواظب باش،کشتیمون....خندم گرفت اماسعی کردم جلوش روبگیرم تادچارسوءتفاهم نشن....

ارم ونجاخیلی کاردارم...کلیدروهم فقط برای خواب میخوام...تاشب نمیتونم برم خونه اونوقت آرام اونجا تنهامیمونه...منم درست نمیتونم به کسامیار:نه پدر...من ا

 برسم چون مدام توفکرتنها بودنشم....اینجا بازآرزو هست خیالم راحته....
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 پری هم نیست.... عدازظهرتاصبح روزبعدنیستم فکرکنم آرام حسابی تنها میشه مخصوصأ کهازب....دایی:هرجورخودتون صالح میدونید...امامنم آخرهفته شیفتم

م بااون خط ونشونی که نگاهی به دایی انداختم...میدونستم دلواپس تنهایی منه...امامن اگرسامیارهم پیشنهادمیدادباهاش نمیرفتم...همینم مونده باهاش تنها باش

 وجواب دادم.کشید....روبه دایی مهربونم کردم 

 ون زنگ میزنم...._دایی جان نگران من نباشید...من توخونم خیالتون راحت باشه...باآرامش به کارهاتون برسید...بچه که نیستم..اگرکاری هم داشتم حتما بهت

آرزوکمک کردم وبعدبه اتاقم رفتم ویک  کمی به دایی سری به تاییدتکون دادوازجابلندشدورفت...بعدهم سامیاربلندشدکیفش روبرداشت ورفت....بعدازرفتنشون

بعدسراغ گوشیم رفتم وعکس ایمیل برای پری زدم که دراولین فرصت بامن تماس تصویری بگیره چون دلم خیلی براش تنگ شده ومیخوام بدونم چکارمیکنه...

شناختم میگفتم حتما نامزدشه...خل دیگه...کاراش مثل بچه هایی که برام فرستاده بودرودیدم...خدایا دختره دیونه طوری باعموش عکس گرفته بودکه اگرنمی 

عکس هاروبرای های پنج سالست...نمیدونم کی قراربزرگ بشه وجدی به زندگی فکرکنه...اصال این پدرام دیونه عاشق چی این شده؟؟؟؟اوه...اوه...فکرکن این 

 پری نیست... پدرام هم بفرسته....چه حسرتی بخوره که چرااون جای عموی

رزو تنها ؼذا خوردیم...دایی دلم نمی خوادعقب بیفتم.. ظهرمن وآرفتم وسرم روبااونهاگرم کردم....درسته دانشگاه نمیرم اما بعدازاون به سراغ کتابهای درسیم 

ماسکه ای که نازی دعوتم کرده بعدازنهارکمی تلوزیون تماشاکردم وحوالی ساعت چهارلباس پوشیدم ورفتم خرید...برای جشن بالشیفت بودوسامیارهم نیومد....

رفتم برام تازگی لباس مناسب ندارم....بااینکه هنوزراجب این موضوع باکسی صحبت نکردم امابرای رفتن به جشن اشتیاق زیادی دارم...تابحال به چنین جشنی ن

اشه کمی هم بسوزونمش...اصال دلم نمی خواست بره آلمان داره...چون پری هم نمی تونه بره بیشترتمایل دارم برم وبرای پری تعریؾ کنم..البته بدجنسی نب

ل پری ویک جورایی ازش دلخورم ودوست دارم یک طوری تالفی کنم....اگربه دایی وسامیاربگم بی شک مخالفت میکنن ومن هم نمی تونم برای آب کردن د

شدم وازفروشنده که خانمی بودباآرایش ؼلیظ خواستم ازهمون لباس  هرطورشده میرم...یک لباس طالیی بلند چشمم روگرفت...داخل حرفی داشته باشم...پس

...فیت تنم بود....یک پیرهن زیروروکه زیریش یکراسته سایزمن بهم بده وقتی لباس روبهم دادباخوشحالی به اتاق پرو رفتم ولباس روپوشیدم..فوق العاده بود

یقه سه سانتی بلندتاروی پام که تماما دست دوزی شده بودوتوی تن  ربدوشامه طالییبود....روش هم یک  ن حلقه ای تاروی زانوازجنس ساتن کشآستی

آوردم وبعدازپوشیدن لباسام ازاتاق بیرون اومدم...هزینش روپرداخت کردم وکیسه پالستیکی حاوی لباس رو  آستینهای بلندوگشاد....ازتنم بیرونمیدرخشیدبا

فت کفش پاشنه میخی بارنگ طالیی براق خریدم ویک بالماسکه طالیی که باالش چندتا پرزردرنگ بعدازکمی جستجو یک جبرداشتم وبیرون اومدم...

سالمی دادم وبه بود......بعدازخریدیک دربست گرفتم ورفتم خونه حسابی خسته شدم ازبس توی پاساژاراه رفتم...واردخونه که شدم آرزوروتوی آشپزخونه دیدم 

...نمیدونم چرااسرارداشتم به این مهمانی برم اون جاسازی کردم که به چشم نیاد...بقیه وسائل روته کمدگذاشتم ی لباسای دیگهم... لباسوتوی کمدم البالاتاقم رفت

ام شه میخوام نشون بدم خودم میتونم ازپس کارام بربیشایدهم به جبران حرفهای اون شبهم بدون اطالع سامیار...شاید میخواستم تالفی این یک هفته رودربیارم 

صورتیم روباشلوارجذب سفیدم پوشیدم موهام روبازکردم وشونه زدم یک تل صورتی هم به سرم زدم وازاتاق  ...بلوزچسب آستین کوتاه  وخوب وبدرو میشناسم

سامیارجواب سالمم رو ...بیرون اومدم...دایی وسامیارهم اومده بودن وتوی آشپزخونه سرمیزنشسته بودن...سالم دادم وپشت میز نشستم آرزو داشت شام میاورد.

 ندادامادایی گرم وپرشور جواب داد.

اره که دستت دایی:سالم به روی ماهت عروس گلم....خوبی...کم پیدایی نمی بینیمت....خسته نمیشی انقدرتواتاق میشینی..پوسیدی عزیزم...البته مقصرسامی

 رونمیگیره ببره بیرون...شما مثال توعقدین ها...

 کارم زیاده وسرم شلوؼه...همین که کارم سبک بشه ازخجالتش درمیام....سامیار:االن کمی 

لکی هم دلم قرص لبخندی زدوبعدچشمکی حوالم کرد...میدونستم جلوی دایی اینجوری رفتار میکنه تادایی متوجه دلخوریمون ازهم نشه..اما...اماباهمین توجه ا

توجه ایش داره دیونم میکنه...نمیدونم کسی که دم از عاشقی میزد چطوربامحرم شدنمون اینطور  میشدوبراش ضعؾ میرفت...واقعا عاشقشم ودوستش دارم...بی

کاش محرم نمیشدیم تا مثل قبل دوستم میداشت وبهم توجه میکرد.....بی حواس داشتم به سامیارخیره نگاه میکردم وتوفکربودم ....بامشتی سردو بی روح شد...

وی قلبم گذاشتم...سامیار نیش خندی زدوبالبخندکجی گفت شامت سرد شد....سرم روپایین انداختم ومشؽول خوردن که روی میززدتوجام پریدم ودست ر

ارچیزی بعدازشام دایی وسامیاربه اتاقشون رفتن ومن بعدازکمی کمک به آرزو به اتاقم رفتم...به آرزوسپرده بودم ازبیرون رفتن من به دایی وسامیشدم...

یدم وبه دوروزدیگه فکرکردم ....برای رفتن به مهمونی برنامه چیدم ودل نگران این بودم که حرفی نزد...روی تخت دراز کش ازبعدازظهرورفتن من،اونهم نگه

 مشکلی برام پیش نیاد...انقدر فکر کردم نفهمیدم کی خوابم برد....

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

م برای همین دوروزمثل بادگذشت وامروزروزی که سامیارداره میره کرج...من تواتاقم بیداربودم وصداشون رو میشنیدم.... اما میلی به بیرون رفتن نداشت

 مد گوش تیز کردم تا بشنوم چی میگن....نیومدم...صدای صحبت دایی وسامیارمیو ازتوی تخت بیرون

 ...داری میری؟؟؟؟ازآرام خداحافظی نمیکنی؟؟؟بعددلخورمیشه...دایی:سامیارجان
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 سامیار:خوابه...دلم نیومد بیدارش کنم...بعدباهاش تماس می گیرم....

 دایی:باشه...به سالمت مراقب به خودت باش....

 سامیار:خداحافظ پدر...خداحافظ آرزو ...

 آرزو:خداحافظ مادر....خداپشت وپناهت پسرم...

شدوبعد ازخونه بیرون زد....بارفتنش دلم  سانتافه سفیدش زدم...سامیارو دیدم که سوارلند شدم وکنار پنجره رفتم وگوشه پرده روآروم کنار ازتوی تخت ب

ی دونم من  نمدوروزه باید تحمل کنم.... ...اما حاال...برام کافی بودمش ددی اما همین که هرصبح وشب میگرفت...بؽض توگلوم نشست..درست ازهم جدا بودیم 

ش نسبت بهش که انقدر دوستش دارم چرا و  م روعوض میکنم وکاری میکنم که بیشترازمن عاشق بشه.. باصدای درازفکربیرون بی تفاوت بودم...وقتی برگرده ر 

 نشست...صدام زد...ب  تخت باالپایین شدن تخت فهمیدم کسی ل،با وخودم روبه خواب زدم..  اومدم وبه سرعت پریدم توی تختم وپتوروکشیدم تازیرگردنم

 شی....پاشوباهم صبحونه بخوریم....زدلم...نفس دایی...نمیخوای بیداردایی:آرام...عزی

شاددایی نوازش گونه دست روی موهام میکشیدو این به من حس آرامش میداد...ازمحبتهای دایی یک حس خوبی پیدامیکردم....چشمام روبازکردم وبه صورت 

 خندی بهم زدو گفت:صبح قشنگت بخیر عزیزم...پاشوتنبل خانم...شوهرت رفت وتو هنوزتوعالم خوابی....نگاه کردم...دایی لب

 بایدوانمودمیکردم که ناراحتم...برای همین اخمام رو تو هم کشیدم ولبهام روجلودادم وبالحن دلخوری گفتم...

 ه چطوردلش اومد؟؟؟آخ_ا ا ا ا ....دایی...چرابیدارم نکرد...بدون خداحافظی ازمن رفت....

 داره شیطونک....دایی:عزیزم....گفتم بیدارت کنم اماسامیارگفت توخسته ای وخوابی اونم که دوروزه برمیگرده....نمیخواست اذیتت کنه..معلومه خیلی دوستت 

همونطورکه داشت بیرون میرفت گفت  دم وبطرؾ سرویس رفتم داییریهای دایی زدم وازروی تخت بلند شبعدباصدای بلند خندید...پوزخندی به خوش باو

ازدستشویی بیرون اومدم وجلوی اینه ایستادم...موهام روشونه سرمیز منتظرتم...سری براش تکون دادم وداخل سرویس رفتم وآبی به دست وصورتم زدم.....

شال نمیندازم ولباسام هم بازترمیپوشم...بیشترتاپ وشلوارک دستی به لباسم کشیدم وبه طرؾ آشپزخونه رفتم.....این مدتی که به سامیارمحرم شدم دیگه زدم.....

 ..شاید مشکل داره؟؟؟میداد...کم کم دارم به سامیارشک میکنم.شایداگرمرد دیگه ای بودعکس العملی نشون میپوشم....بااین حال بازم به چشم سامیارنمیام...

 همینطورتوفکربودم که باصدای دایی شونه هام باال پرید...

 نم جواب نمیدی؟؟؟چراهرچی صدات میکراممممممم؟؟؟خوبی؟؟؟چرازل زدی به میز؟؟؟دایی:آ

 باخنده گفتم:ببخشید.......عاشقی دیگه.......

 صدای بلندخندیدومنوآرزوهم ازخنده دایی خندیدیم...پشت میز نشستم...آرزوبرام چایی ریخت وگذاشت جلوم....بعدخودش هم نشست ومشؽول خوردندایی با

میزسبزی ....بعداز صبحانه دایی به پذیرایی رفت تاتلویزیون ببینه...منوآرزوهم باهم توآشپزخونه مشؽول نظافت وتهیه نهاربودیم....همینطورکه سرصبحانه شد

 روزه خونه نمیبینمش؟؟؟پاک میکردم برای قرمه سبزی ازآرزوپرسیدم:آرزو خبری ازرحیم آقا نیست چند

ه کنن...به باغ ها هم باید رسیدگی بشه تابرای بهارآماده بشن....صبح زود میره زمستونه...بایدزمین ها روبرای کشت آمادآرزو:آره عزیزم...نیستش....آخرهای 

 وسرشب خسته میادومیخوابه...آقاتمام زمینها وباغ هاشون روبه رحیم سپرده...انصافن اون هم کوتاهی نمیکنه.....

 آرزو گفتم:مردپرتالشیه...ازپشتکارش خوشم میاد....          گوشه لبم رو به دندون کشیدم وبعدازکمی روبه 

به گذاشتم و آرزوباتکان دادن سرتاییدکردوسبزی هاروبردبشوره....من هم دستاموشستم ودوتا چایی برای خودم ودایی ریختم...یک پیش دستی میوه کنارسینی

به...این چایی خوردن  ستش رودورشونه هام حلقه کردومنوتوی اؼوشش فشردوگفت:بهطرؾ پذیرایی رفتم....کناردایی نشستم...دایی بادیدنم لبخندی زدود

ب قرمزبزرگی داره...چاییه آرام نشان...ازحرؾ دایی خنده روی لبام نشست...دایی چاییش رومینوشیدوتلوزیون تماشا میکرد...من هم مشؽول پوست گرفتن سی

بکه خبرتماشا میکرد..منم سرم رو با سیب گرم کردم که صدای زنگ تلفن بلند شد...آرزو به طرؾ که توی پیش دستی بود شدم...دایی طبق معمول داشت ش

تش افتاده تلفن رفت وجواب داد...هنوزچندثانیه نگذشته بود که صدای شیونش بلند شد....منودایی هراسون ازجابلند شدیم وبه طرفش رفتیم...گوشی ازدس

تلفن هق گریه میکرد....دایی گوشی روبرداشت..گویا هنوزکسی پشت خط بود که دایی مشؽول صحبت با بودوخودش هم سرخورده بودروی زمین وهق

شت وروبه شد....من هم سعی میکردم آرزو روآروم کنم وبفهمم جریان چیه....اماباهق هق های آرزو چیزی دستگیرم نشد...دایی گوشی تلفن رو سرجاش گذا

 .آرزو گفت:پاشو آماده شوباهم بریم...
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 به من هم بگید چی شده؟؟؟ _دایی نمیخوایید

 بیمارستان خودمون.... دایی:متاسفانه رحیم توجاده تصادؾ کرده...انتقالش دادن به بیمارستان باید بریم ازنزدیک ببینم چی شده بعدهم انتقالش بدم به

 _پس صبرکنید من هم آماده بشم بیام شاید بتونم کمکتون کنم؟؟؟؟؟

 عزیزم...تو خونه باش..اگرسامیارزنگ بزنه کسی خونه نباشه نگران میشه....بعد هم تواینجا باشی من خیالم راحت تره....دایی:نه 

 آرزو:آره آرام جان ؼذاروگازه..بیزحمت مراقب باش....شایدتا ظهر اومدیم...

گفت وباعجله باآرزو ازخونه بیرون رفتن...سوار ماشین شدن ودایی باچنان  باقیافه ای گرفته بهشون نگاه کردم گفتم باشه پس منو بی خبرنزارید..دایی باشه ای

 .....یػ الستیک هاش دستم رو با ترس روی گوشهام گذاشتمسرعتی رفت که از صدای ج

قلش کردن بیمارستان ساعت چهار بود که دایی زنگ زدو گفت متاسفانه شدت تصادؾ زیاد بوده وآقا رحیم به سرش ضربه خورده وهنوز بیهوشه....اما منت

ه وتا صبح خودشون...دایی زمزمه وارگفت آرام براش دعاکن..دعاکن عزیز دایی.....بعدهم گفت بیمارستان میمونه چون تا یک ساعت دیگه شیفتش شروع میش

چشمی گفتم وگوشی رو قطع کردم....حالم گرفته روقفل کنم وازخونه بیرون نرم واگر مشکلی داشتم باهاش تماس بگیرم....  د باشه....به من هم تاکید کرددرهابای

..استرس تمام وجودمو گرفته بودشاید چون کسی رو درجریان نزاشتم...اماخوب مگه چی شده بود اما چاره ای نداشتم به پری قول دادم به جشن نازی برم.

...حسابی ..به طرؾ اتاقم رفتم لباساموروی تخت گذاشتم وبه حموم رفتممیخواست بشه...یک مهمونی دوستانه ونازی هم قابل اطمینان...بااین فکرانرژی گرفتم

بود....موهام رو خوب سشوار کردم انقدرکه لخت 5:30خودم رو سابیدم وشستم...ازتمیزی برق میزدم...تن پوشم روپوشیدموازحموم بیرون اومدم ...ساعت 

م پشت گوشم.....ست مشکی لباس زیرم رو پوشیدم.....بعدهم دکلته لباشم شالقی شد....جلوی موهاموروی پیشونیم کج کردم وادامه اش روداد

ام روپوشیدم....مشؽول آرایش شدم...موژهام روحسابی ریمل زدم تاپرپشت بشه...یک خط چشم کلفت دور چشمم کشیدم....سایه طالیی مشکی زدم..چشم

به طرؾ لباسام رفتم...شنل لبام برجسته شده بود...برای خودم بوسه ای فرستادم وواقعازیبا ووحشی شد...رژگونه آجری براق زدم همراه رژلب مسی حسابی 

اه اول پاهام لخت رولباس روگذاشتم توی کیفم اونجا تنم کنم چون خیلی بلند بود... یک جوراب شلواری رنگ پا پوشیدم..بااینکه ضخیم بود امابخاطررنگش درنگ

رو هم توی کیؾ گذاشتم تا اونجا ببندم....پالتوی کرمم همراه باشال کرمم که روش پولک های طالیی دوخته شده بود دیده میشدواین  بنظرم خوب بود...بالماسکم 

یگه میاد...به ساعت نگاه سرم کردم....کفشامو پاکردم وکیفم رو برداشتمواز اتاق بیرون اومدم...به آژانس زنگ زدم وماشین خواستم...گفتن تا نیم ساعت د

..تلفن خونه رو روی گوشیم دایور کردم که ود....جشن ساعت هفت شروع میشد...باید کمی عجله میکردم اما اگرکمی دیرهم میرسیدم مهم نبود.ب6:30کردم...

ی جشن بداگرکسی زنگ زد جواب بدم... دوست نداشتم حتی دایی بفهمه کجا رفتم....میترسیدم فکربدی راجع به من بکنن....پری خیالم رو راحت کرد که 

دم وآدرس ویالی نیست...اما بازهم ازبرخورددایی وسامیارمیترسیدم...با صدای بوق ماشین درهای خونه رو قفل کردم واز خونه بیرون اومدم....سوار ماشین ش

م وکمی خودم روجلو کشیدم باتوقؾ ماشین تکیه ام رو ازپشتی صندلی گرفتنازی رو به راننده دادم وبه پشتی صندلی  تکیه دادم وبه بیرون خیره شدم......

زمستونه وهوازودتاریک میشه.....توتاریکی کوچه نگاهی به خونه های اطراؾ واطراؾ رو نگاهی انداختم.....پول تاکسی رو پرداخت کردم وپیاده شدم.....

که عکس های دوره اکردم.....دربزرگ مشکی روپیدانداختم وپالک هارو چک کردم....خونه های بزرگی بودن وفاصله هاشون ازهم زیاد بود بالخره خونشون 

 هخامنش بارنگ طالیی روش خود نمایی میکرد...زنگ روفشردم...در بدون سوال وجواب باز شداین یعنی اینکه منو میبینن...

توی یکی از اونها نشسته  ی بزرگ باچند آالچیق که گوشه کنارش بودوچند نفریوارد خونه شدم...حیاط بزرگی داشت...حیاط نبود باغ بود یک باغ ویال

خیلی به بودن....ازمسیری که باآجرهای رنگی سنگ فرش شده بود به طرؾ ورودی رفتم....نازی شادو خرم بایک لباس تنگ وکوتاه قرمزوآرایش ؼلیظی که 

یکی پوشیده بودوماسک نقره ای ساده ای که کت وشلوارسفید شهمراه پسرجوونی وبالماسکه قرمز براق که زیبایی چشماش رو دوبرابر کرده بودصورتش میومد

من رو درآؼوش کشیدباخنده همدیگه رو بوسیدیم واحوالپرسی کناردرایستاده بودن....بادیدن من دستاش رو به طرفین باز کردوکه با کرواتش ست کرده بود

 جوون هم احوالپرسی کردم وروبه نازی گفتم.مردکردیم....با اون 

 ؟جان معرفی نمیکنی؟؟؟؟ _نازی

  جوون درازکرد:نامزد عزیزم یاشار...عشق منه....یاشاردستش رو دورکمرنازی حلقه کردو اون رو بخودش فشردو گفت:نازی جانمردنازی دست به طرؾ 

دم وبا تعجب گفتم باصدای بلندخندید..نازی هم زدزیزخنده...نگاهی به نازی کر؟؟!!!آرام خانم دوست اینترنتی ؟؟؟یشون همون دوستتن که تعریفش رو میکردی ا

نازی درحالی که ازخنده زیاداشک توی چشماش جمع شده بودروبه من گفت عزیزم....تواین مدت که دانشگاه نمیومدی ومن با اینترنت وایمیل  دوست اینترنتی؟؟

زی شدی....لبخندی زدم وباطعنه گفتم:جلبکی ازبس ندیدمت قیافت داشت ازیادم میرفت وواقعا تبدیل به دوست مجام این اسمو روت گذاشتم،باهات درارتباط بود

 دوستاش رو فراموش نمیگنه؟؟؟ نازی جون..جلبک...بس حافظت ضعیفه...وگرنه کسی تو چهارماه

 !!!!!ه منو توحافظش داره معجزه ستیاشارباخنده:اینوخوب اومدی حافظه نداره....همین ک

 ....نازی اخم ظریفی کردوباتحکیم صداش زد:یاشاررررررررررررررر
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 ..یاشار دستاش رو به حالت تسلیم باالبرد:ببخشیدعزیزم....شوخی بود...به هرحال خوش اومدی آرام جان...امیدوارم توجشن مابهت خوش بگذره..

 راحت باش....بعدبیاازخودت پذیرایی کن...آرام جان ؼریبی نکن....اینجا رو خونه خودت بدون و نازی:خوش اومدی عزیز دلم برو باال لباسات رو عوض کن

 _ممنون با اجازه ....

بود باال ...منم از پله هایی که روبروم و دربرگرفته بود راحت باشی گفت وباهم به طرؾ بقیه مهمونهای تازه واردرفتن،اوری درحالی که دست یاشارناز

سفیدوصورتی بود رنگ شادو دلبازی داشت...یک پنجره بزرگ رفتم...باال یک راهرو بود با چندین اتاق...دراتاق اول روباز کردم وواردش شدم....دیزاینش 

ط اتاق سرتاسری که با پرده حریره صورتی مالیم پوشیده شده بود....سمت راست کمد دیواری ومیز آینه که تو دیوارکارشده بود..تخت سفیددونفره وس

...پالتومودرآوردم وتوی کمدآویزون کردم....شنل لباسم روپوشیدم بودباروتختی صورتی کم حال...سمت چپ هم یک دربودکه فکرکنم سرویس بهداشتی بود

ه نازی روهم کیفم رو توی کمد کنار پالتوم گذاشتم..هدیلماسکه طالییم روروی صورتم زدم....جلوی آینه رفتم ورژم روتمدید کردم..موبایلم رودستم گرفتم واوب

ز پله ها پایین رفتم....روبروی پله ها راهرو باریکی بود که به سالن میخورد....نازی ویاشارهنوز بود برداشتم...ازاتاق بیرون زدم واکه یک گردن بند ظریؾ 

 طرفم اومد....ستاده بودن....نازی با دیدن من بکنار درورودی برای استقبال از مهموناشون ای

....یک تیکه خوب به من رحم میکردی امشب باوجود تو من به چشم نمیامنازی:واییییی.....دختر چقدرزیباشدی.....بااین ماسک واون چشمات....ا ه ا ه....آرام 

 جواهرشدی...امشب مراقب به خودت باش حسابی دل میبری ..

 _لطؾ داری نازی جون....

قط پری باخبربودکه کسی چیزی ندونه....ف هیچ کدوم از بچه های دانشگاه خبر نداشتن...خودم خواستم تا برگزاری مراسمازی ازازدواجم خبرنداشت درکل ن

 گفتم به کسی نگه اونم نگفت....یاشاربطرفم اومد..

 چشمای افسونگری دارید؟؟؟؟ یاشار:واو...چه بانوی زیبایی....ببخشید بانو تا بحال کسی بهتون گفته

 نازی:یاشاررررررررررر....

 یاشار:خانومی....برادرانه گفتم...حقیقت محضه...

وبعدازکسب اجازه ازراهرو گذشتم وواردسالن شدم.....به محض ورود چشمام چارتا شد....آه از نهادم دراومد.....این چی بود لبخندی زدم واز هردو تشکرکردم 

صدای موسیقی کرکننده بودبااینکه بیرون اصال دیگه...پری ذلیل نمونی.....این چه جشنی بود گفتی بیام...ای که بی یاشار نشی نازی بااین جشن اجق وجقت.....

روبروم سالن بزرگی بودبانورپردازی فوق العاده زیباکه ناخداگاه به خلسه شیرینی دا نمیومداماداخل ازصدای بلندپرده گوشت به لرزه میافتاد...ص

فری ن سالن پراز میز وصندلیهای چیده شده بودوروی هرمیزمیوه وشیرینی بود....وسط سالن روبرای رقصنده هاخالی گذاشته بودندوچندمیبردت.....

چه دختروپسرداشتن توحلق هم میرقصیدن....سربعضی ازمیزها هم دختروپسرهای جوون نشسته بودن وعشق بازی میکردن...وایی ...وایی....من اینجا 

.سمت چپ میز سمت راست باربزرگی بود باانواع نوشیدنی ها...میکنم....روم نمیشدبرگردم میدونستم نازی دلخور میشه...دوباره سالن روبراندازکردم....

به طرؾ میز هدایا رفتم وکادوروتوی سبدی که رو میز بودوتوش نامزدی زیبایی تزئین شده بودوکنارش میزبزرگی که پربود ازهدایای رنگ وارنگ...

گاهی انداختم به ساعت گوشیم نپرازپاکت های جورواجوربودگذاشتم...میزنامزدیش خیلی شیک وچشمگیربودبرای همین چندتا سلفی باهاش انداختم...

نوشیدنی ها رفتم....بادقت ووسواس یک لیوان شربت آلبالو برداشتم...هزارباربوکشیدموبانوک زبون میزبه طرؾ  بود...نفسی از سرآسودگی کشیدم و7:30هنوز

...هنوز به میز نرسیده نم وکمی آروم بشمتابشی که شربته برداشتم وبه سمت یکی از میزها رفتم مزه کردم که چیزدیگه ای نباشه....بعدازاینکه خیالم راحت شد

ای ازلباسم ریخت...خودم هم داشتم به زمین میافتادم که دستای قدرتمندی  کفش وگوشه ربت آلبالوازدستم افتادورویدم که یک چیزی محکم بهم خورد....شبو

ربلندکردم...روبروم مردی قدبلندبااندامی ورزیده بود....ریشوسبیل دورکمرم حلقه شدوجلوی افتادنم رو گرفت...قلبم تند میزد..اعصابم حسابی بهم ریخت... س

راهن سفیدوکرواتی باخطهای سفیدومشکی...به چشماش نگاه کردم بالماسکه یبلندو عجیبش مانع دیدن لبهاش میشد.... کت بلندمشکی وشلوارمشکی همراه یک پ

نگ چشماش مشکی بود یک مشکی عجیب....با صداش به خودم اومدم ومتوجه شدم مشکی زده بودتقریبا نصؾ صورت مخصوصا بینیش روپوشونده بودامار

یزد...آهنگ صداش آشنا زمان زیادی دارم نگاهش میکنم...خودموجمع وجورکردم وازش فاصله گرفتم....صداش هم عجیب بود انگار داشت با دهن پرحرؾ م

قبول دارم...چون لباسم وضعش لوی چشمت رو ببین...گند زدی به لباسم...البته اؼراق کردم مختی صداش عجیب بود....باعصبانیت بهش توپیدم....جبود...اما ز

م همین که کارم تموم شدوسرم روباال آوردم دستی رو دیدم که دؽول پاک کردن لباس وکفشم شوم گرفت...باؼیض ازدستش گرفتم ومشخیلی بدنبود...دستمالی جل

نوشیدنی....همون مرد عجیب بود که برام نوشیدنی آورده بود...نگرفتم وبا عصبانیت گفتم خودم میرم بر میدارم...امادوباره جلوم درازشده وتوش یک لیوان 

 بااون صدای عجیب ودلهره آورش گفت بابت عذرخواهیه... باشک بهش نگاه کردم...دستمودرازکردم وجام روازش گرفتم وپرسیدم.

 نمیادازاین چیزا...._ازاون ؼیرمجازاکه نیست؟؟؟؟؟خوشم 
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باال انداخت ورفت....نفسم رومحکم بیرون دادم...خدایا این کی بود دیگه به سمت یکی از میزها رفتم وپشتش  ابم روندادفقط باحالت بانمکی سرش روجو

اشارهم اون وسط توبؽل هم بودن...یک پخش میشدو دختروپسرها درآؼوش هم میرقصیدن...نازی وی ست رقص ونگاه میکردم...آهنگ مالیمینشستم.....داشتم پی

لحظه به صمیمیتشون حسودیم شد...هنوزنامزدبودن واینطورتوبؽل هم بودن...ولی من وسامیاربااینکه عقدهم بودیم فرسنگ ها باهم فاصله 

نه چندان بلند موهای مدل جوجه  ؼر اندام...قدکشیده شدن صندلی ازفکربیرون اومدم وبه صندلی کنارم نگاه کردم... پسری البا صدای  شتیم.....توفکربودم...دا

.... لبخند تیؽی....بارنگهای عجیب وؼریب...ماسک سفیدوقرمز...کنارم روی صندلی نشسته بود....چشمای سبزش آدم ویادقاتل های فیلمهای جنایی مینداخت

 گفتم.....با صدای بلندکجی روی لبش بود...توی جام راست نشستم ورو به پسره 

 مری بود؟؟؟ایید؟؟؟_بفرما

 ؟؟قصیدن روبه من میدن؟:میخواستم ببینم لیدی افتخاریک دورراون هم برای اینکه صداش روبشنوم همونطور بلندجواب داد

 بااخم وؼیض جواب دادم:نخیر....اشتباه اومدید....سرمیز دیگه دنبال پارتنر بگردید....بنده اهلش نیستم.....

 نزنیمون....دعوی نداره بگو نمیرقصم......تحفه....پسر:خیل خوب بابا 

جواب داده بودم که بیچاره گرخیدوازسرمیز بلند شد....ازحرص وعصبانیت زبونم به حلقم  ندلم میخواست جوابش روبدم اماترجیح دادم باهاش کل کل نکنم...چنا

فهمیدم تازه گلو ومعدم سوخت دادم....وقتی از گلوم پایین رفت،مم خوردم وقورت وبه لبم چسبوندم ویک نفس بدون اینکه طعمش رو بفه...نوشیدنیمچسبیده بود

...به خودم دلداری دادم با ت کردمی که برای اولین بار خوردم....وحشچه گندی خوردم...ترسیدم...خیلی ترسیدم....تومهمونی که کسی رو نمیشناختم.....بانوشیدن

 .....                          یدنیمو چک کردم...مه کردم:من که نوش...باخودم زمزم از پیک بزرگتره که...ای خدایک پیک چیزی نمیشه...نگاهی به لیوان کرد

نوشیدنی دیگه ای برام آورد.....لعنت به من....لعنت...نبایدازش میگرفتم....الاقل نباید میخوردم.....احساس کردم گرمم ا یادم اومد اون مرد که بهم خورد،ام

....ترسیده ...چشم چرخودم تا نازی روپیداکنم وازش کمک بخوام اما هرچه نگاه کردم ندیدمش...دیگه چشمام هم داشت تارمیدید...ضربان قلبم باال رفته بودشده.

..یعنی انقدربدنم ضعیؾ اصال برام قابل قبول نبود با کمی نوشیدنی به این روز بیفتم..از جام بلند شدم وازسالن خارج شدم....به طرؾ پله ها رفتم....

طرؾ تخت  ک قدم بهمیرفت...ی میخواستم پالتوم وبپوشم وبرم خونه...ازپله ها باال رفتم ووارد اتاق شدم....پاهام سنگین شدن....سرم شدید گیجوحساسه....

 ه دستی بین زمین وآسمون گرفتم.....داشتم سقوط میکردم کبرداشتم اما تعادل نداشتم

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

ایه ای ازیک فقط س ارروی چشمام بود...صورتش رو نمی دیدم...اله ای تبرگشتم...چشمام درست نمیدید....ه قوی ومحکم دورکمرم حلقه شد...به طرفشدستی 

ی بهم میداد....بی دلیل میخندیدم....صداش رو انگار از دوردست میشنیدم....کنار گوشم اش توی صورتم پخش میشدوحس لذت بخشگرمای نفسمیدیدم....مرد

وست واستخونم نفوذ ....احساس گرما می کردم.....احساس لذت تاپیکرداما من دور میشنیدم....میفهمیدم امازمان ومکان رو درک نمیکردمزمزمه م

مؽزم هنگ کرده بود....مثل آدمی که توی خلع ؟؟؟شد .......اما درک نمیکردم چیهتوی گوشم اکو می شدم...آتش میگرفتم....صدای ناله ایمیکرد....گرم می

ده کارهایی میکردم که نمیفهمیدم.....صدای جیػ ارا چیزهایی رومات وکم جون میدیدم وبی درک نمیکردم........هیچی از موقعیتم باشه.....مؽزم دستور نمیداد...

 وتاریکی مطلق...... پیچیدچشمام بسته شده یک باره توی تنم بادردی که ب های گوش خراشی توی سرم بود اما نمی فهمیدم ازکجاست...

به ؟؟؟؟بودم تویک اتاق نا شناس باسردرد شدیدی چشمام روبازکردم....دستموروی پیشونیم کشیدم.......کمی طول کشید تا موقعیتمودرک کنم.... روی تخت 

طبل توسرم سرعت از جام بلند شدم که دردبدی توی کمرم وزیردلم پیچید.....انقدردردش زیادبودکه ناخودآگاه جیػ کشیدم.....صدای بلندآهنگ مثل 

باالواون سایه....ازچیزی که توذهنم  یادم اومد....من نوشیدنی خوردم...اومدمازوضع خودم شوکه شدم...برهنه بودم وروی بدنم آثارکبودی بود......میکوبید.....

... نه این حقیقت ی بیخبریم میکردشتناکی ازلحظه هالرزشدیدی تو تنم افتاد خدایا....نه امکان نداره.....لکه های خون روی روتختی روایت وحبود

اسم یکجا افتاده نداره...خدایا...خدایا...من شوهردارم.....ازترس ووحشت جیػ کشیدم....دروؼه....دروؼه....نگاه لرزونم رو به اتاق انداختم...هرتیکه لب

..حس آدمی روداشتم که درحال سقوط ازبلندیه....ازتخت پایین باورش برام سخت بود...سرم سنگین بود.بود...چشمام پروخالی میشد...اشک امانم نمیداد.... 

...کمرم ودلم عجیب اومدم...تند تندوهیستریکی بادستای لرزون لباسام رو پوشیدم...باید میرفتم...بایدفرارمیکردم....ازاین اتاق شوم...ازاین خونه ی وحشت.

دوباره بلند میشدم ولباسام رویکی یکی میپوشیدم....پالتوم روازکمد بیرون کشیدموپوشیدم....شالم دردمیکردانقدرکه گاهی توانم رومیبریدوروی زمین مینشستم اما 

گوشیم روی تخت کنارمتکا بودبرداشتم وتوی کیفم هزاربارلباسام ازدستم افتادودوباره برداشتم تعادل نداشتم هنوزشوک بودم....روهم سرم انداختم...

اشک نریخت....بایدازگریه کوربشم....خدایا...من خیانت هم روی صورتم رون بود....اصال مگه میشه انجام میدادم اشکهام انداختم......همزمان که کارهام رو

...به طرؾ ملحفه روی تخت رو جمع کردم تاکردم وبزورتوی کیفم جادادمکردم...به شوهرم...به روح باباومامان....به دایی مهربونم....دادزدم  خداااااااا.....

پایین دادم...درقفل بود....آه ازنهادم دراومد....بامشتهای بی جون به درکوبیدم وسرم رو روی در گذاشتموزمزمه کردم فتم ودستگیره رودرر

...انقدر ن...منوببیخدایا.....هستی...پشت به درکردموبهش تکیه زدم دیگه توان ایستادن نداشتم...سرخوردم وروی زمین نشستم ،چشمام بستم وفریادزدم:خدااااا.

بود............وای خدا کمکم کن....کمکم کن....همین موقع 11:30صدای آهنگ بلندبودکه صدام به اونوردرنمیرسیدچه برسه به خدا...... به ساعت نگاه کردم 
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نفسم قطع شد...چند تا نفس عمیق کشیدم وآروم چشمم به کلیدی افتادکه کنار پایه تخت افتاده بود....باعجله از جام بلندشدم....چنان کمرم تیر کشیدکه لحظه ای 

بیرون  شومآروم به طرؾ کلید رفتم...بااحتیاط خم شدم وازروی زمین برداشتمش....به طرؾ دررفتم وکلیدوتوی قفل چرخوندم....دربازشدومن ازاون اتاق 

فقط نورهای رنگی مدم همه داشتن میرقصیدن وچراغ ها خاموش بودواومدم.....آهسته راه میرفتم میترسیدم دوباره دل وکمرم درد بگیره..ازپله هاپایین او

....توباغ هم عده ای زیرآالچیق ها توبؽل هم بودن...هیچ کدوم حال طبیعی نداشتن....جلوی دررسیدم...چشمم به ازساختمون خارج شدمفضاروروشن میکرد

 ردن....نازی تا منو دید به طرفم اومد....باتعجب نگام کردوپرسید.نازی ویاشارافتادکه داشتن ؼذاروتحویل میگرفتن وبا خدمتکاراصحبت میک

گریه نازی:آرام تونرفته بودی؟؟؟پس کجا بودی دختریهوؼیبت زد؟؟؟چرااین ریختی شدی؟؟؟لبت چی شده؟؟؟چشمات چراانقدرقرمزه؟؟؟ببینمت....تو...تو

 کردی؟؟؟چی شده؟؟؟؟آراممممممممم؟؟

.....بؽض به گلوم چنگ میزد....اشک پشت پلکم بود وپلک زدنی کافی هنوز نمی دونستم تو این چندساعت چی بسرم اومده چی باید جواب میدادم وقتی خودم هم

 بود تااشکم بریزه....بزور لب زدم.

 میخوام برم خونه....خوابیدم...اما....امابهترنشدم  _حالم بد بود باالتواتاق

 م بخوری بهتر میشی...نازی:ولی شام نخوردی....شاید از گرسنگیه....شا

 حالم اصال خوب نیست....سری تکون دادم:نه...نه....میخوام برم گرسنه نیستم.....

به طرؾ مااومدووقتی واقعا حالم خراب بود....نمیتونستم روپاهام وایستم داشتم سقوط میکردم که پری محکم تو بؽل گرفتم وبلند یاشارو صدازد....یاشارباسرعت 

 دباتعجب پرسید.منو تواون حال دی

 توکه خوب بودی چی شدی؟؟؟...چی شده؟؟آرام....آرام خانم!!!!نازییاشار:

 ن دوتایی میوفتیم روزمین...میبینی حالش خوب نیست کمک کن ببریمش توی ماشین ببرمش خونه...نازی:ا ه...یاشار بیا کمک اال

 ببریش درمانگاهی،بیمارستانی چیزی...اوضاش خیلی خرابه.... هیاشار:به نظرم بهتر

ان ببرم خونه آرزو درحالی که یاشار یک طرفم رودربرداشت ونازی طرؾ دیگه به سمت ماشین میبردنم.....بی رمق چشمام روبازکردم وگفتم ...نه...نازی ج

شیدم...تودلم رخت میشستن...حالت تهوع داشتم....سرم گیج میرفت....اینا یک دایی هم هست خودش پزشکه کمک میکنن..... روی صندلی عقب دراز ک خونست

سراؼم  طرؾ دردی که هرلحظه یاد آوری میکرد که خیانتی بزرگ کردم وسزاوارمرگم ازطرؾ دیگه روح وجسمم رو داؼون میکرد....چه کنم چه کنمی که به

..خدایا سامیار...دوستش دارم.....عاشقشم....اما من دیگه تموم شدم ....مطمئنم سامیار بفهمه اولین جواب دایی...جواب سامیار.اومده بودداشت دیونم میکرد.....

ن قطع رابطه کاری که میکنه طالقه....طالقم میده...آخ خدا بی سامیار میمیرم.....دایی از خونه بیرونم میکنه...آواره میشم.. حتی پری هم بفهمه بام

مه میگه تو که انقدر بی جنبه بودی نمیومدی...نازی نمی دونه من شوهر دارم بفهمه چی میگه....خدایا چه ؼلطی کردم ....کاش میکنه.....همین نازی هم بفه

 به خودم اومدم....ی حواسم رو جمع میکردم....با صدای ناز

 ببرنت تو؟؟؟؟ میخوایی زنگ درو بزنم داییت وآرزو بیاناگر هم .... نازی:آرام جان پاشو کمکت کنم بری تو خونه

کسی خونه نیست..برای همین گفتم:کلید دارم خودم میرم سرپاکنم...نازی نباید می فهمیدروباعجله از روی صندلی بلند شدم باتمام بد حالی سعی کردم خودم 

...زبونش روروی لبش کشیدو گام کردببخشید وسط جشنت مجبور شدی منو بیاری واز جشن موندی...شرمندت شدم....نازی با تعجب نتو...دستت درد نکنه ....

 جواب داد.

 نازی:نه...نه...میرسم...کاری نکردم ...برو مراقب به خودت باش...ازحالت باخبرم کن...

چرخوندم ووارد ....نمیتونستم راه برم اما نمیخواستم نازی بوببره.....به هرجون کندنی بود خودمو به دررسوندم وکلیدو تو درباشه ای گفتم واز ماشین پیاده شدم

 ا...کمکم کن.....              خونه شدم...قبل ازاینکه دروببندم دستی برای نازی تکون دادم اونم باتک بوقی گاز دادورفت....درروبستم پشتش سر خوردم....خدایا...خدای

....حاال که به اتاقم رسیدم بؽضم سرباز کرده بودوهق هقم به بی رمق ازجام بلند شدم وبه داخل خونه رفتم...به سرعت به اتاقم رفتم ودررومحکم بهم کوبیدم.

....لباسام رو درآوردم آسمان میرسید.....دادزدم....سرم رو به دیوار کوبیدم....ناله کردم....دیگه بیحاله بیحال شده بودم...تن خردشدم رو به طرؾ حموم کشیدم

ازجا بلند وشدید می سوخت..... چشمام از گریه زیادمتورم شدم تمومی نداشت....ها...گریوزیردوش نشستم وزانوهام روبؽل گرفتم ودوباره زار زدم..

تن پوشم رو پوشیدم  وازحموم بیرون اومدم....حولهپوست تنم ازبس لیؾ کشیدم سرخ شده بود بالخره رضایت دادم آبکشی کردم صدبارخودم روشدم...

ی من....این چه شکلیه......کنارلبم ورم کرده بودودورگردن وسرشونه هام کبودوسیاه شده بود....بادست محکم .....جلوی آینه ایستادم وبه خودم نگاه کردم...خدا
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وباز کردم....یک زدم رو پیشونیم...خدایا اینا چیه؟؟؟؟کی اینطوری شده؟؟؟؟ای وای.....ای وای.....حاال اینا رو چه کنم؟؟؟؟به طرؾ کمد یورش بردم ودرش ر

سانتی باآستینهای بلند پوشیدم.....یک سارافون لی هم روش پوشیدم بایک ساپورت سفید....کمی آب موهام رو با حوله دستی گرفتم وشونشون  یقه سهبلوزه سفید

روازکیفم بیرون کشیدم وبه سرعت به آشپزخونه رفتم وکبریت روبرداشتم وبااشک  ..مالفه....موبایلم روبرداشتم وتلفن خونه رو ازحالت دایورت درآوردمزدم

کمی خاک روش ریختم تاآثارش ازبین بره سوختنش نگاه کردم ووقتی خاموش شدوآه به حیاط رفتم ومالفه روآتیش زدم تا مدرک بدبختیم ازبین بره...باگریه به 

خوردم ورفتم تو تخت وپتوروتاروی گردنم کشیدم...خوابم نمیبردوذهنم درگیر اتفاقات افتاده بود...مدام اشک  دوتاژلوفنتمام تنم میلرزید...وبه اتاقم برگشتم

صبح بود....دوست نداشتم صبح بشه...دلم تاریکی میخواست....جدایی از سامیار برام مثل چشیدن 4ازچشمام سرازیر می شد....به ساعت نگاه کردم...ساعت

مدام دونستم تا این حد بهش عالقه دارم اما حاال که مطمئن بودم با فهمیدن این موضوع منو کنار میزاره نمیخواستم از دستش بدم.....زهر هالهل بود....نمی 

ونالیدم تاکم  انقدرفکرکردمخودم رو سرزنش میکردم...کاش بی خبر نمیرفتم وبه دایی یا سامیارمیگفتم تا جلوم روبگیرن...یانمیزاشتن برم یا یکی باهام میومد....

 کم مسکن اثر کردوخوابم برد.....

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

در اتاق زده با صدای در خونه چشمام رو باز کردم.....حس اینکه از جام تکون بخورم رو نداشتم....چنددقیقه بعد صدای پاوبعد هم چند ضربه ای که به 

 شد....حتی نمی تونستم جواب بدم....دوباره چند ضربه به درواینبار صدای دایی:آرام....آرام خانم.....خوابی...عزیز دایی....خوابی؟؟؟

تی روی موهام کشیدوسرم نفهمه بیدارم....کنارتختم ایستاد...دس صدای باز شدن دراومدوگامهایی که دایی آروم بر می داشت تا من بیدار نشم...چشماموبستم تا

اگه دایی بفهمه چکارکردم بازم همینطورباهام رفتار روبوسیدورفت...باصدای بسته شدن درچشماموبازکردم....اشک بی امان روی صورتم میریخت.....

چند ساعتی میشه که رو تخت دراز میکنه؟؟؟ای خدا چقدر بدبختم وتازه ازاین به بعد بدبختیم شروع میشه...خودم کردم...با بی حواسیم بالجبازیم....

فاش نشه....اصال کشیدموفکرمیکنم اما ناامیدترازقبل اشکم میریزه....هرطوری که فکر میکنم آخرش میشه جدایی واین منو دیونه میکنه....کاش هیچ وقت رازم 

ازفکرم لبخندرولبم  .باید سعیم رو بکنم...به هیچ کس نمیگم....میگردم دنبال یک دکترخوب وترمیم میکنم....کمی شانس بیارم نمی فهمن...

دماغ ظهربود....فکرکنم دایی خوابیده چون هیچ صدایی ازبیرون نمیومد...هنوز تو تختم بودم...دلم داشت از گرسنگی ضعؾ میرفت...ولی اصال دل واومد...

یرون یخ بودم....بااینکه راه حل پیداکرده بودم اما خودم روکه نمی ؼذادرست کردن نداشتم....احساس میکردم یک تریلی ازروبدنم رد شده...ازتومیسوختم وازب

شکمم ازگرسنگی بودم....تونستم گول بزنم...چیزی رو ازدست دادم که همه داراییم بود...همه حیثیتم...هرکاری هم میکردم بازم پیش خودم ووجدانم سرافکنده 

سامیار ؾ دارم میمیرم از گرسنگی....فردام ....کاش دایی بیدارمیشدوازبیرون ؼذاسفارش میداد....اوبه سرو صدا افتاد.....حوصله اینکه چیزی درست کنم نداشت

ش انتقام برمیگرده باید خودم رو جمع وجور کنم تا چیزی نفهمه....نمیزارم بوببره....نمیخوام بی آبرو بشم...بعد میگردم دنبال اون شخص وخودم از

بود...باید بلند شم وکمی به خودم برسم وازاین وضع دربیام گریه دیگه بسه....همین که 2ساعت نگاه کردم حوالیمیگیرم....مرتیکه فرصت طلب...به 

ای سامیار بودکه بلندترازحدمعمول داشت صدام وگوشاموتیزکردم...صدا صدصدایی به گوشم رسید...توتخت نیم خیز شدم  پتوروازرو خودم کنارزدم

اما وقتی صداش روازپشت درشنیدم که باعصبانیت داشت صدام میکرد باورم شدخودشه ویک اتفاق شوم ....سامیارفردامیاد...این امکان نداره.....میکرد

یک لحظه فکرکردم درازجاش دراومد......بادوگام بلندخودش رو بهم کوبید که چنان دررو درومحکم بست،درراهه....درباصدای وحشتناکی باز شد...داخل شدو

دن .وایییییی....واییییییی....خدایا این چه قیافه ای این داره....ازشدت عصبانیت صورتش قرمز شده بود....چشماش دریای خون بود.....رگ گربه تخت رسوند...

کرده  مشتوپیشونیش بیرون زده بود......قفسه سینش به شدت باالوپایین میرفت....آب دهنم رو باسروصداقورت دادم...به دستاش نگاه کردم...یک دستشو

صورتم سوزسوزمیکردبی شک جاش  پاکت وباالآوردومحکم کوبیدتوصورتم...انقدرمحکم که جای پاکت رویبودوتو یک دست دیگش یک پاکت بود....

 ....دستم روروی صورتم گذاشتم وآخی زیرلب گفتم...خراشیده شده 

 نمیزارمت...آرام میکشمت....سامیار:اینا چیه؟؟؟؟آرام چکارکردی؟؟؟نابودت میکنم.....زنده 

مکان جمله آخروچنان دادکشید که ناخودآگاه شونه هام باال پریدو دستموروی گوشام گذاشتم....باترس ووحشت ودستای لرزون پاکت روباز کردم....ا

....برهنه....روی تخت.....بدن کبود....لکه های ...این ضربه آخره...توی پاکت چند عکس ازدیشب بود....منمنو بکش.....دیگه تمومهنداره.....دروؼه....خدایا 

 ....حرفی برای گفتن مونده ....هیچی نداشتم بگم...مگه شک مثل رودخونه روی صورتم رون شدخون لعنتی... ا

 سامیار:پس حقیقت داره....عکسا اصله....)عربده زد(حقیقته.....هرزه....با کی بودی....باکییییییییی

وق .باضرب افتادم زانوهام ازدرد ذوق ذ...ازدردلبم روبه دندون گرفتموهردودستم روروی سرم گذاشتم....محکم کشیدم پایین تخت..موهامودوردستش پیچید..

..روی صورتم خم میکرد....موهاموبه طرؾ باالکشیدباتمام درد زانومجبورشدم روی پاهام بایستم تاازکشیدن موهام جلوگیری کنم اما بازهم دردش فرقی نکرد..

 شدوفریادزد

 سامیار:انقدرتوفشاربودی چرانیومدی توتخت خودم که محرمت بودم...حروم بهت بهترمیسازه نه...

 ـ..................._سامیار.....من....من نم
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ده بودم که دوتاکشیده پشت ک تودهنی بیرون نیوموری خون رواحساس کردم....هنوزازش  تم ادامه بدم....توی دهنم شنتونس باضربه ای که باپشت دست تودهنم زد

 هم روی صورتم نشست...گرمی خون روی صورتم احساس کردم....هنوزموهام تودستش بودومیکشید....بادست آزادش گردنمو گرفت ومحکم فشارداد...

 کنی....میکشمت....بایدبمیری....شمت....حیؾ نفس بکشی وهواروکثیؾ سامیار:میک

به ریه هام برسه بال بال میزدم...باهردودست مچ دستش که زیر گلوم بودوگرفتم...چشمام داشت بسته میشد...یک دفعه داشتم خفه میشدم...برای کمی هوا که 

فتادم....هردو دستش رو برداشت ومحکم پرتم کرد....باکمر به دیوارخوردم وروی زمین افتادم...باولع هواروواردریه هام میکردم...از کمبودهوا به سرفه ا

....داشت کمرشو باز میکردباوحشت بهش نگاه کردم...کمرشو درآوردو یک نم گذاشته بودم....سرم رو باال آوردم وبه سامیارنگاه کردمدستموروی گرد

م به ر بلندکه گلودوردوردستش پیچید...باالبردومحکم روی پشتم فرود آورد....دردش تا مؽز استخونم رسید...دیگه نتونستم تحمل کنم....ازدردجیػ کشیدم انقد

خته وچشمایی که سوزش افتاد...سامیاردوباره کمربندروباالبردوفرودآورد...دوباره جیػ کشیدم که دربه شدت باز شدو به دیوار خورد...دایی باموهای بهم ری

دیونه....من کی به تو دست  ازخواب قرمزبودوازتعجب گردشده بودتوی چارچوب درایستاده بود...باصدایی که ازخواب بم شده بود فریاد زد:چکارمیکنی پسره

 بلند کردن روی زن رو یاد دادم... 

 به طرؾ تخت رفت وپاکت عکس هاروبرداشت وبه طرؾ دایی رفت ومحکم پاکت رو کوبید تو سینش.سامیار

 سامیار:بیا....ببین از کی دفاع میکنی...این هرزه حکمش مرگه....من دارم کمکش میکنم....

نفس عمیقی کشیدو با چشمهای پرؼم بهم نگاه نگاهی بهشون انداخت....عکسهاروتوی دستش فشردوچشماش روبادردبست.... دایی عکس ها رو بیرون کشیدو

بطرفم وجلوی من روی زمین زانو زد.... چشم ازم برنمیداشت....من روبروی دایی روی زمین نیم خیز بودم وکؾ دستاموروی زمین  کرد....آروم آروم اومد

رم نم رو نگه دارم سرم هم پایین انداخته بودم وهق هقی که حاالبی صداشده بوداجازه نفس کشیدن بهم نمیداد... دایی دست زیر چونم گذاشت وسگذاشته بودم تا بد

اآرام تنها صحبت م بروباال آورد...باچشمای اشکیم نگاهش کردموآروم لب زدم:بی گناهم.... دایی همینطور که به من نگاه میکردفریادزد:سامیاربرو بیرون میخوا

 کنم....

 سامیار:صحبت؟؟؟صحبت!!!!پدرچی میگی؟؟؟اون خیانت کرده.....میفهمید....)عربده زد(خیانت....

 دایی:گفتم برو بیرون....)بافریادگفت(حاال

 هیستریکی کردو گفت:بسیارخوب....شماصحبت کن....من اقدام میکنم.....طالق...تمام وازاتاق بیرون رفت ودراتاق رو چنان محکم بهم کوبیدکهی میارخنده سا

شرمنده  مام زل زده بودومنسامیارمیداد....دایی همچنان به چشاینبار قسم میخورم لوالهای درازجادراومد....بعدازکمی صدای درخونه نشون ازبیرون رفتن 

خودش هم کنارم  ی جزچشماش نگاه کنم....دایی آروم دست دورکمرم انداخت وبادست دیگه بازوم روگرفت وکمک کردتا روی تخت بشینمیسعی میکردم به جا

...نزارباورام ازهم نشست....سرم روپایین انداختم واشک روی گونم روشستشو میداد....دایی لب بازکرد:آرام....گریه نکن....توضیح بده...این عکسها.

 بپاشه...توضیح بده.

ه تعریؾ دیگه کم آوردم...دوست داشتم بگم....نبود پری وحرفهای تلمبارشدم داشت خفم میکرد....زبونم روروی لبهام کشیدم وشروع کردم برای دایی ب

مهمونی نازی...ازمردمجهول وعجیب...ازنوشیدنی کردن.....ازشب عقدم وحرفها سامیارگفتم....ازدوری کردناش گفتم...ازدلم که شکست گفتم....از

نمیکردم زارمیزدم  اشتباهی...ازحالی که نمیدونستم چیه وسایه ای که میدیدم.....از خواب وبیداریم....ازبدبختی ناخواسته وعذاب دیشب تاحاال....دیگه گریه

 وخودم رومیزدم ودادمیکشیدم...

من بدون سامیار میمیرم....میمیرم....این آخرین چیزی بود که گفتم شدم....دیدی نفهمیده عشقم رو از دست دادم..._دیدی دایی...دیدی شرمنده روح مامان وبابا 

زوربازکردم.....ا ه...ا ه...هنوز که زندم...نه مثل اینکه ه نوازشی چشمام روب وبعدسیاهی مطلق....خدایا..م ردم....مردن به همین آسونیه..یعنی راحت شدم....با

 عذاب حاال حاالها ادامه داره .....خدایا....خدا کمکم کن...بسمه...بسه..دیگه نمیکشم....بسه...این 

 به اطراؾ نگاه کردم وازدیدن دکتر تارا کنارم متعجب پرسیدم:شما.....اینجا...

 کم جونی زد:سهیل خبرم کرد.....منم اومدم....هم برای معاینه وهم معالجت.... دکترتارالبخند

ه جوری معاینه اشکام سرازیر شد...دکترتارادستی روی صورتم کشیدواشکامو پاک کردوبی مقدمه گفت :نمیشه ترمیم کردکامل ازبین رفته اما بازم میشباکلمه 

 به هق هق افتادم.....دکترتارا با دلسوزی دستم روتودستش گرفت وگفت:ؼصه نخوردرست میشه...داییت داره با آرش صحبت.....دیگه درستش کرد

 میکنه...اون وکیل باهوش وزرنگیه...گاهی فکرمیکنم باید کاراگاه میشد...موروازماست میکشه مطمئن باش پیداش میکنه...
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د شدو گفت ناامیدنباش باؼصه گفتم:پیداش هم بکنه فایده ای نداره...من عشقم رو ازدست دادم...پیداشدن یانشدنش چه دردی از من دوا میکنه...دکترتاراازجاش بلن

از صورت خدابزرگه....امیدت رو از دست نده...ازاتاق بیرون رفت... توی تخت نشستم وسرم روبه تاج تخت تکیه دادم...چشمامو بستم وسعی کردم چیزی 

 ذهنم هیچی نبود...هیچی...باصدای در چشمام  رو بازکردم...ی تو...سایه اون شب به یاد بیارم....اما نمی شد

 بفرمایید...-

بلیطم  ....برای آخرهفتهتاح بیمارستان جدیدباشرکام باید به مدت دوماه برم فرانسهشدوکنارم لب تخت نشست:خوب گوش کن آرام جان....من برای افتداخل  دایی

تنهایی از پس ....رحیم بهوش اومده امادست وپاش توگچه ونیاز به مراقبت داره چون آرزو به رو اوکی کردن...دست من نیست که لؽو کنم...مجبورم که برم

تاوقتی که خوب بشه اونجان... پس توتوی این مدت تنها میمونی واین درست ،کارهای رحیم برنمیادآرش میخواد بفرستشون شمال پیش خواهررحیم 

م....ازآرش هم نیست...باسامیار صحبت کردم که این دو ماه توروبه عنوان یک هم خونه کنار خودش قبول کنه تامن برگردمویک تصمیم عاقالنه بگیری

...نمی خوام کسی درجریان این تحقیق باشه حتی سامیار...این موضوع بین من تقاضاکردم مخفیانه دنبال ماجراباشه وتحقیق کنه تا حقیقت روشن بشه

سعی کن یک جوری بکشیش سمت  مئنم....تواین مدت تو هم....اگه طرؾ پیدا بشه بی گناهی تو هم ثابت میشه اون موقع سامیارهم کوتاه میاد من مطوتووآرشه

ته میشه اینم یک خودت نمیدونم از روشهای زنانه....مثل...مثل وابستگی وازاین جورترفندها...من پسرم رو میشناسم....پسرم تشنه محبته...محبت ببینه وابس

یشی...تو دختر شجاع ومهربونی هستی....سعیت روبکن...البته کمک فکری...امیدوارم تادوماه آینده از فکر طالق بیرون بیاد البته باتالش تو... میدونم موفق م

 که میرم روپا بشی تاخیال منم راحت باشه ونگران حالت نباشم.....دلم میخوادتا آخرهفته اگردوستش داری....

 تمام مدت که دایی حرؾ میزد من اشک میریختم...دایی سرم رو بوسیدوازاتاق بیرون رفت...

 شدن ازروی تخت رونداشتم....دوباره صدای دراومد....با بی حالی لب زدم...رده....چشمام میسوخت....حتی حس بلنداحساس میکردم سرم بادک

 _بله.....

 آرش:میتونم بیام تو....

 _بفرمایید.....

امابازهم زیرسنگینی نگاهش داشتم ب شدم وسرم رو پایین انداختم به صورتم نگاه کرد....ازنگاهش معذلب تخت نشست وخیره  آرش داخل شدودرروبست...اومد

..فیلم تمام شده دیر له میشدم.....طاقتم تمام شدوسرم روباال آوردم وباعصبانیت گفتم:حال وروز داؼون من دیدن داره....اگرکاری ندارید تشریؾ ببرید بیرون..

 رسیدی...

....ببخش اگر بانگاهم باعث آزارت شدم...من....من فقط چشمم به تو آرش متعجب دستی توی موهای پرپشتش کشیدو گفت :نه....نه....منظور بدی نداشتم

 میزد...بازم عذر میخوام.... بودوفکرم جای دیگه پرسه

روحیم داؼونه...زود عصبانی میشم دست  ...با شرمندگی گفتم: ببخشید......زودقضاوت کردمازکارم خجالت کشیدم....لبم رو به دندون گرفتم واز شرم سرخ شدم

 نیست.... خودم

کنم وبی گناهیت رو به  آرش:عیبی نداره درکت میکنم....اشتباه ازمن هم بود.....سخته میدونم اما تو میتونی از پسش بربیایی...بهت قول میدم....قول میدم پیداش

ی بزرگ وقویش گرفت وادامه داد....به من سامیار ثابت کنم....تا اون موقع دوستانه کنارتم وکمکت میکنم...رومن مثل یک دوست حساب کن...دستاموتودستا

کنی....یک  اعتمادکن...منودوست خودت بدون...میشناسمت...تواین مدت که به این خونه رفت واومدداشتم خوب شناختمت دختری نیستی که به این راحتی خطا

         چیزی این وسط درست نیست ومن اونو پیدامیکنم...

 به عنوان تایید تکون دادم.... اشک روی گونم رو پاک کردم وسری

 میمی بگیرید....آرش:تا روشن شدن قضیه کنارسامیارباش...اینجوری امنیت داری وخیال ماهم راحته....اما بعدازاون دیگه به تووسامیاربستگی داره که چه تص

 بی فکرجواب دادم:ازش جدامیشم...حضورمن براش عذابه....

من نعمتی....خودم روبه نشنیدن زدم...آرش ازجابلندشدوبایک خداحافظی سرسری ازاتاق بیرون رفت...خداشفابده اینم آرش زیرلب آروم زمزمه کرد:امابرای 

                                  باخودش درگیره...واال....
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شتم...به ظهرتاحاالفکرمیکردم....توی چندساعتی میشدکه ازرفتن آرش میگذشت....خونه سوت وکوربودوهیچ صدایی نمیومد...هنوزم حس بلند شدن ندا

ته.....نمیدونم چندساعت گردبادی سهمگین زندگیم رونابودکرد....چطورسامیارباخبرشد.....این تصادفی نیست....آرش راست میگه....هرکی بوده سامیارومیشناخ

 قضیه چیه...شاید تصفیه حساب باسامیار...شایدهم...هرچی بود من قربانی شدم... 

هو بهم پشت کرد...اون از مامان وبابا...این از شوهروبی آبروییم....خدایااگه امتحانه بسه دیگه نمیتونم...شرمندم آخ آرام بیچاره....دنیا یکآخ.....

م نداره...آه...ای ازآرزوکه از مادر چیزی کازسامیار...ازدایی...ازپری....ازپدرام که تازگی برادر نداشتم شده...ازآرش که امروز بهترین دوستم شد......

 ...             دادم:بله... خداروسیاه شدم خودت کمکم کن...خودت روسفیدم کن....با صدای تقه به درازفکردراومدم وجواب

فت اما ردایی درروبازکردوداخل شد...یک سینی توی دستش بود...به طرفم اومدوسینی روکنارم روی تخت گذاشت....  ازدیدن ؼذای داخل سینی دلم مالش 

ی هم لبه ی تخت بؽض توی گلوم راه خوردن رو بسته بود.....سربلندکردم وسعی کردم به محبتهای دایی لبخند بزنم اما بیشتر شبیه پوزخندبودتالبخند....دای

ع جسمیت...سری تکون دادم بشقاب ؼذارو به سمتم گرفت وگفت بخورعمردایی...بزار خیالم راحت باشه از وض نشست وبالبخند نگاهم کرد...بعدازچندلحظه

 بااینکه عاشق کوبیده بودم اما سه چهارلقمه بیشترنخوردم....هرچی دایی اسرار کردوبشقاب وگرفتم ومشؽول شدم...بزور لقمه ها رو قورت میدادم...

ت وازاتاق بیرون رفت....پتو روتاروی نخوردم...دایی قرصی به طرفم گرفت وگفت بخور دردات روآروم میکنه...قرص روباآب خوردم...دایی سینی روبرداش

 دادم بؽضم فرو بریزه...انقدراشک ریختم تا پلکهام روی هم افتادو خوابم برد... سرم کشیدم واجازه

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

پیرهن کوتاه حریری تن پوشم بود...مثل نوعروسی که به حجله رفته...  مردی چارشونه وقدبلند روبروی پنجره اتاق توی اتاق روی تخت سفیددرازکشیدم...

اومد...باوحشت به هاله ی مردی نگاه میکردم که چیزی از پشت بمن ایستاده بودوسیگاری مابین انگشتاش خودنمایی میکرد...سایه ای سیاه وسنگین به طرفم 

اون باسرعت به من نزدیک میشد....چشم بهم زدنی روم خیمه زد...کمک میخواستم وتقال میکردم تا خودم رونجات بدم...اما هیچ فایده ای چهرش نمی دیدم و

ه سایه ی ما یک دفعنداشت...جیػ میکشیدم....اما صدام باال نمیرفت...انگارصداتوی گلوم خفه شده بود...احساس کردم جونم داره در میادودیگه آخرزندگیمه...ا

ه بود به طرفم شوم ناپدید شد...روی تخت نشستم...لکه های خون همه جای تخت بود....اشک بی امان روی گونه هام میریخت.... مردی که رو به پنجره ایستاد

کی روبهم میدادودرهمین حین برگشت....سامیاربود....باصورتی سرخ ازعصبانیت ورگهای بیرون زده...چشماش به خون نشسته بود...دادمیزدوالقاب وحشتنا

وخدانزن...اما کمربندش که دوردستش پیچیده بودروروی بدنم فرود می آورد....جیػ میزدم والتماس میکردم....قسمش میدادم که نزن....نزن...دردداره...تور

 .....سامیارنمیشنیدوفقط فحش میدادو میزد

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

یی باکؾ دستش بااحساس سردی چیزی روی صورتم چشمام رو باز کردم....توبؽل دایی بودموصورتم خیس از آبی که دایی پاشیده بود ....چند بار پلک زدم...دا

 آروم کمرم رو ماساژ میدادوتوی گوشم زمزمه میکرد...

 میدیدی....عزیزم...تمام شد...خواب بود...خواب باش دایی:آروم 

 یم...بوس بود....کابوس این روزهای زندگ_خواب نبود...کا

کنه....نزاراین اشتباه کابوس شبهات بشه.....به اون جشنم فکر ی نمردایی:عزیزدلم...سامیاراشتباه کرد...عصبانی بود...مطمئن باش دیگه اون اشتباه روتکرا

 نکن من دنبالش هستم وبه راحتی نمیگذرم...

بهم دادوبعدازخوردن قرص توی تخت دراز کشیدم  م ازحمایتهای پدرانه دایی که همه دارو ندارم شده...دایی یک قرص آرامبخش ویک لیوان آبخوشحال بود

هم  امو رویوپتوروتاروی شونه هام کشیدم....دایی چراغ اتاق رو خاموش نکرد...گفت اینطوری دیگه کابوس نمی بینی...لبخندی به مهربونی هاش زدموپلکه

 گذاشتم..نفهمیدم کی خوابم برد 

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

 ده بود گفتم:بله دایی جان بیدارم...باصدای دایی که از پشت درصدام میزدچشم بازکردم.....با صدایی که از خواب زیاد حسابی گرفته وخش دارش

 دایی:بیا عزیز دایی...پاشو...صبحونه که نخوردی...بیا نهاروباهم بخوریم بعدهم باید چمدون ببندیم...زودبیا...آشپزخونه منتظرتم...

خش بخواب میرم....اما تااونجایی که میتونم سعی یک هفته ازاون مهمونی شوم گذشته اما از ؼم من کم نشده وشبها با آرام ب.شما برین من االن میام...چشم..-

صبح خواب به  میکنم جلوی دایی اوضاعم روخوب نشون بدم تا باخیال راحت به سفرش بره...دیشب هم با اینکه قرص خوردم اما از فکر رفتن دایی تا نزدیکای

....نگاهی به ساعت ومن این حامی بزرگ رو برای دوماه ازدست میدادم. از امشب دایی میرفتچشمم نیومدوهمش به این دوماه فکر میکردم....دلم گرفته... 
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بعدازشستن دست وصورتم بیرون اومدم حوله دستی کوچکم رو برداشتم به سمت دستشویی رفتم...ون میداد...واو...چقدر خوابیدم....رونش2کردم ...ساعت

یز صورتی که تاکمرفیت تنم بودوکمربه پایین گشادمیشدوتاروی زانوم بودعوض وصورتم رو خشک کردم....لباس هام رو با یک پیرهن سفیدباگل های ر

.. جوراب کردم....موهاموشونه زدم وباال سرم محکم بستم...وقتی موهام رومحکم باالی سرم میبندم چشمام کشیده تر دیده میشه واین باعث لذتم میشه.

از توی آینه نگاهی به خودم انداختم... صورتم خیلی بی روح بود...کبودی های روی گردنم کمرنگ وشلوارنپوشیدم .....دمپایی های سفیدانگشتیم روپوشیدم...

وبا مدادخطی دور چشمم کشیدم وکمی رژ صورتی زدم....دلم میخواست روز آخر نگرانی دایی رو از بین ببرم...  شده بود...باکمی پنکک پوشوندمشون

رگ...این کوه محکم باید با آسودگی خیال ازطرؾ من به سفرش میرفت ولذت میبردوبدون نگرانی ودلواپسی به کارش دایی...این مرد...این پدر....این حامی بز

دایی پشت میز نشسته بودومشؽول خوردن نهاری بودکه ازبیرون میرسید....لبخندی توی آیینه به خودم زدم وازاتاق بیرون اومدموبه طرؾ آشپزخونه رفتم....

... خوشحالم که حالت چلچراغ شده بود رو بهم دوخت وگفت:چقدر ماه شدی دخترم بادیدن من چشماش کهسالم کردم....سرش روباال آورد.....سفارش داده بود...

 خوبه وتونستی تو این مدت کم خودت رو جمع کنی وبخودت بیایی......

...دایی برای نهار جوجه گرفته بودبااینکه اصال اشتها نداشتم ولی بخاطردایی لبخندی به تلخی ؼم های پنهونم به دایی زدم وتشکرکردم...پشت میزکنارش نشستم 

یز کردن آشپزخونه که از حال درونم باخبر نشه ونگران نباشه خوردم... بعداز نهاردایی به اتاقش رفت تا کمی استراحت کنه وچمدونش رو ببنده...منم بعدازتم

مو از توی کمد درآوردم.....همون ساکی که از خونه باباییم آوردم.....لپ تابم امروزخیلی خوابیدم....ساک دستیوشستن ظرفهابه اتاقم رفتم...خوابم نمیومد...

تو فقط همونی ویکی از لباس مجلسی هام به همراه لوازم آرایشم ووسایل شخصیم ودوتامانتو وشال وروسری برداشتم....چون نزدیک عید بود وآخر زمستون پال

بود...دوماه دیگه بر می گشتم همین جا پیش دایی مهربونم که بااین حال  برای دوماه کافیبرداشتم...یک جفت صندل وکفش هم برداشتم....می پوشیدم رو  که

 زیپ ساک رو بستمممنونم خداجونم.....ش کم نشد...خدایا شکرت بخاطرداشتن این مرد فهمیده به عنوان حامی....وروزم هم قبولم کردوقطره ای از محبت

ردم تا حسابی وکناری گذاشتم....به طرؾ حموم رفتم تادوش بگیرم....بعداز یک ساعت بیرون اومدم....حسابی خودم رو شستم وتمیز کردم....موهامو سشوار ک

وباره آرایشی ملیح روی زیر ابروهام رو مرتب کردم ودازاون روزشوم دیگه ندیدمش....لخت وشالقی بشه...می خواستم وقتی سامیار دیدم پی به ضعفم نبره...

پالتو یشمی که تاباالی زانوم بودهمراه شال مشکی باخط های یشمی صورتم پیاده کردم....یک تاپ گردنی لیمویی با یک ساپورت مشکی پوشیدم...

دی بودوباید زودترحرکت میکردیم....دایی راه زیا پرواز داشت...تا فرودگاه 8عت بودودایی سا5پوشیدم....دایی صدام زد....ازاتاق بیرون رفتم....تقریبا ساعت 

با صدای ترمز ماشین فهمیدم که سامیاراومده.....بعدازچنددقیقه درخونه چمدونش گذاشت.... رچمدونش رو پشت درخروجی گذاشت وبعد ساک منو برداشت وکنا

نه...اما سامیاراصال به من نگاه نکردواین برام زخم عمیقی ...با چشمهایی که ازندیدنش بی فروغ شده بود نگاهش میکردم حریص وتشباز شدوسامیارواردشد

و پوشیدم...دایی در ....به دایی سالم کردوساک وچمدون روبردتوماشین بزاره.....منو دایی باهم از خونه بیرون اومدیم...نیم بوتهای مشکی پاشنه ده سانتیم ربود

ه طرؾ ماشین رفتیم...من عقب ودایی جلو نشست....به سامیار سالم دادم اما جوابم رو نداد...حتی خونه روقفل کرد...سامیار توی ماشین نشسته بود...بادایی ب

دایی پیاده شددرروقفل کردودزدگیرخونه رو زدودوباره سوارشد...سامیارچنان پرگاز حرکت گازی به ماشین دادوازدرحیاط بیرون اومد...نگام هم نمیکرد.....

آسفالت خیابون بلند شد....تموم راه ماشین تو سکوت بود...حتی ضبط هم خاموش بود....هرکس توافکار خودش ؼرق کردکه صدای جیػ الستیک هاروی 

ه کنارم باشه....بی بود....سرم رو به شیشه چسبونده بودم وبیرون رو نگاه میکردم اما فکرم درگیر این دوماه بود... سامیار حتی نگام نمیکردچطورمیخواددوما

ش دم....نکنه از خونش بیرونم کنه...اون وقت کجابرم...پیش پری که روم نمیشه تو چشم مادرومادربزرگش نگاه کنم...پیش نازی...اونقدر باهادلیل وحشت کر

 خدایا بفریادم برس...دل این پسروبا من مهربون کن...آمین....خونش بمونم.....پس چکارکنم؟؟؟ صمیمی نیستم که بخوام دوماه

سرم روپایین انداختم وازماشین پیاده شدم...دایی ن از فکر بیرون اومدم ومتوجه شدم تمام مدت از تو آیینه چشم به سامیار دوختم....باصدای ترمز ماشی

....چمدون دایی چرخ داربود روباال کشید و تودستش گرفت وحرکت کرد ایی رو از عقب ماشین برداشت ودسته اشوسامیارهم پیاده شدن...سامیار چمدون د

زشون رای همین حملش آسون بود....دایی دستش رو دور کمرم انداخت وبطرؾ سالن فرودگاه رفتیم....سالن شلوغ بودوجمعیت زیادی منتظر اعالن پرواب

آروم نداخت وابودن....با دایی روی صندلی های داخل سالن نشستیم....سامیار بلیط ومدارک دایی رو گرفت وبه طرؾ گیت پرواز رفت....دایی دست دورگردنم 

 توی گوشم زمزمه کرد.

ین که برگردم همه چیز دایی:عزیزدایی...یادگارخواهرم...من توروقبول دارم....حرفات روباوردارم...میدونم پاکی وبیگناه.... مثل گلی پاک  پاک....قول میدم هم

ت رو دلت باشه....فقط این مدت که نیستم خودت رو اذیت روشن بشه قول میدم همه رو درست کنم...باسامیاریابی سامیارنمیزارم لحظه ای ؼم وحسر

 پیشونیم رو بوسید.... نکن....مراقب به خودت باش...دوست دارم برگشتم سالموسرحال باشی مثل االن....بعدهم بالبخند

ن.... بعدازسالم واحوال پرسی...پدرام سراغ ای بدرقه دایی اومده بوددکترتارا بر باصدای سالم بلند پدرام منو دایی از جابلندشدیم....پدرام به همراه

....این پسرنمونه یک رفیق طرفش رفت دکترتارامشؽول حرؾ زدن با دایی شد...سامیارهم اومدوپدرام بادیدنش بهسامیاروگرفت که دایی گفت االن میاد...

ی فرودگاه چیزی توی دلم فرو الن شماره پرواز دایی ازبلندگوهاوبرگشتن...بااعواقعیه.....سامیارو پدرام چمدون دایی رو به قسمت باربردن وتحویل دادن 

 سرتکون دادوزیرلبریخت...پشتم بی اختیارخم شد....پناهم....تکیه گاهم....همه امیدم داره میره....دایی سامیاروتوبؽل گرفت وچیزی توی گوشش گفت...سامیار

شت سامیارزدوازش جداشد...باپدرام دست دادوخداحافظی کرد...کناردکترتاراایستادوبعدازکمی صحبت بااون هم جواب دایی روداد...دایی مردانه چندضربه به پ

مثل پرنده ای رها شده ازقفس به سمت آؼوش امنش پروازکردم...اشک مجالم ندادو مثل سیل  خداحافظی کرد...آخرین نفر من بودم...دایی آؼوش باز کردومن

ازشدت گریه هق هق میکردم....به پیرهن دایی چنگ انداختم وبا التماس گفتم:دایی...نرو...تنهام نزار...من بدون شما نمیتونم طاقت روی گونه هام رون شد....

 بیارم....دایی منم ببر...میخوام پیشت باشم...قول میدم سربارت نشم...قول میدم برات دردسر نشم....تنهام نزار....
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مم...ماباهم صحبت کردیم....قول میدم دوماه دیگه اینجا باشم...قول میدم یک روزهم دیرنکنم...گریه نکن...بیقرار نباش...دلم خون دایی:ا ا ا ا .....آرام....آرا

 میشه...اینطوری نکن با منو خودت....

بود....نمی تونستم به این  برام تنها امید دکترتارا دستم رو گرفت وسعی کردمنو ازدایی جدا کنه...امامن بچه شده بودم...همه چیزم رو از دست دادم ودایی

سینش فشاردادم....درست مثل دختر بچه های سه ساله  دستم رواز توی دست دکتر تاراکشیدم ودورکمردایی حلقه کردم وسرمورویراحتی ازش جدا بشم...

 شدم...

 ..دایی:آرام جان ازپرواز میمونم...عزیزم من بهت قول دادم...رفتن رو برام سخت نکن..

 به چشمای مهربونش که از هجوم اشک سرخ شده بودنگاه کردم ومسمم گفتم:نه...نه....

که باعث شددستام شل بشه واز دایی جدابشم...دایی پیشونیم رو بوسیدوبه طرؾ گیت پرواز رفت...به پشت سرم نگاه  دستانی قوی از پشت سرمنو کشید

 چنان بازوهام روفشارمیدادکه احساس کردم هرلحظه ممکن استخونهای دستم بشکنه...بادردنالیدم....کردم...سامیارباچشمای به خون نشسته نگام میکردو 

 _آخ ....آخ....ولم کن دستام داره میشکنه....

هت کنم....به سعی میکنم خودم رو کنترل کنم نزنم همین وسط لسامیارسرش روخم کردوآروم کنارگوشم گفت:اشکاتوپاک کن...این لوس بازیهاروهم تموم کن...

 اندازه کافی جلب توجه کردی....بسه....ب....س...ه...

د....دکترتارا ودستامویک ضرب ول کرد.....به ثانیه اشکام خشک شد...با ترس آب دهنموقورت دادم...به طرفی که دایی رفته بود نگاه کردم هیچ اثری ازش نب

م وخداحافظی کنم....لحن سامیارنشون دهنده روزهای سختی بود که در پیش داشتم...دوباره به اومدن وازما خداحافظی کردن....بزورتونستم لب بزنوپدرام 

 چشماش نگاه کردم...از سرمای نگاهش تنم یخ کرد...دهنم خشک شدوراه گلوم بابؽض بزرگی بسته شد....

ردارم...االؾ تو نیستم......بعدهم دستم روکشیدومنوبه دنبال زدی به من...راه بیفت کلی کا لسامیاراخماشوتوهم کشیدومچ دستمومحکم گرفت:چیه؟؟؟؟چراز  

تقریبا پرت کردو درو چنان بست که تمام ماشین لرزید....سوار شدو پرگازماشین رو شین روباز کردومنوروی صندلی جلوخودش ازفرودگاه بیرون برد...درما

بطرفه ماچرخید... سامیارتندرانندگی میکردواین منوواقعا  جلب کردوهمه ی چشمها صدای جیػ الستیکا روی آسفالت توجه همه رو به مارد....به حرکت درآو

..من ازترس چشمام بسته میترسونداما دوست نداشتم باهاش صحبت کنم حتی به قیمت جونم.... بعدازکلی رانندگی پرخطرووحشتناک بالخره ماشین متوقؾ شد..

شدید چشمامو باز کردم ونگاهی به اطراؾ کردم...ازتعجب چشمام گرد شد....این چرا اومده دربند؟؟؟؟مگه ....باصدای ترمز ده بودملی چسبیبه صندبودمومحکم 

 نمی خواست بره خونش؟؟؟؟؟

 یاده شو....سامیارازماشین پیاده شدوچندقدمی ازماشین فاصله گرفت توی جاش عقبگردکردبه طرؾ منوبلندگفت:میخوای تاصبح بشینی بروبرمنونگاه کنی؟؟؟؟پ

ش کردم....ابروهاش توهم گره خورده بودوتوچشماش رش رسوندم.....سرم رو باالآوردم ونگاارماشین روبازکردموباعجله پیاده شدم وبه سرعت خودم روکند

پیداکرده سردی بودکه ناخواسته بذروحشت توقلبم میکاشت.... دستاشو مشت کرده بودولبهاش روروی هم فشارمیداد....اصال یک جورایی هیبت وحشتناکی 

 بود... تو هوای سردآخرزمستون با آسمونی که زودچادرسیاه سرمیکردومردی که نفرت از چشماش میبارید...یک لحظه به خودم لرزیدموسرموپایین

نگام نکنی...من....من زبونم روروی لبهای خشکیدم کشیدموباترسی که ازسمت سامیاربهم القا میشدآروم گفتم:می...میشه....میشه لطفا....اینجوری انداختم....

کردوخشک ومحکم  ازاین مدل نگاه میترسم..... همزمان سرم روباال آوردم وبا خواهش به صورتش زل زدم....نامحسوس گوشه لبش باالرفت اما زود جمعش

 ..گفت:راه بیفت....من حوصله ی اراجیؾ تورو ندارم....بریم یک چیزی کوفت کنیم بریم خونه سرم داره از درد میترکه...راه بیفت زود بااش..

ردمظلومم....واقعیت بودکه بی حرؾ حرکت کردم وپشت سرش راه افتادم اما ذهنم درگیرش بود...چراسرش درد میکنه...آخی...بمیرم دردکشیدنت رو نبینم....م

حتما طردم میکردو فرسنگهاازم فاصله میگرفت....اما سامیارقبول کردتابرگشت دایی سامیار بود من تویک شب نا خواسته خطایی کردم که هرمرددیگه ای جای

اطرافونگاه  وجورنشستیم...باکنجکاوی من تو خونش بمونم...این برای منه خطا کار نهایت لطفه....توی یکی از رستوران های سنتی رویک تخت جمع

فقط سقفش پوشیده بودودورتا دورمون فضای بازبودوکنار میکردم....رستوران قشنگی بودبااینکه هواسرده اما جاییکه نشسته بودیم احساس سرمانمیکردم....

پرسید:چی میل  اومد....روبروی تخت ماایستادوهرتخت گلدون نخل بزرگی کذاشته شده بود.....پسرجوونی بایک دفترچه وخودکارتودستش بطرفمون 

 میکنید.....

 سامیار:االن برای شام زوده.....یک ساعت دیگه برای سفارش شام بیا....االن یک چای قلیون بیار....

 پسر:چشم...ببخشید...طعمه چی باشه....

 سامیار:لیمونعنا...چایی هم دوتا سرویس بیار...
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 پسر:چشم....

باید همه چیزوبرات روشن کنم....خودت بهتر میدونی با لج بازی فت چیزهایی هست که بایدبهت بگم،به من انداخت وگ ت سامیارنگاهیبارفتن پسرپیش خدم

ل فکر نکن از بی ؼیرتی اینجاکنارت نشستم وعین خیالم نیست.....خونم داره میجوشه...اماچه کنم به پدر قووندونم کاریت چه گهی به زندگی من وخودت زدی...

که ازهم دانشگاهیامه دیگه اینجا نمی مونم تا چشمم بهت بیفته وداغ بشم...میرم کانادا وباآنا رگرده ومن خالص بشم...بعدازجدایی دادم این مدت نگهت دارم تاب

به هم خونه بودن....اما چند وقتیه  چه شریک میشم وهمون جا می مونم....پدرگفت به عنوان یک هم خونه کنارت بمونم اما من کثافتی مثل توروتوتختمم نمیبرم

بعنوان خدمتکار توخونم نگهت دارم بااین اوصاؾ)باانگشت شصت کناربینیش کشید(فقط توخونه کارهارو میکنی  دنبال خدمتکار برا خونم میگردم پس میتونم

ه....کوچکترین کم کاری تنبیه سختی بدنبال به تو ربطی ندارهای من دخالت نمیکنی....روابط من،وتو اتاق خودت میمونی...توهیچ کدوم ازکار

که باهیچ چیزی پاک نمیشه....پس هواست به خودت ..آرام.....آرام....کینه ای ازت تودلمه هار،شام،صبحونه سرساعت مشخص شده بایدآماده باشه..اداره....ن

 اگر........... ...وای..وای...وایباشه...منتظرکوچک ترین اشتباهم تا تمام عقده هامو سرت خالی کنم

بود...سعی میکردم پلک نزنم تا اشکم جمع شده وکه به طرفم گرفته بودروی مشتش خوابوندومشتش روروی لبهاش گذاشت...اشک پشت پلکم ر انگشت اشارش

...این چه بی آبرویی نریزه وبیشترازاین خارنشم....گوشه لبم رو بدندون گرفتم...سرم پایین بودانقدرپایین که به سینم چسبیده بود...خدایا.

گندی که زدی قربون صدقت بره....آخه پس من چی؟؟؟من عاشقشم...دوستش  بود....میخوادبره...میخوادترکم کنه....  آرام خفه بمیر...انتظارداری بعد

ارش دادوپیش خدمت فرو آورده بود...سامیاربرای شام  کباب برگ سدارم....آهی از ته دل کشیدم که صدای پسر پیش خدمت اومدکه سفارش 

دودؼلیظ ازدهن رفت....شام....هه...مگه چیزی ازگلوم پایین میره...باصدای سامیارسربلند کردم وبهش نگاه کردم که داشت پک های عمیق به نی قلیون میزدو

 میزد... وبینیش بیرون

 سامیار:چایی بریز...بهتره ازحاالکارتوشروع کنی....

 بودمثل سیلی روی صورتم نشست....آه...خدایا.... نیش خندی که روی لبش جاخوش کرده

انسکافه فوری ویک پیش دستی که دوتا نبات نی دار،دوتاشکالت ادونه به سینی که جلوی پام بودنگاه کردم....دوتا فنجون سفیدیک قوری چای ودوت

ویک نبات نی دار توش گذاشتم وبطرفش گرفتم...ازدستم  کاکائویی،دوتاخرماتوش بود....کمی خودم رو جلوکشیدم وچای روتوی یکی از فنجون ها ریختم

 گرفتوجلوی پاش گذاشت....

 سامیار:اگه میخوای برای خودت هم بریز...

 _نه...ممنون...چای نمیخوام.....

که ازم داره بکل حالم روعوض خیلی دلم میخواست برای خودم هم چایی بریزم...تواین هوای سرد خیلی میچسبه.....اماباحرفهای سامیارواعترافش به کینه ای 

ابه وآتیش دلم کرد...بؽض مثل یک سیب بزرگ توی گلوم گیرکرده وراه نفسم رو بسته....کاش میشدازاینجابیرون بزنم وهواروتوی ریه هام بکشم شایدبؽضم بخو

 باسردی هواکمی...فقط کمی سردبشه....

...یک ساعتی به همین شکل گذشت...سه باربرای سامیارچایی این سکوت رو میشکستل قلیونش هرزگاهی ل ق  بین من وسامیارسکوت بودوفقط صدای ق  

دادگفت اگه تالش  ریختم...هربارهم جوری بهم دستورمیدادکه انگارخدمتکارنه برده گرفته اماازسرناچاری بی صدا کاری که گفت انجام دادم.....دایی بهم امید

رممکنه امامن میخوام این کارروبکنم....بایدبتونم ....نمیخوام اولین عاشقیم با شکست همراه باشه....سعی میکنم کنم میتونم سامیارورام خودم کنم....میدونم ؼی

 نظرشو جلب کنم...

باصدای پیشخدمت ازفکر بیرون اومدم....سینی بزرگی روی تخت گذاشت وسفره یکبارمصرؾ روروی تخت بین منو سامیارپهن 

وغ،نون تازه همه رو توی سفره گذاشت....سرویس چایی روتوی همون سینی بزرگ گذاشت وهمراه قلیون بردبعدچنددقیقه کرد....ترشی،ساالد،زیتون،ماست،د

 گذاشت ورو به سامیارکرد... دوباره برگشت اینبارتوی سینیش ؼذای سفارش شده بود...دیس هارووسط سفره

 پیشخدمت:قربان...امری نیست؟؟؟؟

 میکنم.... خبرارداشتم سامیار:نه....ممنون...ک

اهی لقمه ای پسرسری خم کردو رفت.سامیارمشؽول خوردن ؼذاشد...امامن نمیتونستم....برای اینکه بازبهم گیرنده ومتلک نندازه باؼذام بازی کردم وهرازگ

ده بود...ازتخت پایین رفت وکفش بعدازاینکه سامیارؼذاشوخوردازجاش بلندشد...نه به من نگاه کردنه به ؼذایی که تقریبا دست نخوربزور میخوردم.....

 هاشوپاش کردوخیلی محکم گفت:پاشو بریم.....
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حساب کردن ازجام بلندشدم..پاهاموازتخت آویزون کردم...کفشاموپام کردموبلندشدم وروبروش ایستادم....سامیاربی هیچ حرفی به سمت صندوق رفت وبعداز 

شدیم وبه سمت خونه سامیار حرکت کردیم...حس عجیبی داشتم...شایدترس،سردرگمی،شادی،ؼم ازرستوران بیرون اومدیم وبه سمت ماشین رفتیم...سوار 

رون رو وهزارحس دیگه اماترس توشون قوی تربود...ترس ازرفتارسامیار...ترس ازآواره شدن....توی ماشین فقط سکوت بود... سکوت وسکوت...ازشیشه بی

بؽض تو گلوم لحظه دلم برای کسایی که خونه ندارن وتو این هواآوره این خیابون های سیاه شدن لرزیدو نگاه میکردم...هوای سرد،کوچه وخیابون خلوت...یک

وبهونه دستش نشست ازاینکه روزی هم من این سرنوشت رو داشته باشم....بخودم نهیب زدم....آرام تودایی رو داری فقط بایدتااومدنش باسامیارکناربیایی 

سامیار پیاده شدومنم به طبعیت ازاون پیاده شدم...دزگیرماشین رو زدوبه اهی به اطراؾ کردم...تو یک پارکینگ بزرگ بودیم....ندی....با ایستادن ماشین نگ

وقدم من طرؾ آسانسوررفت...من مثل جوجه ای که دنبال مادرش میدوه پشت سرسامیارتقریبا میدوییدم چون قدمهاش روبلندوسریع برمیداشت وهریک قدمش د

برجه ک روزد...خدای من....اینجا ی15بعد سامیارواردشد.....دکمه طبقهیادوقتی دربازشدبدون حرؾ داخل شدم.......شت درآسانسورایستادیم تا پایین ببود....پ

که رسیدیم  میدم...باپخش صدای ظبط شده داخل آسانسورکه شماره طبقه رواعالم میکردوبازشدن درفه15ندطبقه ست که واحدسامیار توطبقه معلوم نیست چ

دوطرفش دودربزرگ به  آسانسورانتهای راهرو پهن وبلندی بودکهدرروبازکردکنارایستادومن زودتربیرون اومدم وسامیارهم پشت سرم بیرون اومد........سامیار

ودرایستادودست توی جیبش کردوکارتی سامیارباقدمهای بلندبه طرؾ اون دودررفت ومنم دنبالش تند تند راه میرفتم....روبروی درنگ قهوه ای سوخته بود.....

کارتوداخل دستگاهی که خودنمایی میکرد...25عدد....روی یک صفحه ی طالیی که باالی در نصب شده بودروبیرون کشید...به طرؾ درسمت راست رفت

برم داخل بدون حرؾ داخل شدم.....پشت سرم  روی دربودکشید....درباصدای تیکی بازشد...سامیاردروبازکردوبادست نگه داشت وکنار ایستاداین یعنی اول من

ومطمئنن سرویس بهداشتی وحمام بود....کفش هام رو با صندل هایی بودکه دوطرفش دودربود.ابتدای خونه یک راهروکوتاه دومتری سامیارواردشدودربست..

دمتری پونصخونه ای!!! یک خونه دوبلکس که فکرکنم .واو!!!!چه به خونه نگاه کردم....که توی جاکفشی جلوی در بود عوض کردم وازراهرو گذشتم و

چیده شده فیروزه ای راحتی باپنجره های قدی بلندوپرده های لوکس....فرش ابریشمی که وسط سالن پهن بودودورتادورش مبل های  .....سالن بزرگمیشد

ویایی که به طبقه باال ......سمت راست پله های مارپیچ زیباورمیز ناهارخوری ست مبل هاازپذیرایی جداشده بودبود...آشپزخونه ی بزرگ واشرافی که با

....داخل وپذیرایی به اندازه یک پله کوتاه از نشیمن باالتربودکه نشیمن رواز پذیرایی جدا میکردمیرفت....تقریباوسط سالن سرتاسریک پله بزرگ نیم دایره بود

انتهای سالن پذیرایی دربزرگ شیشه ای سته ها وتاج مبل ها نگین کاری شده بود قرار داشت....هم یک دست مبل سلطنتی فیروزه ای که تماما روی د پذیرایی

 بودکه مطمئنن پشتش تراس زیباودیدنی قرارگرفته...توی نشیمن یک تلویزیون که فکرمیکنم شصت اینچی میشدروی میز سفیدبزرگ باتراشهای زیبا

هرکدوم نشون از قیمتهای گزاؾ داشت چیده شده بود....سامیارحق داشت چنین جایی رو برای خودش درست  که وعتیقه بود.....دورتا دور خونه وسایل تزیینی

خودم رو جمع وجور میکردم که با صدای خنده سامیارکنه با اون ارثی که بهش رسیده بایدشاهانه زندگی کنه....بادهن باز وچشمهای گردداشتم خونه رو نگاه 

ورت دادم وبه طرفش برگشتم.....همینجورکه قهقهه میزدیک دستش توجیبش بودودست دیگش روبه طرؾ من گرفته کردم آب دهنم رو پرسروصداق

 بودوباالوپایین میکرد گفت:وای...وای..آرام قیافت خیلی دیدنی وخنده دار شده....

 اخم کردم:به خودت بخند...مرتیکه پررو.....

سرم...صدم ثانیه از شدت ضربه چشمام تاریک شدوباز به حالت اول  مدو محکم با کؾ دستش زدپشتهطرفم اوسریع خندش رو جمع کردواخم کردباؼیض به 

 برگشت...بادرددستموروی سرم گذاشتم وبؽض کردم...

 سامیار:اینجا رو آماده کردم تا بعدازازدواج باهم اینجا زندگی کنیم.....اما توی احمق لیاقت نداشتی....

کردم وزنه ی درحالم بدبودکه احساس میداشت خفم میکرد...سامیاربی توجه به حال بدم ساکم رو برداشت وگفت دنبالم بیا...انق اشک به چشمام هجوم آوردوبؽض

م کمک کردم ....باپاهایی ناتوان دنبالش راافتادم...ازپله ها باال رفتیم...باگرفتن دستم از نرده ها به پاهای خستده تنی به پاهام بستن وقدرت راه رفتن وازم گرفتن

باالی پله ها راهرو بلندی بود که یک طرفش نرده های چوبی زیبا بودو طرؾ دیگه چهاراتاق بود....سامیار به اتاق اول اشاره کرد که وبدنمو باال میکشیدم.....

ت اشاره کرد این اتاق کارمه....به طرؾ اتاقی که کمی از پله هافاصله داشت.....این اتاق مهمانه....بطرؾ اتاق دوم رفت....این اتاق منه....اتاق بعدی روبادس

متری باپنجره  یک اتاق پونزده ......آخرراهروبودرفتیم...درش روباز کردو گفت اینم اتاق مستخدمه....دوباره بؽض به گلوم چنگ انداخت...باهم وارد اتاق شدیم

راست چنددربودوسمت چپ تخت  ..سمترکیب رنگ اتاق کرم وقهوه ای سوخته بود.تای باریک وبلندکه آدمو یادزندان قلعه های فیلمهای خارجی مینداخت...

نگاه سرتاسری به اتاق ....وکنارتخت یک میز پاتختی که دوتا کشو داشتشبیه بود هخونیوار یک قفسه بودکه بیشتربه کتابوی دپایین تخت تیک نفره کنار دیوارو

جمع کردوبه درتکیه دادوبه من خیره نگاه کرد....بؽض هم چنان توی گلوم بودوچشمام ماالمال  کردم سامیارساکموروی زمین گذاشت دستاشوروی سینه 

...اول قاب عکس جابجا کردن وسایلم کردمساک روبازکردم وزیر نگاه سامیارشروع به  اشک،سعی میکردم حرؾ نزنم تابؽضم نترکه واشکم نریزه...زیپ

ن وبالبخند به دوربین نگاه میکردن روبوسیدم وتوی قفسه کتابخونه گذاشتم...چندتاکتاب رمان هم که با خودم آوردم خانوادگیم روکه توش مامان وبابا دوطرفم بود

وبزرگ بود حدس رنگ قهوه ای سوخته همراه چندجزوه دانشگاهم توی یک طبقه دیگش گذاشتم....چنددست لباسم رو برداشتم وبه طرؾ درها رفتم...دراول به 

ی باشه...دودر بعدی باریک تر بودوبه همون رنگ قهوه ای بودوبازکردم درست بود کمدلباس ها که چنددست لباسم توش بودلباسام وبادقت زدم سرویس بهداشت

ا اتختی که بووسواس وآرامش بدون توجه به سامیار توکمد گذاشتم....دوباره به طرؾ ساکم رفتم ولب تاپم رو هم بیرون آوردم وخواستم بزارم  روی میز پ

 صدای سامیارسرجام ایستادم...

 سامیار:صبرکن.....این....نه....
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تیک میزنی؟؟؟دوست  دستش رو بطرفم دراز کردوگفت:تا وقتی اینجا هستی دوست ندارم ازاین چیزا دوروبرت باشه...معلوم نیست تودنیای مجازی با چند نفر

 دش به من...بهم خیانت بشه....ب  ندارم تو خونه ی خودم 

یی لرزون لب تاپوبهش دادم...دیگه نتونستم...کم آوردم بؽضم شکست واشکم روی گونم رون شد....سامیاردوباره دستش رو طرفم دراز با دستا

 کرد:موبایل.......زودباش....موبایل...

ستم کشیده شدو دستموخراش داد...با همونطورکه سرم پایین بوددست توی جیب پالتوم کردم وموبایلوطرفش گرفتم....چنان ازدستم چنگ زدکه ناخوناش به د

ا شدم هق هقم گوش دست دیگه روی دستم رو ماساژدادم...سامیار بی توجه به من از اتاق بیرون رفت ودرومحکم بهم کوبید....اشک امانم نمی داد...حاال که تنه

روز دود بشه بره هوا... ای خدا...صدامو میشنوی....جیػ فلک رو کرمیکرد....چه دردیه....چه دردیه که همه دارو ندارت...همه ی عشق وعالقت تویک 

 زدم....خدامنو ببین....خدامنوببین....

ویک  ولمو برداشتمانقدرگریه کردم تاکمی سبک شدم....پالتو وروسریمودرآوردم وتوی کمد گذاشتم...ازبس پالتو توتنم مونده بود همه تنم عرق کرده بود.....ح

روشویی رو بهش آویزون کردم.....روبرویک  گذاشتم....درسرویس رو باز کردم وداخل شدم....پشت درجالباسی بودحوله دست لباس برای خودم رو تخت

وجمع حموم کوچولو لت بود...درروبروروبازکردمتوا کشویی داشت...اولی روباز کردم سرویس کوچیک بودودوطرؾ روشویی دوتادرآلومینیوم که حالت

وتوی سبدی که بیرون حموم زیرروشویی بودانداختم...داخل رفتم ودوش آب گرم روبازکردم واجازه دادم آب گرم خستگی تنم  ....لباسامودرآوردموجوربود

لباس زیروبعدهم  روبگیره....زیردوش هم تا تونستم گریه کردم...خسته وبی رمق از حموم بیرون اومدم....حولمو دورم پیچیدم وبیرون رفتم....از روی تخت

پوشیدم...باید به حرؾ دایی گوش میکردم باید انقدر لوندی از خودم نشون میدادم تا سامیار بطرفم بیاد...آب موهام رو با رمزوشلواربرمودا مشکی روجذب ق پتا

داکارم شروع حوله گرفتم...حولم روبه جالباسیه آویزی که روی درنصب شده بودآویزون کردم تا خشک بشه....پتوروکنارزدم وروی تخت ولو شدم....ازفر

این هم بر ..من به هرچی بخوام میرسم مطمئنم،از پس،میشه هرچند سخت وؼیر ممکن اما من تمام تالشم رو میکنم تا شاید جایی توی قلب سنگی سامیارباز کنم.

تره....ؼروربرام پیشش معنی نداره.....بااین  ...این کارم به عشق سامیارمیکنم....سامیاربرام ازجونم هم مهمبایدپابزارم روی ؼرورم وباهاش کناربیام میام فقط

 فکرکه فردابهتراز امروزه چشمام رو هم رفت وخوابیدم....

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

بم یابیدار.....اماباعربده سامیارخواب کامل از سرم پریدوهاج وواج بهش نگاه توجام نشستم...گیج بودم نمیدونستم خواصبح باصدای وحشتناکه برخورد  دربادیوار

 کردم...

...ساعت هفت ونیمه من آوردمت هتل تااین موقع خوابیدی؟؟؟تومثال مستخدم این خونه ای باید زودتر بیدارشی ومنوبیدارکنی ی عوضی فکرکردی سامیار:دختره

 خوابیدی........گرفتی باید هشت شرکت باشم

یش پاره شد...چشماموروی هم محکم فشاردادم ودوباره بازکردم.....ازتخت پایین اومدم وروبروش کلمه آخروچنان دادکشیدکه باخودم گفتم تمام تارهای صوت

 ایستادم وباخونسردی که تابحال ازخودم ندیده بودم گفتم....

 صبحونه حاضرمیکنم...منم برات دیگه تکرارنکنم...حاال هم چیزی نشده تا آماده بشی یکنم _ببخشید....نمیدونستم چه ساعتی بایدبیداربشم....سعی م

 وارفته نگام میکرد...خندم گرفته بوداما سعی کردم جلوی خودم روبگیرم وهمچنان با همونفکرکنم ازآرامش من تعجب کرده بود...افه سامیار دیدنی شده بودقی

 دیرت میشه ها........جدیت گفتم:چرامعطلی برو حاضرشو

 بیا لباسام روبزار......میرم دوش بگیرم بدون حرؾ عقب گردکردوهمینطورکه بطرؾ اتاقش میرفت بلندگفت:

....ست آبی سورمه ای براش روی تخت ...بااینکه لباس راحت وبازپوشیده بودم اما سامیاراصال عکس والعملی نشون ندادسرش به اتاقش رفتم. چشمی گفتم پشت

...چای که شامل یک پیراهن آبی آسمونی وکت وشلوارسورمه ای به همراه کروات آبی سرمه ای....از اتاق بیرون اومدم وبا عجله به آشپزخونه رفتم..گذاشتم 

کردن تخم مرغ ..مشؽول سرخ ساز وبه برق زدم وچندتا تخم مرغ  به همراه چند تکه نون ازیخچال بیرون آوردم... نون هارو توی تستر گذاشتم تا گرم بشه.

تخم ین سرخ کردن یک لیوان شیر هم گرم کردموقهوه جوش رو روشن کردم...به لطؾ آرزو وخونه دایی کارکردن با این وسایل روخوب یادگرفتم....شدم...ح

گذاشتم یک لیوان دیگه  مرغ رو توی یک بشقاب ریختم ودورش خیارشوروگوجه چیدم وروی میز گذاشتم.... شیرروتوی لیوان بلند ریختم وسمت چپ بشقاب

قهوه ریختم وسمت برداشتم واز توی یخچال آب پرتقال رو برداشتم وتوی لیوان ریختم وکنار شیر گذاشتم...دوتا فنجون برداشتم یکی برای چایی وکوچیکتره هم 

رؾ تخم مرغ گذاشتم....نونها روازتوی تستر توی ظرفهای کوچکی که به شکل برگ بود ریختم وکنارظاشتم...کره،پنیر،خامه،مربا وعسل روراست بشقاب گذ

یارو درآوردم وتوی سبد چوبی کوچک مخصوص نون چیدم وروی میزگذاشتم....به میز نگاه کردم ولبخندی از رضایت روی لبهام نشست....همین موقع سام

اومد.....چشمش که به میز افتاد نیشش باز شد...تودلم دیدم که حاضروآماده درحالی که کیفش به یک دستش بودوموبایلش تو دست دیگش به طرؾ  آشپزخونه 

آفرین گفتم ولبخندروی شکمویی بهش گفتم...سرمیز نشست وبا ولع شروع به خوردن کرد به ساعت نگاه کردم هنوز یک ربع به هشت بودبه سرعت عمل خودم 
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چشمم به یک کیسه پالستیکی افتاد که توش مؽزگردووبادوم ونه میگشتم ...وقتی دنبال وسایل صبحلبم نشست...بطرؾ کابینت هارفتم وکشوکابینت روبازکردم

وپسته بود...کمی ازروش برداشتموتوی کیسه فریزری ریختم...چندتا شکالت کاکائویی از توی یخچال برداشتم وکنارمؽزها ریختم.... 

 ار حاضرباشه...سامیارازسرمیزبلندشد....کیفش رو برداشت وگفت:من دارم میرم....ساعت دومیام...ناه

وچشمی زیر  نگاهی بهش انداختم...خیلی خوش تیپ شده بودوباقسمتی از موهاش که روی صورتش ریخته بود واقعا خواستنی شده بود....سرم روپایین انداختم

 باعصبانیت کیسه رو توی جیبشمن لجبازترازاون بودم لی مخالفت کردامالب گفتم...به طرؾ دررفت دنبالش رفتم وکیسه پالستیکی رو توی جیبش گذاشتم....خی

نفسم رو پرصدابیرون دادم ....خدایا انگار میخوام فرارکنم.... حاال وقت ارضای کنجکاویم بود....باسرعت به طبقه باال ......ودروهم قفل کرد گذاشت ورفت

ل متری باترکیب رنگ لیمویی وسفید....پنجره قدی بزرگ بانمایی زیبایی رفتم دراتاق اولی که نزدیک پله ها بودوبازکردم....واو...یک اتاق سی چه

ی حموم واون ازشهر....تخت دونفره وسط اتاق بارنگ سفیدوروتختی لیمویی...پرده های بلند حریرباترکیب لیمویی سفید...دودرسمت راست...بازشون کردم یک

بیرون  ..ازاتاق مهموناتاق مهمون بود....این نارکمدتوی دیوارکارشده بود..میزآینه زیبا که ک یکی سرویس بهداشتی بود.....سمت چپ هم چنددر که کمدبودویک

سبک فقط ترکیب رنگش مشکی  پنجره ی بزرگ وهمون رفتم ودرش روبازکردم.....اتاقی بود به بزرگی اتاق مهمون باهموناومدم وبه طرؾ اتاق بعدی 

..اصال این پسربا مشکی حال میکنه...روی دیواردوتا عکس بزرگ ازخودش زده .هاتاقش تو خونه دایی مثلاتاق سامیاره ترکیب رنگش .....وسفیدبود

به طرؾ باال وچشماش  تش گرفته....سرش متمایل به پایینرو توی مش ویکی باست کت وشلوارمشکی وپیرهن سفیدوکرواتی که شل بسته وقسمت  پایینشبود...ت

باچشمایی  موهاشم بهم ریخته س دیگش بارکابی مشکی وشلوارک ارتشی.....عکنه ی جذابیتش بودبین ابروهاش خورده نشو ...گره ای کهبه دوربین نگاه میکرد

 وبستم وبه اتاق بعدی...ازنگاهش توعکس به خودم لرزیدم وبه سرعت ازاتاق بیرون اومدم....دراتاق رکه به درخشندگی چشمای یک گرگ توی شب بود

بود....وسط اتاق یک میز بزرگ ام دی اؾ بودبه رنگ رنگش کرم وقهوه ای  ....ترکیبباهمون پنجره قدی وهمون نمابزرگی بود رفتم....اون هم به همون

....رو کرم...سمت راست هم کتابخونه بزرگی بودپرازکتابهای جورواجور....سمت چپ سرویس وحمام بود....یک گاوصندق بزرگ هم گوشه ی دیگه اتاق بود

تربودوعکس خانوادگیش وتوعکس دایی بالبخندش بیشترازهمه جلب توجه میکرد...لبخندی به شیرینی لبخند دایی زدم دلم براش تنگ شده کاش میز یک کامپیو

ه ..بالخره عکس مادر سامیارهم دیدم...زنی با موهای شرابی وصورتی کشیده...چشمهایی درشت به رنگ عسلی وبینی باریک...گونزودتر این دوری تمام بشه.

وبا اخم به دوربین سامیارکنارمادرش ایستاده بودودستاش روسینه جمع بود..های برجستش بیشترازهمه توچشم بودهمچنین لبهاش که بیشترمیخوردپروتزباشه.

م ه ازاتاق کارش...این اتاقه کارسامیاربودنگاه میکرد....برعکس دایی وزنش این معلوم نیست به کی رفته باگره ی ابروهاش...عکس روسرجاش گذاشتم...

باشونه ن خونه...بیرون اومدم ودرروبستم...دلم گرفت اتاق من ازهمه کوچکتر بودودلگیرتر...پوزخندی به خودم زدم...دختر یادت رفت اون اتاق مستخدمه نه ز

درازچیزی که میدیدم خشک شدم ودهنم باز  ...بابازکردنرفتمهای آویزون ازپله هاپایین اومدم وبه طرؾ درشیشه ای که توی پذیرایی بودوبه تراس میرسید

.دورتادورتراس نرده اینطرؾ هم چند گلدون تزیینی بزرگ بود...بود...فرفوژه موند....یک تراس ده دوازده متری که توش یک میزوچهارصندلی سفید رنگ 

وپایین رو نگاه کردم...وای..وای...ازاین کمرم بودکمی خم شدم ه ها گرفتم تقریباتاهای استیل که بینشون شیشه های ضخیم کارشده بود...جلورفتم دست به نرد

شتم وچند گذاباالکه به پایین نگاه میکردی یک خوؾ عجیبی سرتا پات رومیگرفت...احساس میکردم زانوهام داره میلرزه....سریع عقب اومدم دست روی سینم 

رداشتم وبیرون گذاشتم رفتم...درفریزروبازکردم ویک بسته گوشت وسبزی ب بیرون اومدم ودرو بستم به طرؾ آشپزخونه نفس عمیق کشیدم...ازتراس

هم آب اضافه کردم...جوش که  خوردکردم  وهمراه گوشت تفت دادم...سبزی روهم تفت دادم وبهش اضافه کردم...لوبیا شستم وریختم توش وکمی...پیاز

وکنارگذاشتم هنوز برای درست کردن زود بود....کمی به دورو برم نگاه کردم بهتره کمی کردم تا به دل بجوشه وپخته بشه...برنج خیس کردم اومدزیرش روکم 

...بخصوص اتاق دیگهبودؽول نظافت خونه شدم...خیلی کثیؾ بودخوب خونه مجردی به سرووضع خونه برسم...اول میز صبحونه رو جمع کردم وبعد مش

کشیدم وکمی داخل کابینت هارو مرتب کردم...یکی از کابینت ها که فقط داروهای گیاهی  سامیار...همه جارودستمال وجاروکشیدم....آشپزخونه روطی

عضی هاش هم اصال نمی دونستم چی هست وبه چه کاری ماازاونها استفاده میکردمیشناختم اما به لطؾ مامان که همیشه برای بیماری بود...بعضی هاش رو ب

                                                        ودم کردم ساالد هم درست کردم.........ادویه خورشت رو اضافه کردم وبرنج رمیاد

ته صورتی همراه یک لحسابی خسته شدم به ساعت نگاه کردم...یک بودبه طرؾ اتاقم رفتم...حوله برداشتم وبرای خودم لباس روی تخت گذاشتم یک تاپ دک

گرفتم وزودبیرون اومدم لباسام روپوشیدم وآب موهاموباحوله گرفتم وآرایش مالیمی هم کردم باید جلوی سامیارکمی ....داخل حموم شدمودوش یشلوارک لی یخ

دوباره به آشپزخونه اومدم ومیزناهاروچیدم...پشت میز نشستم تا لوندی میکردم باید عاشقم بشه...نمیزارم دست ازمن بکشه باهمه ی بدیها واشتباهاتم....

ازپشت اروبکشم....دستموروی میز گذاشتم وباانگشتام یواش یواش روی میزضرب میزدم که صدای بازشدن قفل دراومدوسامیارواردخونه شد.....سامیاربیادوناه

زدیدن من از اینکه ا....میز بلندشدم وبه سمت دررفتم...لبخندی روی لبم نشوندم وسالم کردم...سامیاربا دقت به اطراؾ نگاه کردوبعدچشمش روی من ثابت موند

وحتی پلک هم نمیزد خندم گرفت... دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تابتونم خندم روکنترل کنم وسرم رو پایین انداختم...باسرفه ی مصلحتی که خشک شده بود

رفتم وروی جالباسی کردم وکیفش رو گسامیارکردسرم روباال گرفتم وبهش نگاه کردم...سعی میکردم تو چشماش نگاه نکنم....دستم رو به طرفش دراز 

شم...باهمون لبخند به گذاشتم....سامیاربا پیشونی عرق کرده بادهن باز به من نگاه میکرد...بالبخند بهش گفتم برو لباساتو عوض کن دستاتم بشورتا من ناهاروبک

...برنج روتوی دیس کشیدم وروی میز طرؾ آشپزخونه رفتم...سامیارچنددقیقه توهمون حالت موندوبعددستی توی موهاش کشیدوبه طرؾ اتاقش رفت.

.سامیار وارد  دوغ روهم ازتوی یخچال درآوردم وروی میز گذاشتم....توی دوتا خورش خوری کشیدم وروی میز گذاشتم و گذاشتم...قورمه سبزی روهم

وبرای خودم کمی برنج ریختم وباکمی قورمه آشپزخونه شدونگاهی به میزکردوبدون حرؾ یا تؽییر حالتی سرمیز نشست ومشؽول خوردن شد....من هم نشستم 

یخ بوداما  سبزی مشؽول شدم...هیچ کدوم حرفی نمیزدیم حتی به هم نگاه هم نمی کردیم....سامیارباولع ؼذا میخورد..خندم گرفته بودحرؾ نمیزدومثل کوه
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شدوبی توجه به من به پذیرایی رفت وجلوی تلویزیون نشست وؼذاتعارؾ نداشت وحسابی از خجالت شکمش درمیومد...بعداز خوردن ؼذاازسرمیز بلند باشکمش

                                                        ومشؽول تماشاشد... گوالخه ؼولتشن یک تشکرهم نکردبی تربیت....

روی تخت دراز کشیدموبه سقؾ خیره شدم...دنیای ازسرمیزبلندشدم ومیزرو جمع کردم،ظرفاروشستم وآشپزخونه رو جمع وجورکردم وبه طرؾ اتاقم رفتم....

ای کل کالی من بدون ارتباط خیلی سخته...از هیچ کس خبرندارم حتی نمیدونم پری ازسفربرگشته یانه....دلم براش تنگ شده برا ی خاله برای مادربزرگ...بر

رو دارم پس میدم....با این فکر ها بخواب رفتم....ازصدای در  وپری خنده های ازته دلمون...آه خدایا چی به سرم اومد...تاوان کدوم گناه نکرده

ای کشیدم وبه  سودهروزدم والمپ روروشن کردم....نفس آبرق  چشماموبازکردم....هواتاریک شده بودواتاق توتاریکی فرو رفته بودباوحشت بلندشدم وکلید

ازاتاق بیرون اومدم... فقط دیوارکوب پذیرایی روشن بودوخونه کمی ترسناک دستشویی رفتم...دست وصورتم روشستم وتوی آینه موهام رومرتب کردم...

برق هاروزدم...خونه کامل روشن شد...سامیاررفته بود باشگاه بدن سازیش...ازتنهایی حوصلم سررفت تلویزیون هم چیزی نداشت برای  بودسریع تموم کلید

کردموبرای درست شدقهوه  ی کارم تمومدرست کردم...وقتع دسرسرگرم کردم...برای شام الزانیا همین به آشپزخونه رفتم وخودم روبادرست کردن شام وچند نو

ن روروشن وبردم توی پذیرایی روی مبل لم دادم وتلویزیوختم با یک تکه کیک شکالتی که خودم درست کرده بودم تو سینی گذاشتم توی یک فنجون ری خودم

ی بازشدن قفل دراومدوبعدسامیارواردشد....منو که تواون حال دید سوتی زدو گفت:یکم خودت روتحویل دم که صدانوشییکردم وجرعه جرعه قهوه روم

 بگیر....ضعؾ نیاری؟؟؟؟

 اینطوری میگه؟؟؟؟؟؟گاش کردم...خب خسته شدم خواستم کمی رفع خستگی کنم چرابا تعجب وچشمایی گرد ن

 بریزوازپله ها باال رفت.همینطورکه به طرؾ پله ها میرفت بلندگفت:یکی هم برای من 

با کیکم روکه تقریبا سردهم شده بود ردم...دوباره نشستم وبقیه قهوه ام ریختم وبه پذیرایی آو زخونه رفتم وبراش یک فنجون قهوهازروی مبل بلندشدم وبه آشپ

بلند شدم وبه طرؾ اتاقش رفتم...پشت درایستادم نبود....هم دیگه سردشده بودوقابل خوردن اما از سامیارخبری نشد...قهوه خوردم...بیست دقیقه گذشت 

گفت بیا تو....دروبازکردم وداخل شدم...سامیاربایک شلوارک وباالتنه لخت روی تخت به صدای بم ومردونش که دلم رو میلرزوند وچندضربه به درزدم...با

 که حموم بوده...آروم به طرفش رفتم کنار تخت ایستادم.......                                                       شکم خوابیده بودوکؾ دستاش روی هم زیرچونش بود... موهای خیسش نشون میداد

 یخ کرد نیومدی...اگه میخوای برات بریزم بیارم اینجا؟؟؟؟؟؟موتوهم پیچ وتاب دادم(آخه قهوت لبم رو بازبونم ترکردموپرسیدم:مشکلی پیش اومده...)انگشتا

باره به حالت اول برگشت وسرش روروی دستاش وصورتش رو به طرؾ من چرخوندونگاهی ازسرتاپام انداخت ودرو از رو دستاش بلندکردوسرش 

 گذاشت....آب دهنم رو پرسروصداقورت دادم که صداش به گوشم رسید.

 درد میکنه کمی استراحت کنم میام...امیار:امشب سنگین کارکردم بدم س

 اما اگر اجازه بدی کمکت کنم؟؟؟؟ ونم با من مشکل داری...چیزه...میدام.-

 توچکارمیتونی بکنی؟؟؟؟برو بچه بزاراستراحت کنم....تو.....:پوزخندی زدسامیار

 استراحت میکنی...ش حاال اجازه بده امتحان کنم....چیزی که نمیشه فوقش بعد-

 پوؾ کالفه ای کشید:خیلی خوب...بگو باید چکار کنم....سامیار

 ی...تو همینطور بخواب...من فقط کمی ماساژت میدم....هیچ-

 فت ومحکمه منو ماساژ بدی....وکم جونت چطوری میخوای عضله های سسامیارقهقه ی بلندی زدو سرش روبلندکرد:آخه...توبااون دستای کوچیک 

 امتحان میکنم...امتحانش که ضررنداره...ازپسش برنیومدم میرم بیرون....-

 بزرگی نکنی....امتحان کن برا خنده بد نیست...اما اگر نتونستی بالیی به سرت میارم که دیگه هیچ وقت ادعای سامیار:آره بیا 

 انومتهدیدش دلم ریخت اما خودم وجمع وجورکردم من آرامم....شکست نمیخورم....توآرایشگاه ازمامان ماساژ رو یاد گرفتم...یک تخت داشت برای خ راستش با

ی خوشایندداشت که باعث آرامش میشد برای میگرفت....مامان تودستاش یک گرما ودرقبالش پول یشش میومدن ومامان ماساژشون میدادری که پهای پولدا

ورواین ؼول بی  همین همیشه برای ماساژمیومدن پیشش...یک چند بارهم من کار مامان وانجام دادم وفهمیدم دستای منم به خوبی مامانه....خداکنه درست باشه

 اخ ودم اثر کنه....ش
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ختم نشستم...کمی از کرم روی کمرش ریؾ بدنش گذاشتم وزانوزدم و به طرؾ میز آیینه رفتم وکرم ماساژ سامیارروآوردم ازتخت باال رفتم....پاهام رو دوطر

 بشن...وس روکمی هم به دستام زدم تاخوب نرم 

بودواین باعث میشد کؾ دستاوانگشتام دردبگیره اما بی توجه به درد دستام با تمام قدرت ماساژش بسم هللا گفتم وشروع کردم به ماساژ دادن...بدنش واقعا سفت 

م تقریبا چهل دقیقه احساس کردم دستام داره میشکنه...بلندشدم وازتخت پایین اومدم وصداش زدم اما جواب نداد...سرم رو خم کردم ونگاش کردمیدادم...بعداز

اازاتاقش بیرون اومدم وبه آشپزخونه رفتم دستامو شستم وکمی شام خوردم بقیش رو هم توی یخچال گذاشتم....آشپزخونه خواب بود....آروم وبی سرو صد

 وابم برد.روجمع وجورکردمورفتم تو اتاقم....ازبس ماساژ داده بودم حسابی خسته شدم..مسواک زدموخودم رو توی تخت انداختم...سرم به متکا نرسیده خ

 امیار***************************س

چشم بازکردم....احساس میکردم یک روزکامل خوابیدم سرحال وپرانرژی بودم....ازجام بلند شدم وبه حموم رفتم ودوش باصدای آرام که به درمیزد 

ادکلن هام بود...من همیشه پشت ادکلن هام وی ادکلن بزنم چشمم به کرم ماساژم افتادکه جلگرفتم....ازحموم بیرون اومدم ولباساموپوشیدم...کنارمیزآیینه رفتم تا

وباعث آرامشم ای که دستاش به بدنم منتقل کرد ی فوق العادههنم مرورشد...آرام...دستاش...گرمامیزاشتمش...تودستم گرفتم وکمی فکرکردم تمام دیشب توذ

م رو گذاشتم ادکلن زدم واز اتاق بیرون اومدم...سعی کردم از ر  ه....ک  ...خدایا...این دختر عجوبه ایه...باکاراش روز به روزبیشتر خودش رو تو دلم جا میکنشد

رون اومدم دیشب چیزی به روی خودم نیارم...بعداز خوردن صبحونه مفصل وطبق معمول برداشتن پالستیک مؽزی که آرام هرروز به زور بهم میدادازخونه بی

کش کنم این م میرفت واین چیزی نبود که من میخواستم....من نباید وابسته بشم....باید تراپی آروبه سمت شرکت رفتم....توشرکت هم هواسم مدام  ودروقفل کردم

 آخرین ضربست....

هروقت پدرزنگ زدوسراؼش رو گرفت بهونه ای آوردم ودست به سرش کردم...چندبارپری  اومدن آرام به خونم میگذره...تواین مدتدوماه ازرفتن پدرو

سیدن وخواستن ببیننش اما مخالفت کردم....به معنی واقعی زندانیش کردم....حتی اجازه نمیدادم پدرام به خونم بیاد....احساس میکردم ودکترتاراهم احوالش روپر

نه دورم آرام ساکت وگوشه گیروافسرده شده....منم همین رومیخوام که روح وجسمش روباهم ازبین ببرم...اما تواین مدت برای من کم نزاشت ومثل پروا

هرشب بعدباشگاه به از اون شب کذایی مچنان مقاومت میکنم....یچرخیدومن روی خوش نشون نمیدادم....بااینکه تودلم طوفان خواستنش بیدادمیکنه امامن هم

نارش بودن رو کمیرم خونه که آرام بخوابه ومن وسوسه برابرآرام ضعیؾ نباشم....شبها نیمه شب خونه ی کتی میرم تا خودم وحس مسخرمو آروم کنم تادر

....با اینحال بخوابه شبها جلوی چشمم باشه وبهتره که م نمیخواماوایل شام درست میکردوبیداربه انتظارم مینشست....اماجدی ومحکم بهش گفتم دلنداشته باشم...

تامثل هرسال باهم میگرده روز دیگه برتا چند ..دیروز پدرتماس گرفت وگفت... صبح ها نمیتونم ازماساژانرژی زایی که با دست های کوچیکش بهم میده بگذرم

زمستون خداحافظی میکنیم وبه پیشواز بهارمیریم....طبق قرار هرسال جشن نوروز  ....ازآرام پرسیدکه مثل همیشه پیچوندمش....فرداشب بابریم ویالی شمال

وتمام دوستان وآشنایان هم میان ومن میزبان این جشن  ی من بوده ازوقتی ازکانادا برگشتم به خواست مادرم مراسم هرسال خونه توخونه من برگزار میشه

لم راحت باشکوهم....جای مادرم امسال خیلی خالیه هرسال با خاله ثریا ازدوروزقبل میومدن خونم وهمه کارها رو انجام میدادن ومن ازهمه لحاظ خیا

میگفت این جشن روخیلی دوست دارم ودوست دارم حتی اگرنبودم بازم  اومدکه مادرمبرگزارکنم اما یادم  نمی خواستم جشن مبود.....امسال هم بخاطر مادر

به اونچه دوست داره عمل کنم...چند کارگر خبرکردم وتمام مایحتاج  طرحرفش دلخورشدم... اما حاال بایدابرگزاربشه....اون موقع رو ترش کردم وازمادرم بخ

ماده کردم وبه خونه بردم واز آرام خواستم به سلیقه خودش درست کنه....میدونم که مثل همیشه شگفت جشن وسفره هفت سین رو به کمک عمو صفروپدرام آ

 زدم میکنه....

میترسونه....تازگی احساس میکنم روش حساس شدم بیشترمیکنه واین منواین روزای قلبم منو ست داشتنی وخواستنیه وهمین تپش هایدخترباسلیقه،خونه دار،دو

وای وای...نمیدونم چی به سرم اومده...یکجوری  ازحریم من پابیرون بزاره....دوست دارم زیرچترخودم باشه وکسی نزدیکش نشه....وایودوست ندارم 

ه عجیبه تازگی احساس میکنم آرام یکجورایی شده یا من خیلی روش حساس شدم....بمعتادتوجه ها وخمارچشماش شدم واین داره ازدرون وبیرون نابودم میکنه...

ه چیزی که خونه که میرسم پشت سرم راه میره ومدام نفس های عمیق میکشه....تازگی ها هروقت میبینمش کسل وخواب آلوده ....فکرکنم افسردگی شدیدگرفت

ید کردم برای خودم کت رخ..بازاررفتم وگیرکردم مبین عقل واحساس ....من میخواستم اما االن نمیدونم چرا بی قرارم ودلنگرون....ای خدا دارم دیونه میشم

تامچ پا  وبلندیشیک پیرهن به رنگ دودی باآستین سه ربع ویقه قایقی که باالتنش از جنس گیپور بودوتماما روش کار شده بود و وشلوارزرشکی باپیراهن سفید

.فکرکنم توتنش قشنگ باشه وبهش ..ریدمبه فروشنده گفتم سایز کوچیکش روبرا بیاره وبرای آرام خ...روتوی ویترین دیدم وازش خیلی خوشم اومدبود

کارهام .بااین فکر لبخند روی لبام اومد...دلم میخوادعکس العملش رو نسبت به این لباس بدونم... برق نگاش رووقتی هیجان زده میشه دوست دارم...بیاد....

دم....خیلی سرم شلوغ ی میکردم وحقوق وعیدی کارمندهارومیداسیدگروزدیگه تعطیله وباید به حسابها ر شرکت ازفرداتا سیزده...روتو شرکت سریع انجام دادم

وقت نکردم پیش بودبااینکه پدرام هم پابه پام کارمیکردوسعی میکردکمک کنه تاکارمون زودتر تموم بشه امابازهم تادوازده شب تو شرکت بودیم...امشب حتی 

...خسته ودرمونده وهرچی اون دوروبرم میچرخه من نسبت بهش بی میل ترمیشم رم پیششگرچه تازگی هیچ میلی بهش ندارم وفقط برای گذرزمان می کتی برم

که بعدازسه ماه باپدرام ازشرکت بیرون زدیم باهم خداحافظی کردیم وازهم جداشدیم....پدرام باخنده گفت فردابرای منوآرام یک سورپرایز داره وخوشحال بود

من....خسته ترازاونی بودم که بخوام به حرفاش گوش بدم یابراش توضیحی بدم برای همین  گفت وازبی معرفتیراری پری برای آرام آرام رو میبینه وازبی ق

خونه توی سکوت بودوفهمیدم آرام خوابه بسته های توی دستم وتوی پذیرایی روی مبل گذاشتم وبه سرسری خداحافظی کردم وبه طرؾ خونه پرواز کردم.....

 لباس ودوش گرفتن خودمو روی تخت ولوکردم وتوکسری ازثانیه خوابم برد. طرؾ اتاقم رفتم وبعدازتعویض
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 ***********)آرام(***************

..دوست نداشتم امروز هم مثل بلندشدم وبه حموم رفتم.. تخت توی اتاق چشم بازکردم....به ساعت نگاه کردم حوالی هفت بود....ازروی باتابش نورخورشید بحص

.یک دوش مفصل گرفتموبیرون اومدم...موهام روبادقت سشوارکردم ودورم ریختم...یک شونیزآستین بلند آبی بایک شلواردمپای باشم...روزهای دیگه کسل 

تایک ساعت مشکی پوشیدم وازاتاق بیرون اومدم....به آشپزخونه رفتم وچای سازروبه برق زدم ونون توی تسترگذاشتم....بایدزودترصبحونه میخوردیم چون 

.دوماه از اومدن من به خونه کارگرها میان برای نظافت خونه وآماده کردن وسایل برای مهمونی شب....من هم بایدسفره هفت سین روبچینم.. دیگه

دم نه بیشتراما تکاربوسامیارمیگذره وبابرگشت دایی باید قیدسامیاروبزنم واین بزرگترین کابوس این روزامه...بااینکه تو این دوماه برای سامیار واقعا یک خدم

ایی بگم که از پس این همین هم برام لذت بخش بود...ازاین که تواین مدت نتونستم نظرسامیاروتؽییربدم افسرده شدم واز خودم ناامیدشدم.....نمی دونم چطور به د

میلی به ؼذا  ..تازگی اشتهام به ؼذا کم شده واصالمه..می دونم حال واحوال این روزام هم مال همین افسردگی.کار هم بر نیومدم...احساس میکنم خیلی بی ع رضم

یشه برای همین ندارم بیشتردلم میخواد بخوابم.....ازهمه عجیب ترکششیه که به سامیاردارم....بوی تنش بهم آرامش میده....البته اون به من نزدیک هم نم

هرشب بابوی سامیار قایم کردم تاهروقت خواستم بوش کنم،وزیر بالشتم  م بردمبرداشتم وبه اتاق هاش رو پیراهنی ازمجبورشدم وقتی سرکاربودازتواتاقش یک

.بااینکه سال نو میشه اما برعکس هرسال امسال هیچ اشتیاقی برای سال جدیدندارم....یکی ...این حسم برام خیلی عجیبه...بخواب میرمواین برام لذت بخشه

شبها دیرمیادخونه  .برای اینکه منونبینهمیکنم بازم نسبت بهم بی تفاوته واز موضعش عقب نمیره.. سامیارکه هرکاریبخاطرنبودمامان وباباویکی هم بخاطر

الرم تستر به خودم اومدم ونون ها رودرآوردم وروی میز ه عاشق نوید مرگ میده....باصدای آواکثربوی ادکلنی رو به همراهش میاره که برای من

نه روروی میز چیدم ورفتم سامیارروصداکنم...طبق معمول همیشه دوش گرفته وبایک شلوارک به شکم روی تخت گذاشتم...چایی دم کردم وبقیه وسایل صبحو

ه که صبح ها باماساژبدنش به خوابیده بودبااجازش واردشدموروی تخت رفتم ومشؽول ماساژ بدنش شدم... ازروزی که ماساژش دادم خوشش اومدو االن دوماه

.بعدازبیست دقیقه .درحین ماساژدادن مدام نفس عمیق میکشیدمو عطرتنش روباولع به ریه هام میکشیدم..ازجاش بلند میشه..من خستگیش رو میگیره ودسته 

پشت میزنشست ومن براش چایی ریختم وجلوش گذاشتم....ازمیزفاصله گرفتم تابرای خودم چایی بریزم که ازجاش بلند شدو باهم به طرؾ آشپزخونه رفتیم...

س سرگیجه شدیدکردموجلوی چشمام سیاه شد...سریع دستم روبه صندلی گرفتم تا نیوفتم....سامیاربه سرعت کنارم اومدودستش رودورکمرم حلقه یک دفعه احسا

 حالم بهتر شدوسیاهی چشمام ازبین رفت وسرگیجم هم کم کم آروم شد....کرد....بوی تنش زیر بینیم خوردواحساس کردم دوباره جون گرفتم....

 رش روبه طرفم خم کرد وپرسید:آرام....خوبی...چی  شدی؟؟؟؟رنگت چرا پریده؟؟؟سامیارس

 لبم روبازبون ترکردم وجواب دادم:چیزی نیست....خوبم....گاهی اینطوری میشم فکرکنم قندم افتاده...

 بهتر میشی...ی یارم بخورینم وگفت:توبشین من برات آب قند مسامیار کمک کرد روی صندلی بش

ه طرفم گرفت ومجبورم کردتا تهش بخورم....بعداز خوردن آب قندحالم خیلی بهترشدوبلند شدم تا به کارهام برسم...سامیارشدیدا بعدازچنددقیقه لیوان آب قندروب

یارتودلم کیلو کیلو قند آب مخالفت کردوگفت که باید استراحت کنم امابهش اطمینان دادم که حالم خوبه ومیتونم به کارهام برسم...ازاین دلنگرانیه سام

....امیدوارشدم به اینکه دارم موفق میشم وبه طرؾ خودم میکشمش....روحیه گرفتم وباخوشحالی وانرژی مضاعؾ مشؽول انجام کارهام میکردن

سامیار بامردا به پذیرایی  زن وارد شدناومدو بعد ازاون سه کارگرکه دو مرد بودن ویک  کردم که صدای زنگ شدم....آشپزخونه رو باکمک سامیارمرتب

دایره که یکی رفتن ومشؽول تعویض دکوراسیون شدن.....من هم با اون خانم که اسمش مینا بود مشؽول چیدن میزبرای سفره هفت سین شدیم.....سه تا میزنیم 

جلوی اون سمت راست واون یکی هم سمت بزرگ ودوتای دیگه کوچکتربودن روکنارهم گذاشتیم به این ترتیب که بزرگه عقب ویکی ازمیزهای کوچک تر

ای روی میزها کشیدیم....روی میز بزرگ آینه  ساتن فیروزه ای با تور نقره....رومیزیی از جنس فره رو فیروزه ای ونقره ای گرفته بودیمچپ....ست س

ده بودوروبروی آینه هم قرآن خطی قدیمی آقا جون نقره ای بودوروش باسنگ های فیروزه کار ش پدریشه رنگش وشمعدونی که سامیارمیگفت مال مادربزرگ  

کاسه های کوچیک فیروزه ای که به سبک ظرفهای قدیم بود برای سین سامیارکه اون هم با روکش نقره ای قاب گرفته شده بودوسنگ فیروزه روش داشت....

.ت نگو ت شده بودوچهارتاماهی قرمز خوشکل توش شنامیکردن...ای درس تنگ ماهی هم به شکل حوض کوچیک که با کاشی های فیروزههای سفره گذاشتیم.....

روی میز سمت چپ میزکوچیک سمت راست وسبزه روکه توی ظرؾ بزگ پایه بلندی درست شده بودودورتادورش با مریم سفید تزئین شده بودی رو

ز کنارسبزه گذاشتم....بقیه ی سین هارو هم چیدیم....میزه قشنگی کردم وروی میات فیروزه ای روپرازسکه گذاشتم....صندقچه ای با همون طرح نقره ای وتزئین

میز ایستادبرق رضایت رو توی چشماش دیدم اما خیلی بی تفاوت به شد....سامیاررو صداکردم تا اگر جایی از میزازنظراون  اشکال داره درست کنم...وقتی کنار 

دازخوردن نهارکه من بازهم میلی نداشتم وخیلی کم خوردم میزروجمع کردیم تا برای چیدن وسائل بع...ظهرسامیارنهارازبیرون سفارش داد.خوبه ای بسنده کرد..

وحائلی بین پذیرایی وآشپزخونه ....اما میز چون بزرگ بودرایی ال به الی مبال جا دادنتوی پذیجمع کردن و...صندلی ها رو از دورش پذیرایی آمادش کنیم

رمه دوزی شده بود روروی میز انداختیم...دوتا سبد بزرگ رگی که سنتی بودوبارنگ نقره ای وفیروزه ای روش س  ن...رو میزی چارگوش بزجابجاش نکرد

ها مؽزانواع میوه ی تزئین شده روش گذاشتیم......دوتا ظرؾ پایه بلند بزرگ که توش شیرینی بود رو هم کنارش گذاشتیم....یک آجیل خوری بزرگ هم 

وچنگال برای میوه وشیرینی روهم کنارشون قراردادیم....طرؾ دیگه میزانواع نوشیدنی ولیوان های پایه بلند شیک رو اقوذاشتیم....پیش دستی ها وچگ

....اینجا چقدر کارداره وازاین جور حرفا....از ؼرؼرهای مینا مینا شروع به ؼرزدن کردکه ازکت وکول افتادم یبا تمام شده بود...کم کمگذاشتیم....کار ما تقر

که وسط ندی روی لبم نشست...حق داشت واقعا خسته کننده بود...مردا پذیرایی رو مرتب کردن وفرش هارو جمع کردن....مبل ها رو جوری گذاشته بودن لبخ

ن سالن برای رقص خالی باشه درست زیر لوستر بزرگ پذیرایی....دوطرؾ لوسترهم المپ های چرخون ورنگی برای رقص نورقراردادن که موقع رقصید
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امشب استخدام کرده بود اومدن....بعداز  که سامیاربرایزن  هخونه روشن کنن...کارگرها رفتندونیم ساعت بعد دوتا مستخدمی وبعد ازخاموشی المپ ها 

سفیدآستین بلندبایقه گیپوروسارفان های سورمه ای که تاروی زانو بود...موهاشون هم  به آشپزخونه رفتن...لباس فرمشون بلوزمشون تعویض لباس وپوشیدن فر

 با کش سورمه ای باالی سر بستن...

 سامیارهمینطورکه بطرؾ پله ها میرفت گفت:من میرم آماده شم...بهتره توهم زودترآماده بشی االن مهمونا میرسن....

لباسم رو روی ربودم گذرزمان رو نفهمیدم ....از پله ها باال رفتم وبه اتاقم رفتم داخل شدم ودرو قفل کردم....به ساعت نگاه کردم شش بود...انقدر سرگرم کا

رو با حوله لباسم خیلی قشنگه سلیقه سامیار واقعا عالیه.....حوله برداشتم وبطرؾ حموم رفتم....بعداز دوش چند دقیقه ای بیرون اومدم....آب موهام تخت گذاشتم،

.آرایش ای با گلهای کریستالی دودی روی موهام گذاشتم.. سشوارکردم وبعدقسمت پایین موهام رو ویو کردموتل نقره وپوشیدم...موهامورفتم ولباسامدستی گ

سردستش رو ازاتاق بیرون رفتم....همزمان با من سامیارهم درحالی که داشت دکمه کمی عطرزدم ،و الیتی کردم وکفشای پاشنه ده سانتی مشکیم رو پوشیدم

..بوی عطرش که با بوی تنش مخلوط شده بود رو عمیق تو ریه هام کشیدم...سرمست گیرشده بود..میبست بیرون اومد....بااون تیپ زرشکی مشکی حسابی نفس

یم وروی مبل دونفره کنارهم .سرش روباال آوردونگاهی به من کردوسری ازروی رضایت تکون داد....باهم از پله ها پایین اومدشدم از بوی عطر بی نظیرش...

 نشستیم...سامیار نگاهی اجمالی به خونه انداخت وگفت:خوب شده....

....چشمام از خوشحالی برق زد دلم برای پری وپدرام حسابی تنگ شده...برای نفسم رو پرصدابیرون دادم اماقبل از اینکه جوابش روبدم صدای زنگ دراومد

...سامیارازجاش بلند شدوبطرؾ دررفت تابازکنه ومن هم از جا بلند شدم وتا ود شیفت ونمیتونه بیاد...دیدن پری هم برام نعمتهدکترتاراهم همینطوراما دکتر گفته ی

قدبلندوخیلی که تا بحال ندیده بودمش،زکرد دختری واردشدخوش آمد بگم اما همین که سامیاردرروباحسابی به پری عزیزم  یک در رفتم می خواستمنزد

هنردست دکترزیبایی بود....بایک نگاه به تیپ وقیافش میشد فهمید روی صورتش بودومیتونم قسم بخورم بیشتراعضای صورتش که آرایش ؼلیظی بالوندهمراه 

ه ی من گونکه آدم درستی نیست....باسامیاردست دادوبا وقاحت خودش رو توبؽلش انداخت وباعشوه زیر گردنش روبوسید...سامیارهم مقابل صورت هاج وواج 

 دوگفت:خوش اومدی کتی جان....یدخترروبوس

ی با عشوه به حس های زنانم بهم اخطار میدادن این همون زنیه که هرشب سامیار عطرش رو با خودش به خونه میاره... سامیارو کتی به طرؾ من اومدن....کت

 سامیارگفت:معرفی نمی کنی عزیزم؟؟؟

 وقبل از سامیارجواب دادم:من آرامم همـ....... خودم روجمع وجورکردمودستم رو بطرفش دراز کردم

 تا برگشت پدر مهمونمه...طع کرد:دختر عمه ی منه وسامیار حرفم روق

به طرؾ پذیرایی بؽض تو گلوم نشست این یعنی اینکه دوست نداره کتی از نسبتمون چیزی بدونه شاید رزروه بعد منه....کتی باهام سرد دست دادو با سا میار 

نهارخوری که حاال پرازوسائل پذیرایی بود رفتم وبی هدؾ وبدن تمرکز مبل دونفره توبؽل هم نش رفتن وروی ستن....برای فراراز تصویرروبروم به سمت میز 

هامیکشیدم...حرکاتم فقط ظرفهارو جابجا میکردم....لیوان هارویکی یکی چک کردم که لکه نداشته باشه وبادستمالی که کنار میز بودبا وسواس روی لیوان 

 ت کنارهم بودنهیستریکی وکامال عصبی بود واینو هرکس که کمی دقت میکرد میفهمید....دلم میخواست بقیه مهمونها هم برسن تاسامیاروکتی تنها نباشن وفرص

لحظه به لحظه به عشوهاش وآویزون شدن از رو نداشته باشن...امازهی خیال باطل...کتی پرو ترازاین حرفا بود چون مهمون ها یکی یکی اومدن وکتی خانم 

اعصابم رژه شروع شده بودوصدای آهنگ روی جشن رسما سامیاراضافه میکرد......بین تموم مهمونها من به عنوان دختر عمه سامیار معرفی شدم....

کسی پشت دره...سامیاربااومدن کتی ازکنارش جم  میرفت....دیگه حتی صدای زنگ هم شنیده نمیشدو من مدام چشمم به ا ؾ ا ؾ بودتا باروشن شدنش بفهمم

رفتم تااز نمیخوردوعمال من دربازکن شدم....باروشن شدن دربازکن بطرؾ در رفتمودررو باز کردم....ازدیدن کسایی که پشت دربودن دستم روجلوی دهنم گ

ه نمی دونم گریم ازخوشحالی بودیا ؼمی که تو دلم انباشته شده بود....انقدر خوشحالی جیػ نکشم... با پریدن پری تو بؽلم نتونستم طاقت بیارم وبلند زدم زیر گری

دست دیگش رو صدای گریه منو پری بلند بود که با وجود صدای بلند آهنگ بازم اکثرمهمونها نگاهشون به ما بود...پدرام جلو اومدویک دستش رو پشت پری و

 ....برو پری جان...برو داخل....ی بلندآهنگ مردم رو اذیت میکنه هم صدای گریه شما دوتاپشت من گذاشت وگفت: بهتر بریم داخل اینطوری هم صدا

تکون دادوبازوی من رو محکم تودستش گرفت وباهم به سمت پذیرایی رفتیم....دراین حین به طرؾ  پری ازمن جداشد ودستی زیر چشماش کشیدوسری به تایید

 ازذوق پری یادم رفت به شما سالم کنم وخوش آمدبگم... پدرام سربرگردوندمو گفتم:ببخشید آقا پدرام

نیومد....مثل به من خوش آمد بگه که متاسفانه جلوی در برای استقبال هم باید پدرام خنده ی نمکینی کرد:نه بابا...این حرفا چیه؟؟؟تو که حق داری...یکی دیگه 

 .....اینکه سرش خیلی شلوؼه

دندویاهمکاراشون احوالپرسی میکرد...اما سامیاروکتی بیخیال از ها که اؼلب یافامیلشون بومهمونبودیم وپدرام داشت با  ؼمگین نگاهش کردم...حاال توپذیرایی

وپری مسخ شده اون دوتا رو تماشا میکردن تا اینکه م دنیا تو حلق هم داشتن صحبت میکردن ومیخندیدن....حتی متوجه حضورپدرام وپری هم نشدند....پدرا

ودش اومدواز توپیش دستی روی میز که برای پذیرایی گذاشته شده بود پرتقالی برداشت وبه طرؾ سامیار پرت کردو همزمان گفت:هوی....جناب پدرام به خ

 دکتر...چی دیدی که مارو فراموش کردی؟؟؟؟من که چیز جالبی دوروبرت نمیبینم که بخواداینطورازخود بیخودت کنه!!!!
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 وجواب داد:کوفت...چته رم کردی؟؟؟دیدن چیزی که من میبینم چشم بصیرت میخواد که تو نداری.... سامیارپرتقال رو تو هوا گرفت

 پدرام:چیزی که من کنار تو میبینم چشم انسانی هم براش زیاده چه برسه بصیرت که باید پاک باشه...

 .سامیار:ناپاک تراز این هم تو جمع ما هست....اینقدر ناپاک که کتی دربرارش قدیسس..

بیاباپری بشین تابرات شربت بیارم...بعدازاین  میارنگاه میکرد گفتم :پدرامگیره رو به پدرام که بااخم به ساکنایه حرؾ سامیارروگرفتم وبرای اینکه بحث باال ن

 همه دوری منوپری کلی باهم حرؾ داریم ونگاه ملتمسم رو به پری دوختم.

فت وگفت:آره پدرام جون بریم بشینیم منم خسته شدم ازبس سرپا بودم....بالخره پدرام رضایت دادوباهم کناری پری التماس نگاهم رو خوندو بازوی پدرام روگر

پری شوک زده روی مبل سه نفره نشستیم...سرم رو پایین انداختم روم نمیشد تو صورت دوستم که از خواهرم عزیزتر بود نگاه کنم وبگم چی شده که با حرؾ 

 سرم روباالآوردم....

.....خیلی به آرش پری:توبی معرفت بودی ومنو به حساب نیاوردی که با من دردو دل کنی....اما من مثل خواهرتم وباید میفهمیدم چی شده که مارو کنار گذاشتی

ی من بودم...توبه پیچیدیم تا رازت رو به منو پدرام هم گفت وخواست کمکش کنیم....من از شبی که فهمیدم چی شده عذاب وجدان گرفتم چون مقصراصل

رراجع به اون اصرارمن به اون مهمونی رفتی....آرش نمیخواست حرفی بزنه اما برای اینکه ازماجرای اون شب سردربیاره به کسی نیاز داشت تابانازی ویاشا

 شب صحبت کنه ومنو پدرام از خدا خواسته قبول کردیم...

نه تقصیرتوئه نه نازی...سهل انگاری وبی توجهی خودم باعث شد این بال سرم بیاد...شایدم لجبازی که با آب گلوم رو به سختی قورت دادم وگفتم:نه...نه پری....

باحسرت نفسم رو بیرون دادم وادامه دادم:اینم تقدیر منه که سامیارکردم حاالهم گذشته ورفته تاچندروز دیگه دایی میادو منو سامیارهم از هم جدا میشیم....

باید از دست بدم...پری محکم منو تو بؽلش فشارداد...چشمم به پدرام افتادکه اخم بزرگی روی پیشونیش بودودستاش رو مشت کرده  هرکسی رو دوست دارم

 فا صله زیاد نشسته بودن.... ی رومبل دونفره روبروی ما بابودوچشم به سامیاردوخته بودکه باکت

.....                                                                                                 دارم بیدوگفت:یک سورپرایز برات....پری با ذوق دستاش رو بهم کوازبؽل پری بیرون اومدم 

 نگاه  کنجکاومو بهش انداختم وپرسیدم:چی هست این سورپرایز؟؟؟؟                                                       

 لندی کردودست  چپش رو باالآورد...توانگشتش یک انگشترظریؾ بود...بهت زده گفتم:ازدواج کردی.....پری خنده ب 

 دوباره خندیدوگفت:ازدواج نه...نامزدکردم....چشماموریزکردموبهش نگاه کردم وپرسیدم:اونوقت باکی؟؟؟؟؟                 

 دوباره قهقه زدوازسرخوشی دستاش رو بهم کوبیدو گفت:حدس بزن....               

 پدرام!!!    !!!باناباوری به پدرام نگاه کردم که حاال توجهش به ما بودولبخندبزرگی روی لبش بود...لب زدم:باتو

                             پدرام بلند خندیدو پری رو توآؼوش کشیدوپیشونیش روعاشقونه بوسید.....           

ایا....دیگه نمی بااینکه برای پری از ته دل خوشحال بودم اما ؼم بزرگی تو دلم نشست....پری داره ازدواج میکنه ومن باید جدابشم...چه حکمتیه توکارت خد

رؾ دستشویی رفتم وداخل شدم....شیرآب روبازکردم ازشون فاصله گرفتم...بطتونستم اون فضا روتحمل کنم بؽض داشت خفم میکردبه بهانه شستن دستام 

 ومشت مشت آب به صورتم پاشیدم....وقتی پدرام که مرده ازدیدن سامیاروکتی اون حال باشه....من که زنم وعاشق حالم چی میشه؟؟؟

..بطرؾ در رفتم ودررو باز در خروجی بودم متوجه زنگ درشدم. ربعدازخشک کردن صورتم وتمدیدآرایش از دستشویی بیرون اومدم وچون کنا

ی...امشب به یک دوست کردم....بادیدن آرش پشت دراحساس کردم گمشده ام رو  پیداکردم....بی اراده خودم رو توی بؽلش انداختم وگفتم:چه خوب کردی اومد

 نیاز دارم....

 ؼمات خبر داشته باشه.....نیاز داری که از تمام  یط به یک دوستشرانستم تو این فت:منم فقط بخاطر تو اومدم...میدوآرش کمرم رو به آرامی  ماساژدادو گ

 .سرم رو از سینش جدا کردم وبه چشمای رنگ شبش چشم دوختم وبا لبخند گفتم:توبهترین دوستی هستی که تو این مصیبت خدا برای من فرستاده...

بدون ت رو قبول کن واجازه بده امشب رو باهم یک شب رویایی کنیم...آرش دستم رو محکم تودستش فشردو گفت:امشب شب عیده ...بیاودرخواست این دوس

 ...میدونم سخته اما ممکنه...بعدباچشمکی ادامه داد:هان...چی میگی؟؟؟رفتن سامیار....بدون فکربه موضوعهای ناراحت کنندهفکر به اتفاقات ...بدون درنظرگ

 ...آرش ازچشمام حرفم رومیخونه...دلگیرم یموضوع ه فهمید من ازتعجب کردم...آرش چقدزرنگه ک
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وخودم رو عذاب بدم....بادستم فشار خفیفی ربا کتی خوشه من چرا خوش نباشم وزانوی ؼم بؽل بگیرم خیلی سخته اما حاال که سامیابه پیشنهادآرش فکرکردم...

 به دست آرش دادمو گفتم:موافقم...بریم بترکونیم....

 ...عروسک چشم رنگی...تش بود گفت:بریمآرش سرمست خندیدوهمونطورکه دستم تودس

ک مبل دونفره گیج نگاهش کردم که باز هم بلند زد زیر خنده....باهم به طرؾ پذیرایی رفتیم وبعداز خوش وبش آرش با مهمونا وپدرام وپری کناراونا رو ی

ازاول مهمونی نگام  ازهمه نگاه سامیاربودکهنشستیم...تمام مدت آرش دست منوتودستش گرفته بودانگارکه میخوان منو ازش بگیرن...جالبتر

موبه روی نمیکرداماحاالباچشماش داشت منو قورت میدادو مدام سنگینی نگاهش رو حس میکردم اما چون به آرش قول داده بودم مستقیم بهش نگاه نمی کرد

 خودم نمی آوردم که داره نگام میکنه.....

رحواسم رو جمع کردم که نوشیدنیم رو درست انتخاب کنم... برعکس پری که اصال توقیدش نبودیاکتی که پیک مستخدمین از منو آرش پذیرایی کردن ومن اینبا

وتوگوشم ازمراجع کننده ه بودرش سرش رو به طرفم خم کرد...سرم پایین بودوآپشت پیک میزدوصدای خنده های مستانش از صدای بلندآهنگ هم بلدتر بود

 ومن هم بی حواس به اطراؾ میخندیدم وازلفظ صحبتش به وجد اومده بودم....ی هایی که جلوی آرش تابلوش میکردمیگفت وسوتدختری  که بهش بد نخ میداد

دن وخندیدن آهنگ الیتی پخش شد...چراؼهاروخاموش کردن ونورهای چرخون روروشن کردن که تمام محیط رورنگی ورویایی کرد.....همه ربعدازکمی خو

و بصورت زوج وسط رفتن وباهم مشؽول رقص شدن...پدرام دست پری روگرفت وباهم وسط رفتن...اون وسط کتی هم از سامیار آویزون شده بودوخودش ر

دست آرش که به سمتم دراز شدحواسم رو جمع کردمو بهش نگاه کردم...روبروم ایستادوکمی بطرفم خم شد دستش روبطرفم گرفت وگفت:لیدی تکون میداد...

 افتخاریک دوررقص روبه من میدید؟؟؟...

برای جدایی  باورم نکردوناپاک حسابم میکنه و که مردی وفادارباشم کمی تردید داشتم اما با دیدن دوباره کتی وسامیارقلبم مچاله شدوؼم رودلم نشست...چرابایدبه

 ..ازمن روزشماری میکنه وهنوزازمن جدانشده کسی روجام نشونده که بگه براش ارزشی ندارم...باصدای آرش ازفکربیرون اومدم وبهش چشم دوختم..

 ...نمی خوای جواب بدی....آرش:دستم خشک شد دختر

واز جا بلندشدم...باهم وسط رفتیم،آرش دست دورکمرم انداخت ومنو به خودش نزدیک ی به چهره ی خندونش زدم بی شک وتردیددستم وتودستش گذاشتمولبخند

ایین خم کردو کرد...من هم دستام رو روی سینه نزدیک شونه هاش گذاشتم....سرم روپایین انداختم وهماهنگ باآرش خودم روتکون میدادم....آرش سرش روبه پ

 خواهش کنم حاال که داری با من می رقصی توی چشمام نگاه کنی؟؟؟ کنارگوشم گفت:میشه ازت

باال گرفتمو به بااینکه خجالت میکشیدم اما سعی کردم به خواهشش عمل کنم...برای اینکه به خودم مسلط بشم گوشه ی لبمو از داخل به دندون گرفتمو سرم رو

حتما بخاطر خوردن زیاد نوشیدنی ومن بایدحواسم رو خیلی جمع کنم گرچه میدونم آرش  چشمهای خمارش نگاه کردم....باخودم فکرکردم این خماری چشماش

گرم آرش چشمام از ترس گردشدودرلحظه فکرهای منفی به ذهنم هجوم آورداما با حرفی که زدازفکر  سودجو نیست....بالمس لبم بادست ازاون گروه مردای

 مریض خودم خجالت کشیدم...

 کشیدکه باعث شدازبین دندونهام بیرون بیاد.....وباانگشت آروم روی لبم به جون این لب بیچاره نیوفت....نابودش کردی..آرش:نکن دختر...اینقدر

توهم بودوازحالت درحال رقص باآرش بودم که ناخودآگاه چشمم به سامیار افتاد...بااینکه کتی ازش آویزون بوداما تمام توجهش به منوآرش بود...اخماش شدید 

...توچشمهای عسلی خوش رنگش رگهای قرمزبودکه شدت عصبانیتش رو نشون علوم بودکه دندوناش روچنان روی هم فشار میده که هرآن ممکنه بشکنه.فکش م

 چرا انقدعصبیه؟؟؟اون االن کنار کتیه وبایدآروم باشه؟؟؟              ..ازاین حالت سامیارتعجب کردممیداد.

 ...دیگه داشتم احساس خستگی می کردم با صدای تحلیل رفته به آرش گفتم:میشه بشینیم خیلی خسته شدم...باچرخش آرش جامون باهم عوض شد 

دستمو گرفت وروی اولین مبل با هم نشستیم...سرگیجه لعنتی دوباره سراؼم اومد...آرش حول کرده آرش نگاهی بهم کردو گفت:البته...بیا کمکت کنم بشینی...

 چرا رنگت پرید؟؟؟پرسید:آرام .....چی شدی 

ی سرم ایستاده دستم رو روی پیشونیم گذاشتم...بازچشمام داشت بی سو میشد..چندبارپلک زدم..بادیدن دستی که جلوم دراز شده بود سربلندکردم...سامیارباال

 تم وخوردم واقعا بهش نیازداشتم...گرفازش افتاده ....بی تعارؾ وحرؾ به طرفم گرفت وگفت بخور قندت بودوتوی دستش چند تا شکالت کاکائویی بود 

 آرش زیربازوم روگرفت وگفت :میخوای ببرمت تو اتاق استراحت کنی؟؟؟
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توی سال جدید میزاشتیم...کؾ دستم روبه نشونه ی نه باال آوردمو گفتم تا تحویل سال همینجا  به ساعت نگاه کردم تا بیست دقیقه دیگه سال تحویل میشدو پا

معنی موافقت تکون دادو دوباره کنارم نشست...سامیارهمچنان با مشت های گره کرده باالی سرم ایستاده بودکه با صدای کتی به طرؾ سری به  میشینم...آرش

 اون برگشت.

کردوادامه داد(دوست دارم  ....)خنده ی بلندیرکس هرآرزویی بکنه برآورده میشهکتی:سامی...عزیزم بیاتا تحویل سال چیزی نمونده....میگن موقع تحویل سال ه

 تو باشم عشقم تازودتر بهت برسم.... سال تو بؽل   موقع تحویل

 سامیاردوباره به طرؾ من برگشت...فکرکنم میخواست عکس العمل منو درباره حرؾ کتی ببینه...دلم هزار تیکه شدوقتی کلمه عشقم روازدهن کتی

رخورده وداؼونم رو به سامیار دوختم...من دوستش داشتم واون چشمم روی گونم نشست....نگاه س   شنیدم....بؽض داشت خفم میکرد...اشک سمجی از گوشه ی

م اشتباه بود اما حاال که شده باید چکارکنم....چطوراز سامیاربگذر رفتنم تنها به اون مهمونی م اون شبمحلی وانتقام میسوزوند....میدونداشت منو تو آتیش کم 

؟؟؟پلک زدمو قطره ی دوم اشک هم از چشمم روی گونم ریخت....سامیار نفسش رو پرصدابیرون دادوزمزمه کرد:مردشور چشماتو ؟؟واون وکناردیگرون ببینم

 ببرن که ازریشه میسوزونه....

های عاشق توبؽل هم فکرنمیکردبشنوم اما شنیدم...سرم رو پایین انداختم وسامیارهم به طرؾ کتی رفت....لحظه تحویل سال همه وسط پذیرایی ایستادن وجفت

اشت....آرش سیگاری روشن مخصوصا پری وپدرام که تو هم حل شده بودن...واقعا برای پری از ته دل خوشحال بودم...اون لیاقت خوشبخت شدن رو دبودن 

شدن اطراؾ میشد...یک لحظه  رؾ تراس رفت....تنها توی تاریکی خودم روبؽل کردم وزل زدم به تلویزیون بزرگ پذیرایی که نورش باعث روشنکردو به ط

احساس کردم روبرگردوندم ودوباره به تلویزیون نگاه  همراه با هجوم اشک به چشمامچشمم افتادبه کتی وسامیارکه عاشقانه تو بؽل هم بودن....سوزش قلبم رو

 ...شدو همه بلند بلند میشمردن  کردم...شمارش معکوس شروع

5،6،7،8،9،،10... 

.عمیق بو کشیدم باورم نمیشدسامیار بخواد تحویل سال کنار من باشه...خواستم برگردم ..فکرکردم آرشه اما...شت منو در آؼوش کشید..احساس کردم کسی از پ

 که کنار گوشم محکم گفت:تکون نخور بزار تموم بشه.....

 همونطور بی حرکت موندم...جایی که ایستاده بودم تاریک ودنج بودو کسی حواسش به ما نبود....

 وتمام....1،2،3،4

صدای جدی  سال تحویل شد از ته دل لبخند زدم چه خوب که تو بؽل سامیار بودم بالبخند به طرفش برگشتم تاسال نورو بهش تبریک بگم امابازهم با همون

بزنی....ازآرش فاصله بگیر..این آخرین من روته نمی خوانم با کس دیگه ای تیک ...درضمن گفتم تااسم این کارم رو بزار به حساب اجبارشناسنامهوسرد گفت:

 به چشم برهم زدنی از کنارم دورشدودوباره کنار کتی ایستادواونوتوی بؽلش گرفت....اخطارمه دفعه بعدانقدرنرم نیستم.....

بایدرعایت میکرد...اما وقیح تراز  همن لجم گرفت منو تهدیدمیکنه وخودش با وقاهت جلوی چشم من یکی دیگه رو تو بؽل میگیره...اگرقراره من مراعات کنم او

 این حرفا بود....

الت بابرگشت آرش تصمیم گرفتم یک باردیگه لج کردن با سامیار روتجربه کنم....جلو رفتم ودستش رو توی دستم گرفتم وبا نگرانی ظاهری گفتم :ح

 خوبه....چقدردیرکردی...سال تحویل شد...

 حالت روبراهه... تلخ خندی زدو گفت:مهم نیست...تو بهتر شدی

اماسامیارکه خبر نداشت...تا وقت شام من درکنارآرش وپری وپدرام گفتیمو ،بالبخندی خیالش رو راحت کردم....میدونستم آرش مثل یک دوست کنارمه نه بیشتر

 ؼم وشاد بودیم...خندیدیم بدون فکربه سختی ها وگرفتاریها...ازته دل با پری میخندیدیم مثل گذشته...مثل زمان دانشگاه که بی 

ام سحربودکه شب از نیمه گذشته بود که شام سرو شد.....بعداز خوردن شام بازهم به شوخی خنده گذشت هیچ کدوم حتی فکرخواب روهم نمیکردیم....پری وپدر

تراس رفتیمو کمی صحبت کردیم....آرش ازجا بلند شدن وقصدرفتن کردن...مهمونهای دیگه هم کم کم داشتن میرفتن....بعدازبدرقه ی پری وپدرام باآرش به 

آرش کنجکاو شدم واصرار کردم که بهم بگه  گفت با اومدن دایی خبرهای خوبی برام داره وخودم روباید برای اتفاقات عجیب وؼیرقابل باورآماده کنم...با حرؾ 

 ه دایی بفهمه چیزی بهم گفته اخراجش می کنه.....جریان چیه اما آرش با انگشت نوک بینیم زدو گفت که باید تا برگشت دایی صبرکنم چون اگ

هنمو کج کردمو باخنده گفتم:دایی من از تو خط میگیره بعد اخراجت کنه؟؟؟؟حرفهای عجیب میزنی...نمی خوای بگی نگو ولی منوبا حرفهای بیخود گول نزن...د

 دم....آقای راد ا خراجم میکنه.....ا داشو درآور
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شدت باآرش دیگه نمی تونست جلوی خندش رو بگیره ومثل بمب ترکید....چنان بلند می خندید که فکر کنم تمام ساختمون صداشو شنیدن....درتراس 

ر کنید بیاییدداخل...مردم شاکی میشن ساعت پنج صبحه میخوان بخوابن....بازشد...سامیار عصبانی وجدی  رک   گفت:اگه میخواین هرهروک 

 عصبانیت عقب گردکردورفت توی خونه....منوآرش که کپ کرده بودیم بهم نگاه کردیم وهمزمان باهم زدیم زیر خنده..... بعدباهمون

 آرش:این چش بود؟؟؟؟کتی گازش گرفته بود؟؟؟

 _باخنده گفتم:اینو خوب اومدی....کتی گازش گرفته اونم چه گازی حاال حاال ها یادش نمیره...

روپرسیدم....درجوابم گفت آقارحیم بهترشده وازبستربلندشده...فقط درمانهای جزئی مونده...آرزو هم خوبه ولحظه شماری میکنه که ازآرش حال آقارحیم وآرزو

و باهم بریم پیش ما برگرده...ازش خواستم این بار که به دیدنشون رفت سالم من رو هم بهشون برسونه....کمی نگاهم کردو گفت اینبارشایدآقای راد بیاد

 ششون...ازخوشحالی دستامو بهم کوبیدمو گفتم :چه خوب میشه.....پی

ا رفته باخنده از تراس اومدیم توخونه....باورودمون موج گرما توصورتم خوردوحس آرامش رو به تموم سلولهام تزریق کرد.....تقریبا همه ی مهمونه

ش گفتم بمونه وتو اتاق مهمون بخوابه قبول نکرد...تا پشت دردنبالش رفتم...بطرفم حت کنه... هرچی بهبودن....آرش هم خسته بود ومیخواست بره خونه واسترا

ل میدم برگشت ویکهو بؽلم کردو محکم تو بؽلش فشارم دادوروی سرم رو بوسیدو گفت تحمل کن عزیزم تا سه روزه دیگه همه چیز تموم میشه ومن بهت قو

 خوشبخت ترین دخترروزمین بشی...

ت :خیلی بانمکی دختر....شب روکشیدوگفپم نیاوردم....خودم رو از توآؼوشش بیرون کشیدم ومنگ وگیج نگاش کردم...خنده ای کردو ل   ازحرفاش چیزی سر در

 ود ممنون که امشب رو برام ساختی...مواظب به خودت باش وخدانگهدار....خوبی ب

 اش فکر میکردم...اصال یکجوری بود....نبود؟؟؟؟بااین حرؾ ازدر بیرون رفت...مسخ شده به جای خالیش نگاه میکردموبه حرف

 باصدای سامیاربه خودم اومدم:منتظرکسی هستی؟؟؟؟درو ببندبیاتو....بعد باؼرؼر گفت مجنون شده...

ودیم...همه رفته حرفش رو شنیدم اما نمی خواستم خوشی شب رو به خودم زهر کنم بالبخنددرروبستم وبه طرؾ اتاقم راه افتادم... توخونه من وسامیاروکتی ب

 مثل همیشه محکم گفت. صداش رو شنیدم... کهوبه سمت پله ها رفتم.... هنوزچندپله بیشترباالنرفته بودم بودن...ازکنارسامیارردشدم 

 ستا کارت دارم....یسامیار:آرام وا

 برگشتم به طرفش...اخماش تو هم بودودستاش مشت شده بود....روی پله ها 

 ترکردم:ولی من با تو کار ندارم...االن هم بهتره بری پیش کتی تنها نمونه...لبم روبازبونم 

 توجه نکردم...رفتم تو اتاقمودروقفل کردم... عربده هایی که میکشیدواسمم رو صدا میکردبااین حرؾ پاتندکردم به طرؾ اتاقم وبه 

ازاتاق بیرون  بودمو تشنه خواب....به سمت تخت رفتم که از عربده سامیاردستپاچهعوض کردم...حسابی خسته بودیک تاپ وشلوارک که لباساموبالباس راحتی 

 ایستادم...سامیارکیؾ کتی روبه سمتش پرت کرد.اومدم وسرپله ها 

 سامیار:برو...کتی برو...االن اینجا بمونی شعله هام تورو هم به آتیش میکشه ومیسوزونه...برو...بروکتی تا بالیی سرت نیووردم.... 

.فکرکنم از بی خوابی زده به سرش شایدم ازبس ازاون زهرماری ها خورده نه شده...وحرؾ کتی رو به طرؾ درخروجی هول داد...مرتیکه سرصبح دیو ااینب

 شن هم برام مهم نیست...بی تفاوت شونه ای باال انداختم وبه سمت اتاقم رفتم...دیشب به اندازه کافی با کتی چزوندم حاالاگه همدیگه رو بک دداده......مؽزش ر  

بلندگفتم:چته وحشی؟؟؟ کمی صورتم روبادست ماساژدادم  دستم وروی صورتم گذاشتم وبادردخورد... سته بودم که درباضرب بازشدوتوصورتمهنوزدراتاق رونب

 وا!!!!؟؟؟؟..ودستم روبرداشتم وسرم رو باال گرفتم وبه صورت سامیارباتعجب نگاه کردم..

.دستاش روانقدرباقدرت مشت کرده بودکه رنگ انگشتاش سفیدشده بیرون زده بود.. شده بود...رگها ی گردنش مثل ؼول سبز هالیوودشده؟؟؟ را این ریختیاین چ

نشسته بودوسینش از عصبانیت باال  رمزی کبودشده بود...عرق روی پیشونیش.صورتش از ق..بودورگهای دستش برای بیرون زدن از دستش تالش میکردن

 ی رفت...از حالتش ترسیدمو قدمی عقب رفتم...پایین م

پریدی ومدی وبهت داد که براش عشوه ا ای ؟؟؟باهم چی میگفتین؟؟؟چی توگوشت میگفت که خندت جمع نمیشد؟؟؟چه وعدهش چه ؼلطی میکردیسامیار:باآر

 توبؽلش...هاااااان....
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 نگاش کردم...پرید....با چشمای گردشده باالرو چنان دادزدکه ازترس شونه هام هان 

 ...چراچرت میگی...آرش فقط یک دوسته همین!!!..دیشب زیادخوردی زده به سرت_تو دیونه ای....بخدادیونه ای.

 باسیلی که روی گونم نشست چشمام رو روی هم فشردم ودستموروی صورتم گذاشتم...

 دیونم کرد...من دیونم ...دیوونم....بدزاتت ردیونم کرد...مادآره دیونم...توی کثافت دیونم کردی...پدرگور به گورت سامیار:

 نه...جدی مسته ها نمیفهمه چی میگه!!!باتعجب نگاهش میکردم....چی میگه؟؟؟به مامان وبابام چکارداره؟؟؟

یشون...باهاشون تماس دیگه سکوت روجایز ندیدم وصداموانداختم پس کلم:به اونا چکارداری...چراتن وبدنه اون بیچاره ها روتوخاک میلرزونی...تواصال دید

 .به چه جرئتی به مامان وبابام توهین میکنی....آشؽال....دهنت روببند..داشتی که بخوان دیونت کنن...

رموگرفت...پدرت سامیار:هوی..هوی..درطویله روببند...بفهم چی ازش بیرون میاد....ندیدمشون...نه...ندیده خوشیامو گرفتن وای که می دیدمشون....مادرت پد

 ولی کورخوندی انتقامه همشون رواز تو میگیرم.....نمیزارم دیونم کنی...میکشمت...میکشمت...سه کامل شد....توهم اومدی منو دیونه کنی...پ ر  درمو کشت..ما

تمام شب هوامو داشت..اما .ردتره ...وای خدا...این واقعا دیوونه شده....باز صداموباال بردموگفتم:من نمیفهمم چی میگی...اما اگه دردت آرشه اون ازتوم  

 توچسبیدی به کتی جونت...توقع داری بشینمو عشق بازیت روببینم...

 ببنددهنتو تا خفت نکردم.... ی هرزه عربده زد:آرام...سلیطه...نه فریاد...بطرفم اومدوعربده زد...نه داد

یکردم..اما دوست نداشتم وایستم وبه توهین های اون به مامان وبابا ل کل منمیدونم باچه جرعتی داشتم بااین دیگه مذاب که هرلحظه امکان داشت منفجربشه ک

بودم پره اما  گوش بدم واعتراض نکنم این درتوانم نیست....نمی خواستم دربرابرش ضعؾ نشون بدم وکم بیارم....میدونستم دلش ازاینکه تمام شب کناره آرش

 ...نامردیتو کامل کن...که شاخ ودم ندارهیا خفه کن...نامردی دوباره جیػ زدم:بیا...بمن حق رو به خودم میدادم...

 همینطور که کمربندش روباز میکرد گفت:نامردی نشونت بدم تا عمر داری یادت نره...دختره هرزه...

 مربی رحمانه میزد...تمام بدنکمرو دور دستش پیچیدوباالی سرش بردقبل ازاینکه بتونم حرفی بزنم روی تنم فرود آورد...ازشدت درد جیػ میکشیدم وسامیا

ازهمه دردناک ترضربه ای بود که روی شکمم خورد...عجیب میسوخت ودرد میسوخت ودرد میکرد...زیرضربه هاش استخونهام آتیش میگرفت...

 سسسسسسه....خاک مادرت بس کن....بسسه...توروبه دادزدم:توروخدابمیکرد...روی پوستم نه داخل شکمم زیر دلم ازدردذوق ذوق میکرد....

محکم تکونم تش گرفت وتومشجمع شده بودم زانو زد...بازوم رو خودم دست از زدن برداشت کمربندوپرت کردگوشه اتاق وکنارمن که مثل جنین تو

 هان...میکنی....هاته....چرابامن لج  مگه نگفتم جزءمحدودیت...ی بی ناموس بؽل اون مرتیکه میخوای....چراجلوی چشمم میری تو چیزد:دادوفریاد

 سرم رو باال آوردم وتوچشمای عسلیش که حاال بارگه های قرمزتزئین شده بودنگاه کردموبا حسرت گفتم:

....من محبت میخوام نه ترحم....من مردمیخوام نه نامرد....کسی که نیازامو برطرؾ کنه وبهم توجه کنه...آرش تمام این من شوهر میخوام نه همخونه

 .امیدوارم دایی زودتربیادومنوازاسارت توآزاد کنه...هم تو به وصالت با کتی می رسی هم منـ.........خصوصیاتو داره..

الیت اشی بری با اون مرتیکه پ فیوز...حباتودهنی که بهم زد حرفم نصفه موند...مثل یک شیر زخمی می ؼریدو عربده میزد:کمبودداری...میخوای ازمن جد

 ...میکنم....مردی رو نشونت میدم

سریع راه بطرؾ اتاق خودش کشیدم...چنان ....مخصوصا زیر دلم ومیسوختروی پاایستادم...تمام بدنم گرگرفته بود گرفت وبطرؾ باال کشیدم...بزور ازبازوم

پرت کرد....بااین کاردردشدیدی  دبه اتاقش منو روی تختمیرفت که من دنبالش تقریبا میدوییدم وبااین بدن که مدام دردش بیشتر میشد فقط ناله میکردم....باورو

برای ناله....جیػ وناله هاتو نگه دار به وقتش....بعد شروع به باز  هم....نیش خندی زدوگفت:هنوز زودزیر دلم پیچیدکه باعث شدجیػ بلندی بزنموازدردناله کن

 کردن دکمه های پیراهنش کرد...

بار اولم نبودولی اون بار من توحال خودم نبودم وچیزی احساس  هبه دلم افتاد...درست سردم تریادم رفت...از چیزی که تصور میک وزیردلمدیگه از دردبدنم

.باترس وصدایی لرزون سامیارو نداشتم اونم با حالی که االن داره.....من هنوز آمادگی  رابطه بانکردم اما االن هوشیارم وازفکرش هم تمام تنم میلرزه..

 ام...سامیارؼلط کردم...ببخشید....بزاربرم....بزار....گفتم:چی...چیکارمیخوای بکنی...س

 شماش خمارشد...بهم نگاه کردوباصدای آرومی گفت:دیره برااین حرفا....امروز بهت ثابت میکنم سامیارمرده...مرددددددد....گوشه لبش به باال کج شدو چ
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 شلوارش...باترس بیشتری گفتم:پیرهنش رودرآوردوهمین طورکه به طرؾ تخت میومددست برد سمت 

 تومستی تو حال خودت نیستی نمیدونی چکارمیکنی...بین این دوتا... فرق   این مردبودن نیست این نر بودن  

مم نخوردم که نفهمست نیستم اونقدرو بشونم سرجات...ر وام توی زبون نفهم...میخخنده ای هستریکی کردوروی من خیمه زدو گفت:آره...من حیوون...من نر

 چیکار میکنم....

 بزاربرم اشتباه کردم...دیگه کاری نمیکنم که ناراحت بشی بزاربرم....خوب...دست بردسمت تاپم دستمورودستش گذاشتم وملتمس گفتم:سامیار...خواهش میکنم...

 ...یکنی که بندازی تو بؽل اون پدرسگسیلی توی گوشم زدو دادکشید:احمق من محرمتم....خودتو از من دریػ م

 باالتماس گفتم:نه...نه ...میدونم محرممی اما اینجوری نمی خوام ما تا چند روز دیگه ازهم جدا میشیم...خواهش میکنم....االنـ.....

 توی تنم پاره کرد....  دستشوروی دهنم گذاشت وباوحشی گری لباسامو

 کورخوندی...کورخوندی.....د:دستت نزنم که برای اون دیالق دست نخورده بمونی...آره....آره....فریادمیز

تمام بدنم یخ کرده بود انگار توی قطب بودم...دندونام ..حالت عادی نداشت...احساس میکردم تودست حیوون درنده ای اسیرم وهرلحظه تنم پاره پاره میشه.واقعا 

ق می کرد.....جای ق ز  هام رو کشیده بودپوست سرم ز  سیلی هایی که توگوشم زده بودصورتم روبی حس کرده بود....انقدرمو از سردی تنم بهم میخورد....

 ...وصدام درنمیومد...م کبودشده بودوشدید میسوخت......انقدر جیػ زدم حنجرم ورم کرده بودنکمربندروی بد

.اشک قطره قطره ازگوشه دیگه حتی نای ناله کردن نداشتم...سامیارخسته وبیرمق خودش روکناربدن خوردشده من انداخت...اتاق تو سکوت سردی فرورفت..

م رد  شوهرم بود...م  عشقم بود....دیواراعتمادوعشقم.... هازبین نره..نشکننیتش  د  م   چشمم میچکید...چشمام روبسته بودم تانبینم ظلم سامیارونبینم نامردیش روتا

ل ورودم داره بهم میپیچه....دوست داشتم تمام حس میکردم دبود...درست اما کاری که کردکم ازتجاوزنبود...زیردلم شدید تیرمیکشید...رمق نداشتم...احساس 

 ....های بد رو باال بیارم

شده؟؟؟؟؟چی؟؟؟؟جدی؟؟؟؟تبریک...تبریک....باشه...باشه تانیم ساعت دیگه  چیداداش...ار سکوت اتاق رو شکست:الو...جانم صدای زنگ گوشی سامی

 ...اونجام....میام...باشه...خداحافظ

صدای درسرویس وبعدچنددقیقه صدای آب نشون ازاین بودکه سامیارداره دوش میگیره...بعدازکمی بیرون اومدو حاضرشدومن شدن تخت وباالوپایین بعد 

اشک امانم نمیداد...دلم میخواست جیػ بکشم....دلم میخواست همچنان چشمام روبسته نگه داشتم...باصدای دراتاق که نشون ازرفتنش میدادچشم باز کردم.....

 نامرد.....سرسامیار خراب کنم... حالم بهم میخوردازاین اتاق واون مرد  ی نه رو روخو

یزی روی پام کردم چازروی تخت بلند شدم.....زیردلم شدید دردمیکردانقدرکه نمیتونستم کمرم روراست کنم وخمیده به اتاق خودم رفتم...با ورودبه اتاق احساس 

انم ماه،انه نمی شدم....ازاسترس وضعؾ بهداشتی انداختم...دوماه بودماه با دیدین خون سریع خودم رو توی سرویس نگاه کردمروپام  حرکت میکنه...روی ران

....فوری پد گذاشتم وپاهام ...سامیارباوحشیگریش باعث شدبعدازدوماه اینطوربه خونریزی بیفتمعقب افتاده بودوحاالبعداز دوماه بایدهم این دردوخونریزی باشه

ر کنه...تعجب کردم این دیگه چه مدلش بود...اینبار اا هنوز کارم تموم نشده بود که دوباره پاهام کثیؾ شد...حتی پد هم نمی تونست خونریزی رو مهروشستم ام

ه دلم گرفتم وآروم آروم به ..ازدرد دیگه نای ایستادن نداشتم....دستمو ب.شلوارکرم باتاپ گردنی لیموییم رو پوشیدم.دوتا پدباهم گذاشتم..دوباره پاهامو شستم..

دادم...روی پله ها  طرؾ پله هارفتم میخواستم به آشپزخونه برم و مسکن بخورم....ازپله اول ودوم پایین اومدم اما پله سوم زیرزانوم خالی شدوتعادلمو ازدست

جلوی چشمام تارشدو کم کم  روی پیشونیم احساس کردم  ی خونپله ی آخرخوردسوزشش روهمراه باگرم گوشه ی پیشونیم به..ؼلط زدم وپایین پله ها افتادم.

 تاریکی مطلق.......

 *******************************)سامیار(*************************

سال تحویل بؽلش ....البته ؼیرازلحظه سال تحویل چون انقدرشورشو دارم که دلم میخواد همیشه توبؽلم باشه...برای همین لحظه زهر شدیشب مهمونی به من د

حرص خوردم...دیگه کم آوردم...برای لمسش ل ه ل ه میزدم ولی این ؼرور لعنتی اجازه کردم تا همیشه توی آؼوشم موندگاربشه...اما بعدازاون همش ازدستش 

.. دوست داشتم وؼیرتموداغ میکرد..آرشم که ازموقعیت سواستفاده میکرد..نمی داد....ازطرفی جای خالی مادرم تو جشن مثل خاری جگرم رو سوراخ میکرد

ه دور کس دیگه بالیی سرآرام بیارم ودلمو خنک کنم....وقتی دیدم تو بؽل آرشه داشتم از خشم منفجرمیشدم بهش گفتم تا اسم من تو اون شناسنامه ی کوفتیت

انقدرآرش رو بزنم خون باال بیاره اما بازم مراعات  نگرداما حرؾ تو گوشش نمیرفت....اون موقع که رو تراس صدای خنده هاشون رو شنیدم دلم میخواست

اشم...به معنی واقعی مهمونام رو کردم...موقعی که باآرش خداحافظی کردوبازتوبؽلش رفت دیگه نتونستم تحمل کنم...کتی رو از خونه بیرون کردم تاباآرام تنها ب

 دیوونه شدم....



 به قلم شیرین بانو(جنون انتقام )

 

 68 

تونستم حالش رو ببینم...اصال خوب نبود....رنگش مثل گچ سفید بودوآروم میلرزیدفکرکنم سردش زه انداختم تا بعداز اینک خسته وبیرمق خودم رو کنارش

.کنارلبش هم ورم کرده بود....اشک ازگوشه چشمش پایین میریخت...چشماشوبسته بود...میدونم نمیخواست منو ببینه....تمام گردن وسرشونه هاش کبود بود..

خیلی خوشحال شدم....از وقتی ....پدرام بودومژده دادکه مادرش بهوش اومده....یعنی از کما بیرون اومده...براش برداشتم بود...با صدای گوشیم چشم از آرام

ودرک  درستی ازتصادؾ نداشتن واؼلب  بودنوگیج فوت کرده بود دلم میخواست حقیقت تصادؾ رو بفهمم اما تمام همراهی ها موقع تصادؾ خواب  مادرم

راننده،مادرم وخاله ثریا بود....برای همین دوست داشتم اون لحظه چه اتفاقی افتاده  نوهوشیارومیدونستتنها کسانی که بیدار بودن چی شد؟؟؟میگفتن نفهمیدم 

 یک آدمه بی عقل وگوش دادن وبا ماشین داؼون دل به جاده سپردن.... بیداربشه وبگه چطوری حرؾ  

 ...همون حال رها کردم واز خونه بیرون زدم....مطمئنم جون سخت ترازاین حرفاست که بخواد بالیی سرش بیادباعجله دوش گرفتم وآماده شدم...آرام رو تو 

میشناختنم...هرکس سالم میکردبه تکون دادن سراکتفا بیمارستان اکثرپرسنل  ...باآخرین سرعت به طرؾ بیمارستان پدرم رفتم....بعداز پارک ماشین رفتم داخل

وبهش تبریک  هرداد توی راهرو بودن باهاشون دست دادم وپدرام رومردونه توآؼوش کشیدمو باکؾ دست چند ضربه به پشتش زدممیکردم....پدرام وم

 ....پرسیدم...گفتم

 االن خاله کجاست؟؟؟پیشش رفتی ؟؟؟خودت دیدیش؟؟-

بخش منتقل ده با پری اومدیم بیمارستان....مامان روبه که از خونه شما بیرون اومدیم بامن تماس گرفتن وگفتن مامان بهوش اوم پدرام باشوق گفت:صبح

ساعت پیش کنارش بودیم....مادرو مادر بزرگش هم با عمومهرداداومدن....چون پری خیلی خسته بود با مامانش فرستادم برن خونه کردن....منو پری تا نیم 

اومده داره مامان رو چکاپ می کنه ....از جریانات کم وبیش خبر داره...از وقتی  مادربزرگ هم بنده خدا پادرد بود نمی تونست زیاد بمونه....حاال هم دکتر،

 چشم باز کرده مدام سراغ تو رو می گیره....

 تعجب کردم...خاله چراسراغ منو میگیره....باز پرسیدم:نگفت برای چی میخواد ببینم؟؟؟؟

 پدرام:سوال کردم...گفت باید با خودت صحبت کنه!!!!!!!!

کل ن دکتر از اتاق بیرون اومد...هرسه بطرفش رفتیم...دکتر بالبخندبه هرسه تامون نگاه کردوگفت:وضع جسمانیش عالیه....از نظر روحی کمی مشدراین حی

 داره که اونم زمان میخواد تابرطرؾ بشه....

 زار....منوعمو اینجا میشینیم تا بیای بیرون .....بیشتراز این منتظر نروهرسه ازدکترتشکرکردیم...پدرام روبه من کرد:سامیارتوبروداخل....مامان 

تماشا  باشه ای گفتم وبه سمت اتاق خاله ثریا رفتم...تقه ای به درزدم ووارد شدم....خاله رو تخت نشسته بودو از پنجره ی بزرگ کنارش بیرون رو

ت نشستم...دست خاله روتودستم گرفتم...خاله با چشمای اشکی بهم میکرد....دروبستم نزدیک شدم وسالم کردم....اتاقش خصوصی بود...روی صندلی کنار تخ

 نگاه کرد....

بود که داشتم.....میدونستم یک روز کله  جورایی خواهرم بود...تنها فامیل  نزدیکی باورم نمیشه ژیال از بین ما رفته باشه....اون ؼیرازدوست وهمکاریکخاله:

 شق بازیاش کاردستش میده....

م رو محکم تر تودستم فشاردادم:ؼصه نخور خاله من انتقام همون رو گرفتم....اون مرتیکه االن تو اون دنیا از ؼم دخترش داره میسوزه واین قلبدست خاله رو 

 آروم میکنه....شماهم آروم باش وخودت رو عذاب نده...

 حرؾ میزنی؟؟ خاله با تعجب نگام کرد:توچی می گی سامیار؟؟مرتیکه کیه؟؟دخترش....دختر کی؟؟از چی

 به درک واصل شد... اون رضای بی شرؾ که مادرم روکشت وخودشمانتقام ازلبخندی زدم:خوب معلومه دیگه 

حرؾ میزنی؟؟انتقام!!!انتقامه چی؟؟؟اصال انتقامه تو چشماش بیدادمیکرد...باصدای تحلیل رفته گفت:از...ازچی دهن باز نگام میکرد...بهت وحیرت خاله با 

 ؟؟!!!!!کی

 باعصبانیت اما آروم گفتم:انتقام مادرم...انتقام حال االن شما....انتقام دوری ازپدرم....بازم بگم...

کردی!!!! خودت قاضی شدی،حکم دادی خاله دستش رو از دستم بیرون کشیدوبا عصبانیت زل زد تو چشمام وگفت:تو از هیچی خبر نداری...پیش داوری 

 نطق وزورگو....واجراکردی...توهم مثل مادرتی بی م

 باؼروروجدی گفتم:بگوتا بدونم....مگرتواونشب لعنتی کس دیگه ای جز راننده میتونست مقصرباشه؟؟؟
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...ما با تاکسی رفتیم تا ؼروب اش رو با گوشه ی شالی که روی سرش بودپاک کردوگفت:روزی که آقا رضا مارو برد بازارمینی بوس خراب شدخاله اشک

 خودش رو به اون نرسونه تمام قرارمدارشون روبهم میزنه و...... ژیال گفت که اگرتافرداظهرموقع عماد زنگ زد وبه توبازارچرخیدیم...همون 

 وسط حرفش پریدم وپرسیدم:عماد کیه؟؟؟؟شریک مادرم بود؟؟؟؟؟

ساله بودکه به طمع پول 24...اون موقع یک پسرخاله سرش رو پایین انداخت وبا شرم گفت:نه...ژیال پنج سال پیش تویکی از سفرهاش به دبی باعماد آشنا شد

با وبروروداری وثروت به اونجا پناهنده شده بوداما چون آه دربساط نداشت تو یک کافه کار میکردواونجا مادرت رو میبینه...اونطورکه مادرت میگفت پسرزی

عشق عماد کورش کرده ش نزدیک میشه...اما مادرت گوش شنوا نداشت...به مادرت ابراز عشق می کنه....من بهش گفتم که اون فقط به طمع پولش داره بهبودو

.ژیال تازه هتلش رو توی دبی تاسیس کرده بودواون پسر رو مدیر هتل کردو همه چیزرو بدستش سپردوماهی یکباربه هوای سرکشی به اونجا بود..

شقش هتل رو به اسم عمادکردوازاون به بعدعماددنبال بهانه ای بود تا با الق گرفت رابطشون جدی شدوبرای اثبات عیرفت....چهارسال بعدش که ازپدرت طم

 مادرت کاد کنه..چون حاال دیگه مادرت درحد اون نبود...

مئنم .برای همین بدون اسرارودرخواست مادرروطالق داد...مطبیچاره پدر...... خدایا چی میشنیدم...خاله چی میگفت؟؟؟مادرم به پدرم خیانت کرده؟؟؟وای...وای

 .هنوز تو بهت حرفهای خاله بودم که با شنیدن باقی حرفاش مثل کوهی فروریختم وویرون شدم...پدرازموضوع خبرداشته...وای چه زجری کشیده پدرم..

ضا گیردادکه همین اون روزباتلفن عماد مادرت دیگه حال خودش رو نمی فهمید...به هتل برگشتیم وهرچی سعی کردم آرومش کنم فایده نداشت...بااومدن آقار

مادرت قانع نشدوبابددهنی وفحاشی مجبورش مینی بوس به جاده زد،نقص داره ونمیشه با این  وگفت مینی بوساالن بایدبرگردیم...هرچی اون بنده خدا دلیل آورد

خواب  تو مینی بوس .همهیت رو بکن..شاگردنشینه گوش نکردوگفت توفوضولی نکن ورانندگاسرارآقارضا که میگفت رو صندلی  .حتی بهکردکه حرکت کنه..

سریک پیچ کنترل مینی بوس ازدست آقا رضا خارج شد...صدای یا بودن...اما من از ترس خوابم نمیبرد...مادرت مدام به آقا رضا میگفت تند تر بره...

ختای تنومندوقطوربود...ماشین باسرعت زیاد به رون دابولفضلش گوش همه رو کر میکرد...مینی بوس از جاده خارج شد...کنار جاده شیب کوتاهی بودوبعداز ا

درخت خورد....یک شاخه ضخیم ازشسشه جلووارد شدوصورت آقارضا روله کرد...مادرت ازشیشه پرت شدبیرون وباسربه تنه ی قطوردرخت خورد...من 

میدید...اما توهمون وضع  بریده بودوچشمام همه چیزروتار روشکسته بودوسرگیجه امانم  ودم بخاطربرخوردسرم به شیشه کنارماینها رو درحالی میدیدم که خ

مادرت به پرواز صبح نرسید...اون با این کارش نه تنها خودش که خانواده بینوای آقا رضای باگوشت وخونم احساس کردم که ژیال وآقا رضا پرکشیدن....

 بیچاره روهم از بین برد....امیدوارم خدا بخاطر تمام کاراش ببخشش...

....من چه کردم با گوشام دیگه نمیشنید...چشمام تار میدید....اززورخشم وعصبانیت به مرزانفجاررسیده بودم....مادرم چکار کرده بودبامن باپدرم....آخ پدرم

تقام کی رویک خائن...یک پدرم...حاال میفهمم چرا مادروطالق داد...چراپافشاری نکرد...آخ پدرمظلومم....من چکارکردم....انتقام چی رو گرفتم.....ان

حالش خوب نبود...یک هومثل اشتم وتا روی صورتم کشیدم....وقتی از خونه بیرون اومدم مقصر...من چکارکردم باآرام...وای آرام....وای..دستمو رو سرم گذ

وایستادن...پدرام بطرفم اومد وپرسید:چی شد ازجام پریدم وازاتاق بیرون زدم....پدرام ومهرداد ازروی صندلی بلند شدن  اینکه تازه فهمیدم چکارکردم

 داداش؟؟؟؟

امانم وداشته مدام اسم آرام رو تکرار میکردم....پشت سرم صدای پدرام روشنیدم که میگفت:عمو جون...هوای مبی اعتنا به پدرام ازکنارش ردشدم درحالی که 

 کردی؟؟؟سامیار....سامیار...م چی شده؟؟؟چکارامیپرسید:آرصدای قدمهای سریعش که پشت سرم میومد وتند تند  دباش تا برگردم...وبع

ین شدم وروشنش کردم من اما فقط به فکر حال خراب آرام بودم...حاال برام مهم بوداتفاقی براش نیوفته...نمیخواستم عذاب وجدانم از این بیشتر بشه...سوارماش

ذاشتم وبا سرعت به سمت خونه حرکت کردم....پدرام مدام سوال ابسته شدن درپاموروگاز گنداخت...باما قبل از اینکه حرکت کنم پدرام خودش رو تو ماشین ا

اونم دلشوره گارمیکرداما من سکوت کرده بودمو از ته دل دعا میکردم که آرام حالش خوب باشه...توپارکینگ نگه داشتم...پدرام زودتر از من پیاده شد...ان

اوکی بود زنگ میزنم  همین جا باش ..من میرم داخل اوضاش کجا...عت پیاده شدم ومچ دستش رو گرفتم وگفتم:توبود چون رنگش پریده بود....به سرگرفته 

 بیا....

 باتعجب پرسید:یعنی چی؟؟؟اوضاع چیش؟؟؟

 .چه میدونم خودت بفهم دیگه....یا...یا...نباشه..تنش مناسب  لباس  ت...یک وقت میبینی خوب خنگ اون تو خونه تنهاس-

 ره...آره...راست می گی داداش...برو فقط توروخدا زود خبر بده باکارات منم دلواپس کردی...پدرام:آ

زدم ومنتظرموندم...درحالی که کالفه مدام دست توی موهام میکشیدمونفسم رو  رو15طبقه دکمه آسانسوروزدم...شانس آوردم توپارکینگ بود...سوار شدم و

وکشیدم...دربازشد...سریع داخل شدم وآرام روصدازدم رتموم شدودرآسانسوربازشدباعجله به سمت واحدم رفتم وکارت پرصدا بیرون میدادم...بالخره انتظارم 

 اما جوابی نگرفتم...فکرکردم شاید تو اتاقش باشه...بطرؾ پله ها رفتم اما ازچیزی که دیدم خشک شدم....
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روی پیشونیش هم رد باریکی از خون بود...با عجله خودم رو بهش رسوندم....باوحشت صداش آرام پایین پله ها افتاده بودوزیرپاش واطرافش ؼرق خون بود...

...بدنش یخ کرده بودورنگش سفیدشده بود...حتی لبهاش هم بی رنگ وسفید نداد...نبضش رو گرفتم انقدرکند بودکه به زحمت میشد احساسش کردزدم اما جواب 

....باعجله پتوی از جام پریدم...هنوز زندستخوشحال وی بینیش گرفتم همین که احساس کردم نفس میکشه دم...پشت دستم روجلبود...یک لحظه وحشت کر

وازجابلندش کردم...سبک بودوکم  وش انداختم ودست دیگه روزیرشونه هاشنازکی رو از توی اتاقم آوردم ودورش پیچیدم....یک دستم وزیر زان

رتش نگاه کردم...از اون همه مظلومیتی که توی صورتش بود آتیش گرفتم...من میدونم باهاش چکارکردم وزن...فکرنمیکردم اینقدر سبک باشه...به صو

 هیچکس حتی خودش از اصل قضیه خبرنداره....

ت مهربون به سرعت به سمت آسانسوررفتم....هنوزباال بود...داخل شدم ودکمه پارکینگ روزدم...دربسته شدوآهنگ مالیم ظبط شده پخش شد...چشمم رو صور

ینش کنم درست معا تی از چیه؟؟؟؟؟از کجاست؟؟؟انقدر وحشت کردم که نتونستمومعصوم  آرام بود....از ته دل دعا میکردم اتفاقی براش نیوفته...این خون لعن

 ببینم جایش زخم یاجراحت داره یا نه.....

جمع کرده بودوبه ماشین تکیه زده بود...با دیدن ما به سمتم دوید....آرام رو که وبازشدن دربه سرعت بیرون رفتم...پدرام دستاش وروسینه نسوربا توقؾ آسا

 علی...یاعلی....چی شده این چرا این شکلی شده....چاقوش زدی؟؟؟؟دوتا دستش رو روی سرش گذاشت وفریاد زد:یا ،تواون وضعیت دید

 بزنم.....رفتم تو خونه دیدم پایین پله ها افتاده .....چاقوش  با تعجب به پدرام نگاه کردم:حرؾ دهنت روبفهم روانی...برای چی

 پدرام:پس...پس چرا خونیه....جاییش شکسته؟؟؟؟جراحت داره؟؟؟؟

 ....اوؾ...پدرام...پدرام....نمیدونم حاال وقت این حرفاست داره میمیره بروکناربزارمش توماشین ببرمش بیمارستان ببینم چه خاکی تو سرم شده-

به طرؾ ماشین رفت ودرعقب روباز کرد...آرام رو روی صندلی خوابوندم ودروبستم وسریع پشت فرمون نشستم وبا نشستن پدرام باسرعت پدرام با عجله 

ازروی صندلی جلو به عقب برگشته بود وموشکافانه به آرام نگاه میکرد....یک لحظه از نگاه خیرش به آرام که پتو هم کنار رفته  حرکت کردم....پدرام

 چشماتو درویش کن... ...شونه های لختش دیده میشدعصبی شدم ودادزدم:چیه اونطوری زل زدی بهش....خجالت بکش...ناموسم هابودو

ن شورم کرده؟؟؟؟؟چرا روگونش کبوده اما پدرام بجای اینکه بطرؾ من برگرده همونطور که به آرام نگاه میکردپرسید:چرا لبش  خونیه؟؟؟؟ ؟؟؟؟چرا پایین ت 

 گشت وبا چشمای ریزنگاهم کرد....با عصبانیت گفتم:ها...چیه؟؟؟؟چرا اون طوری نگاه میکنی؟؟؟بطرفم بر

 ؟؟؟؟خورده!!!!چاقوش زدی !!کتکبا شک گفت:با کسی درگیر شده !

ن مرده وزندت ول کن....بابا دیگه داشتم از دست سوالهای بی سروتهش روانی میشدم....چه گیریم داده چاقوش زدی....با عصبانیت فریاد زدم:پدرام....توروجو

 بزنم...احمق میگم رفتم دیدم پایین پله ها افتاده.... شچاقودر وقت داشتم که انقبه خاک مادرم من چاقوش نزدم...کم عقل من تازه رفتم باال به نظر تو

رده...کی میتونه این بال رو سرش بیاره جز من عقل دارم....دارم میبینم روگونش جای انگشتکتکش که زدی...پدرام نفسش رو پرصدابیرون دادوگفت: ای یک م 

 تو....توروش دست بلند کردی....تواذیتش کردی...توی نامرد...

 وسط حرفش دادزدم:به تو ربطی نداره...تو زندگی من دخالت نکن...

 ؟؟؟پریه...چطوربه من ربطی ندارهپدرام:آرام مثل خواهرمه...خواهر  

وندم بقیه حرفای پدرام رو گوش بدم...ازماشین پیاده شدمو ودرعقب روباز کردم وآرام روتوآؼوش کشیدمو به سمت ساختمون دیگه نمبه بیمارستان رسیدیم...

 بیمارستان دویدم...پدرام هم درحالی که داد میزدوپرستار صدا میکردپشت سرم میدوید...

برانکار گذاشتن وبردن داخل اورژانس...به دقیقه نکشید که دکتربا عجله بیرون پام رو تو بیمارستان گذاشتم پرستارهاودکتر به سمتم دویدن وآرام روروی 

کنیدودوباره بدون اینکه نگاهی به من وپدرام هاج وواج  اومد...بی توجه به من به سمت ایستگاه پرستاری رفت وبه مسئولش گفت هرچه سریعتر دکترتاراروپیج

 بندازه به اتاق برگشت....

 دکترتارااومدبادیدن ما پرسید:اینجا چیکارمیکنید؟؟؟؟بعدچند دقیقه 

 درمونده نالیدم:دکتر آرام...آرام..باانگشت به اتاق اشاره کردم...
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دوییدودستورایی دکترتارا بدون حرؾ به طرؾ اتاق دوید...آرام رو روی تخت ازاتاق بیرون آوردن وباعجله به سمت اتاق عمل بردن....دکترتارا دنبال تخت می

 اد....مید

 خدایا...چرااتاق عمل؟؟؟؟چی شده؟؟؟-

چرابردنش اتاق روصندلی وارفته نشستم...قلبم داشت سینم رومیشکافت....از استرس سرم نبض گرفته بود....پدرام باچشمای وزق شده پرسید:چی شده سامیار؟؟؟

 عمل؟؟؟انقدروضعش خرابه؟؟؟

..نفهمیدم با کی حرؾ کشیدم...پدرام از من فاصله گرفت ومشؽول صحبت با گوشیش شد.سری تکون دادم ازروی ندونستن وپنجه دستم روتوی موهام 

ال آرام ساعتی بود که منو پدرام پشت دراتاق عمل بودیم ومنتظردکترتارا....بالخره دکترازاتاق عمل اومد بیرون....باپدرام به سمتش رفتیم واز ح میزنه....یک

نداخت وبعدبا عصبانیت روبه من کردو گفت باید باهات صحبت کنم بامن بیا تو اتاقم....بدون توجه به پدرام پشت سرش راه پرسیدیم....دکترتارا نگاهی به پدرام ا

لی ...به اتاقش رسیدیم درو بازکردو داخل شدودرروباز گذاشت پشت سرش داخل شدم ودرروبستم....باصدای بسته شدن دربه سمتم برگشت وناگهان سیافتادم

 ند...خشک شدم....مات نگاش کردم...این چی بود؟؟؟؟روی گونم نشو

ام جون دکترتارا باؼیض وعصبانیت گفت:اینو زدم بخاطرؼلطی که کردی....دیدی سهیل نیست آرام روتنها گیرآوردی هرکاری خواستی کردی....میدونی آر

بخاطرهمین بودکه حبسش کرده بودی نطور باهاش رفتار میکنی؟؟؟؟حتی با اشتباهی که کرده سهیل ذره ای از محبتش به اون کم نشده بعد تو ای ؟؟؟سهیله

 ونمیزاشتی ببینیمش؟؟؟داشتی شکنجش میدادی ونمیخواستی کسی بویی ببره نه؟؟؟

 زبونم روروی لبهای خشکم کشیدم وپرسیدم:مگه چکار کردم؟؟؟؟

هست....جای سیلی هایی که تو صورتش زدی مونده...از همه دکترتاراپوزخندی زدو گفت:بگوچکارنکردم....جای ضربه های کمربند روی تمام بدنش 

 شده... مراه با خشونت بوده وباعث سقط جنینرابطه ای که هبدتر

 از تعجب داشتم پس میوفتادم...آرام باردار بود....کی؟؟؟چطور؟؟؟من فقط امروز بهشـ....

 .....خدایا .نه....وای...وای خدا...این امکان نداره....یعنی....همون اولین بار....نه..

بچه سقط  انو رو زمین فرود اومدم..دستامومشت کردم وجلوی دهنم گرفتم...دکترتاراروبروم زانوزدوگفت:آرام دوماهه بارداربوده...امابخاطرفشارزیادز با

ونش روبگیره...بااینکه هنوز بهوش نیومده اما اما حقش اینطورنابود شدن نبود.... خدا خیلی به آرام رحم کرد این سقط میتونست جشد...میدونم بچه ی تونبود

 عالئم  حیاطیش خوبه وجای امیدواری هست.....

میدونستم ؼم دنیا تودلم نشست....انگار کوهی بودم که فرو ریختم ودیگه سرپا شدنم ؼیر ممکنه...باؼم به دکترتارا نگاه کردمو گفتم:خبرنداشتم...ن

 و اشتباه رفتم....حاال موندم تو کار خودم...چیکارکنم؟؟؟؟درمونده شدم...درموندم...بارداره...من...من اشتباه کردم...راه ر

 دکترتارا آه بلندی کشیدو گفت:بهتر بری خونه...سهیل امشب میرسه وبی برو برگرد میاد اینجا...تورو نبینه بهتره....

 اما...اما آرام....من...من بایدازحالش باخبر بشم...من...من...-

 :باشه خودم باخبرت میکنم....بهوش اومد بهت زنگ میزنم...اما االن بهتره که بری...اینجانباش...دکترتارا

تاد به طرفم باصدای جیػ زنانه ازاتاق بیرون زدیم...پری بود که بیمارستان رو روی سرش گذاشته بودو هیچ کس نمیتونست آرومش کنه...تا چشمش به من اف

 ومیگفت:تقصیرتوئه...چکارش کردی...چه بالیی سر خواهرم آوردی؟؟؟دحمله کردوبامشت به سینم میکوبی

ن آرش که با خشم به پدرام بزورازمن جداش کردو روی نیمکت نشوندش...هنوز پری آروم نشده بود که صدای قدمهای محکم کسی توی سالن پیچیدو بعداز او

...به والی علی بالیی سرش بیاد دارت میزنم....اگه آرام از این بیمارستان سالم بیرون نیاد نامرد....نامرد.بهم نزدیک شد ویقم رو گرفت ودادزد:  طرفم میومد.

 زندت نمیزارم...

 به سینه میزنی... وعصبانی شدم وبه عقب هولش دادم:برو گم شو....تو کی هستی که سنگ زن من

 با حکم پزشک قانونی طالقش رو میگیرم...ایت تو نیست میگیرم...حاال دیگه احتیاجی به رضآرش:تا فردا طالقش رو ازت 

 رو محکم گرفت... به طرفش خیز برداشتم که پدرام دستم
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 طالقش نمیدم... ....تو صورتش داد زدم:تو گوه میخوری...تو ؼلط میکنی...مرتیکه رزل...من نمیدم

 میبینیم نامرد....میبینیم.......من میگیرم...مگه دست توعه پدرام دستمو کشیدوبه طرؾ خروجی کشوندم...صدای آرش رو شنیدم که دادزد:

یکی از  دستم روکشیدم تابرگردم وحساب این مرتیکه دیالق روبرسم که پدرام دودستی دستموگرفت وازدربیرون کشید...واردمحوطه بیمارستان شدیم وروی

 امونده ودرمونده بودم....پنجه هامو توی موهام کردم ومحکم کشیدمشون....حاال چکارکنم...ونیمکت ها نشستیم.....

 پدرام:سامیارحرؾ بزن....بگو...به من بگو چکارکردی...شاید بتونم کمکت کنم....سامیاربهم اعتماد کن...

 این مرتیکه رو کی خبرکرد؟؟؟؟_اینجا نمیشه....مناسب نیست...بریم جای دیگه حرؾ بزنیم....

 میخوای بریم خونت....اونجا خوبه...حرؾ میزنیم...دباشه.......فکرکردم وکیلشه بایشرمنده داداش من خبردادمپدرام:

 پله هاهم......کنار  _نه....نه...اونجا ازدیشب بهم ریخته....

 یک شرکت بیان خونت رو تمیز کنن...ازپدرام پوؾ کالفه ای کشیدوگفت:باشه بریم خونه من....زنگ میزنم 

متری نقلی با دوخواب وپذیرایی وآشپزخونه ی کوچیک....پدرام مثل من نیست همیشه به کم  صدونه ی پدرام رفتیم....یک خونه سوارماشین شدیم وبه خ

اومدو کنارم نشست وسینی رو  پدرام از آشپزخونه بایک سینی شربتقانعه....روی مبل توی پذیرایی خودم روانداختم وبا خستگی دست روی چشمام کشیدم....

 روی میزجلو مبلی گذاشت....

 یشنوم...پدرام:خوب م

بودم بهش بگم یا نگم....دل به دریازدم...تواین طوفان زندگی یکی بایدکنارم باشه وکمکم کنه  دست از روی چشمام برداشتم وبه پدرام نگاه کردم.....دودل

....ازاول...اززمانی که آرام رو ....عقل  دونفر بهتر ازیک نفره....کمی چشماموروی هم فشاردادم ولبم روبازبونم تر کردم وشروع کردم به تعریؾ کردن.

مدام پسم میزد....گاهی گریه ،هدفش که رسیدن به آرامه....ازآرام که این روزادیدم...از نقشم....ازکتک زدنش...از دلبستنم....از خواستنش...ازآرش و

جع به مادرم بودوتواین مدت پدرام باچشمهای گردودهن باز کردم...گاهی دادزدم...گاهی پوزخند زدم وگاهی لبخند....سخت ترین جاش گفتن حرفهای خاله ثریارا

ک بود....آروم زمزمه کردم:پدرام من آرام رو دوست دارم نمیخوام ازدستش بدم....بااین حرفام رو گوش میکرد...حرفام که تمام شدبهش نگاه کردم...انگارتوش  

شتی مبل خورد...دست روی صورتم گذاشتم...گرمی خون روروی صورتم احساس حرفم پدرام پلکی زدوبعدمشتی توی صورتم زدکه ازشدت ضربش سرم به پ

 کردم...دستم روزیربینیم کشیدم وخونش روپاک کردم...به پدرام که نفس نفس میزدنگاه کردم....

 پدرام:چی بگم....سامیارمن به توی احمقه بی شعوره خره نفهم چی بگم......

 مکته!!!!نداشتمی...این ک  _دستت دردنکنه....توجای داداشه 

هه...تازه میگه دوستش لی به سرت بگیری؟؟؟پدرام:کمک...به چیت کمک کنم...اصال جای کمک گذاشتی...زدی دختره رو نابود کردی....حاال میخوای چه گ  

 دارم!!!!این دوست داشتنته وای به....الاله االهللا....

...پدرام کمی فکرکردوگفت:آرش یک چیزایی فهمیده...اون داشت راجع به تو تحقیق میکرد...احتماال بوبرده .بهش نگاه کردم وباؼم گفتم کمکم کنبا ناامیدی 

بخاطر اینکه نمیخوام آرش ازاین المون..سین ودرصدد تخریب تو جلوی بابات وآرامه....سامیاربخاطر نون ونمکی که با هم خوردیم....بخاطررفاقت چند

.به هزاردلیل دیگه کمکت میکنم...اما...اما وای به روزی که ببینم ..چون آرام زن قانونیته....کنه...چون ازآدمهای سودجوبدم میادموقعیت به نفع خودش استفاده 

 بزنی وآرام رواذیت کنی...به رفاقتمون قسم خودم میکشمت.... باز گند

 سرم رو پایین انداختم وگفتم:قسم میخورم جبران کنم....مطمئن باش....

 بخور...دوش بگیر کمی هم استراحت کن....منم برم بیمارستان ببینم اوضاع چطوره... ربتتوپدرام:ش

کن خوردم وروی مبل دراز کشیدم اما حتی پلکهام هم روی هم پدرام بلند شدو رفت ....من موندم وفکرای جورواجور سرم داشت میترکید...یک مس

خودم روآروم میکردم...رفتم توآشپزخونه ودر یخچال روباز کردم میدونستم اون چیزی که آرومم میکنه نمیرفت....کالفه از روی مبل بلندشدم باید یک جوری 

س ته یخچال جاساز کرده بود....بطری وهمراه یک لیوان برداشتم وبازبرگشتم توی پذیرایی،لیوان روپدرام داره....کمی تویخچال روگشتم وپیداش کردم...ناک  

جل م ومبلی....پاکت سیگارم روهم بایک زیرسیگاری آوردم وکناربطری گذاشتم....سیستم  صوتی روروشن کردم وآهنگ مورد عالقوبطری روگذاشتم روی میز 

برای خودم ریختم...پوک عمیقی به وولومش روتاجایی که جاداشت باال بردم...روی مبل نشستم....سیگاری روشن کردم واولین پیک روتکرار یرو گذاشتم رو
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این روزهام....صدای حال  نوشیدم...تلخی سیگارباتلخی نوشیدنی تمام وجودم رو به تلخی کشید مثل  ود ؼلیظش روبیرون دادم وکمی از نوشیدنیمسیگارم زدم ود

 ...میکوبیدوفکرهای مختلؾ توی مؽزم بیدادمیکردننده توی سرم خوا

 نمیارم بدونه تویه روزم توبری دووم 

 بسوزمآخرم بی تو ازاین دوری من میترسم 

انتقام مسخره کورم کرده بودو نمیزاشت از کنارش بودن لذت اون _نفهمیدم کی تو قلبم جابازکردومنو انقدر تشنه خودش کرد...شایدازاول میخواستمش ولی 

 ببرم...

 عکساتوبؽل کنم توتنهاییم دیوونهتوبری تنهایی بدجوری تواین خونه می مونه باید

 ااون روزام بازم بشه دیدتتوبری بارون نمیاددیگه کاش بشه ب

 توبری قلبم میگیره برگرد ببین این دستامم ازدوریت یخ کرد

 ....._اگه آرام نبخشه...اگه پسم بزنه...من سرتاپام داره تو آتیش خواستنش میسوزه...حاال که همه چیز روشن شده آرام برام شده عشق،شده نفس

 باز داؼون پرپرم نکن آسون عاشقت شدم آروم دیگه نکن زندگیمو

 گیجو بیقرارمیشم خاطراتت ردمیشن ببین عاشق ترینم از همیشه

 توبری بارون نمیاددیگه کاش بشه بااون روزابازم بشه دیدت

 )بری بارون:محمدعلیزاده(                        توبری قلبم میگیره برگردببین این دستامم از دوریت یخ کرد

چیزی نداشت...تموم بدنم گرگرفته  ر چندم بود که آهنگ داشت پخش میشد....پاکت سیگارخالی شده بود...بطری هم دیگهکشیدم....نمیدونم بادستی به صورتم 

مبل بلند شم اما بودوسرم حسابی سنگین بود...خونه توی دود فرو رفته بود....نورخورشیدتوی پذیرایی افتاده بودو این نشون میدادصبح شده...خواستم ازروی 

میگفت لباش تم ودوباره افتادم...الکی می خندیدم...همه جاروتارمیدیدم وصداهاروکشدارمیشنیدم....صدای دراومدوبعد هم پدرام واردشد....نمیدونم چی دل نداشاتع

 تکون میخوردولی صداش یک جوری بود نمیفهمیدم چی میگه صداش کردم....

 .....چچچچچه خبری.........اووووووووومدم_پدرررررا

بهش تکیه کردم ....منودنبال خودش ،و گرفت وبلندم کردار شده بودوکلمات رو میکشیدم....فکرنمیکردم انقدرنوشیدنی روم اثرکنه....پدرام بازوم رصدام کشد

.دست کشیدم ...گرمای تنم کم شدوگوشام ازاون حالت سنگینی بیرون اومد..میکشید....بعدازکمی ریزش آب سرد روی سرم باعث شد نفسم تو سینه گره بخوره

با همون اخم گفت:حالت جا اومد...مستی از سرت ...پدرام دست به سینه به درحموم تکیه داده بودواخماشو تو هم کشیده بود........دیدم بهتر شدروی چشمام 

 پرید....

 سرم روباالپایین کردم به معنی آره...

 ه بودبیمارستان....آرش رفته ...مستقیم اومدهدیشب رسیدپدرت احضارشدی... ی خونهپدرام:آب گرم روبازکن دوش بگیر...بیا صبحونه بخور...باید بریم 

 دنبالش....

 ؟سم پدرکه اومد سرم رو چنان با سرعت باال آوردم که احساس کردم گردنم رگ به رگ شد....با چشمای متعجب پرسیم:پدراومده؟؟؟چیکارم داره؟؟ا

 پدرام:دوش بگیربیا...صحبت میکنیم...

خودش گندزده هم هنوزصداش میومد:یک شب تنهاش گذاشتم....هم به رفت بیرون ودر حموم رو بست...همونطور که ؼرؼرمیکردروبازکردم....پدرام آب گرم 

                                           نمیبینه تواین دود....ا ه.... به خونه....چشمت

حوله ی سفیدی روکه پدرام برام گذاشته بود دورکمرم بستم...درحموم وبازکردم....حموم درست وش گرفتم...لباسام رو درآوردم وتوی سبدسرحموم انداختم ود 

تیشرت جذب روبروی اتاق خواب پدرام بود....بیرون اومدم ورفتم تواتاقش ودروبستم...برام ازلباس های خودش گذاشته بود روتخت....یک شلوار جین ویک 

 وموهام رو سشوار کردم وازاتاق بیرون اومدم....،دکمه های پیرهن روباز گذاشتم نه....لباس هاروپوشیدم سفیدبایک پیرهن  آبیه چارخو
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بودبه سینی که  پدرام پنجره هاروباز کرده بودوحاالازاون دودو بوخبری نبود....رفتم توآشپزخونه...پشت میزنشسته بودولیوان چای توی دستش بودوخیره شده

 یرون کشیدم وکنارش نشستم وچای توی سینی روبی تعارؾ برداشتم...خیلی بهش احتیاج داشتم...کمی از چای رونوشیدموصداش زدم...رومیز بود....صندلی ب

 

 پدرام.....پدرام.....پد....را......م....-

 ....ربده میکشهصدانیست...هی ع....المصب اخته میزنی...نمیدونم خدا این حنجره توروازچی س داد ناق...چراپدارم تکونی خوردوبطرفم برگشت:ای درد...ح  

بزنم...معلوم د....چته؟؟؟؟رگباری بسته ول نمی کنه...ده بارصدات کردم نفهمیدی...مجبورشدم دااال گرفتم به حالت تسلیم وگفتم:خوب باباکؾ دوتا دستم روب

 نیست کجایی...

ه یک چیزایی میدونه....ازپدرت خواست توروهم خبرکنه تادرحضورتوماجراروتعریؾ پدرام متفکروباچشمای ریزشده نگام کرد وگفت:سامیار....این یاروآرش

 داستان روبدونه....ی کنه...فکرکنم همه 

 ابروهام روتوی هم گره دادم ومحکم گفتم:خوب بدونه مثال میخواد چه ؼلطی بکنه؟؟؟

 میتونه طالق آرام رو بگیره...پدرام:د  نمی فهمی....این یارووکیله...هزارتا مدرک داره که فقط با یکیش 

دیوث این مرتیکه داغ کردم وصداموباالبردم:ؼلط کرده مرتیکه پوفیوز...پدرام اگه این پدرسگ همچین کاری بکنه خون به پا میکنم...ببین کی بهت گفتم...من 

 رومیشونم سرجاش....

اینا اگه نخوان آرش هیچکاری نمیتونه بکنه...فقط ...وایدپدرت روراضی کنی بعدهم آرامبفقط کارو بدتر میکنی...اول  :خیل  خوب...داغ نکن...بادادو بیدادمپدرا

رسواکنه خودت با پدرت صحبت کن وماجراروبراش تعریؾ کن...بهش بگو که ،تورونباید جلوش کم بیاری یا خودت روببازی...قبل ازاینکه اون بخواد 

 که دلش به رحم بیادو ازت بگذره...پدرت کوتاه بیادیعنی آرام کوتاه اومده...یعنی آرش ناک اوت....کنه...توپسرشی میتونی کاری کنی  نی بزارباورتپشیمو

د پ ربیراه نمیگفت....بایدپدرروراضی کنم...حتی شده بپاش میوفتم...من آرام روبا چنگ ودندون نگه میدارم....من میخوامش...امروز صبح نبو،کمی فکرکردم 

....بافشاردست پدرام روی (سامیارصبحونه حاضره)ش بدنم رو ماساژبده....نبودکه باآرامش ذاتیش ونازتوی صداش صدام بزنه....که بادستای کوچیک وجادویی

 شونم از فکر بیرون اومدم ونفسم رومثل آه بیرون دادم....

 پدرام:صبحونه بخوربریم...توکل کن درست میشه....

پدر....نیم ساعتی تو راه بودیم....به محض رسیدن پدرام ماشین وکناری پارک کردو باهم واردخونه بعدازخوردن صبحونه راه افتادیم سمت خونه 

چکارکنه سیلی  شدیم....پدروآرش توی پذیرایی منتظرمابودن...با ورودمون پدرازجابلندشدوباقدمهای بلند خودش رو به من رسوندوقبل ازاینکه بفهمم میخواد

خید...دست روی صورتم گذاشتم وچشمام روبستم...اینجورکه بوش میادمن بازنده این میدونم...اما رچشونم  م به سمتزدکه ازشدت ضربه سر روی صورتم

 نمیزارم این پسره ی ابله پیروز بشه..

 تم هم خونه باشه...نگفتم....بگیری....اون دختردستت امانت بودومن حاالبایدروی تخت بیمارستان بی هوش ببینمش...گف پدر:اینو زدم بخاطراینکه امانتداری یاد

جلوی پدراحساس شرم میکردم....آرش بلندشدوبه طرؾ  پدرازته دل فریادمیزدومن چقدرشرمندش بودم....حاال که میدونستم مادرم کی بوده وچه کرده

 شونه هاشوتودست گرفت وگفت:آقای رادبهتربشینیم تاقضیه روشن بشه...،پدراومد

وپدرام وآرش هم نشستیم....آرش بدون مکث دست توی کیؾ بزرگ سامسونتش کردوشیشه ی قرصی که برام آشنا پدردوباره روی مبل نشست...من 

رو هم کنارش گذاشت...کیفش رو کنارمبل گذاشت وگفت:خوب....آقای سامیارراد...شروع میکنی یا من هالنزبعدازاون یک بالماسکه مشکی و بودروبیرون آورد

 هرچیز باید بگم این وسایل روتو سویت کرج جا گذاشتی....شروع کنم...محض اطالع قبل 

ساکت بمونم...دندونهام روتاجایی که میتونستم روهم فشردم تا کمی ازخشمم کم بشه...دستامومشت کردم ونفسم رو پرصدابیرون  نتونستم جلوی این مردک رزل

زکردم وخیره به آرش گفتم:خودم همه رو تعریؾ میکنم...نمیخوام زحمتش گردن کسی دادم....کمی پلکموروهم فشاردادم تاتمرکز بگیرم...آرومترشدم...چشم با

 بیفته...

تابحال هیچی از ... جبرانم....میدونم ناراحت میشیدروبه پدر گفتم:پدرجان...همه چیزروبهتون میگم...اماقبلش اعتراؾ میکنم که اشتباه کردم...پشیمونم ودنبال 

 خواهش کنم بعدازشنیدن ماجراپشتم روخالی نکنیدوبهم فرصت جبران بدید...اینکاروبرام میکنید؟؟؟؟؟شما نخواستم اما االن میخوام 
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 تصمیم میگیرم....اما میتونم قول بدم که اگرجاداشته باشه فرصت بهت میدم... پدرباتردیدنگام کردوگفت:اول باید بدونم قضیه چیه....بعد

ی که آرام رودیدم وفهمیدم دختررضاست توفکرانتقام رفتم....انتقام از دختر قاتل مادرم....هرکس میگفت تعریؾ کردم:ازروز زدم وشروع به لبخندؼمگینی

صددرصدقتله....ازهمونجا دنبال انتقام بودم....روزی که فهمیدم  رو میدونسته وبه جاده زده...پسم قتل بوده چون راننده وضع مینی بوس تصادؾ بوده من میگفت

نم دوبرابرشد....حرفای مادرم توگوشم زنگ میزدکه عمه ی گم شدت باعث جدایی من وپدرت شده....همش توفکربودم چطورانتقام دخترعمه گم شدمه کی

استگاری وین وخبگیرم...حاال که تو خونه پدرم وتو چنگمه کارم راحته....اما ازطرفی توجه بیش از اندازه شما برام مشکل ساز شدوبعدازاون همکالسیش شاه

.بنابراین تصمیم تقیم  آرزوازآرام وبعدازاون هم عموی پری من مردم نگاه خریدانه رو میشناسم دیدم اگه نجنبم آرام از دستم رفته وانتقام بی انتقام....ؼیر مس

ه اصلی هنوز مونده گرفتم اول به اسم خودم بکنمش تا خیالم راحت باشه که تو چنگمه....بعدشروع کردم با کم محلی وتند خویی اذیتش کنم...اما نقش

دوست مشترک آرام وپری جشن نامزدیش رو بصورت بالماسکه گرفته بود...پری نبودوبخاطرتعطیالت باداییش تو سفربودوازآرام ...توتعطیالت میان ترم،بود.

ه کانادا رفت....رحیم تصادؾ کردوبه ب برای کارهای شرکت که پدرام  ..زمانیاطالعات رو از هک ایمیلش بدست آوردم. نخواهش کرد که بجاش بره...من ای

...شما هم شیفت شب بودید..من هم به بهانه کاره بااین که از تصادفش ناراحت شدم اما این برای من بهترین فرصت شد از خونه دور شدآرزوهم اون هوا 

یادبی خیال انتقام میشم وباش زندگی ه...یک جورامتحان...قسم خوردم اگرشب به جشن ن...خودم می خواستم تنها باشه...آشرکت رفتم کرج

دورش میزنم....اون راجع به جشن هیچی به من یا شما نگفت واین یعنی دروغ یعنی بی اعتمادی یعنی دورزدن من....رفتم تو جشن با ،میکنم...امااگرمنودورزد

ک کت بلند...روی صندلی نزدیک در نشستم ومنتظرشدم ماسک مشکی ولنزمشکی وریش وسبیل بلندی که از یکی از دوستام که تاترکارمیکنه گرفتم با ی

بودم...اما  خوشبختانه چون بالماسکه بود کسی به ؼریبه بودنم گیرندادوهمون ماسک برای مخفی کردنم کافی بود....جشن شروع شدونیومد...ته دلم خوشحال

رفش بود....ازرومیز نوشیدنی برداشت ورفت سمت یکی از میزها...فوری ع  همین که از جام بلندشدم برم دیدم وارد شد با لباس وماسک طالیی....چشماش م  

وجامی برداشتم وقرص هارو توش ریختم وحل کردم....اینا قرصهای جنسی هستن که طرؾ با خوردنشون  ازجام بلندشدم وبه طرؾ میز نوشیدنی ها رفتم

ل ع به سر میبره درصورتی که مؽزش قفل ازحال خودش خارج میشه وتمام اندام جنسیش تحریک میشه اما تو اون زم ان خودش هیچی احساس نمیکنه وتویک خ 

دم شربتش ریخت وخودش هم واندامش از هوسش پیروی میکنن واین حالت تا دوساعت ادامه داره.....لیوان روبرداشتم وبه سرعت به طرفش رفتم وبهش تنه ز

رد وگفت ؼیر مجاز نیست با سر اشاره کردم نه....با حرص گرفت ورفت سمت میز...بعد چند د...سریع شربت موردنظروبهش دادم...باشک نگام کعصبانی ش

بلند شدو باعصبانیت میزرو ترک کرد...آرام هم با عصبانیت بیشتر نوشیدنی رو یک نفس باال رفت وبعد الق سرمیزش نشست وبعد کمی صحبت دقیقه یک دی

ده دقیقه نشدکه ازجاش بلندشدوبه طرؾ طبقه باال ...وسریع تراثرمیکردقرصها تو مشروب بیشترآخه کنم تازه فهمیدچی خورده...چشماش گرد شد...فکر

.. همونی رفت.....پشت سرش حرکت میکردم اما اون اصال تواین دنیا نبود...وارداتاق شدونزدیک تخت زیر پاش خالی شد....گرفتمش وروتخت خوابوندمش..

چندتا عکس ازش گرفتم وازاتاق بیرون اومدم.... درروقفل کردم وکلیدرواززیردرپرت کردم وبعداتمام کارم باهاش،ش رفت که میخواستم شد....بعدازاینکه از هو

یخواستم ردی داخل ومطمئن شدم که دست کسی بهش نمیرسه... ازخونه بیرون اومدم وتوی ماشینی که برای اون شب از نمایشگاه کرایه کرده بودم نشستم...نم

 یاشار ونازی سوارماشین شد ازهمون توی ماشین منتظربودم تا بالخره دیدمش که به کمک ساعتی میشد دوم برای همین ماشین کرایه کردم....از خودم بزار

رنت گرفتم وصبح هم اومدم حت شد...برگشتم کرج واز عکس ها پفاصله هم معلوم میشد چقدرداؼونه....وقتی نازی پشت رول نشست وحرکت کرد خیالم را

کانادا اما  د....من قراربوددو سه روز بعد برم..تونقشه من دوماه کنارش بودن نبود....زندگی باهاش زیر یک سقؾ نبو..اما...اما..خونه...بقیش هم که شما بودید.

اذیت شدتواین دوماه من بودم...شما گفتی  به درخواست شمانتونستم نه بگم...باخودم گفتم این دوماه هم اذیتش میکنم وبیشترلذت میبرم....اما کم آوردم...کسی که

مخالفت نکرد....همین مخالفت نکردنش...همین چشم گفتنش....کالفم میکرد....کم کم احساس کردم روش بعنوان مستخدم بردمش....بهش گفتم،هم خونه اما من 

درمؽزم پرازحرفای مادربودکه اجازه نمیدادباقلبم تصمیم بگیرم ازطرفی انقحساسم ودوست دارم کنار خودم باشه اما ؼرورم اجازه نمیدادبهش نزدیک بشم...

فهمیدم کارم ازاین حرفا  وسیله انتقام وآرامش مادر میدیدم...اما با گفته های خاله ثریا فهمیدم چه گندی به خودم وزندگی آرام زدم....تازهودرهمه حالت آرام رو

نیارم وجبران نکنم نابودمیشم....باور کنید جبران میکنم قسم میخورم....التماس اگه دوباره به دستش ..ریده ودیگه نمی تونم کاری بکنم..گذشته ودلم براش س  

 میکنم بهم این فرصت رو بدین....پدر...خواهش میکنم....

 آرش:برای همین زدی ناکارش کردی؟؟؟؟

 توبؽلـ....اوففؾ...._نه...برای اینکه توی نامردباهاش رو هم ریختی...اون محرمه منه...زن منه...ولی 

کنار کس دیگه آرش:تودیونه ای....تواون شب داشتی دقش میدادی...از دیدن تو با اون دختره خراب داشت زجر میکشید...بقول تو زنت بود دوست نداشت تورو 

 ببینه..من فقط سعی میکردم کمی حواسش رواز تووکثافت کاریهات پرت کنم...همین...

 م من...با گفتن وخندیدن....باعذاب دادن من؟؟؟؟_باتوبؽل گرفتنش جلوی چش

 آرش شونه هاش روباال انداخت وگفت:خوب این یک دوئل بود....

 چندبارسرم روباالوپایین کردم...خواستم حرفی بزنم که دست پدر به نشانه سکوت باال اومد...
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اون وقت ،که آرام هم قبول کنه...اگررضایت داد به جبران جبران کنی به شرط این بفهمم رو فهمیدم.....من بهت این اجازه رو میدم که پدر:اون چیزایی که باید

 دوست ندارم با وجودت اذیتش کنی..میتونی بیای جلو وتمام تالشت رو بکنی...ولی اگر رضایت نداد از من هیچ توقعی نداشته باش ودوروبرش هم آفتابی نشو...

ازجاش بلند شدودادزد:این درست نیست... چون پسرتونه از گناهش چشم پوشی میکنیدو درحق  آرش با عصبانیتباؼم سرم روتکون دادم وزیرلبی چشمی گفتم...

 اون دختر ظلم میکنید...بنظرمن باید طالقش روبگیرید وتمام...سامیارفرصتهاش روسوزوند.....شما نباید بـ.........

ام برام از جون عزیزتره!!!هرکس دیگه جای سامیاربودواعتراؾ به اشتباهش میکردفرصت ه...تو چی داری میگی؟؟؟آردهن آرش بسته شد:بسسپدر با فریاد

صیر نبوده...حتی توهم میدادم اونم با رضایت آرام...تااون راضی نباشه من نمیزارم حتی بهش نزدیک بشه....درسته سامیاراشتباه  بزرگی کرده اما آرام هم بی تق

 پاروحق نمیزارم.... این آتیش مقصری...مطمئن باش من یتو

 آرش ازالی دندونهای کلیدشدش ؼرید:امیدوارم همینطورباشه که میگید...

روی بعدبدون خداحافظی یا حرؾ دیگه ای ازخونه بیرون رفت....پدردست البه الی موهاش کشیدوزیرلب زمزمه کرد:مطمئن باش همینطوره....دستاش رو

 زانوش گذاشت وازجابلندشد.

 ستان...نمیخوام ثانیه ای آرام روتنها بزارم....پدر:من میرم بیمار

 نفسش روپرصدابیرون دادوبطرؾ درخروجی رفت...هنوز ازخونه بیرون نرفته بودکه بلندپرسیدم:منم بیام؟؟؟

 رفت...دوروبرش نیا وازدربیرون محکم گفت:نه...تاخبرت نکردم نطورکه دستش روی دستگیره دربودبطرفم برنگشت همو اماپدرکمی مکث کرد

روی شونم  سرم رو تو دستام گرفتم....حکایتم حکایت دیونه ای بودکه سنگ تو چاه انداخته وحاال عاقل ها هم برای بیرون آوردنش موندن....دست پدرام

 نشست....

 پدرام:پاشوداداش...پاشو بریم خونه....کلی کار دارم...فردامامان ترخیص میشه وبایددستی به سروگوش خونه بکشم...

وبازوم روگرفت وبطرؾ خودش کشید...ازجا بلندشدم ه کش اومدخندلبش به من  هم درجواب لبخندلبخندزدم....خداروشکربالخره خاله مرخص میشه...پدرام 

ه رو برا اومدن .بهش گفتم کارگر بگیریم خونه رو تمیز کنه...اما انقدرذوق خوب شدن خاله رو داشت که میگفت خودم میخوام خونوباهم به خونش برگشتیم..

ده بودکه بهش  اشب خونش رومرتب کردیم....ساعت حدود.کمی بهش کمک کردم تاخونش رونظافت کنه...ناهارروهم ازبیرون سفارش دادیم تمامانم آماده کنم..

 هئن بودم بعدازشش ماه به تنهاییبهوش اومدن آرام پیشش باشم قبول نکردم....مادرش داشت میومدخونه ومطم گفتم من میرم خونم....هرچی اصرارکردکه تا

خونه موجی از  ....باورودم بهبرگشتم...پدرام بایک شرکت خدماتی برای نظافت خونه هماهنگ کرده بود سوار ماشین شدم وبه خونممادروفرزندی نیازدارند...

میام تومیخوام م ریختم بخورتا سرد نشده...سامیاردار رات قهوهربیدارشوصبحانه....سامیاربخاطرات به ذهنم هجوم آورد...صدای آرام توگوشم میپیچید....*سامیا

قصش ماساژت بدم..بیام.....موهات رو خشک کنم سرما میخوری...ناهار چی دوس داری درست کنم...*صداش مدام توسرم اکو میشد...اندام ظریؾ وبی ن

میزاشت ومن چه ابله بودم که بی تفاوت به اون همه جذابیت وزیبایی پشت جلوی چشمام بودبالباسهایی که بی پروا میپوشیدوبدن سفیدش رو درمعرض دیدم 

عبتی رو توی خونه میکردم وخودم روباکتی که ساعتی کار میکردسرگرم میکردم....آهی از حسرت کشیدم...به مردبودن خودم شک کردم که چطورهمچین ل  

...خدایا کاش برگرده....فکربه بدن وهیکلش تمام حس های مردونم رو بیدارودلم روبیتاب داشتم وباتمام نزدیکی که باهام داشت بی توجه ازکنارش ردمیشدم.

تم...شاید اینطور فقط کمی از آتشی که داشت ازدرون وبیقرارکردانقدرکه ازنبودونداشتنش داشتم دیونه میشدم...به طرؾ اتاقش رفتم وخودم روروی تختش انداخ

ز.....عمیق بوکشیدم تا ...هنوز بوی شامپویی که به سرش میزدم بوی عطرتنش رومیدادوبالشتش نوز همیسوزوندم آروم میگرفت...تختش ه بویی مثل بوی گل ر 

کم بوی تنش رو به اعماق وجودم بفرستم....از بوی عطرش سرمست شدم. شمام روبستم رو محکم تو بؽلم گرفتم وفشاردادم...چ خوابیدم وبالشتش..به ش 

ش روتوی بؽلم گرفتم...ناخوداگاه سرم رو توی بالش فرو بردم وعمیق بوسیدمش....جدی جدی داشت میزد به سرم....تودلم دعا خود وتصورکردم بجای بالش

ده بیرون خوابم بر میکردم زودتر بهوش بیادوازاون مهمتربهم فرصت بده...با همین فکرها خوابم برد....با صدای گوشیم چشمام روباز کردم....با همون لباسهای

کردم وروی گوشم گذاشتم....صدای پدرام توگوشم  دکمه سبزروی صفحه رولمسآوردم ونگاهی بهش انداختم...پدرام بود... دوگوشیم توی جیبم بود....بیرونبو

 پیچید.

 پدرام:کجایی پسر...چراتلفن خونه رو جواب نمیدی مگه خونه نیستی؟؟؟

 آمارموبگیری که خونم یا نه؟؟؟ _چراخونم....خواب بودم....چی میگی ؟؟؟؟سر صبح زنگ زدی

 بعدازظهره!!!!به ساعت بندازی...ساعت نزدیک دو پدرام:سرصبح!!!برادرمن بد نیست یک نگاه
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بود....دست توی موهام کشیدم ونفسم رو باشدت بیرون فرستادم...چقدر  ردم...راست میگفت ساعت نزدیک دوکنگاه به ساعت دیواری توی اتاق آرام با تعجب 

 حاال ؼرض از مزاحمت....:خوابیدم....وای...به پدرام گفتم 

 میخواستم مژده بدم ومژدگانی بگیرم......پدرام:اوال من مراحمم...دوم انقدرحرؾ زدی یادم رفت 

 _مژده؟؟؟خاله رو آوردی خونه؟؟؟

 توپه ها...البته بانامزد جونم...مژدگانی یک شام توپ تویک باغ رستوران  و قبال گفتم این که مژده نیست....اول بگم پدرام:آره...ولی این

 ...بعد مژدگانی بگیر،طاقت شدم:پدرام میگی یا قطع کنم....جون بکن چی میخوای بگی  اعصابم بهم ریخت وبی

 .سـ........خوب چراداغ میکنی....آماده ای...یک....دو. پدرام:خیل

 _پدرامممممممممم.....بنال...خفم کردی...

 پدرام:باشه...باشه آرام بهوش اومد....

 سیخ ایستادم....جو...جونه من راست میگی؟؟؟؟!!!!!!!!!!ویکهو از جاپریدم 

 ببرم.... ت آرزورو...منم اومدم خونه پدرپدرام:آره جون داداش...بجون خودم بهوش اومد...االن پری ومادرش ومامان وهمه اونجان

 سرم روباال گرفتم:خدایا شکرت شکرت....نوکرتم به موال....لبخندروی لبم پاک نمی شد...پدرام من االن حرکت میکنم میام بیمارستان...

 پدرام:نه...نه سامیارفعال نیا...خبرت میکنم...فعال نباشی بهتره....

 ولی....آخه....-

درمن اون تازه بهوش اومده باید آمادش کنیم برای دیدنت...باز ببینت شوک بشه چکار میکنی ها....صبرداشته باش خبرت باش...برا....پدرام:ولی وآخه نداره 

 میکنم...

 ...اون مرتیکه هم اونجاس؟؟؟؟.اون_پدرام..

 پدرام باصدای ضعیفی جواب داد:آره...اون وکیلشه...بایدباشه...توخیالت راحت من حواسم شش دنگ بهشه...

نباید باشم واون نامردباشه....به خودم نهیب زدم....خودت کردی....زیرلب خداحافظی به که مثالشوهرشم ومحرمش مشت شدوفکم منقبض....چرامن  دستام

 وفکروفکر.....فکرپدرام گفتم وگوشی رو محکم پرت کردم رو تخت وهمونجا نشستم وفکرکردم....

 **********************)آرام(***************************

.صدای بوق های که میشنیدم وم وزنه ای هزارتنی وصل بود..نستم بازشون کنم....انگاربه هرکدگوش هام میشنید...اما پلکام به اندازه ای سنگین بودکه نمی تو

اما فقط پلکهام لرزید...دوباره سعی کردم...اینبارفقط کمی از هم فاصله پیدا م روبازکنم تاچشما..بیشترسعی کردم روی اعصابم خط میکشیدوبی طاقتم میکرد.

ی کردم کرد....کمی روی هم گذاشتم واستراحت کردم وچنددقیقه بعدباتمام قدرت یک ضرب بازشون کردم...مثل یک پلک زدن کوتاه بازشدن....دوباره سع

.نورهای باالی سرم چشمام رواذیت میکرد..اما به هر بارپشت سرهم پلک زدم تا تصاویربرام شفاؾ تر بشه..وموفق شدم...احساس میکردم سبک ترشدن....چند

دختری جوان بالباس سفیدکنارتختم ایستاده بودوداشت سرمم رو چک ...بانگاهی سطحی فهمیدم که توی بیمارستانم.جون کندنی بود یواش یواش بازشون کردم...

 وی صورتم افتادوبعدباذوق وهیجان گفت:وای خدای من....بیدارشدی....میکرد...یک لحظه نگاهش ر

ریک خم شدوباالی سرم زنگی رو فشرد...چنددقیقه نگذشت که دکترتاراباعجله واردشدوپشت سرش هم دایی اومد داخل...پرستارباخوشحالی گفت دکترتب

ت وبه پرستار گفت بره بیرون....دایی نزدیکم اومدوبوسه ای طوالنی روی مریضتون بیدارشد....دکترتاراخودش روبهم رسوندودستم رو توی دستش گرف

 چشمام بفهمه... پیشونیم نشوند...دلم براش خیلی تنگ شده بودواالن ازدیدنش واقعا خوشحال بودم...اونقدرکه فکرکنم به راحتی میتونست این موضوع روازبرق

 ابی...دایی:دخترخوب...توکه مارو حسابی ترسوندی...چقدرمیخو
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دایی دستم رو محکم تودستش ...پزشکی خیلی جذاب وخواستنی شده بودبه مهربونیش زدم...دایی تو اون لباس سفید   ولبخندی بزورلبهام روکش دادم

:اجازه بده عزیزم فشاردادوروبه دکترتارا پرسید:مهسا جان دیگه مشکلی نیست؟؟؟به بخش منتقلش کنیم....دکترتارامتفکرنگاهی به من کردودرجواب دایی گفت

فته بود....به سختی اول چندتاآزمایش رو براش انجام بدیم بعد منتقلش میکنیم....تواین گیرودارازمدل صحبت کردن دایی ودکتر تارا هم متعجب بودم هم خندم گر

آزمایش خون...ام آرآی از سر....سونوی لبخندی که داشت رولبم میومد رو جمع کردم....توتمام آزمایشات دایی کنارم بودوازکنارم جم نمی خورد...

یشها رو رحم...عکس قفسه سینه...من فقط هاج وواج روی تخت دراز کشیده بودم وبه کمک پرستاری که تخت رو جابجا میکردوهمراهی دایی یک به یک آزما

نورواونورشدم واقعا خسته شدم ودیگه انرژی نداشتم....دلم ....ازبس ایانجام می دادم....بعد دوساعت بالخره به اتاق بردنم وروی تخت توی اتاق خوابوندنم

ن خونه میخواست بخوابم وکمی انرژی بگیرم....دایی اومد کنارتختم صندلی گذاشت ونشست....باشرم گفتم ببخشید حسابی خستتون کردم...شما دیگه بری

و دستش گرفت وبا انگشت شست پشت دستم رو نوازش کردو گفت:نه....خسته استراحت کنید امروز خیلی خسته شدید...دایی اخماش رو تو هم کشیدودستم رو ت

...میدونم ینجا بکشه.نیستم...دیگه حتی ثانیه ای تنهات نمیزارم...نمیدونی چقدرشرمنده ی روح خواهرم ورضا شدم...توامانت اونایی دست من نباید میزاشتم به ا

 ی استراحت کنی....دیگه هم به فکر خستگی من نباش...میاد وبعداز تجویز دارو میتون خسته شدی االن مهسا

 وب...خوب مریض خوشکل ما چطوره؟؟؟؟دکترتاراوارداتاق شدوبالبخندگفت:خهمون لحظه دربازشدو

میشی...بعد توی درجوابش لبخندزدم وگفتم فقط کمی خستم....دکتر هم متقابال لبخندزدوگفت طبیعی عزیزم بعد یک استراحت کوتاه انرژیت برمیگرده وبهتر 

نم رو داشت مثل خوره میخوردوبه زبون آوردمو ازش پرسیدم:ببخشید خانم دکتر...میخواستم بدو د چیزهایی رو نوشت...چیزی که مؽزمپرونده ای که دستش بو

 اون سونوگرافیه رحم برای چی بود من مشکلی دارم.... 

ب راستش...راستش روبخوای بخاطرسقوط ازپله ها سقط جنین داشتی... دکترتارا نگاهی به دایی انداخت وبعدبا تردید ودودلی کمی  ب...خ  ن م ن کردو گفت:خ  م 

 تو...تو دوماهه حامله بودی....

شب لعنتی...یک نطفه  ...دوماه...یعنی از همون...اشکهام بدون اراده مثل سیالب روی صورتم راه افتاداحساس کردم گوشام کیپ شد...بدنم به وضوح میلرزید

خدایا ممنونم که نموند...ممنون که تو بدبختی بهم رحم کردی...لبهای دایی رو میدیدم که تکون میخوره اما فقط با یک رابطه؟؟؟؟؟؟ چطوری؟؟؟؟روم...ازکیح

 دکتر تارا به طرفم اومد اما چشمام تارشدودیگه چیزی نفهمیدم.... صدا نمیشنیدم...

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

لی چشمام روآروم باز کردم....لبهام بدجورخشک شده بود...گلوم میسوخت ودهنم طعم بدی داشت...کمی سرم رو چرخوندم...دایی کنارتختم روی صند

تم چفت شده بود...خواستم دست دیگم رو باال بیارم وروی سرم بزارم که از درد داشت منهدم بود...سرش رو کنارم روی تخت گذاشته بودودستش محکم تودس

رم وصل بود...آهی کشیدم وبه حرفهای دکترتارا فکرکردم...حامله....سامی اردیگه به هیچ میشداما سوزش دستم مانع تکون دادنش شد...نگاهی بهش انداختم س 

بایدفاتحه ی این عشق روبخونم...این میشه شکست عشقی من...اونم بخاطرلجبازی وسهل انگاری خودم....اشک از عنوان حاضر به زندگی بامن نمیشه....

بودم...دایی از  کنارچشمم راه خودش روباز کردومثل بارون رون شد...بینیم رو باال کشیدم....اشکام از کنارصورتم پایین میریخت ...دیگه به هق هق افتاده

اب بیدارشدو با وحشت چشم بهم دوخت....با صدایی که از خواب بم وگرفته شده بود گفت:آرام....عزیزدایی...چیشده؟؟؟؟چرا...چراگریه صدای هق هقم از خو

 میکنی؟؟؟؟

ان وبابام هم خجالت داره میکشم....دایی ازشما وسامیارحتی ازروح مام ؟؟؟باراین گناهبود بودم...معلوم نیست از کیرباهق هق جواب دادم:دایی...دایی من باردا

 ....من یکـ.........من....من میکشم

ی...راجب خودت فکربدی نکن....چیزهایی هست که تو ازش ه گلدایی وسط حرفم پریدوتقریبا باصدای بلند گفت:نه...نه عزیز دلم...توپاک ترازبرگ

ی تصمیم بگیررم...دوست دارم بافکرومنطق واحساس قلبیت خودت میسپاخبرنداری....برات توضیح میدم،همه چیزو برات تعریؾ میکنم اما تصمیم نهایی روبه 

 حرفهاونظرات دیگرون...نه ازروی 

بگه که انقدرگفتنش بهم باتعجب به دایی نگاه میکردم...اضطراب روتوی چشماش میدیدم...پیشونیش عرق کرده بودورنگش قرمز شده بود...چی می خواد 

دستام به لرزه افتادوسرم گیج میرفت...دهنم  ه،یی برای گفتن این موضوع انقدرهراسونه...بااین فکر که سامیاربرام تمام شدتش...شاید سامیارطالقم داده وداریخ

 خشک شدواشک به چشمام هجوم آورد....بی طاقت لب زدم:دایی بگو خالصم کن....

ازچیزهایی که میشنیدم به بینهایت رسید....به گوشام شک  میشدوتعجبم از هرکلمه اش چشمام گردتردایی پنجه هاشوتوی موهاش کشیدوشروع به گفتن کرد....

منوبازی میداد؟؟؟؟یعنی اون شب لعنتی من گناهی نکردم؟؟؟؟کسی که بامن  داشتم که دارن درست میشنون یا نه....آخه چرا؟؟؟؟به چه گناهی؟؟؟؟؟چراسامیارباید

 ه ی تنش رو ازبین برد!!!!...یعنی بچه....بچم....بچمون...وای خدا...وای که چه راحت سامیارپاربودازپوست وخونم هم به من نزدیکترومحرمتربوده؟؟؟یعنی.
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روتوضیحه شیرین کاریهاوانتقام مسخره سامیارنفس عمیقی کشیدوادامه یموگوش میدادم...بعداز نیم ساعت تفس دایی تعریؾ میکردومن مسخ شده بهش نگاه میکرد

 داد...

کمی هم به اون ه ...من هنوز هم برام قابل هضم نیست که سامیارهمچین کاری کرده باشه....اما بهترهوقبول کردنش ازاون سخت تر دایی:میدونم باورش سخت

....اشتباه تو که دورش زدی وبدون درجریان گذاشتنش به اون مهمونی رفتی....نمیگم هوحرفش برا سامیارسند هحق بدیم...تحریک های ژیال که ازقضا مادرش

توزندگی میشه من میگم باید میگفتی حتی اگر مانع رفتنت میشدبازهم بایدبهش اطالع ،مقصری...نه....اما این مخفی کاریها باعث ازبین رفتن اعتمادتو 

فکریش رو میدادی....سامیارخیلی اشتباه کردوبزرگترینش اینه که بدون تحقیق خودش قضاوت کرد...خودش حکم داد....خودش هم اجراکردواین نهایت بی 

 من مشورت میکردومیپرسیدازاشتباه درش میاوردم....اما متاسفانه.....میرسونه...چون اگرحتی با

فقط تنبیه نه دایی کؾ دستاش روروی پاش کشیدونفسش رو پرصدابیرون دادوادامه داد:نمیگم چون پسرمه ببخشش....برعکس منم با تنبیهش موافقم...اما...اما

.سامیارواقعا پشیمونه ودنبال فرصت برای جبران میگرده...خوب فکرکن وببین اگرراه داره ومیتونی بااشتباهش کناربیای این فرصت ازبین بردن زندگیتون...

میدم برای تجربه زندگی جدید...مطمئن باش اینباربا جدیت کنارتم وازکوچکترین اشتباه به راحتی نمیگذرم اینو بهت قول  ،هم به خودت،روبهش بده...هم به اون 

 آرام.....

...هضم این اتفاقات برای من خیلی سنگین بود... باید چیکار میکردم...مؽزم وصورتم ؼرق اشک بود دایی ساکت شدوچشم به من دوخت که با فکرم درگیربودم

مردم همیشه  ودیدخراب   رجدابشی اسم مطلقه روتهمیگفت زندگی رمان وقصه نیست که اینو ول کنی اون یکی برات ؼش وضعؾ کنه....اگه از سامیا

مااون دیدرو  همراته...االن توکشورهزاران هزارزن مطلقه هست که حتی اگرپاک وطاهرهم باشن بازم نگاه مردم آتیششون میزنه...ما اروپایی نیستیم ومردم

باورها کتک خوردن زن از دست مرد براشون  ....ازنظراونها خطای مهمونی رفتن بی خبرمن بزرگ ترازانتقام ناجوانمردانه سامیاره....درکنار اینندارن

چیزعجیب وباورنکردنی نیست....هزاران زن ودختر هستند که روزانه شایدازدست پدریا شوهرشون بطرزوحشتناکی کتک میخورن وکسی هم نیست که 

م بخوشبختی که سامیار دنبال جبرانه....از طرؾ دیگه قلحمایتشون کنه ومجبورن به زندگیشون باتمام سختی ها ادامه بدن...اگه اینا رو در نظر بگیری تو خیلی 

توی چهرم دید که لج کرده بودوبهونه سامیارو میگرفت وحتی باشنیدن اسمش تا مرز نابودی من تپش میگرفت...گنگ وگیج به دایی نگاه کردم....نمیدونم چی 

 نم ترکردم...که پرسید:خوبی عزیزم.....سرم رو به معنی بله تکون دادم ولبهام روبازبو

وحرفهای شما رو برای  _دایی من رو حرفهای شما فکر میکنم وسعی میکنم بهترین تصمیم روبگیرم اما االن فقط فرصت میخوام...میخوام باخودم کناربیام

 ...سخته درک انتقام سامیاراماسعی میکنم منطقی باشم.....خودم بشکافم

 ...یکنم...امیدوارم تصمیم منطقی بگیریایی صبر مدایی لبخندزدوگفت:باشه عزیزم تا هروقت که بخو

..ذهنم درگیربود...انقدرکه نفهمیدم کی آرش کمک کردکه روی تخت دراز بکشم.و،دایی با لبخنداشک هام روپاک کردسری به نشانه موافقت تکون دادم 

انتقام....جدایی...عشقی حرؾ میزدن...تمام ذهنم شده بودسامیار.... اومد...چی گفت وکی رفت...نفهمیدم پدرام وپری چندساعت کنارم بودن وراجع به چی باهام

....تو یک دوراهی بودم که هرچی تالش میکردم بازم نمیدونستم راه درستش چیه؟؟؟ اینطوری نمیشه یک تنه زه توسامیارجون گرفته تا نمیگفتوپدرام که دایی 

یکطرفه رو تجربه کرده  یک مشاورکه منو درک کنه عاشق باشه وبی وفایی دیده باشه...کسی که عشق  نمیتونم از پس این مسئله بربیام...نیاز به مشاوردارم...

 باشه....

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

پنج روز ...قم میرفت وبرام کیلو کیلو اسفند دود میکردازبدو ورودقربون صدکه ازبیمارستان مرخص شدم وبه خونه دایی اومدم...آرزو یک هفته میشد

و....دکتر تارا مدام بیمارستان بودم...سه روز که بی هوش بودم وچیزی یادم نیست...اما دوروز دیگه مدام مالقات کننده داشتم...از پری وپدرام....تاآرش وآرز

روز طرؾ عصرمیادوتاشب کنارم میمونه....ازاونجایی که دنبال کسی میگشتم که تا به اتاقم میومدووضعیتم رو چک میکردحاالم که اومدم خونه دایی هر

راهنماییم  حدودی مثل من باشه تاباهاش مشورت کنم دکترتاراروگزینه خوبی دیدم واز همون بیمارستان ازش کمک خواستم...الحق که دکترتاراهم خیلی خوب

حق داشت داد...ییی بیقراربودواینوازحرکاتش میشد فهمید...کالفه بودومدام نفسش روبا صدابیرون ممیکردبدون اینکه توی تصمیم گیریم دخالت کنه....دا

برگشت سامیارپسرشه پاره تنشه واین روزا خبرای خوبی ازش بهش نمیرسید...تو این چندروزدوبارپدرام بهش زنگ زدودایی به خونه سامیاررفت ووقتی 

...آرزو هم براش ؼصه یگارمیکشه وزهرماری میخوره،همین باعث شده دچارخونریزی معده بشهیزنه وفقط سداؼون بود...میگفت سامیارلب به ؼذا نم

...تواین یک میخوردوازدایی میخواست که بیارش پیش ماتاآرزو بهش برسه امادایی مخالفت میکردومن میدونستم فقط بخاطرراحتی منه که دایی مخالفت میکنه

نش بانه وخلعی که خودم میدونستم پرکردبه لطؾ پری ونازی ودکترتارا از لحاظ روحی هم خیلی بهتربودم فقط کابوس های شهفته حال عمومیم خوب شده بودو

ریبا هرروزبه دیدنم میومدواسرارداشت ازسامیارنگذرم وازش جدابشم....نمیدونم چراانقدراسراربه جداییم داشت شاید چون دلش آرش تقراحتی نیست... نبه ای

،اما بی لیاقت تصمیمم جایی نداره...آرش عصبانی شدوبهم گفتقطعا طالق درزه...اماامروز محکم بهش گفتم من خودم برای زندگیم تصمیم میگیرم وبرام میسو

هش بسته راه تکرار اشتبابعداز چند نفس عمیق تو چشمام نگاه کردوگفت:حاال که انقدر سرتق تشریؾ داری وقصد جدایی نداری الاقل راحت ازش نگذروبزار

بشه...من هم قول میدم برادرانه بهت کمک کنم تا باخیال راحت کنارش زندگی کنی نه پراز شک وترس...لبخندی به مهربونیش زدم وازش 
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دم و............دوماه از اومدنم خونه دایی میگذشت ومن همچنان جوابی به دایی نداده ب...تشکرکردم...بعدازکمی صحبت ومشورت خداحافظی کردو رفت

...به لطؾ آقا رحیم وشکوفه ها درختهارو مثل عروسی زیبا درآورده بود بهاربودو درختها لباس سبز به تن کرده بودنوهنوزدرموردتصمیمم دو دل بودم...

...روی تاب نشستم سپرد....آقا رحیم سرپا شده بودواز اون تصادؾ خودش روباز نشسته کردوکارها رو به آرش حیاط خونه حسابی سرسبز ونشاط آورشده بود

بامحبت لبخندی به من زد که دربازشدودایی باماشین وارد شد...ازماشین پیاده شدوکمی با رحیم صحبت کردوساعت یک بود یوآروم تکونش میدادم....حوال

 ازمسافرت برگشت وتوبیمارستان دیدمش ظرم از وقتی کهرفت داخل خونه...بن داییبعدودستی برام باال برد درجوابش بوسه ای براش فرستادم ولبخند زدم و

و کردم وبرام شکسته تر وپریشون تر شده...باخودم فکرکردم سامیاراشتباه کرده چرا دایی که برام شده حامی وپدرباید عذاب بکشه... من تواین مدت فکرام

..دوستش دارم باخودم که رودروایسی ندارم...دوستش دارم....همین واضح بود که بدون سامیار زندگیم معنا نداره باتمام اشتباهاتش اما بازم شوهرمه...محرمم.

...تواین دوماه هم به اندازه کافی تنبیه شده همش یا بیمارستان بستری بود بخاطر معدش یا تو خونه خودش که فهمیده اشتباه کرده ودنبال جبرانه یک امتیازه مثبته

 زده بود به تلویزیون خاموش...یکوبه داخل رفتم....دایی روی کاناپه روبروی تلویزیون نشسته بودوزل  ....بااین فکر ازروی تاب بلند شدمرو حبس کرده بود

 برگشت ونگام کردولبخندزد:جونم عزیزم....چیزی میخوای؟؟؟؟ چایی هم تو سینی روی میزبود...کنار دایی نشستم...با نشستم دایی بطرفم 

 ین روزا احساس میکنم خیلی ؼمگین هستید....اتفاقی افتاده؟؟؟لبخندزدم وگفتم:نه دایی جان...فقط...فقط ا

:عزیزم تو فکرت رو مشؽول نکن....من چیزیم نیست...کمی نگران سامیارم که اونم طبق ؼریضه سش روپرصدابیرون دادودستش رودورشونه هام پیچیددایی نف

 ومن کاری ازم برنمیاد.... هپدری

 وروبه دایی گفتم:چرا نمیارینش اینجا؟؟؟میتونیدخودتون وآرزو ازش مراقبت کنیداونطوری خیال شما هم راحت میشه...لبام وتو دهنم کشیدم وکمی مکث کردم 

 باشی...پس حرفش رو هم نزن.. دایی به چشمام نگاه کردو گفت:نه عزیزدلم...نمی خوام کاری کنم که تو معذب وناراحت

ومن دوست ندارم اتفاقی براش بیفته...اینطوری من هم عذاب وجدان ندارم  ،پسرداییمه...پسرشما،ل ازهمسر_حتی اگه من ازتون بخوام که بیاریدش....سامیارقب

 ....کردیدظایؾ پدریتون بخاطرمن کوتاهی که بخاطرمن ازپسرتون گذشتین وباعث جدایی پدروپسرشدم واینکه شمادرو

 اربعدازاون اتفاقات ناراحتت نمیکنه؟؟؟دایی باصورتی متعجب به من خیره شدوپرسید:تومطمئنی که وجود سامی

م...باید ببخشم وبگذرم وزندگی کنم بایدازیک جایی شروع کنه اخماموتوهم کشیدموگفتم:نگفتم ناراحتم نمی کنه...حتی نمیدونم میتونم تحمل کنم یا نه...اما اگه قرار

شما وسامیارامکان پذیرنیست..اما میخوام زندگی کنم آروم وبی که سخته وبدون کمک ...میدونم بتونم بابودنش ودیدنش کناربیام تابتونم دوباره توقلبم جاش بدم

 ....دردسروازشما هم خواهش میکنم بهم کمک کنیدبادورکردن سامیاروندیدنش به من هیچ کمکی نمی کنید

م این بارهم تو وهم سامیارمیتونیدباهم خوشبخت میکنم ومطمئن هست دایی کمی مکث کردوبعدگوشه لبش روجوییدوگفت:حق باتوئه عزیزم...مطمئن باش کمکت

 اینو من بهت قول میدم...دیگه اجازه نمیدم خطایی از سامیارببینی....بشید....

ناظرباشیدودرمواقع طفا شما فقط اون خودش باید دنبال جبران اشتباه وتکرارنشدن اونها باشه نمی خوام اجباری درکارباشه...ل وسط حرفش پریدم:نه...نه دایی

 زوم راهنمایی کنید...البته ببخشیدکه من به خودم اجازه میدم وبه شما پیشنهادمیدم...میدونم کوچکتراز.....ل  

ت بااین که سندایی دستش رو به نشانه سکوت باال گرفت...به معنی واقعی الل شدم فکرکردم حتما از نظرنسنجیدم دلخورشده اما درکمال تعجب گفت:درسته...

نگ رواز رومیزعسلی کنارمبلی که کمه اما عقلت خوب کارمیکنه...مطمئن باش از طرؾ من هیچ اجبارو فشاری بهش نمیاد....بعدگوشی تلفن بیسیم نقره ای ر

تماما شروع به صحبت کردومن  شی رو روی گوشش گذاشت....بعدازچندبوق وشنیدن صدای شخص پشت خطنشسته بودیم برداشت وبعدازگرفتن شماره گو

دایی گوشی رو سمتی که من نشسته بودم روی گوش گذاشته بودوبهمین دلیل صدای تلفن رو گوش بودم تا ببینم دایی چی میگه وحس کنجکاویم رو ارضاکنم....

 به وضوح میشنیدم....

 کجایی؟؟؟.......خوبی پدرام جان دایی:الو...سالم پسرم 

 دارم براش آب پرتقال میگیرم...پدرام:سالم...ممنون...خوبم....خونه سامی....

 دایی:االن چطوره؟؟؟

 پدرام:هی....بدک نیست....ؼذا گرفتم براش ولی بازم لب نزد...گفتم شایدآب میوه روبخوره...ازاون سیگارلعنتی بهتره...

 .بهترم میتونم بهش برسم...دایی:یک زحمت برات دارم لطؾ کن تانیم ساعت دیگه بیارش اینجا....میخوام پیش خودم باشه خیالم راحتتره..

 ا آرام راضیه؟؟؟ناراحت نمیشه؟؟؟؟پدرام:زحمت چیه پدرجان شما امرکنید...چشم...چشم میارم...ام
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ام اما تو به سامیار نگو که به خواست آرام میارمش...نمیخومش اینجا...این دخترفرشتس....قلبش مثل برکه زالله...آرام گفت بیاریدایی:پسرم این چه حرفیه خود

 برداشت سوء بکنه....هرطورشده راضیش کن بیارش...

 من ؼلقه این بد اخالق روبلدم خیالتون راحت باشه....تایک ساعت دیگه حتمااونجاییم...پدرام:اون که صد البته...باشه چشم...حاال که اینطوره حتما میارمش...

 دایی:ممنون پسرم...پس منتظرتونم...خداحافظ...

 فظ..پدرام:چشم....خداحا

لبخندی زدوگفت:پیرشی دخترم....امیدوارم سامیارلیاقت این دایی گوشی رو روی عسلی گذاشت وبه من نگاه کردتوچشماش برق رضایت وخوشحالی بود....

 گذشت رو داشته باشه...

ول کاری توقع نداشته باشید خودمو بهش نشون م استراحت میکنم ،امیدوارم از همین ایی گفتم:من کمی تو اتاقلبخندی به دایی زدم واز جابلندشدم وروبه دا

 بدم...بهم فرصت بدیدباخودم کناربیام....

به سرعت بطرؾ اتاقم رفتم وخودمو توش انداختم...من پیشنهاددادم تشکرکردم و....دایی سری تکون دادوگفت:باشه عزیزم به آرزو میگم ؼذات روبیاره تواتاقت

مام بدنم به لرزه افتاده بودواحساس میکردم اول کاری کم آوردم....وای چطورمیخواستم باهاش روبروبشم...سریع گوشی سامیارروبیاره اما حاال هنوز نیومده ت

ارا برای موبایلم روبرداشتم وبه مهسا زنگ زدم...از وقتی باهم هم راز شدیم وبیشتررفت واومدکردیم ازم خواست مهسا صداش کنم ودیگه از لقب دکترت

 نکنم منم قبول کردم.... صداکردنش استفاده

 بعدازدوبوق برداشت...

 جانم آرام...بگو...سالم...مهسا:

 _سالم مهساجون...بهت احتیاج دارم...میتونی بیایی اینجا....

 مهسا:آره حتما عزیزم...من االن ازبیمارستان بیرون اومدم تا ده دقیقه دیگه اونجام...

 میبینمت..._ممنون...خیلی لطؾ میکنی...

 مهسا:خواهش گلم...میبینمت...

از قضا شکست  بعداز قطع کردن گوشی منتظر اومدن مهسا شدم...تنها کسی که االن میتونست کمکم کنه وبهم روحیه بده همین خانم دکتر مهربون وخواستنی که

دم...ازاینکه به دایی گفته بودم سامیاروبیاره خیلی خوشحال رو تجربه کرده...دقیقا بعداز ده دقیقه مهسا رسیدوبه اتاقم اومد...تمام جریان رو براش تعریؾ کر

ی جبران گذشته ومدام باخودم تکرارکنم که سامیاربرا لبه کنمجاع وقوی باشم تا بتونم به ترسم ؼدکه ازبودنش توی خونه میترسم ازم خواست که ششدووقتی فهمی

ت:میخوام چیزی روبهت بگم...اما قبلش بایدقول بدی چیزی به کسی نگی ورازم رو پنهون کنی میادنه آزارمن...بعدهم برای اینکه منو از اون حال دربیاره گف

 تاوقتش...

کسی هم یک ابروم روباال بردم وبا تردید نگاش کردم...وقتی دیدم منتظر جواب منه گفتم:قول میدم تا وقتی که بخوای رازت پیش من بمونه وبه هیچ 

 نگم...خوبه؟؟؟

 راحتتر قبول کنهبلش باید سامیارروآماده کنیم تامنوسهیل یک رابطه جدی رو شروع کردیم وقراربزودی باهم ازدواج کنیم اما ق مهسا:عالیه...راستش

 وسدراهمون نباشه...

امیارتاجایی که بتونم باذوق دستامو بهم کوبیدم وگفتم:ای ول....خیلی خیلی خیلی خوشحالم کردی...مطمئنم دایی باتو خوشبخت میشه...قول میدم توراضی کردن س

 کمکتون کنم..

 کشیده برای من هم گونش روبوسیدم وازتمام زحماتی که بعد آروم روی گونم روبوسیدومنوتوآؼوشش کشید...منم...نونم عزیزم...توخیلی مهربونی گلمهسا:مم

 تشکرکردم...

زمان کی گذشت....باشنیدن صدای ترمز ماشین مثل برق گرفته هاازروی تخت بلندشدم وبه طرؾ پنجره رفتم  سابودم که نفهمیدمحرؾ زدن بامهانقدرسرگرم 

دتا وگوشه پرده روبااحتیاط کنارزدم...خودشون بودن...پدرام ماشین روپارک کردوپیاده شد....درسمت دیگه هم باز شد....همه وجودم چشم شده بو
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...بعدازمدتها دوباره داشتم اش تنگ شده باشه وتا این حد بی قرارش شده باشم....بال خره پیاده شد.....وای....وای خدایاببینمش....فکرنمی کردم انقدردلم بر

گرفته  میدیدمش....کمی الؼرشده بود....اما هنوز همونطور محکم ومؽرور قدم بر میداشت...اصال انگارؼرورخصلت جدانشدنی این مرده...سرش رو باال

 وی سورتش دلبری میکرد....ای خدا...چرا من این مردو با تمام بدیهاش انقدر دوست دارم....راسته که اگرمعشوق عاشق رو به آتیش بکشه اونبودوته ریش ر

 آتیش برای معشوق از هرچیزی لذت بخش تره....آهی از ته سینه کشیدم....

گفت:دلت براش تنگ شده بود نه؟؟؟ معلومه واقعا عاشقی باتمام عذابی که بهت داده م بندی زدو بادستی که روی شونم نشست به طرؾ مهسا برگشتم...لبخند نی

 بازم با یک لذتی نگاش میکنی که هرکسی ببینه پی به دل عاشقت میبره...امیدوارم سامیار بتونه جبران کنه وتو هم بتونی ببخشی...

تاق رفت،حینی که درروباز میکردگفت میرم پایین اگر کاری داشتی خبرم دستش رو از روی شونم برداشت وبه طرؾ در ادرجواب حرفش لبخندزدم...

 کن...بازم میام بهت سر میزنم....

ی دقیقه آرزوباسینی ؼذاوارداتاق شد.....چشماش قرمزوپؾ کرده بود معلوم میشدخیلی گریه کرده....سینی رو روی عسلی کنار میز گذاشت ولبخندبیست زبعدا

سامیاراز  ازمادرعزیزتره،وحاالآرزو بخاطراین مدت دوری حرفی بیرون رفت...میدونستم آرزو برای سامیارحکم دایه ای روداره که  تلخ تحویلم دادوبدون هیچ

 ....وایییی....هزارتا فحش بهم دادهمن دلخوره اما سعی میکنه خونسردباشه ومراقب باشه که بخاطردایی منو ناراحت نکنه...اوؾ...خداحتماتو دلش 

 روی تختنشستم اما میلی به ؼذا نداشتم...فقط برای اینکه حالم بد نشه وبدنم بازضعیؾ نشه دوسه قاشق بزور خوردم وبه زورنوشابه پایین دادم.... روی تخت

دایی بودوفکرم پیش سامیاربود...یعنی بخاطر دوری از من الؼر شده یا از مریضی که درازکشیدم وبه سقؾ خیره شدم....چشمم به سقؾ سفیداتاق 

امااین وسط عقلم ....شایدهم بخاطربچه عذاب وجدان گرفته....انگاربه قلبم نیشترمیزدند....جگرم داشت آتیش میگرفت...دلم بیقراربودوناسازگاری میکردمیگفت

که من دادم...این مدتی که بودکه دلموپس میزدوازؼرورشکستم دفاع میکردومیگفت که سامیاربایداین روزهاروبگذرونه وتاوان اشتباهش روبده...همونطور

ت چیه فکرمیکردم تواون شب لعنتی کی به من دست درازی کرده ومن یک زن خائن هستم بزرگترین عذابهاروتجربه کردم...سامیاربااینکه میدونست حقیق

ریش هم ازدست دادن بچه ای که تازه فهمیدم پاک پاک آختقاص گناه نکرده....دم...یرم کرد....عذابم داد....من تقاص دادم....بدهم تقاص دادامابازم کتکم زد...تحق

 مشؽول بودکه نفهمیدم کی خوابم برد.شادی میشدولی افسوس وصدافسوس....انقدرفکرم بودواگرشرایط اینجوری نبودشایدبودنش برامون نوید خوشبختی و

 ***************************)سامیار(*****************

...نبودن آرام برام خیلی سنگینه....اصال نمیتونم جای خالیش روببینم ودم نزنم برای همین ونه پدررفت بیقراری من هم بیشترشدوبه خوقتی آرام مرخص شداز

بارهم پدرام به دادم رسید....پدرهم چندباری به دیدنم که نکردهیچ چندبارراهی بیمارستانم کرد...هر روآوردم به سیگارومشروب شایدآروم بشم اما آرومم

فکر درست وحسابی میکردم ....پدر ازم وقت خواست تابتونه آرام رو راضی کنه تا من مدوهربارؼم نگاهش ازقبل سنگین تر بود....دیگه کم آوردم...باید یک او

ام خبرایی برام میاورد از هم به خونه برگردم....اگررضایت میدادباید تمام سعیم رو میکردم تا گذشته رو جبران کنم...من در حقش ظلم کردم....از طرفی پدر

ارم این پسره آرش که بد جور دورآرام میچرخه وخواهان اینه که هرطور شده برگه های طالق رو امضا کنه...دستم رو مشت کردم وپک محکمی به سیگ

اق شد....همونطور که آب پرتقال وارد اتزدم....صدای پدرام از پشت در اومدو بعداز چند دقیقه درحالی که تلفن بین شونه وگوشش بود وتو دستش یک لیوان 

دم وکمی از آب پرتقال رو مزه مزه کردم...معدم این روزا هیچی قبول نمی کرد وپس سیگارم رو توی جاسیگاری له کرته وان رو به دستم داد...حرؾ میزد لی

گوشی رو قطع ای گوش دادن به مکالمش دیر شده بود ونظرم رو جلب کرد اما بر تاط باشم....صدای چشم گفتن پدراممجبور بودم تو خوردن مح میزد

محکم با  کرد....پرسیدم کی بود....گوشی رو به گوشه لبش چسبوند وبا چشمهای ریز شده ومتفکر زل زد به من....اصال حوصله مسخره بازیاش رو نداشتم

بهترین گزینه شکمش بود.....خم شد و باآه وناله گفت:الهی مشتم زدم تو شکمش از اونجا که من لب تخت نشسته بودم واونم روبروم ایستاده بود 

 شم....جزجگربزنی....بشکنه دستت که انقدر سنگینه...اصال به توی هیوال خوبی نیومده همون بهتر ازاین آت آشؽاال بخوری بلکن مردی منم نفسی بک

 دم لبخندموازبین ببرم وجدی باشم...ازاینکه مثل مادر بزرگا نفرین میکرد خندده رو لبم نشست که با صداش سعی کر

ه خانم اجازه دست پدرام:ببند نیشتو...مگه برات جک سال تعریؾ کردم...پاشو جولو پالستو جمع کن یک دوشم بگیر یکم به خودت برس....بالبخندادامه داد:شازد

 بوسی دادن....پاشو پدر گفته تا نیم ساعت دیگه دست بسته تحویلت بدم.....

د رو لبم جون گرفت...خیلی خوش حال شدم این یعنی یک قدم نزدیک شدن به آرام...یعنی نفس کشیدن تو هوای اون واتمام این جدایی نفرت دوباره لبخن

ردم ودر انگیز....به سرعت دوش گرفتم وحسابی بخودم رسیدم...دوست نداشتم بعداز این مدت به چشمش یک آدم شکست خورده بیام...بایدؼرورم وحفظ میک

ونه ودیدن نارش دل آرام رو هم بدست میاوردم....با پدرام حرکت کردیم به سمت خونه ی پدریم ومن برای اولین بار مثل بچه ای کوچکی ذوق رسیدن به خک

بادیدن ما دستی به عنوان پدرم رو داشتم....بالخره بعد ازبیست دقیقه اونم بخاطر خلوتی خیابونها به خونه پدررسیدیم...پدرام بوق زدوآقا رحیم دروباز کردو 

ون سالم بلند کرد....پدرام ماشین رو داخل بردوروبروی درورودی ساختمان پارک کردوپیاده شد بعدازاون من هم پیاده شدم وباهم به طرؾ ساختم

ردونه همدیگه رو بؽل کردیم....بعدازاون آرزو رفتیم...فکرمیکردم موقع ورود اولین کسی رو که ببینم آرام باشه...اما اشتباه کردم...پدر به استقبالمون اومدوم

کردیم....دیگه کم بؽلم کردو مادرانه روی سینم بوسه زد...مدام اشک میریخت وخدا روشکرمیکرد....بعداز آرزودکترتارا جلواومدوباهم دست دادیم واحوالپرسی 
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ندیدم حاضرنبودم ؼرورم رو زیر پا بزارم وازش خبربگیرم...ناامیدبه پدرام دارم به بودن دکترتارا کنارپدرعادت میکنم....هرچی چشم چرخوندم آرام رو  کم

چ شدیم که از نگاه هم حرؾ دلمون رو میفهمیم.....آرزو همه رو برای صرؾ نهار سرمیزدعوت کردوپدرام نگاه کردم....منو پدرام تو این سالها انقدربا هم م  

 روی باز به استقبالت بیاد....اگه اینطو فکرکردی باید بگم خیلی رو داری...زدی با خنده و آروم زیر گوشم گفت:فکر نمیکردی که بعداز گندی که

 مده...لبخندینفسم رو پر صدابیرون دادم وهمراه بقیه پشت میز نهار نشستم...آرزو باسینی ؼذا به سمت پله هارفت واین یعنی آرام تو اتاقش وبیرون نیو

ترسم ازاینه که لجبازی کنه وبخوادازخونه پدربره ومستقل بشه دراون صورت کارمن سخت  ...رفته  خودش دلگرمیهزدم...همین که از خونه نازسرآرامش 

کالفه ای کشیدم ...بزورچندلقمه ؼذاخوردم هم میترسیدم دوباره معدم اذیتم کنه هم با  ترمیشه...گرچه االن هم سخت هست....روی صورتم دست کشیدم وپوؾ

شده بود....ازپشت میزبلندشدم که پدرباعجله پرسیدکجا توکه چیزی نخوردی؟؟؟؟تشکرکوتاهی کردم وگفتم نمیتونم میترسم معدم بازکاربده نبودآرام اشتهام کور

 له نشه...روی تختم درازکشیدم وبه اینکه چه رفتاری بکنم که هم آرام روبدست بیارم وهم ؼرورم دستم کم بخورم بهتره وبعدبااجازهای گفتم وبه اتاقم رفتم

 .فکرمیکردم،نفهمیدم چطور خوابم برد...

.....لعنتی... انقدر صدای خنده بلند بود که تمام آرامشم رو بهم هم فشار دادم تا ازگیجی خواب دربیامباصدای بلند خنده از خواب بیدار شدم....چندبارپلکاموروی 

لقلک میده....مؽزم ریکاوری شدو یادم اومد که توخونه پدرم...به سرعت بلندشدمو روی زد....صدای خنده زنانه....چه صدای دلبروزیبایی...خنده هاش دل رو ق

بی بلند شدم و تخت نشستم...دقیق ترگوش کردم...خودش بود ...صدای خنده های آرام....چی باعث شده اینقدر خوشحال بشه وبا این صدا بخنده.....ازروی تخت

ستادم...از شنیدن صدای آرش ناخوداگاه دستام مشت شد وگره بین ابروهام کور شد....یعنی چی آرام هنوز زن منه صدا در اتاق روباز کردم وپشت در اتاقش ای

روی سرش  وداره با مرد دیگه اینطورمیگه ومیخنده.....دلم میخواست دروبازکنم ویک مشت تودهن آرش بزنم یکی هم تودهن آرام که اینطورصدای خندش رو

.راهی پیداکنم که آرام دوباره بهم نترل کردم نباید با خشم وعصبانیت همه چیزرو خراب کنم....باید یک فکر دیگه ای بکنم...گذاشته....اما خودمو ک

پشت دراتاق ایستادم حاال تا هروقت که بخواد طول بکشه.........دوباره به اتاق برگشتم باید حساب شده عمل کنم...چیزی که مال منه رو بدست میارم برگرده

بالخره  گوش کردم تا وقتی صدای خنده ها قطع شد...دوباره روی تخت نشستم اما تمام تنم گوش بودومنتظررفتن آرش شدم...چهل دقیقه ای طول کشید تاو

تودستم صدای پاش اومد که به طرؾ پله هامی رفت...به سرعت ازروی تخت بلندشدم ودراتاقم روباز کردم وخودم رو به آرش رسوندم...بازوش رومحکم 

که بودبی حرؾ دنبالم اومد...وارداتاق شدم ودروبستم....آرش ومحکم به دیوارکوبیدم ویقش رو ووبطرؾ اتاقم کشیدمش...آرش که ازاین حرکت من ش گرفتم

 گرفتم...آرش که ازتعجب چشماش گردشده بوددستاش روبه حالت تسلیم باال برد...

 اینطوری میکنی؟؟؟ آرش:چیه؟؟؟چته تو دیونه؟؟؟؟حالت خوبه؟؟؟؟چرا

ی بامن _آرش ماباهم نون ونمک خوردیم...ازبچگی باهم بزرگ شدیم...تومثل داداشمی،وکیل شرکتمی...مثل چشمام بهت اطمینان داشتم....چرا؟؟؟چرادار

 اینکارو میکنی؟چرا پاگذاشتی روی خ رخ رم وداری خفم میکنی؟؟؟چرانامردشدی افتادی تو زندگیم؟؟؟

 ؾ بزن ببینم چی میگی؟؟اگه از اون شب تو خونت دلت پره...باشه قبول دارم زیاده روی کردم....عذر میخوام دیگه مشکلت چیه؟؟؟آرش:سامیاردرست حر

چراباهاش میگی ومیخندی ومنو داغ میکنی؟؟؟آرش من دوستش دارم بزاراشتباهم _پس چرا افتادی دنبال گرفتن طالق آرام؟؟؟چرا توگوشش میخونی ولم کنه؟؟

 ان کنم... بزاربه من برگرده...سدم نشو...نمکدون نشکن...رو جبر

بختی که زنی مثل آرش دستم رو از روی یقش پایین آوردوگفت:آره...چشمم دنبالش بود...دنبال طالقش بودم اما تا وقتی که جلوم نایستاده بود...تو خیلی خوش

اتمام بدیهات دوستت داره وقصدجدایی ازت رو نداره خودم رو کنار کشیدم وبهش قول دادم ...از روزی که پیشم اعتراؾ کرد که بق بزرگ کنارتهآرام با این عش

ارم جزبرادری برادرانه کنارش باشم...االن هم بعنوان برادر دارم سعی میکنم با شوخی وخنده اونوازگذشته تلخش دور کنم...قسم میخورم هیچ نظری روش ند

 که بعداز سالها خواهردارشده...

..زیرلب ممنونی ...ازشنیدن اعتراؾ آرام به دوست داشتنم دلم میخواست از خوشحالی فریاد بزنم....اما جلوی آرش خودم رو کنترل کردم.ی لبم نشست.لبخند رو

دم رو روی ازاتاقم بیرون رفت...خو گفتم وشونش رو فشردم....آرش گفت حاضره توبدست آوردن دله آرام کمکم کنه بشرطی که گند نزنم...تشکرکردموآرش

ازطرفی باشنیدن اعتراؾ آرام قلبم بی وقفه از روی شونه هام برداشته شد...به آرامش خیال رسیدم......زتخت انداختم...باشنیدن حرفهای آرش انگارباری ا

 سرخوشی تو سینم میکوبید...

 ******************)آرام(********************

دل درد گرفتم واشک گوشه چشمام جمع شده بود.....اصال نمی تونستم خودم رو کنترل کنم وبا صدای بلند ازدست لودگی های آرش انقدر خندیدم که 

 میخندیدم......این روی آرش رو ندیده بودم....خیلی باحاله......

 آرش:همیشه بخنده....باخنده خواستنی ترمیشی.....



 به قلم شیرین بانو(جنون انتقام )

 

 84 

 برادر پشتمی... با لبخند بهش نگاه کردم وگفتم:ممنون....ممنون که هستی ومثل

 لبخندروی لبهاش نشست وبا لودگی گفت ما چاکرشما هم هستیم بانوبعدهم به حالت تعظیم کمی خودش رو خم کرد...کمی جدی شدم وپرسیدم....

 _گفتی کارم داری اومدی دیدنم....میشه بریم سر اصل مطلب؟؟؟

 رادگفتن باید تنظیم کنم. آقایآرش:آ...آره....از طالق که پشیمون شدی و کال پروندش رو برات بستم.....حاال اومدم برای سرو سامون دادن به اسنادوامالکی که 

 باتعجب پرسیدم:چه سندو ملکی؟؟؟

رش دارن پدریت که با مشورت آقای راد قرارشدخود جناب راد ب   ساژی که آقای راد موقع عقد بهت دادوسه دونگ این خونه بعالوه خونهآرش:ویالی شمال وپا

 ودرعوضش ملکی که درلواسان دارن به نام شما کنن.

نداره عوض چشمام وریز کردم وباکنجکاوی پرسیدم:اونوقت دایی چرا اون خونه ی قدیمی وکوچیک رو میخواد با خونه ای تو لواسان که اصال برابری قیمت 

 کنه؟؟؟؟

ن ندید:امان از تو دختر...جوری نگاه میکنی انگار یک متهم جلوت نشسته...چشم قربان اعتراؾ میکنم.....ایشون معتقدن چون خواهرشون توی اوآرش بلند خ

ا اونجا حضورش رو احساس کنه....حاال اجازه میدید بکارمون برسیم اولیخونه زندگی کرده اون خونه بوی حضورش رو میده وهروقت دلتنگ شد میتونه 

 حضرت؟؟؟

....منم دوست دارم کمی فکرکردم وباؼم گفتم:آره دایی راست میگه....فردا به کمک آقارحیم وسایل خونه رو بر میگردونم وهمونطور که بود درستش میکنم

 رور خاطراتم توش برم وبیام کافیه....م فکر کنم....اون ویالی لواسان رو هم نمی خوام اون خونه از حاال مال دایی فقط اجازه بده به اندازه مگاهی به خاطرات

وکالت وایجور چیزابودیم...دیگه هوا کامال تاریک شده باهم مشؽول تنظیم اسنادو امضاء  آرش با لبخند نگاهم کردوبرگه ها رو از توی کیفش در آوردتاؼروب

میخواست درخدمت بانوی زیبایی مثل شما باشم اما با عرض  بود که آرش عزم رفتن کرد...ازش خواستم شام رو با ما بخوره اما بالودگی گفت:خیلی دلم

برای من  شرمندگی امشب جلسه ی کاری دارم ودر حضورآقایان موکل شام رو صرؾ میکنم...بعد هم حالت زاری به خودش گرفت وباؼم ادامه داد هرچنداینجا

 لذت بخش تره اما افسوس وصدافسوس...

دادیم واز من خداحافظی کردوبالبخند ازاتاق بیرون رفت...بارفتن آرش انگار ؼم عالم روی دلم نشست....کاش میشد  ازحرکات آرش به خنده افتادم باهم دست

بهاری توی شب چشم  بیشتر پیشم بمونه اما خوب اونم زندگی داره نمیشه اسیر من باشه....به طرؾ پنجره بزرگ اتاقم رفتم وگوشه پرده رو کنارزدم وبه حیاط

ه هازیرنورچراغ های باغ درخشش عجیبی داشتن جوری که آدم هوس میکردزیرچترپرعطرشون بشینه ونفس بکشه.....پرده رو انداختم وتصمیم دوختم...شکوف

م قدرت واراده ی زیادی بهاللذت دیدن درختهای پرشکوفه م روحسابی عوض کرده بودوحاه اگرفتم برای شام پایین برم....حرؾ زدن با مهسا وآرش روحی

...دوش  پنج دقیقه ای گرفتم وشونیزآبی آسمونی با لگ سفیدپوشیدم...موهام روباسشوارخشک کردم وحالت شل ازدوطرؾ بستم وروی شونه .داد

له آرایش ماتی کردم....کمی هم عطرزدم وازاتاق بیرون اومدم....به طرؾ پانداختم....دمپایی روفرشی سفیدکه بامرواریدهای بزرگ تزئیین شده بود پوشیدم و

ؾ آشپزخونه هارفتم....باآرامش ازپله هاپایین اومدم....ازصدای قاشق ها که بابشقاب برخوردمیکرد فهمیدم همه دورمیزشام وتوآشپزخونه اند.....به طر

سرش پایین بود وؼذا رفتم....سامیارپشت به من نشسته بودوشام میخوردوآرزوهم پشت به من مشؽول آماده کردن سینی ؼذابرای من بود... دایی روبروی من 

رب یاربطرؾ من چرخید وبادیدن من به ضمیخورد...انگار سنگینی نگاهم رو احساس کردکه سرباالآوردوبادیدن من لبخند روی لبش نشست....بالبخنددایی سام

ودودستش روی سینش بود بطرفم ازجاش بلند شد...انقدرباعجله بلندشدکه صندلی با صدای بدی به زمین افتادوازاین صداآرزوهم که انگارترسیده ب

نگاهش حاال سامیارروبروم ایستاده بودوبه اندازه همون صندلی واژگون باهم فاصله داشتیم....سعی کردم به چشماش نگاه نکنم چون میدونستم جلوی برگشت....

نگاهم کردودرحالی که مخاطبش آرزو بود گفت:برای دخترم دایی نشستم...دایی بالبخند  ررش گذشتم وروی صندلی کناامیارم وتسلیم میشم....بی تفاوت ازکنکم 

 ....شام بیار

ولیوان وقاشق چنگال جلوی من گذاشت...سرم روباسوپ گرم کردم اما سنگینی نگاه سامیارکالفم کرده بود...دایی روبه  آرزو ظرؾ سوپ روبایک بشقاب

اون سنگینی رو  نگارداشت سرجاش میزاشت وبعدهم قاشقش به گوشم رسید....دیگهسامیارگفت:بشین پسرم شامت یخ کرد....بدنبال اون صدای صندلی که ا

که درسکوت خورده شد همراه دایی توی پذیرایی نشستیم...دایی منو درآؼوش گرفته بودوروی  راحت شامم رو خوردم...بعداز شام احساس نمیکردم وباخیال

بالبخندگفتم:منم دلم برای این آؼوش دلچسب تنگ شده  ونی چقدردلم برای این لحظه ها تنگ شده بود...مبل دونفره نشسته بودیم...دایی گونم روبوسیدوگفت: نمید

زباباش به ارث بود.دایی باصدای بلندخندید...دایی هروقت میخندید سرش روبه عقب میدادوکمی باال میگرفت واین چهرش روجذابترمیکرداین اخالق رو سامیارا

ناخودآگاه توی ذهنم اومد نگاهم رو بهش انداختم....به ظاهرتلویزیون تماشامیکرداماازدستای مشت شدش معلوم بودازدست من داره  برده....بامقایسه سامیارکه

م...بادست حرص میخوره ومن ازاین حالتش لذت میبرم یکجوری انگاردلم خنک میشه....خنده دایی متوقؾ شدومن چشم ازسامیارگرفتم وبازبه دایی نگاه کرد

 کمی خودم روجمع وجورکردم وروبه دایی جدی گفتم.چشماش کشیدوزیرلب چیزی مثل امان ازتودخترگفت...روی 
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 دایی میخوام باهاتون صحبت کنم....-

رت م رو قودایی لبخندش رو قورت دادو گفت بگو عزیزم من سرتاپاگوشم...باحرؾ من سامیارهم چشم بمن دوخت وبانگاه تیزبینش منو زیرنظرگرفت...آب دهن

 دادم وگفتم.

 _دایی من میخوام ترم تابستانه بردارم تا کمی از عقب افتادگیم رو جبران کنم...میشه بهم کمک کنید تا این ترم روبردارم؟؟؟

ی ازخونه خیل هدایی:فکرخوبیه...به آرش میگم دنبال کارت باشه...یک روزم قراربزارین برای انتخاب واحدوکارهای دیگه...فقط مشکل رفت وآمدته....دانشگا

 باید یک فکری بکنم...درضمن دراولین فرصت هم برای گواهینامه اقدام کن... دوره توهم که گواهینامه نداری

 _حتما دایی جان...اما برای رفت وآمدمیتونم ازاتوبوس ومترواستفاده کنم...اینطوری شماهم به زحمت نمی افتید...

 س گزکنه؟؟؟؟نه فوقش برات ماشین باراننده استخدام میکنم....واین همه راهوبااتوبعزیزترازجونم هرروزتوگرمادایی:دیگه چی؟؟؟همین مونده خواهرزاده 

 بافریادسامیارباتعجب به طرفش برگشتیم...چشماش سرخ بودورگ گردن وپیشونیش بیرون زده بود....

 سامیار:نه...پدرخواهش میکنم نزاریدماجرای عمه دوباره تکراربشه...

 ی میگی سامیار؟؟؟عمت مجردبودوعاشق شد...آرام متاهله ومطمئنم تا وقتی اسم تو تو شناسنامشه دست از پا خطا نمی کنه...دایی:چ

 سامیار:درسته پدر....درسته....آرام متاهله امامتاسفانه متعهد نیست ...

 چشمم بهش اطمینان دارم...دایی فریادزد:سامیارمتوجه ای چی میگی؟؟؟داری راجع به آرام صحبت میکنی!!!!من مثل 

 بابؽض وؼم به دایی نگاه کردم ودرحالی که گلوم از شدت بؽض داشت میترکیدباصدایی لرزون گفتم.

 ..._درسته دایی...حق با پسرتونه من اگه تعهد داشتم االن اسم ایشون تو شناسنامه ی من نبود...من به ؼرورم به شخصیتم تعهد ندارم

 ؽل آرش دیدم....تو...توبامن زندگی میکردی وتوبؽل اون رفتی...حاال توقع دا..........سامیار:من...من توروتو ب

زن توی  میون حرفش پریدم ودرحالی که ریزش اشکم دست خودم نبودوصدام به شدت میلرزیدمثل خودش فریادزدم:منم توروتوبؽل کتی دیدم...منم هرشب بوی

دم وتو به اصطالح همسرآؼوشت ماً من کتی خانم بود....ازمن چه توقعی داشتی...آرش برادرانه دست طرفم خونم میپیچیدبوی خیانت....من دنبال حمایت بو

 ناجی میخواستم.،محتاج  درازکردومن  

یاری نه ت بدایی به سرعت سرم روتوی آؼوشش گرفت وکمرم رونوازش کردوباتحکیم بدون اینکه به سامیارنگاه کنه گفت:بسه...سامیاربسه...تواومدی دل بدس

 اینکه زخم بزنی...کمی مراعات کن...

هرکاری بگید میکنم...ناز میکشم...عذرخواهی میکنم....التماس میکنم...اما ؼیرت حراج سامیار:باشه...باشه..مشکل ازمنه...من اشتباه کردم...عذرمی خوام...

تیک بزنه....بابادرکم کنید...ازروزی که توبؽل آرش دیدیمش رگام داره میترکه...تو کتم  نه...مال منه...حق نداره با دیگروننمیکنم...اینو بفهمید....تا وقتی زن م

آخروروبه من با عربده گفت جوری که احساس کردم تارای صوتیش ی باشه اما نمیخوام دیگه همچین صحنه ای رو ببینم...بفهم...این کلمه ،نمیره...من مقصر

 .منهدم شدوسیستم شنوایی من هم نابودشد..

 شده بودو تمام بدنم میلرزید...دایی ایندفعه آروم ومحکم گفت:سامیاربسه...بهتره بری تواتاقت.... حاال دیگه گریم به هق هق تبدیل

دست دورکمرم انداخت وبادلسوزی گفت:درکت میکنم سامیاربدون حرؾ وباسرعت به طرؾ اتاقش رفت...دایی روی مبل نشست ومن روهم کنارش نشاند...

ازبین ..اما از توهم توقع دارم سامیاررودرک کنی...اون تاحاال ازهیچ زنی وفا ندیده...تمام مدنیتش مادرش بودکه با فهمیدن ماجرای عماداونم عزیزم.

ام اون بدی تاازاین شکنجه روحی نجات پیدا کنه...دخترم بخاطرمن باهاش کناربیا وکمکش کن تاتماون االن شکاک شده والزم داره کسی روباورکنه رفت...

دایی لبخندزدوگفت هارودوربریزه...آرام عزیزم توزنی باظرافتهاومحبتهای زنانت اونوازنوبساز...سری برای دایی درتاییدحرفش تکون دادم وگفتم سعی میکنم...

تاقم رفتم شدید احتیاجبه تنهایی وکمی هرجاکمک خواستی بیا پیش خودم...لبخندزدم...دایی پیشونیم روبوسیدومن ازروی مبل بلندشدم بااجازهای گفتم وبه ا

  از جریان زن دایی وعماد خبر داشتم ثریا جون برام تعریؾ کرداون وقتی که به عیادتم اومد،خیلی باهم حرؾ زدیم ودلداریم داد...فکرکردن داشتم...

     ************************************************************************************************ 
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یارنتونست مخالفت آرش همه کارهای دانشگاه روبرام انجام داد....باهم رفتیم وباهم فکری آرش واحدهام روانتخاب کردم...چون دایی آرش رو دنبالم فرستادسام

صبح ها ببرم وسامیارهم  شدداییکه میدونم نسبت به آرش حساس شده اما بایدبفهمه که آرش برای من مثل برادره نداشتمه نه بیشتر نه کمتر....قراربکنه...بااین

اییدوتکلیفتون روشن بیاددنبالم...هرچی از دایی خواهش کردم سامیارنیاد،خودم با مترو برمیگردم باجدیدت مخالفت کردو گفت تو وسامیاربایدزودترباهم کناربی

 ..بشه واین بهترین موقعیته.

روی اولین صندلی وارد دانشگاه شدم...نفس عمیقی کشیدم وباقدمهای محکم داخل رفتم...کالسم روپیداکردم وواردشدم... توی تابستون امروزاولین روزبودکه

ونازی رو کرد...نازی برای تعطیالت تابستون بانامزدش به ترکیه رفته کناردختری که سرش پایین بود داشت چیزی یادداشت میکردنشستم....دلم هوای پری 

و دماغ جایی رفتن رو ندارم حتی پیشنهاددایی ومهساروبرای  پیش اقوام یاشاروپری هم باپدرام رفته پیش عموش تاتابستون رو اونجابگذرونه....اما من اصال دل

وگاهی آرش کمکش میکنه...من موندم برای خودش آرش داداشه به من که میرسه آرش کارش بیشترشده رفتن به شمال یاکیش رد کردم.... سامیاردرنبودپدرام 

...با صدای ظریفی ازفکربیرون اومدم ودست دراز شده ای رو جلوی چشمم دیدم....دست دختر کناریم بود...دوباره تکونش دیودوسرمیشه...اوؾ طفلی آرش

 .... لبخندی زد:ازآشناییت خوش وقتم....مهرجو ت فشردم:منم آرام....دستش رو دردسؼزل کیانیمدادوگفت من 

 _منم همینطور....

 من این ترم اینجا مهمان برداشتم...برای همین االن اومدم که کمی جلو بیفتم...ؼزل:

 لبخندی زدم وگفتم منم سال گذشته نتونستم بیام این ترم روبرداشتم تا اونها رو جبران کنم...

 فت:کلک قضیه شوهرو بچه ومرخصی وبعد چشمک ریزی بهم زد....خندیدوباخنده گ

 ؼم صورتم روپوشوندو باؼصه گفتم:نه....پدرومادرم فوت شدن..

 لبخندروی لبش محوشدولبش رو زیردندون کشیدوبا دلسوزی گفت:تسلیت میگم...ببخشیدنمیخواستم ناراحتت کنم...

 باشی؟؟؟ ی خوره اهل اینجاآهی پرسوزکشیدم ودرجوابش پرسیدم:بچه کجایی بهت نم

 ازتبریزاومدم....پدرم اونجاست...برام اینجا خوابگاه گرفته...اره خندیدوگفت:نه ...دوب

 دلت براش تنگ نمیشه که ازش دوری؟؟؟؟ مادرت چی؟؟؟؟-

 ؼزل:مادرمو توی پونزده سالگی از دست دادم....بابابام زندگی میکنم...

 _متاسفم فکر نمیکردم....

 ؼزل:بگذریم....االن استاد میاد...معلوم نیست استادش چجوری باشه....بعد هم باچشمک ولبخندی شیطون به طرؾ درنگاه کرد.

د...لبخندی ناخواسته روی لبم نشست...ؼزل صورت ریز ینفس رهاشده ؼزل به گوشم رس باورود استادتمام حواسم روبه درس دادم....باخسته نباشیداستادصدای

باچشمهای آهویی وابروی مشکی ولبهای کوچک وموهای مشکی پرکالؼی فری که مدام ازکنارمقنعه اش بیرون میزنه...بارزترین نکته توی  مکی دارهنقش وبان

...درکناراینها لبخندروی لبشه که خواستنی ترش ترکیب قشنگی بصورتش میده ستشه که با چشم وابرووموهای مشکیشچهرش سفیدی بیش ازحد پو

 ..باکشیده شدن دستم از آنالیزچهرش دست برداشتم.میکنه..

شم شداز ؼزل:پاشوبریم بیرون هوا بخوریم....دودقیقه دیگه اینجاباشیم بانگاهت منو قورت میدی...خوبه پسر نیستی...ا ه ا ه ا ه...پاشو آرام چند

 نگاهت...پاشوببینم...

شناسمش....ازاونجایی که هم یو خیلی زود باهاش خودمونی شدم طوری که انگارسالهاست مبلندشدم وباهم بیرون رفتیم با صمیمیت ؼزل من هم یخم باز شد

ؼزل کردم  رشته بودیم وهمه واحدهامون عین هم وتوی یک کالس بیشترباهم خو گرفتیم....کالسهامون تموم شدوباهم ازدانشگاه بیرون اومدیم...نگاهی به

 وپرسیدم:خوابگاهت کجاست....

ه ار...با مترومیرم...توتبریز ماشین دارم اما پدرم نمیزاره بیارم اینجا...نمی دونم وسواسهای خاصی داره...میگه جاده برای دخترتنها خطردؼزل:خیلی دورنیست

 ..وازاون خطرناک تررانندگی تو شهر ؼریبه که باخیابوناش آشنانیستی.

 م وروبه ؼزل گفتم اگرامروز دعوتت کنم مسیری روبامن بیایی قبل میکنی..نگاهی به دوروبرم کردم وچشمم به آزرای مشکی آرش افتاد...لبخندی زد
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 ؼزل:ماشین داری؟؟؟؟کو؟؟؟چی هست؟؟؟؟

 نه...برادرم میاددنبالم...من هنوزگواهی نامه نگرفتم...-

 ؼزل:نه...نه...مزاحم شما نمیشم خودم میرم...

 رؾ نیستن..اداری نباید بامن تعارؾ کنی چون دوستا اهل تع_لوس نشو....مزاحم چیه ما دوستیم واگه تو هم همین احساس رو 

ن پیاده کمی فکرکردوگفت باشه امروزو بخاطردوست جدیدودوست داشتنیم میام وبعدلبخندزد...باهم به سمت ماشین آرش رفتیم...آرش بادیدن من از ماشی

 شدوسالم کرد...

 بیاد دنبالم؟؟پس سامیار کو؟؟؟قراربود خودش  جوابش رو دادم وپرسیدم:

                                   آرش:گیر یک جلسه بود منوفرستاد بیام....حاال ناراحتی من اومدم...میخوای برگردم بگم خودش بیاد دنبالت؟؟؟؟                         

د...لبخند زدم دستمش رو توی دستم گرفتم وبه آرش معرفیش خندیدموگفتم این چه حرفیه داداشی...با تک صرفه ی ؼزل بطرفش برگشتم...سردرگم نگام میکر

 کردم........

 دوست جدیدم رو معرفی میکنم...ؼزل جان...ؼزل امروز مهمونم ومیخوام تا خوابگاه برسونیمش...-

...سرفه مصلحتی کردم ودر عقب دنیانبوددوباره به آرش نگاه کردم....قسم میخورم ازحرفام چیزی نفهمیدچون انقدرمات ؼزل شده بود که اصال انگار تو این 

چنان محکم که همزمان  ،رو باز کردم وبه ؼزل که احساس میکردم از نگاه خیره آرش معذبه اشاره کردم سوارشه...بعداز سوارشدنش درو محکم بهم کوبیدم

 درجان؟؟؟؟شونه های ؼزل وآرش باهم پرید...آرش هاج وواج به من نگاه کرد...لبخندی زدم وگفتم بریم برا

 آرش:آ...آره...سوارشو..

ه کشتن میده بالبخندسوارشدم...تمام طول راه آرش از آینه چشمش به ؼزل بود...نفسمو باحرص بیرون دادم وزیرلب گفتم:عجب ؼلطی کردم االن همه مون روب

 ها...بعدبازبلندروبه ؼزل گفتم ؼزل جان آدرس بده...

ریبا توراسته مسیرما...ؼزل باتشکرزیاددرحالی که لپاش گلی شده بود پیاده شد...صداش زدم...کنار پنجره ی من دایی بود وتقی خوابگاه ؼزل نزدیک خونه 

 ایستاد...

 ؼزل جان فردابا دایی میام دنبالت منتظرم باش...-

 لبخندزد:نه آرام جان درست نیست مزاحم خانواده شما بشم...

 س مهمون من هم حساب میشی...تو مزاحم نیستی...عزیزی...پهر مهمونیساختگی گفتم:تو توی این شبااخم 

زدم وگفتم لبخندی زدوباهمون لپای گلی گفت باشه...گوشیم رو درآوردم وگفتم شمارت رو بده من قبل اومدن زنگ میزنم...شمارش روگرفتم وبه گوشیش تک 

ای کردوباچشمکی گفت حتما دوست جون جونی....بعد  حرؾ زدنم خنده اگه کاری داشتی یا مشکلی برات پیش اومد بهم زنگ بزن دوست جون جونی...از لحن

 به طرؾ آپارتمان چهارطبقه ای رفت که با سنگ سفیدنما شده بود.

ی ت...آرش تکونؼزل رفت وماشین همچنان ایستاده بود...به آرش نگاه کردم...چشمش به دربسته خونه بود...محکم زدم روی پاش وگفتم اگه دلت میخواد را بیف

 خوردودرحالی که صورتش ازدرد جمع شده بودوجای دست منو روی پاش ماساژمیدادگفت.

 آرش:آرام....اوففففؾ....چه دست سنگینی داری....چرا ضد حال میزنی...راستی اینو از کجا آوردی؟؟؟

 _ازتو دانشگاه ...راه بیفت آرش تاچوؼولی هیزبازیاتو به دایی نکردم...

 ر خیره خواهری کن......امآرش:هیزبازی کدومه

 راه بیفت آرشششششش...-

 آرش:باشه باشه...دعوا نداریم...قربون خواهر بداخالقم برم...
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 میکنه با هالو طرفه...دلش رفته میخواد ازمن استفاده کنه...لبخند روی لبم نشست اهر...چه خواهرخواهری میکنه...فکرپوؾ کالفه ای کشیدم حاال شدم خو

 وآرش بالخره به طرؾ خونه حرکت کرد...

روعوض به خونه که رسیدیم دایی ومهسا توی پذیرایی مشؽول صحبت بودن سالم کردیم...آرش به طرؾ آشپزخونه رفت ومن به طرؾ اتاقم رفتم...لباسام 

 ...دایی بالبخندنگاهی بهم کردوگفت.کردم وبرای خوردن ناهار پایین اومدم

 ید به فکریک لباس خوب برای آخرهفته باشی.با دایی:عزیزم فکرکنم

 دو دست دورگردن مهسا انداخت...ندی زدایی لبخکردم. آخرهفته؟؟؟آخرهفته چه خبره؟؟؟؟نگاهی بصورت گل انداخته مهسا-

 قراره منو مهسا جان باهم ازدواج کنیم.دایی:

ن پرسیدم.باچشمای گردبه دایی نگاه کردم وآب خشک شده گلوموبه زورپایین دادم وبام    ن م 

 _ازدواج کنید؟؟؟اما...اما..سامیار....اون چی؟؟؟ناراحت....

...اما بازهم من دایی نزاشت ادامه بدم...حرفم رو قطع کردودرحالی که گره ای بین ابروهاش انداخته بودجواب داد:سامیارازدواج کرده زندگیش از من جداست.

 زدم... شتیم....برای اینکه دایی از دستم ناراحت نشه وبحث رو کش ندم لبخندینظرش روپرسیدم وبا موافقت سامیار قرارمحضرروگذا

 چه شبی بشه....خوشبخت بشید...وای باید برای آخر هفته آماده بشم....چقدرکاردارم خریدلباس...رزرو آرایشگاه....واو....:پس مبارکه...ایشاال-

 روز جشن قایمش کنیم وگرنه عروس خانم به چشم نمیاد....این وروجک وباید دایی خنده ی بلندی کردوروبه مهسا گفت:

 مهسا:احتماال باید همین کاروبکنم وگرنه جلوی این فرشته من دیده نمیشم....

مطمئن باشید ست...وباهم زدن زیر خنده...ازشرم سرم رو پایین انداختم وگفتم:شما لطؾ دارید اما مهسا جون تو زیبایی ووقارازمن باالتر نباشه پایین تر نیهرد

 روز عروسی محشر میشه...

ه دندون دایی:اوم...مهسا خانم یک طرفدارپروپا قرص داری ها...بعدبا چشمک به من گفت:حاال چرا انقدر سرخ شدی ودوباره زدن زیر خنده...لبم رو ب

رسه سرامون به طرؾ در برگشت....سامیارواردشدونگاه ومهسا لبخند روی لبم نشست....با خوشی نگاهشون میکردم که صدای در اومدوه یگرفتم...ازخنده دای

....با صدای دایی ایستاد اما برنگشت...دایی با سرخوشی گفت:برای آخرهفته محضر ؼمگینش روبین ما چرخوند...سالمی زیرلبی کردوبه طرؾ پله ها رفت

 وقت گرفتم وقتت رو تنظیم کن که باشی...

...دلم گرفت...بااینکه ازش دلخوربودم اما بادیدن حال سامیارازخودم یادم رفت...سخته که واز پله ها باال رفتمبارک باشه ای گفت ،سامیاربا همون ژست 

 طرداییمادرت،همه ی جونت خائن از آب در بیاد...سخته که مجبورباشی کس دیگه رو جاش ببینی وهیچ اعتراضی هم نکنی...از یک طرؾ خوشحال بودم بخا

زن ایرانی...عاشق نمیشه،اگه بشه انقدربدعاشق میشه که ازجونش براعشقش  اشت برای حال وروزسامیارمیترکید...امان از دستومهسا ازطرؾ دیگه دلم د

وپنج سال به عشق دایی مجردموند؟؟؟؟ من نمی دونم اگرزندایی بیچاره جان به جان آفرین تسلیم نمیکرد این تا کی  بیستمیگذره....نمونش همین مهسا!!!!

یادمه اون زمان که مامان آرایشگاه داشت یک خانمی رو استخدام کرده بود برای کارای نظافت سالن...پنج سالی میشد که )واال( پای عشقش بشینه؟؟؟میخواست 

یاد...قبل ازاون ازدواج کرده بودولی بچه نداشت...شوهرش معتادبودالبته خودش میگفت اوایل زندگیشون خوب بوده ازبیکاری رو آورده به قاچاق وبعد هم اعت

کارگرکارخونه بوده اما توتعدیل نیرواخراجش کردن...خالصه که هروقت میومدسیاه وکبودبود...میگفت شوهرش وقتی خماره میزنش تاازش پول 

وبا گریه زخمایی که بهم  روبروم میشینه،بگیره...یکباربهش گفتم چرا طالق نمیگیری؟؟؟ گفت به دودلیل مهمترینش اینه که عاشقشم...وقتی از خماری در میاد

باید بسوزی تا زده رو مرهم میزنه وخودش رو فحش میده وهزاربارعذر خواهی میکنه....دوم اینکه تو جامعه ما زن مطلقه از مرد معتاد وحشتناک تره....پس 

 زم به بدیاش فکرکنه...باصدای دایی به خودم اومدم.یکیش هم خودم که دلم از دست سامیار خونه اما انقدر عاشقشم که قلبم نمیزاره مؽاین اسم روت نیاد...

 دایی:آرام؟؟!! عزیزم!!چیزی شده؟؟؟؟چرا مثل مجسمه خشکت زده؟؟؟به چی زل زدی؟؟؟

 _چیزی نیست...فکرم کمی مشؽول شده...آخه عروسی درپیشه باید از حاال بفکرتدارکاتش باشم...

که شک کردن بهم وداشتن مشکوک نگام میکردن...باخودم درگیربودم چی بگم که ازاین مهلکه نجات پیدا  بالبخند به دایی ومهسا نگاه کردم ...انقدرتوفکربودم

ته بود تو کنم...ازشانس خوبم آرزو به کمکم اومدو همه رو برای صرؾ نهارسرمیزصدا کرد...همه سرمیزنشستیم بجزسامیار..آرزو اون روهم صداکردولی گف

می خواست از روبرویی با دایی ومهسا ستم دروغ گفته ودوست نداره بیاد سرمیز...شایدهم شرکت چیزی خورده وسیره...میدون
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دم...از فرارکنه...نبودسامیاربدجورتوذوقم میزد...یک بی قراری عجیب داشتم...انگارتو بدی حالش من مقصرم... نفهمیدم نهاروچجوری خوردم وچی خور

 سرمیزبلند شدم وازآرزو تشکرکردم..

 و جون...مثل همیشه دسپختت حرؾ نداشت...عالی بود._ممنون آرز

 آرزو:وا...توکه چیزی نخوردی...ظرفت هنوزپره دختر...یکم بخورجون بگیری...چشات گود افتاده...بشین تمومش کن.

 _ممنون...نمیتونم...تعارؾ ندارم...به اندازه خوردم.

 دایی:بزارراحت باشه آرزو...نوش جانت عزیزم.

روی وبه سمت اتاقم رفتم...ازپله ها که باال اومدم جلوی دراتاق سامیارپاهام به زمین چسبید...دیگه مؽزم دستورنمیدادتموم بدنم از قلبم پی بااجازه ای گفتم

 درضربه زدم...صدای ضعیؾ وسرخورده سامیاربه گوشم رسید. میکرد...پشت دراتاقش ایستادمودستم رو مشت کردم وبا پشت دست آروم به

 اتوسامیار:بی

اش رو توی الی دروبازکردموسرکی داخل کشیدم...باشلوارک لبه تخت نشسته بود...تیشرتشم کنارش افتاده بود...آرنج هردودستش روی زانوهاش بودوپنجه ه

سرم بستم...کنارش  صدا قورت دادم وبا احتیاط پا تو اتاق گذاشتم ودروپشتوعضالت پیچ خوردش آب دهنم رو پرموهاش فرو کرده بود... بادیدن بدن لخت 

 حالتش بده گفت.روی تخت با فاصله نشستم...تو تمام مدت سامیار سرش رو باال نیاورد...چند دقیقه تو سکوت گذشت..بالخره سامیار بدون اینکه تؽییری توی 

ات میشه؟؟؟خوب ببین ولذت ببربزاردلت سامیار:چیه؟؟؟اومدی خوردشدنم رو ببینی؟؟؟؟شاید هم میخوای ببینی مردی که درحقت ظلم کرد چجوری داره مجاز

 خنک بشه...

ن بؽض توی صداش دلم رو به آتیش کشید...دستم رو روی بازوش گذاشتم که یک لحظه احساس کردم بخودش لرزیداما نه من نه خودش هیچ واکنشی نشو

 نم...تو هرکاری کردی هراشتباهی کردی به خودت ووجدانتندادیم...با ؼصه جواب دادم: من نه مخوام مجازات بشی نه میخوام خوردشدن تنها کسم رو ببی

بد روباید تنبیه کرد....سرش میسپارم....نه تالفی میکنم نه نفرین...نه عذابت رو میخوام نه ناراحتیتو....بالحن شیطونی گفتم اما قول نمیدم تنبیهت نکنم....پسرای 

قیقت حرفام رو از تو چشمام جستجومیکرد...هردوبازوم رو تودستاش گرفت وآروم ح نگاه کرد...یک نگاه عمیق...انگارروباال آوردوتوچشمام 

تت ببخش..ازبؽض فشاردادوگفت:آرام...پشیمونم....ازهمه ی کارام...به من برگرد...من آرام مهربونم رو میخوام تادرکنارش به آرامش برسم..بدی منو با محب

نه تبدارش کشیدم وگفتم:ازته دل بخشیدمت اما ازم نخواه ساده بگذرم بزار ازت مطمئن بشم...کاری صداش بی اختیاراشکام صورتم روشست....دست روی گو

 م باش..رد  کن بهت ایمان بیارم...کمک کن تا با اطمینان بهت تکیه کنم...م  

وره...حاضرم بخاطر جبران اشتباهم هرتنبیهی که تو سامیار:قول میدم...به شرافتم قسم...تمام گذشته رو برات جبران میکنم...دیگه نمیزارم آب تو دلت تکون بخ

 تو اون خونه برام باجهنم فرقی نداره..از بگی بپذیرم...فقط مال من شو...دیگه طاقت این دوری واین سردی روندارم...دیگه نمیتونم با تنهایی کناربیام...بعد

 ها. یگه ؼصه نخوردلم میترکهلبخند روی لبم نشست...تو چشماش زل زدم وآروم لب زدم باشه عزیزم...د

جمله انگار مجوز گرفت...یک دستش رو دورکمرم حلقه کردو دست دیگش رو پشت سرم گذاشت ولباموبالباش مهرزد...هرلحظه منتظرخشونتی ازطرفش بااین 

م ومدام جلوتر برم....سامیارهم با عطش وهمین باعث میشد اختیارم رو از دست بدبود ربونی باورنشدنیبودم امادرکمال تعجب هرچی ازش دیدم لطافت ومه

باورم نمیشه من باسامیاربودم وباهم یکی شدیم اونم بعدسه ماه وتجربه های تلخ گذشته....اما سامیارواقعا عوض شده وشوری عجیب همراهی وتشویقم میکرد...

میشه....دیگه ؼد ولجباز  بست...پسرکوچولو داره مردبود...رفتارش...مهربونی ولطافتش....بصورت ؼرق خوابش نگاه کردم ولبخند روی لبم نقش 

.ازپیشونی تازیر .نیست...مؽروروخودشیفته نیست...روزگارحسابی تنبیهش کرده ودیگه لزومی نداره من کاری انجام بدم....این که روزگار بهترین معلمه راسته.

 نوزاد....چشمم روی ته ریش ولبهای ازهم باز موندش بودونفهمیدم کی خوابم برد....وم بود....مثل یک لتوخواب مظاره لمس کردم...چونش با انگشت اش

 باصدای آرزو که هم زمان به در ضربه میزداز خواب پریدم:پسرم...سامیارجان...مادر پاشو بیا شام....پدرت و مهسا سر میزمنتظرن....

 شت....از پشت در جواب داد: چشم االن میام...سامیاراز حمام بیرون اومد...چشماش میخندیدولبهاش طرح لبخند دا

 بطرؾ کمدش رفت ولباس برداشت ...یک شلوار گپ طوسی با یک تیشرت جذب همرنگش...چشمکی بهم زد گفت خوب خوابیدی...بدنم وکمی کش وقوس دادم

 دم کی خوابم برد؟؟؟ساعت چنده؟؟؟؟وگفتم:آره...بهترین خواب عمرم بود نفهمی

نیم...چشمام چارتا شد...وای...پنج ساعت خوابیدم...امشب مثل جؽدبیدارمیمونم...سامیاردرحالی که به طرؾ در میرفت گفت:من میرم پایین و9لبخندی زدو گفت:

 .....بعدباخنده گفت سعی میکنم سرشون رو گرم کنم تا تو بیایی...تو هم برو تو اتاقت دوش بگیر بیا سرمیز
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ه....با رفتن سامیار با عجله به اتاقم رفتم سریع دوش گرفتم وموهام روباالی سرم جمع کردم ویک ه روم میاورد...ا ه.ا  سره پررو باید بازخجالت سرخ شدم...پ

.همه با تاپ سبزوشلوارک جذب لجنی پوشیدمورفتم پایین...همه دور میز مشؽول صرؾ شام بودن...دایی به روم لبخند زدو سامیارکنارخودش منو نشوند..

امیار نگاه کردن...سرم روپایین انداختم تا از خجالت ذوب نشم...با صدای دست دایی سربلند کردم به تبعیت از دایی مهسا وآرزو هم دست تعجب به من وس

بودگفت نداخته زدن...دایی بلند خندیدو گفت:مبارک عزیزم خیلی خوشحالم...امیدوارم سامیار قدر این بخشش رو بدونه...سامیار در حالی که سرش روپایین ا

مه کردم میدونم....ازحالتش ؼم به دلم نشست..مثل مجرمی شده بود که حکمش رو آوردن...برای منحرؾ کردن موضوع بشقابش رو برداشتم وپراز برنج وقی

اشت وهردو شروع به ه وقتایی که موقع ؼذا خوردن سرت رو کاله میزاشتم....لبخندی زدو قاشقش رو بردم باهم بخوریم....دلم تنگ شده واسوگفتم میخوا

...راستی خوردن کردیم ودر حین خوردن من سربه سر مهسا میزاشتم وسامیار سربه سرمن...دلم تنگ شده بود برای صدای خنده هامون که تو خونه میپیچید

...بعدازصرؾ شام سامیارازپشت چقدر گذشت وبخشش لذت بخشه...احساس میکنم دلم کم کم داره باهاش صاؾ میشهاینطوراز ته دل نخندیدم؟؟؟چند وقت بود

 میز بلند شد دست من رو هم گرفت ورو به دایی گفت:بااجازتون مابریم بقیه اختالفامون روحل کنیم....

 ...دایی باصدا خندید...من از خجالت سرخ شدم...مهسا وآرزو هم ریز ریز میخندیدن...دایی با خنده گفت:بریدامامراقب باشید دیگه تلفات ندید

کنار پله ها دستش رو دورکمرم حلقه کردومنو تو آؼوشش کشیدوباهم از پله ها باال رفتیم...دراتاقش روبازکردوداخل دستم وکشیدو به سمت پله ها برد...سامیار

ی یک وقت دیدی نجا برام سخته مدام باید خودارباشم منم که عاجز ازخودارروم گفت:بایدبریم خونه خودمون ایشدیم...سرش روپایین آوردو زیر گوشم آ

ون نرفت آبرومون رفت...درحالی که ازنفسهای گرمش زیرگوشم حالم دگرگون شده بودونفسهام کمی کشدارمثل خودش زمزمه وار گفتم:نه اینکه االن آبروم

بخشیده بودمش همراهیش کردم وبا شدو لبهاش رو روی لبهام گذاشت وباعطش بوسید...من هم که حاال ازته دل  لت...سامیاربادیدن حال من حریصم از خجارد  م  

 سامیار روی تخت خوابوندم وتیشرتش رو بایک حرکت بیرون کشید...،همراهی من 

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

ول رسیدو جشن دایی ومهسا باشکوه برگزارشد....من به عنوان هدیه سه دونگ خونه دایی که به اسمم بود رو به اسم مهسا کردم....مهسا ودایی ا هم آخرهفته

یک آپارتمان برادر و رفیقش قبول کردن....سامیار خونه اش رو عوض کردوتوناراضی بودن اما وقتی گفتم دلم میخواد هدیه ای باشه از طرؾ مامان وبابا به 

کردیم...  هشت طبقه یک واحد خریدوبه سلیقه خودم والبته با کمک ؼزل ومهسا وسایل خونه روخریدیم و چیدیم....من وسامیار به خونه خودمون نقل مکان

بؽل سامیاروبانوازشهای عاشقانش  هرچی دایی ومهسا اسرارکردن برای موندنمون اما قبول نکردیم...بالخره اونا هم به تنهایی نیازداشتن.....حاال شبها تو

دایی اصرارزیادی داشت که اگه میخواییم کنار هم زندگی کنیم باید عروسی بگیریم...سامیارکه های با محبتش چشم باز میکنم...ه بخواب میرم وروزها با بوس

سال مامان وبابام نشده،دایی میگفت اینطوری راضی ترن کال نظر نمیدادومیگفت پدرم حق داره ومن اطاعت میکنم....من هم هرچی گفتم عروسی نمیخوام 

بالخره با اصراردایی ومهسا جشن کوچکی برپا کردیم...پری ونازی هم برگشتن...باؼزل وپری ونازی به آرایشگاه رفتم...پری وروحشون به آرامش میرسه....

رم سامیاراومد دنبالم....تیپش حرؾ نداشت طوری که از دیدنش دهنم باز مونده ونازی باؼزل آشنا شدن واونهاهم مثل من زود باهاش جورشدن...بعدازاتمام کا

ادی اومده بودن بود...اونم خوشک شده بودو منو نگاه میکرد...با صدای دست بچه ها بخودمون اومدیم...سوار ماشین شدیم وبه  سمت تاالر رفتیم...جمعیت زی

.آخرشب با همراهی دایی ومهساومسخره بازیهای آرش وؼزل وپری وپدرا م ویاشارونازی بالخره به .....بیشترهم همکارها ودوستای دایی وسامیاربودند.

خواستگاری ،.تابستون هم گذشت وترم تابستونه به پایان رسید...بهترین اتفاق این ترم آشنایی آرش وؼزل بود که منجر به جدی شدن رابطشون خونمون رفتیم

 ش نمی شد تو سه ماه با کسی آشنا بشه وباهاش نامزد کنه....ونامزدی ؼزل شد که خودش هم باور

برای انتخاب واحد به دانشگاه رفتیم...پدرام مارو رسوند...پدرام وپری قرارگذاشتن بعدازاتمام درس آخرتابستونه ووقت انتخاب واحد...من وپری ونازی وؼزل 

تمام درس پری آرزوی اوناست....بعداز انتخاب واحدو  ا   ربزرگش اعتراض نمیکنه...آخهپری ازدواج کنن....پری هم بااینکه مخالفه اما بخاطر مادروماد

فقط نازی بیرون ویک خرید مجردی داشته باشیم... مشخص شدن دروس از دانشگاه بیرون اومدیم اما به هیچ کدوم ازآقایون زنگ نزدیم...هوس کردیم باهم بریم

مانتو،شلوار،کیؾ وکمی لوازم نوشتاری گرفتیم به پاساژبزرگی رفتیم و.دعوته وبعد از خداحافظی با ما رفت....گفت باید بره چون برای ناهار خونه مادرش 

 .....قبل از برگشت به خونه پری گفت:بچه ها من هوس بستنی کردم...

 ؼزل:آره االن که گفتی منم دلم خواست.

 ...شک وانارو زؼال اخته هم خوبه...وای آب دهنم راه افتاد...اوؾ_نه...بچه ها من دلم آب انار میخواد....البته بستنی باطعم زر

 پری وؼزل با تعجب بهم نگاه کردن..

 _خوب چیه شما هوس کردین من اینطوری نگاتون کردم؟؟؟

 شید...چراعصبی میشی؟؟؟آخه تو همیشه عاشق بستنی شکالتی بودی؟؟؟ؼزل:نه..نه..ببخ

 شنا شده میدونه عالیقت چیه بعد برای خودت عجیب نیست؟؟؟پری:آره...آره...ؼزل که سه ماهه با تو آ



 به قلم شیرین بانو(جنون انتقام )

 

 91 

ارسون که پسر جوانی بود سفارش رو فی شاپ شدم...بعداز نشستن دورمیزگبعد نگاه معنا داری بهم کردن وراه افتادن...شونه ای باال انداختم ودنبالشون وارد کا

یک چیز  ود اما بستنی میوه ای من با طعم زرشک وانار ولیمود وپری سنتی سفارش داده بگرفت...چنددقیقه بعد سفارشمون رسید...طعم بستنی ؼزل نسکافه بو

ودوباره  دیگه بودسریع شروع به خوردن کردم وقبل ازپری وؼزل بستنیم تموم شد....بازم دلم میخواست...گارسون رو صدا کردم ویکی دیگه سفارش دادم

 ردم وبا نگاه نا باورومتعجب پری وؼزل مواجه شدم...مشؽول خوردن شدم...وقتی تموم شد سرم رو بلند ک

 حق به جانب گفتم:چیه؟؟؟

 پری:هی....هیچی...فقط...فقط یکجوری شدی....خودت اینطورفکرنمیکنی؟؟؟

 _نه....چطوریم مگه؟؟؟چون دوتا بستنی خوردم؟؟؟

 رو نصفه میخوردی اما حاال؟؟؟ ؼزل:نه...نه...ببین آرام جان...توحساس شدی....زود جوش میاری...تو یک ظرؾ بستنی

یدم یدم وگفتم :نمی دونم چرا تازگی احساس میکنم زودرنج شدم...قبال اینطوری نبودم اما تازگی زود جوش میارم...سامیارهم گاهی از اخالق جدآهی کش-

 متعجب میشه...خودم هم موندم چرا اینطوری شدم؟؟؟

 باشه...رفتاریا حس جدید...چیزدیگه ای هم هست که برات تازگی داشته پری:

لذت میبرم وبه ...از خوردن چیزهای ترش با خنده گفتم: بله خانم دکتر...از بوی بدن سامیار خیلی لذت میبرم ویک آرامش عجیب بهم میده که تا حاال نداشتم.

 وجد میام...نه اینکه بگم تا حاال دوست نداشتم ...نه این احساس اون موقع نبود...

 ه این احساس هارو داری؟؟؟ؼزل:چند وقت

 باتعجب جواب دادم:تقریبا حدودیک ماه!!!!!!!!

 پری:دوره ماهانت بهم نخورده؟؟؟

 _چرا این ماه دوره نداشتم فکرکنم بدنم کمی ضعیؾ شده و....

 پری با عجله از جاش بلند شدو وسط حرفم پرید...پاشوبایدبریم....ؼزل هم بلند شد.

 :چی شده مرض گرفتم یادرد بی درمون که اینطوری میکنید؟؟؟؟ازروی صندلی بلند شدم وگفتم

 یکرد...پری در حالی که دستم وگرفته بودو دنبال خودش میکشید گفت:ساکت باش فقط بیا....ؼزل هم در حالی که دست دیگم رو گرفته بود همراهیمون م

 وپرسیدم.با تعجب به ؼزل وپری نگاه کردم بعداز چند دقیقه به آزمایشگاه رسیدیم...

 بچه ها راستشو بگید من مشکلی دارم؟؟؟آخه آزمایشگاه برای چی؟؟؟

 پری دستمو کشیدو درحالی که وارد میشدیم گفت:یکی ازدوستای پدرام اینجا کار میکنه...

وؼزل به ته راهرو رفتیم پری به بطرؾ پذیرش رفتیم وپری سراغ دکترنیکدل رو گرفت...خانمی که پشت میز بود اتاق ته راهرو روبه پری نشون داد با پری 

مرد جوانی بود که با  رد اتاق شدم...پشت میزما گفت روی نیمکت بشینیم وخودش وارد اتاق شد بعد ده دقیقه بیرون اومدو ازمن خواست داخل اتاق برم.....وا

 :شما همسر دکترراد هستید؟؟؟لبخند نگام میکرد...اخمامو تو هم کشیدم وسالم کردم...دکتر با خوش رویی جوابمو دادو پرسید

 باتردیدجواب دادم:بله....شما ایشون رو میشناسید...

 دکتر:بله من با پدرام وسامیار هم دانشگاهی بودم وتو بعضی درس ها هم همکالسی بودیم....

اه پرستار بعداز اتمام کارش همرن بگیره...دکتر بااشاره دست تعارؾ کرد روی مبل روبروی میزش بشینم....بعد با تلفن پرستار خبرکردو خواست از من خو

 شدن... دکتربیرون رفتن وپری وؼزل وارد

 باؼم پرسیدم:بچه ها مریضیم خیلی خطرناکه؟؟؟
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 پری سرخوش خندید:آره...چه جورم...

 ؼزل خواست چیزی بگه که پری دعوت به سکوتش کردوگفت ازچیزی که مطمئن نیستیی حرؾ نزن...

و اتاق نشسته بودیم ومن با استرس پام رو تکون میدادم....بالخره دکترلبخند به لب وارد شد...پشت میزش نشست وگفت اگه اجازه بدید چهل دقیقه ای میشد که ت

گرفت شت وشماره من با سامیار صحبت کنم...اشک تو چشمام جمع شد...خدایا حاال که به آرامش رسیدم رفتنی شدم...باسر تایید کردم...دکتر گوشی تلفنو بردا

 وبعدازکمی گفت:

 دکتر:سالم رفیق بی معرفت قدیمی...

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

 دکتر:دست پیش میگیری پس نیوفتی؟؟

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

 دکتر بلند خندید:پاشوبیا کارت دارم...

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

 بیا..دکتر:تعطیلش کن..مهم که میگم 

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

 دکتر:خانومت اینجاست...منتظرتیم...حاالباز بهانه بیار....

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

 گ زد...جواب دادم: تو فکر بودم که گوشیم زندکتر:بیاتا بگم پشت تلفن نمیشه....بعد تلفن رو قطع کرد...باخودم گفتم این چه جورشه االن بدبخت سکته میکنه....

 _بله؟؟؟

 سامیار:سالم عزیزم...کجایی؟؟؟

به هق هق افتادم(  سالم...باپری وؼزل رفتیم بازاربعد هم رفتیم بستنی خوردیم!!!من دوتا خوردم اینا آوردنم آزمایشگاه؟؟؟میگن مریضم؟؟؟سامیا)بؽضم ترکیدو

 انگاریک مرض ناجورگرفتم!!!!

 ....من دارم میمیرم تو میخندی؟؟؟د...گوشی رو دور گرفتم وکمی باتعجب بهش نگاه کردودوباره گذاشتم روی گوشمصدای خنده سامیارازپشت تلفن اوم

 ن نباش.سامیار:نه...قربونت برم تو هیچیت نیست...از دست این پری خبیث که اینطور تورو ترسونده...االن میرسم وموضوع رو پیگیری میکنم تو نگرا

کرد...لبامو به جلو جمع کردم ولوس گفتم:از دست شماها آدمو دق میدید...یک ربع بعد سامیاررسید...داخل اتاق شدو اول با دکتر بعد بدون خداحافظی قطع 

 دست دادو روبوسی کرد.

 سامیار:چطوری پسر؟؟؟مشتاق دیدارت بودم اما ستاره سهیل شدی سهیل خان...

 یک مدتی ایران نبودم برای کارهای تحقیقاتی رفتم فرانسه...یک سرم رفتم پیش پدرام باهم برگشتیم...سهیل:تو کم پیدایی دکتر ما زیر سایه شماییم...راستش 

 سامیار:که اینطور...پدرام چیزی نگفت..بگذریم موضوع چیه که این خانم نازنازی مارو به گریه انداخته؟؟؟

 کرد...پری وؼزل روبرومون نشسته بودن وبا لبخند به ما نگاه می کردن...اینو درحالی گفت که کنارم روی مبل نشست ودستش رو دور کمرم حلقه 

 سهیل:سامیارجان باورکن چیز وحشتناکی نیست...فقط میخواستم به این بهانه تورو ببینم وبهت تبریک بگم...
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 سامیار:تبریک؟؟بابت ازدواجم؟؟؟؟

 سهیل:نه....بابت پدرشدنت...اینم جواب آزمایش خانومت...مبارکه..

پری وؼزل از جاپریدن وباخوشحالی همدیگه رو بؽل کردن وبعدهم بطرؾ من اومدن وگونم رو بوسیدن...من همچنان تو شک بودم برگه رو به سامیار داد...

دو میخوند با دستی که میار همونطور که برگه رو با یک دست گرفته بواومات نگاه میکردم...یعنی دوباره حامله شدم...خدادوباره فرصت مادر بودن بهم داد...س

بلند شد وبعداز دور کمرم بود منو بخودش میفشرد...کمی بعد سرش رو باال آوردو با لبخند نگاهم کرد...چشماش برق میزدوخوشحالیش رو فریاد میزد...از جا 

ر اتاق برداشتن...هنوز سامیار منو تو حلقه دستش خداحافظی با دکترنیکدل از اتاق بیرون اومدیم پری وؼزل وسایلی که خریده بودیم رو از روی نیمکت پشت د

 نگه داشته بود...بطرؾ پری برگشتم وگفتم :یکی طلبت...داشتی سکتم میدادی منتظر تالفی باش...

 با سرخوشی خندید:توخیلی تو هپروتی من از روی عالئمی که سری قبل تعریؾ کردی فهمیده وتو اصال تو باغ نبودی.

 وخیلی لوس گفتم:خوب فکرشو نمیکردم...ؼیر منتظره بود..لبامو دوبار جلو دادم 

 یک لقمه چپت میکنم... سامیار سرش رو خم کردوکنارگوشم پچ زد:نکن خانمم...اینطوری میکنی اختیارم واز دست میدم ووسط خیابون

 قضیه مثبت هیجده میشه... از حرؾ سامیار سرخ شدم وسرم وپایین انداختم که پری گفت:اوه...اوه..ؼزل جون بزن بریم که داره

 سامیاربلند خندیدوگفت:سوارشید برسونمتون سر راهم باید شیرینی بخریم..

 پری:من تر میخوام با خامه ی زیاد....

 با خنده به عقب برگشتم:پری خانم نکنه شما هم بلهههه؟؟؟

 اون در...پری سرخ شدو سرش وپایین انداخت ولبش رو زیر دندون کشید...خندیدمو گفتم:این به 

لبخند میزد تا سامیار بعد از خرید چند جعبه بزرگ شیرینی پری وؼزل رو بخونشون رسوندوبه هرکدوم هم یک جعبه شیرینی داد...توی راه مدام نگام میکردو 

 جلوی خونه دایی نگه داشت...

 با استرس گفتم:سامیار....وای...حاال نه من خجالت میکشم...

 ؟؟؟چرا خجالت میکشی؟؟؟رابطمون ؼلط بوده یا بچم اشکال شرعی داره؟؟؟سامیار جدی ومحکم گفت:چرا

 لبمو زیر دندون گرفتم وگفتم:نه ولی....

 .ازهیچکسم بابت این نعمت خجالت نکش...ولی واما نداره ما باید برای این نعمت خوشحال باشیم وخدارو شکر کنیم..سامیار:

 ر باصدای تیکی بازشد...انگاراز توی آیفون دیدنمون...دبود... هدر حالی که سامیار جعبه شیرینی بدست گرفتهردو از ماشین پیاده شدیم وزنگ خونه رو زدیم 

 دایی ومهسا جلوی در ورودی ایستاده بودن وبا دلهره مارو نگاه میکردن...

 دایی با دیدن من گفت:چی شده عزیزم؟؟؟مشکلی پیش اومده؟؟؟

اردوباره اذیتم کرده...به سامیار نگاه کردم...سرش رو پایین انداخته بودوعرق روی پیشونیش نشسته بود...باعجله به منظور دایی رو فهمیدم...فکرکردن سامی

 طرؾ دایی رفتم وخودم وتوبؽلش انداختم وکنار گوشش زمزمه کردم:دارید پدربزرگ میشید...

دورم حلقه کردو باصدای بلند خندیدوروبه مهسا که متعجب مارو نگاه میکرد  بعدهم مثل لبو قرمز شدم وخودمو تو آؼوشش مخفی کردم...دایی دستش رو محکم

 ن نیستم مهسا خانم...وگفت:شنیدی!!!؟؟دارم پدربزرگ میشم....دیگه جو

 گذره جذاب تر میشید...قالی کاشونید...هرچی میمهسا ازشوق خندیدوگفت:نگید جناب دکترراد....شما 

 کشیدو توی بؽل خودش جادادوگفت مبارک عزیزم...پس از این لحظه باید زیر نظر خودم باشی.. ازبؽل دایی بیرونبعد بطرؾ من اومدو

 چشمامو گردکردموگفتم:وایییییی....نه مهسا جون رحم کن...
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 هرسه باهم زدیم زیر خنده...باصدای سامیار بطرفش چرخیدیم.

 سامیار:یکی هم مارو تحویل بگیره....این جعبه تو دستم خشک شد....

 دایی:فعال اصل مطلب این مامان کوچولوی...تو برو ته صؾ....

 مهسا:خوش اومدی سامیارجان...مبارک باشه...انشاهللا خوش قدم باشه...

 سامیار:ممنون مهسا جون...لطؾ میکنید این جعبه رو بگیرید...

 ...مهسا:البته...بده به من...دستت درد نکنه زحمت کشیدی...بیاین داخل سرپا خسته میشید

 وآقا رحیمآرزو همگی داخل پذیرایی شدیم وروی مبل ها نشستیم...آرزو با وسایل پذیرایی واردشدوبعدازروبوسی واحوالپرسی ازماپذیرایی کرد...دایی گفت که

هم واسه مامانش وآقا .آرش یک خونه دو طبقه توی تبریز خریده یک طبقه برای خودش ویک طبقه ..آرش برن وبا اونا زندگی کنن قراره بعداز ازدواج

.دلم گرفت...با ؼصه به آرزو نگاه کردم وگفتم بازم پیش ما بیا دلمون براتون تنگ ..آرش گفته میخواد مادرش کنارش باشه دایی هم موافقط کرده..رحیم..

 میشه...آرزو تبسمی کردو گفت حتما...آقا به گردنم حق دارن...سامیارهم مثل آرشم میمونه شاید عزیزتر...

 ایی:سامیار امشب برو خونه وسایل مورد نیازتون وجمع کن بیار اینجا.د

 سامیار:چرا؟؟؟

 دایی:تازایمان آرام همین جا پیش ما میمونید...هم آرام تحت نظر مهسا باشه هم من حواسم بهتون باشه.

 سامیار:من خودم حواسم................

 گفتم دیگه نه به تو میتونم اعتمادکنم نه به آرام...دایی دستش رو به عالمت سکوت باال آورد...همین که 

 خواستم اعتراض کنم اما تا دهن باز کردم دایی جدی ومحکم گفت:حرؾ همونه که گفتم.چشمام از تعجب گرد شد من چرا؟؟؟چرا همه رو با یک چوب میزنه؟؟؟؟

دست بره  اشتی اونم با شرایط بد اگر اینبار خدایی نکرده به هر دلیلی بچه ازد هم حرؾ سهیل درسته...تو یکبار سقطمهسا با محبت رو به من کرد:به نظر من 

 پس بهتر که اینجا باشی تا تحت نظرما باشی...بارداری در دفعات بعد خیلی سخت میشه...

 و پایین انداختم وگفتم هرچی سامیار بگه.به سامیار نگاه کردم....سرش رو پایین انداخته بودوحرفی نمیزد...میدونم تکرار گذشته شرمندش میکنه...منم سرم ر

 سامیار سرش رو باال آورد یک نگاه بمن کردو بعد رو به دایی گفت:چشم...امشب وسایل رو میارم...

 لبخندزد:اتاق خودت رو آماده میکنم تا این مدت همونجا ساکن باشید...دایی با خوشحالی 

رش لب تخت نشستم دستش رو توی دستم گرفتم وآروم گفتم:سامیار از حرؾ دایی ناراحت نشو اناراحته...کن بعد از ناها به اتاق سامیار رفتیم...احساس میکردم

 دای بلند خندید...با تعجب نگاش کردم..سامیار کمی بهم نگاه کردوبعدبا صاونم نگرانه این مدت رو بخاطر من وبچمون تحمل کن..

پدرم واجبارش ناراحت نشی...مطمئن باش من از پدرم دلخور نمیشم...فقط از خودم عصبانیم که با بی  سامیار:انگاربرعکس شده من باید ازت بخوام از حرؾ

 فکری اعتماد پدرم رو بخودم از بین بردم...بعد با انگشت اشاره نوک بینیم زدو گفت کوچولوی مهربون...

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

سامیاررفت ووسایل مورد ،باشید اینجاتمام دوران بارداریم وپیش دایی بودم ....حاال دارم لحظه شماری میکنم برای بدنیا اومدن پسرم....همون شب که دایی گفت

فتیم وآزمایش وسونو انجام دادم...مهسا همه چیزو تحت کنترل با هم به بیمارستان دایی رنیازمون رو آورد...از فرداش تحت نظر خانم دکترمهسا تارابودم...

شتر برام وقت داشت...از ورزش روزانه تا خوردو خوراکم...دایی هم گاهی از لحاظ قلبی معاینم میکردو تحت نظرم داشت...سامیار در کنار درگیری کاری بی

هم با خودشون بردن...ؼزل میگفت پدرش برای کارهاش به  وآقا رحیمتن تبریز...آرزومیزاشت وکنارم بود...چهار ماهه بودم که آرش وؼزل ازدواج کردن ورف

پسره....دایی وکیل معتمد نیاز داره...پری و پدرام با هم عقد کردن تا درس پری تموم بشه ...اونم درست زمانی که من تو هفت ماه بودم ومعلوم شد بچم 

داشتن...همه اسم گذاری رو به سامیار سپردیم...مهسا هر دفعه برای چکاپ خودش منو به بیمارستان  وسامیارشورواشتیاق عجیبی نسبت به پسر کوچولوم

اهل شمال بودوتمام خانوادش رو توی زلزله از دست داده بودو به میبرد...بارفتن آرزو دایی مستخدم دیگه ای به خون آورد...یک خانم تقریبا پنجاه ساله که 
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که قلبی از محبت داشت وؼذاهایی که درست میکرد بی نظیر بود طوری که من حسابی اضافه  لی زبروزرنگ،.زن چاق وتپل وتهران مهاجرت کرده بود...

 )اسم مستخدم جدید(همینطور پیش بره تورو هم مثل خودش میکنه...منم که حساس مجبورم یک فکرایی  بکنم....لیال مارردم وسامیار مدام میگفت:وزن آو

 رلجم میگرفت وتهدیدش میکردم:به دایی میگماز این حرؾ سامیا

 سامیار:نه خانمم...گلم..عزیزم...من چشمام جز تو کسی رو نمی بینه تو چاقتم خواستنیه....

 ومن که باز با حرص نگاش میکردم...

د بود که بی اختیار جیػ کشیدم...از صدای جیؽم اردیبهشت بود....نیمه شب بادرد وحشتناکی از خواب بیدارشدم...انقدر شدی اون شب یادم نمیره..تقریبا اوایل

خواست از تخت پایین بیاد افتاد رو زمین...اگه تو اون حال نبودم حتما ازاین حالتش کلی  باجیػ دوم چنان حول کردوسامیار درجا بلند شدو شکه نگام کرد...

رن منو میبرن ومد تو...دایی اونشب شیفت بود...مهسا بهش زنگ زد وگفت دالیال افت وچند دقیقه بعد با مهسا ومارمیخندیدم...با وحشت از اتاق بیرون ر

دم رو برداشت وزیر بازوم رو گرفت وبا هم سوار ماشین ین ورو شن کرد...مهسا ساک آماده شلیال لباس پوشیدم ...سامیار رفت ماشاونجا...با کمک مار

ده...به بیمارستان رسیدیم...دایی جلوی ورودی با یک پرستاروویلچر منتظرم بود...با توقؾ ماشین سامیار دیوانه وار رانندگی میکرد معلوم بود هول کرشدیم...

 صدازد ومنو روی ویلچر نشوندن وبا مهسا به اتاق زایمان رفتیم.... ودایی بطرفمون اومد در سمت منو باز کرد...پرستار

      ********************سامیار**************************

ازم خواست روی صندلی کناردیواربشینم میگفت رنگ به رو نداری... چند ...پدر، رام وبردن داخل دل تو دلم نبود...استرس داشتم..به پدرام وپری زنگ زدمآ

 دقیقه نگذشت که پدرام خودش رو رسوند..با پدر احوالپرسی کردو پیش من نشست...

 داره درد میکشه تو رنگ به رو نداری... باخنده گفت:چیه؟؟؟؟چرا رنگت پریده؟؟؟؟یکی دیگه

 بس کن پدرام...دل تو دلم نیست...نکنه اتفاقی براش بیفته...اگه بچه مشکلی براش پیش بیاد؟؟؟-

 پدرام:خجالت بکش سامی...مهسا اونجاست یک دکتر باتجربه وماهره...اگه مشکل پیش بیاد خبر میده...نفوزبد نزن توکل کن به خدا...

و ری ومادرو مادربزرگش هم اومدن...داشتم از استرس پس میوفتادم...بالخره مهسا از در بخش بیرون اومد...نفهمیدم چطورو با چه سرعتی خودمهمین موقع پ

 بهش رسوندم:حالش چطوره؟؟؟؟

 مهسا با لبخند گفت:چه خبره آقای پدر...خوبن هم همسر گرامت هم کاکل زریت...مبارکه 

یدو تبریک گفت وبعد از اون پدرام منو بؽل گرفت...پری ومادرومادربزرگش هم تبریک گفتن...تقریبا بیست دقیقه بعد در آؼوش کش اولین کسی بود که منو پدر

...جلو رفتم همراه مهسا به اتاق آرام رفتیم...آرام بارنگی پریده وسرمی بدست روی تخت دراز کشیده بودوکنارش تخت کوچولویی که توش یک پتوی آبی بود

مهسا بچه رو برداشت وبؽلم داد...انقدر کوچولو بود میترسیدم هر ک کشیدم..خدایا یک نوزاد خیلی کوچولوی سرخ با موهای مشکی...چقدر کوچیکه...وسر

لپاش گل انداخته لحظه بیوفته بطرؾ آرام رفتم وگذاشتمش تو بؽلش وگفتم:خسته نباشی عزیزم...ممنونم که پسرم رو بدنیا آوردی وگونش رو بوسیدم...آرام که 

 بود با خجالت تشکر کرد....بعد از اینکه همه بهش تبریک گفتن پدر پرسید:خوب آقا سامیار ما قرار این کو چولو رو چی صدا کنیم؟؟؟؟؟

 :آرسامهمه چشم به دهنم دوخته بودن مخصوصا آرام که کنجکاو هم بود من فکرامو کرده بودم...محکم جواب دادم

 شست :اول اسم من آخر اسم خودت هوشمندانه بود جناب راد...لبخند روی لب آرام ن

خودمون برگشتیم...به پشت سر که  ه یروز بعد آرام ومرخص کردیم وبه خونه بردیم وبه میمنت سالمتیشون جشن بزرگی ترتیب دادیم...یک ماه بعد به خون

 آب دیده تر بشیم...نگاه میکنم میبینم تمام سختی ها باعث شد تا بیشتر قدر هم رو بدونیم و

ونه...هیچ وقت بهش آرام:وبه پشت سر که نگاه میکنم میبینم در تمام سختی ها ومشکالت تنها خدا بود که دست دراز کرده بود تا یاریم کنه وآرامشو بهم برگرد

 پایان                         ...همونطور که اون تو بدترین لحظه ها بهم پشت نکرد...ممنونم خدای مهربون پشت نمیکنم

12:30 

10/10/1397                                            
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