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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود رمان عشق دردناک

 دانلود رمان سایه های وهم

 دانلود رمان همیشه عاشق
 

 

 

 تقدیم به مادر عزیزم به پاس تمامی زحماتش وهمینطور عشق همیشگی ام

 جااااااااااانمی جاااااان-

باتموم ردرتم پداگ زاز روفشددار        صدددای فریاد من  بود حس میکردم تو آسددمونام 

میدادم,الستیک ها باسرعت جت روی خیابون کشیده میشد.ازاین همه سرعت لذت        

میبردم,ریافه ترنگ تواون لحظه دیدنی بود رنگوروش مثل میت شددده بودو ازترس         

 چشم هاشوبسته بودو بدوبیراه بارم میکرد

سا,زل - ستی فکرمن باش  ای خدا ازت نگذره دل یل مرده آروم تربرون ب فکرخودت نی

 من هنوز جووووووونم

 غش غش خندیدم وزفتم:یبارنشاشی ماشینو ب زندبکشی ترسووو

 چشاشوبازکردو باغضب نگام کرد

 آروم تربرون نکبت-

 چشموابروهاموبردم باال

 نووووووچ-

 ونیراستش حاال ب بابات حق میدم نمیزاره پشت رگ بشینی عین چیز میر-

 راحت باش بگو,ولی من این چیزاحالیم نیس فقط سرعتوهیجانوعشقه-

  آخرشم سرخودتو ب باد میدی-

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 خب این چه ربطی بتوداره عیزم؟؟-

 عیزمو مرض واس خودت میگم نفهم-

 باش تویی ک فهم داری ازه ناراحتی میتونی بپری پایین-

 چپ چپ نگام کرد

 شیطونه میگه-

چیزا میگه ولی مگه توخنگی عقل خودتو میسپری  پریدم وسط حرفش:شیطونه خیلی

  دست شیطونه

 چشمکی هم بهش زدم که خندید

 پدرسوخته زبونش مثل مار درازه-

 انگشت اشارموزرفتم جلوصورتشوتکون دادم

 هوی هوی تو با بابای من چیکار داری؟-

 غش غش خندید زدم پس کلش

 زهرمار-

  ای اون زهرمار بگیره زبونتومن راحت شم-

 ک زبونمواوردم بیرونو بالودزی زفتم:این زبون ازربل پادزهرخوردس ترسوخانومنو

 نیشگونی ازبازوم زرفت که جیغ کشیدم

 آااااااااااخ چیکارمیکنی؟-

  حقته تاتوباشی احترام بزرزترتونگه داری-

 حاالخوبه همش یک ماه ازمن بزرزتری ها-

 یک ماهم یک ماهه روحرف من حرف نزن-

 چشم مادربزرگ-

 مادربزرگ عمته-

 یهونیشم زشاد شدوزفتم:من که عمه ندارم

 شونه هاشوباالانداخت

 خب حاالهرچی خالته-
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 هوووو ب مادرشوهرعزیزم میگی مادربزرگ دیگه نشنوما-

 باصداخندید

 چه مادرشوهردوست شدی واسه ما-

  مااینیم دیگه عروس یکی یدونهونمونه-

 برمنکرش لعنت-

 ه ترنگ زفتدوباره باهم زدیم زیرخنده ک

 راستی دلسا-

 همونطور که دنده روجابجامیکردم جواب دادم:هان

 فرداشب با بچها دور دور هستی دیگه؟؟-

 ایوگ اره,کیاهستن؟-

 مثل همیشه,من,آوینار,ساری وتویه چشم سفید-

 عه کاری نکن یه راست بفرستمت اون دنیاها-

 دستاشو ب نشونه تسلیم باالبرد

 یار که مشکل نداری؟خیلی خب تسلیم,ازطرف سام-

  پوزخندزدم

 سامیار کیلوچنده؟-

 ترنگ باچشمای زشاد نگام میکرد

 وا ناسالمتی شوهرته-

  مثل اینکه تو جدی جدی باورت شده سامیار شوهرمنه-

 خب..خب اره مگه نیست؟-

 خونسردجواب دادم:نه

 جیغ بنفش کشید

 یعنی چی؟؟-

  همینخب مافقط اسم هامون توشناسنامه هم خط خطی شده -

 احمق جون این یعنی رانونن اون شوهرته وتوام زنش-
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 نه اینطور نیست-

 بادست شقیقه هاشو فشار داد

  من که پاک راطی کردم درست حرف بزن تابفهمم چی میگی-

 یه نفس عمیق کشیدمو زفتم:راستش ازدواج منو سامیار یه ازدواج صوریه

نگام میکرد خندم زرفت     ترنگ ازحیرت وارفته بودومثل اینکه مسددش شددده باشدده       

 پرسیدم:چیه ترنگ شبیه منگوال شدی؟

 دهانش به سختی تکون خورد

 توچی میگی؟ازدواج صوری؟من ک سردرنمیارم-

حقیقتش منوسددامیار یه رولوررارهایی باهم زذاشددتیم توکه منوخوب میشددناسددی   :

دفم ازمردها بیزارم ونمیتونم تحملشون کنم وفقط دنباگ آزادی و یه زندزی مستقلم ه  

 هم ازازدواج باسامیار فقط همین بود

 ببینم تو چی داری میگی؟چیکار کردی دلسا؟-

هیچی,چراانقد تعجب کردی؟ببین ترنگ حرفایی که میزنم باید بین خودمون بمونه          -

 فهمیدی؟

 :نگاهی عارل اندرسفیهانه انداخت وزفت

 توبمن اعتمادنداری؟-

 بروش لبخندپاشیدم

  ندزی منیتومورداطمینان ترین شخص ز-

 :ترنگ هم لبخندی تحویلم داد و زفت

 خیلی خب حاال لوس نشو,تعریف کن ببینم-

زلویی صاف کردمو زفتم:من وسامیار هردو یه هدف داریم من یه زندزی مستقل بدون 

شوهرمیخوام سامیارهم همینطور منتهی بدون زن,این اواخرخاله ام مدام روی ازدواج   

شاری می کرد که حتما    باید ازدواج کنه اونم یه دخترازفامیل وچه بهتر که  سامیارپاف

برای                             یان  ب تا یزاره  م یون  م بادر با با یه رو یادو غضدد م باشددم و من  تر  خ اون د

خواستگاری,حسابی شوکه شده بودم دلم می خواست برم بامشت بکوبم وسط صورت         
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سید           ضی ب نظرمی ر صه بابارا ستگاریم,خال سامیار که غلط کرده میخواد بیاد خوا

پشت اصرار به ناچار ربوگ کردم بیان برای خواستگاری وپیش خودم زفتم:چه     واصرار 

شم جواب منفی      صدازدواج ندارم آخر شا بزاربیان من ک ر عیبی داره هم فاله هم تما

یارم ربوگ کردم واومدن خواسددتگاری ازاوگ          کارش,سددرت رودردن که بره پی  میدم 

صالهم        ستم وحرفی نزدم وا ش سگرمه های درهم ن سامیارو تحویل نگرفتم   مجلس با

 :تااینکه وسطای مجلس صدای خاله بود که می زفت

 بهتره این دوتاجوون برن وسنگ هاشون روباهم وا بکنن-

 :باباهم ب تبعیت ازخاله فورا زفت

 دلساجان پاشوبابا

 :لبخندزورکی زدم ازجام بلندشدم رفتم سمت در که صدای چیستاجون مانعم شد

 ازون سمته دلسا؟کجامیری عزیزم؟اتارت

  کالفه نگاش کردم وزفتم:ترجیح میدم توهوای آزاد صحبت کنیم

 چیستاجون خواست مخالفت کنه که سامیار ب دادم رسید

 چیستاخانم بزارید هرجا که دلساراحت تره حرف بزنیم لطفا-

ستم روازپنجه هاش بیرون        شوند بیرون د ستموزرفت ومنوباخودش ک سمتم ود اومد

 :کشیدم وعصبی زفتم

هان؟اصددال                 ت - گاری من؟ یای خواسددت جازه دادی ب که ب خودت ا وکی هسددتی 

بیجاکردی,فکرمنوازسددرت بیرون کن من هیچورت زن تونمیشددم کورخوندی,حاالهم 

  بروب بقیه بگو که نمیخوای بامن ازدواج کنی ودست خاله وبابات وبگیروبروبیرون

  شدهنوز حرفم تموم نشده بودکه پنجه های سامیار دورچونه ام رالب 

معلوم بود باحرفام حسابی عصبیش کردم دلم خنک شده بود,چونه ام روفشار داد زگ     

  زد

خانوم کوچولو داری زیاده روی می          یاده شددوباهم بریم  توچشددمام وزفت:یواش ترپ

کنی,اوال مگه من چمه؟اصال چیم ازتوکمتره؟دوما دخترهای امثاگ توآرزوشونه که بامن 

 ازدواج کنن
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 پریدم وسط حرفش

 وبابقیه مقایسه نکنومثاگ نزنمن-

 حس کردم فکم جابجاشد سامیار بی رحمانه چونه ام روفشارمی داد ازدردش نالیدم

  آااااخ-

دسدتش و کمی شدل کرد صدورتش تقریبانزدیک صدورتم بودوهرم نفس های داغش     

شوفقط زوش         ساکت  شن:هیییس  صداش خ شده بودو  شماش ررمز روحس میکردم چ

 بده فهمیدی؟

کردم حرفی بزنم مثل بچه هایی شده بودم که ازباباشون اطاعت میکردن  دیگه جرات ن

 :آب دهنم رورورت دادم ب نشونه مثبت سرتکون دادم دوباره زفت

ازه من امشددب واالن اینجام ب خواسددته مامانه وزرنه محاگ بود بیام خواسددتگاری  -

ثل خودت ازازدواج بیزارم ز      هت بگم منم م ثل توبزارواضددح ترب ن دخترلوسددی م

هاودخترهای زیادی هم دوروبرم هسددتن که فقط منتظر یه اشدداره ازمنن امامهمترین 

دلیلی که االن اینجام اینه که منوتوهردو یه هدف مشددترک داریم دخترخالمی خوب        

میشددناسددمت وازت میخوام بامن ازدواج کنی,یه ازدواج صددوری به مدت یک سدداگ  

 هوصوری بودن این ازدواج باید ازبقیه پنهون بمون

حس کردم یه سددطل آب یش ریختن روم باحیرت نگاش میکردم ولی سددامیار خیلی       

 راحت وبیخیاگ حرف میزد

شم یه زندزی   - ضرم هرچیزی که بخوای بهت بدم ومهرت کنم من االن درربالش هم حا

شدم ومطمئنم ازه باهم       سه ازدواج کالفه  صرارهای زیاد مامان وا ستقل دارم ولی ازا م

داشدنمون انقدرپاپیچم نمیشه ومیتونم باخیاگ راحت زندزی کنم ازدواج کنیم بعد ازج

 یه تصمیم هایی هم دارم شاید برم خارج ازکشور معلوم نیست

 لبام ب سختی تکون خور

 ببینم معلومه توچی داری میگی؟-

 خیلی خونسردجوابم روداد
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ضمن این     - سی در سا ازه بامن ازدواج کنی ب اون چیزی که میخوای میر  اره ببین دل

فقط یه ازدواج فورمالیته س,تواین یک سدداگ برنامه های کاریموجوری تنظیم میکنم         

شی,همه چیزم دراختیارت میذارم وخرجت     شم ناراحت با که ورتی توخونه ای من نبا

روهم میدم منتهی فقط باید جلوی دوخانواده نقش بازی کنیم هرشددرطب هم داشددته 

 باشی ربوگ می کنم

 :تمیکم نگاش کردم ودوباره زف

 چه تضمینی واسه حرفات داری؟ازکجامعلوم نزنی زیرهمه چیز؟

 پوزخندی زوشه لبش کشیدودستی الی موهاش کشید

سنده بهت حق طالق ویه       - سی؟حرفایه من خودش یه  شنا سا؟تومنو نمی شدی دل بچه 

  تعهدمحضری میدم االن ازت جواب نمیخوام یه هفته هم ورت داری فکرکنی

 :کوتاه خوش دوخت مجلسی که تنم بود زفتو با اشاره ب تاب ودامن 

 سرمامیخوری بهتره بریم تو-

بالش کشددیده       دسددتش روهم درازکردسددمتم ومن بی اراده دسددتش رو زرفتم ودن

روز 4شدددم,بعداون شددب هم کلی ب حرفاش فکرکردم وحاالهم که میبینی باامروز      

شروع کردیم,تواین      شترک وفورمالیتمون رو شه که زندزی م صبح   روزهم هررو4می ز

شم ولی        صر برمیگرده خونه تامن راحت با سر کار و ع شم میره  ربل اینکه من بیدارب

نمیدونه چه باشدده چه نباشدده من راحتم اصددالهم برام مهم نیسددتش شددب هاروهم  

 همونجاتواتاق کارش می خوابه اینم ازاین

 ترنگ ب نشونه تاسف سرش روچندبارتکون داد

 ه تو کردی؟آخه دختره بی عقل این چه کاری بود ک-

  هیچی من فقط خواستم به چیزی که میخوام برسم-

 فکرنمی کردم انقدسرخودباشی دلساحاالچی میشه؟-

 هیچی عزیزم چی میخوادبشه؟-

 خیلی نگرانتم-

 بایه دستم لپشوکشیدم
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  نگرانی نداره که جیگر-

شی وازکیفش دراوردنگاهی ب       شد زو شی ترنگ بلند  صدای آالرم زو توهمون لحظه 

 نداخت وسرخ شد چشمکی بهش زدمو بالودزی زفتم:ای نارالکیه؟صفحه ا

 سرشواوردپایینواروم زفت:ایلیا

 غش غش خندیدم وبریده بریده زفتم:جواب بده خووووو بیچاره داداشم تلف شد

 پشت چشمی برام نازک کردوزوشی وزذاشت زیرزوشش وبانازه عشوه جواب داد

 جوووونم عشقم؟-

 دای جیغش بلندشددوباره غش غش خندیدم که ص

 -اه نکبت ساکت شوووووووووووو

 :زبونموبراش بیرون اوردموزفتم

 خووو

 :طوگ نکشیدکه رطع کرد نوک بینیموباانگشت خاروندم وزفتم

 ببینم ترنگ توکی میخوای ب این داداش بیچاره من بله بگی؟

 :بالبولوچه آویزون جواب داد

 ورت زل نی

 :بالحن کشداری زفتم

 یییییییییرم برا دله عاشق یدونه داداشمآاااااااااخ بمی

 الهی آمین هرچه زودتر انشاا-

دسددتمودرازکردم وموهای بلند طالشیشددو که اززیرشددالش بیرون ریخته بود کشددیدم  

  وزفتم:هواستوجمع کن چون ب زودی رراره خواهوشوورت بشم

 باصدای جیغ جیغوووش دادزد

 وگ کن موهاموخراب کردی بیشعووووووووور-

 وموهاشووگ کردمخندیدم

 وحشی-

 خواهرشوورکه میگن یعنی همین دیه عییییزم-
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 نخواستم باباداداشتو-

 غلط کردی مگه دست خودته؟؟-

  بلههههههه کشداری زفت که زدم پس کلش

 ای بابا غلط کردم-

 هروهرخندیدم

 خب منم ازاوگ همینوزفتم غلط میکنی پس دیگه زبون درازی نکن-

 روش روازم برزردوند

 دی عرووووس خوشگلمرهرکر-

  نه خواهر شووره زشتم حاالماشینونگه دار که دیگه نمیتونم ریختتوتحمل کنم-

شه روپایین            شی شاد پرید پایین  سریع بانیش ز شتم  شون نگه دا شینوجلودرخون ما

 :کشیدم وزفتم

  یکی باشه طلبت

 خدافظی کردورفت توخودمم برزشتم خونه

شیک     ساختمون  شمرون 20خونمون یه  شینوپارک کردم      طبقه تو سیدم وما بود..ر

 :وواردالبی شدم.نگهبان باخوشرویی جلواومدوسالم کرد

 سالم خانم دکتر-

شناس بود.دکترای        سامیارروان شدم.اخه  صیفش ته دلم رنداب کردنوکلی خرکیف  ازتو

سور               سان سوی ا شودادم وپیش ب  شت,منم باروی بازجواب سی بالینی دا شنا روان

شدم         سوار شد  سورکه باز سان سورازحرکت      18ودکمه درا سان شاردادم کمی بعدا روف

سمت واحدمون و با کلید در و بازکردم یه خونه      شدم رفتم  ستاد وپیاده  متری 170ای

خوشگل ازدرکه واردمیشدی جلوت یه راهروکوچیک وبعدنشیمن بود وتلوزیون اگ ای  

شپزخونه       50دی  شده بود ا ست زل بهی منم جلوش چیده  شه اش بود  اینچم یه زو

شیمن        شیکم  سی بود بایه راهروازن سفیدیا سایل داخلش  شیمن بود وو م همونجاکنارن

جداو پذیرایی بزرگ وخوجملم بودکه ب سلیقه خودم چیده شده بود وتمومی وسایله    

پذیراییمم ازمبالوفرشدداوپردهاو...به رنگ بنفش بودن وسدده اتاق دوتابغل هم ویکی         
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ق خواب بود که این روزها به تنهایی روبروی دوتادیگه ررارداشت یکی ازاین اتاق هااتا 

سامیارواتاق روبرویی هم           صی  صو صی من واتاق بغلی هم حریم خ صو شده حریم خ

سابی          شام غدابپزم ح شتم خودم برای  صمیم دا صه اینکه ت صوص مهمون بود.خال مخ

ه*و*س خوروشددت بامیه کرده بودم آشددپزیم خوب بود واینومدیون چیسددتاجون      

سالم بود تویه تصادف مامان   5سالش ومن 7ورتی ایلیاهستم)چیستاهمسردوم پدرمه    

مهربونم فوت شددد,چیسددتازن فوق العاده ایه همیشدده مثل یه مادردلسددوز برای من  

 (وایلیابوده وهست

بامیه هاوزوشددت روازفریزر خارج کردم وداخل رابلمه ریختم وکمی هم آب وادویه          

شددتم تادم بیاد ویه    اضددافه کردم وزذاشددتم رویه زاز برنجم روهم آبکش کردم وزذا     

یه تی وی همینطور داشددتم     ️☕ فنجون رهوه مدم نشددتم جلو برای خودم ریختم واو

 کاناالرو زیرورو می کردم که صدای تلفن بلندشد,رفتم سمتش وزوشیوبرداشتم

 ...الو-

 الوسالم دلساجان-

 صدای خاله بود

 سالم خاله جووووون خوبی؟؟-

 وبم چه خبرعروس زلم؟؟مرسی عزیزم تووسامیارخوب باشید من هم خ-

 سالمتی شماچه خبرها؟-

 منم که بیخبرم زفتم یه زنگ بزنم حالتون روبپرسم خودت خوبی؟سامیارچطوره؟؟-

  شکرخوبم,سامیارم خوبه هنوزبرنگشته-

 همیشه خوب وخوش باشید راستی عزیزم شنبه شب برای شام منتظرتون هستم-

 بشیم؟مرسی خاله ماکه دیشب اونجابودیم بازم مزاحم -

  اوایعنی چه دختر؟شمابچه های من هستید ردمتون روی چشمم-

 تک سرفه ای کردم وزفتم:خب شماکی تشریف میارید؟

 ورت زیاده زلم ماهم میایم پس شنبه منتظرتون هستم-

 چشم خاله ب سامیاربگم حتمامیایم-
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وارعاخوشددحالم میکنیددرضددمن دخترم من دیگه االن مادرشددوهرتم توهنوزم بمن -

 ی خاله؟میگ

 :راستش کمی سختم بود مامان صداش بزنم برای همین زفتم

  شماهمیشه خاله خوب ومهربون من بودیدوهستید برای همین هم

عادت دارم خاله صددداتون بزنم البته ازه ناراحت میشددین میتونم مامان هم صددداتون 

 بزنم

 الهی رربون توزلم برم من نه عزیزم هرطورکه راحتی صدام بزن-

 ن ریختمکمی زبو

گه ای هسددت            - زه امردی خب ا له جووون خودم رربونتون میرموبس  خا نه  خدانک

 درخدمتم؟

 نه خانومی برو به کارات برس به سامیارم سالم برسون-

 شماهم ب شوهرخاله سالم من روبرسونیدخدافظ-

 حتماخدافظ-

 زوشی رو روی دستگاه زذاشتم وسری هم ب غذام زدم

ازاشپزخونه سرک کشیدم..اوووالال سامیاربود چه     صدای بازوبسته شدن درروشنیدم     

تیپی هم زده بود کتوشددلوارمشددکی ک فیت تنش بود بایه پیراهن طوسددی وکراوات  

شیدجزموارعی        سپرت میپو شه ا سته بود البته همی همرنگ پیراهنش هم دورزردنش ب

سالم کرد جوابش رودادم بایه حالت بامزه وتعجب     سرکار,کتش رودراوردو که میرفت 

 دتواشپزخونهاوم

 پرسید:بوی غذامیاد؟

  خنده ام زرفت نتونستم حرفی بزنم دررابلمه روبرداشت وبوکشید

 رفتم وایسادم جلوش که دوباره زفت:مگه توغذام بلدی بپزی؟

 پشت چشمی براش نازک کردموجواب دادم:پ ن پ بلد نیستم

 ببینم نکنه نقشه ای توکارباشه؟نکنه تصمیم زرفتی بالیی سرم بیاری؟-

 تعجب کردم این پسرمغرورو لودزی؟؟
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 زدم ب بازوشوزفتم:دریقاهمین تصمیم رودارم

 لبخندی بروم پاشید

شد زیرزازو خاموش کردم وبلندزفتم:تادوش     - شپزخونه خارج  پس خدارحم کنه وازا

 بگیری میزومیچینم

سپری کردیم بعداز    شب خوبی روکنارهم  شه زفت  شترک اولین باری  4می روززندزی م

 هم شام خوردیم,زفتیمو خندیدیمبود که با

شون وبزورازجام بلند        ست مالیدم شت د شام روبازکردم وباپ نزدیکی های ظهربود,چ

شدددم وکورماگ کورماگ ازاتاق بیرون رفتم,سددامیارروی مبل نشددسددته بود وتی وی  

 تماشامی کرد یهوچشام زردشدوزفتم:توخونه ای؟چرانرفتی مطب؟؟

 ه روی پاهسرشوباالاورد,نگاهش ازباالتنه ام ب

ضع خودم نگاکردم,یه لباس خوابه     سروو ای خوش تراش برهنه ام ثابت موند,تازه ب 

یارهم            یده بودم,سدددام کاربنی پوشدد تاه آبی  قه ای خیلی کو حریره آسددتین حل

هیییییییییییییییز زگ زده بود بمن وبروبر نگام میکرد,اوگ کمی معذب شدددم بعدش    

ستش اینج  ورچیزام زیاد برام مهم نبود زفتم:چیه آدم یادم افتاد که ما بهم محرمیم,را

 ندیدی؟؟

 ب خودش اومدوتکونی خورد ب تته پته افتاده بود

که            - یه  باسدد چه ل طب؟این  ظار داری برم م نه انت عه س,نک خب امروز جم م..ن...من... 

 پوشیدی؟

شت بانگاش رورتم میداد     سره هییییییز تاچندلحظه پیش دا وروش روازم برزردوند,پ

 من ایراد میگیره جواب دادم حاال به لباس

 مگه نمیبینی لباس خوابه-

 بله میبینم ولباس خوابم مخصوصه شبه نه االن که روزه-

 پشت چشمی براش نازک کردم و به اتارم برزشتم ودروباغضب بستم

  پسره پررو فکر کرده کیه که ازلباس من ایراد میگیره یکی-

 اتوببندنیست بهش بگه ازه نمی تونی ببینی خب اون چشم
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 روبروآیینه میزتوالتم نشستم وخودم رودید زدم

یه جفت درشت مشکی بامژه های پرپشت مشکی,پوستی سفید ابروهای پهن وموهای 

گ*خ*ت خرمایی رنگ ولبهای زوشددتی وبینی عروسددکی وسددرباال,موهای بلندم          

دم روبازیره باالی سرم جمع کردم یه رژصورتی هم ب لبام مالیدم,زیاد اهل ارایش نبو  

چون صورتم ساده ترزیباتر ب نظرمیرسید,یه ساپورت مشکی ویه سارافون لی بندی       

کوتاه هم پوشددیدم.اندامم هم حسددابی خوشددگل بود,چشددمکی توآیینه بخودم زدم 

 :وزفتم

 حرف نداری دلسا

شای تی       شغوگ تما سامیار هنوزهم م ازتعریف خودم خندم زرفت ازاتاق بیرون رفتم 

 :انداخت و روش روبرزردوند زیرلب باخودم زفتموی بود نگاه کوتاهی بمن 

 انگارازدماغ فیل افتاده

چایی دم کردم وفنجونی هم برای خودم ریختم                         نه  به سددوی اشددپزخو وپیش 

ضعف میکردم فریزرروبازکردم ونگاهی ب محتویات   1ساعت  ساس  ظهربود ته دلم اح

میکشیدولی   داخل کشوانداختم وتصمیم زرفتم تارورمه سبزی باربزارم ساعتی طوگ     

زذاشددتم            زاز  مه وروی  رابل خل  بدجوره*و*س کرده بودم خالصدده موادالزم رودا

شد پرده روکنارزدم پنجره        شت که رو به خیابون باز می شپزخونه یه پنجره بزرگ دا ا

باز بود همینطوری بیخیاگ داشتم بیرونودیدمیزدم که یهو احساس کردم دارم ب عقب 

شتناک      صدای وح شم وپنجره با شیده می شته       ک شای ب خون ن سامیارباچ شد  سته  ی ب

سیدم:چته تو؟چراعین       سابی جاخورده بودم پر شت نگام میکرد ح ستاده ودا جلوم وای

 دیوونها شدی؟ای چه کاریه؟؟

 :باصدا وحشتناکی فریادکشید

 کی بهت زفت بااین سرووضعت بری سراغ پنجره و بیرونودیدبزنی؟

شترلجش    اوه اوه آرا رگ غیرتش زل-تودلم باخودم زفتم: کرده پس منم طوری که بی

 رودربیارم جواب دادم



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

مگه چشه؟دوستدارم بیرون رونگا کنم حاالم بروکنار)بین خودمون بمونهاااااامنم کرم  :

داشتم موذی بودم واس خودم(خواستم دوباره برم سمت پنجره که مچ دستم رومحکم 

سامیار بابی رحمی د        شد ونالیدم, شمهام جمع  شک توچ شار    زرفت ازدرد ا ستموف

 دادوفریادکشید

شون بعدبروازپنجره      : صاب من بازی نکن اوگ اون موهاوباالتنه برهنت روبپو سا بااع دل

 به بیرون نگاه کن فهمیدی؟؟

سمت در خروجی رفت       ستم رورهاکردو  شک ریختم د ستم جوابش رو بدم وفقط ا نتون

 وخونه روترک کرد,به خودم لعنت فرستادم

 کنم احمق اخه چراجلواین چلغوز انقدرضعیفیلعنت ب تو دلسا خاک توسرت -

شتم خفش کنم به اتارم       ست دا شکهام روبگیرم ازش بدم میومد دو ستم جلوی ا ونتون

 رفتم وروی تخت درازکشیدم انقدرزریه کردم که اصال نفهمیدم کی خوابم برد

شی انداختم,ترنگ بود         صفحه زو شام رو باز کردم نگاهی به  شی چ صدای آالرم زو با

صالحا  ست بردارنبودباالخره       ا شتم جوابش روندادم..ولی انگارترنگ د صله ندا لوحو

 جواب دادم

 بناگ:

 زهرمار سالمت کوپس؟؟-

 زوشی روتودستم جابجاکردم وزفتم:حوصله ندارم بگو

 چیه؟؟کشتی هات غرق شدن؟؟-

 کالفه زفتم:میگی یارطع کنم؟؟

 میایم دنبالتخیلی خب بابا اعصاب نداری ها زنگ زدم بگم آماده شوداریم -

 پرسیدم:برای چی؟؟

 جواب داد

 ازدست تودلسا مگه امشب ررارنبود بریم دور دور؟-

  کمی فکرکردم وزفتم:آهان آره ولی من نمیام

 یعنی چی که نمیام خودتو لوس نکن بلند شو حاضر شود بینم ما راه افتادیم-
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 حوصله ندارم ترنگ-

 زفتم حاضرشو تانیم ساعت دیگه اونجاییم وتموم-

شتم اماازخونه موندن بهتر        سابی ندا ستوح شی رو رطع کرد بااینکه حاگ در زارت زو

بود,ازجام بلند شدددم درکمدم یه ماتنوکوتاه مشددکی کوتاه که خیلی هم بهم میومد           

شیدم موهام هم خوش حالت بودن       سبون انتخاب کردم وپو شلوارلی یخی چ همراه 

شن      شاگ رنگ رو شون کردمو  شونهام رها سرم انداختم وکمی  همونطور روی  م روروی 

هم به مژه هام ریمل ویه رژبنفش خووووشگل ب لبام مالیدم خیلی ب چهره ام میومد  

سددانتی ام رواززیرتخت 10ازریافه ام حسددابی راضددی شددده بودم کفش های پاشددنه 

دراوردم وپام کردم وکیف همرنگ لباسم روهم برداشتم وازاتاق خارج شدم,داخل هاگ 

سامیار ا   سی نبود شته بود..ترنگ دوباره تماس زرفت   ک زظهر که ازخونه رفته بود برنگ

شدم ودکمه          سور سان سوارا شدم  ساختمون منتظرمن,ازخونه خارج  وزفت که جلوی 

سور           سان شدن درا ستاد همزمان باباز شید ک ازحرکت ای شاردادم طولی نک البی روف

ه خیلی سددامیاررودیدم که منتظراسددانسددوره,ازریافش معلوم بود بادیدنم جاخورد         

 ریلکس ازاسانسورخارج وراهموکشیدم که برم سریع پرسید

 کجامیری دلسا؟-

 خواستم بهش توجه نکنم که دنبالم اومدودوباره مچ دستموزرفتم

 آااای ولم کن دردم میگیره-

انگشتهاش دوردستم شل شد ودستم روباالاورد عجیییییب بود خودم هم درت نکرده     

  ه بودیهوزفت:وای من چیکارکردمبودم جای انگشتاش دورمچم کبودشد

 پوزخندزدم وچیزی نگفتم ادامه داد:وارعامتاسفم دلسانمیخواستم اینطوری بشه

  دستموازدستاش بیرون کشیدموزفتم:تاسف توفایده نداره

 دوباره راهم روکشیدم تابرم که اومد جلوم وپرسید:جوابم روندادی کجامیری؟؟

  فکرنمی کنم بتومربوط بشه-

 خواهش میکنم عصبیم نکنکالفه زفت:
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باره میخوای                                ثل ظهردو نه م کار کنی؟نک زفتم:مثالعصددبی بشددی میخوای چی

 اونطوروحشیانه رفتارکنی؟

 عصبی زفت:برای باراخرمیپرسم دلسا,کجامیری؟

 :کمی نگاش کردم وجواب دادم

بادوسددتام میرم بیرون,برای شددام هم نمیام,حاالازه اجازه بدی میخوام برم منتظرم         

 هستن

 :م دستم روزرفت وزفتآرو

  بیادنبالم

 :ومنوسمت اسانسورکشوند بااعتراض زفتم

 عه داری چیکار میکنی منتظرمن

  حاالازه دودریقه دیگه هم منتظربمونن چیزی نمیشه-

سنگینی نگاهش روروی خودم            شدیم  سور سان سوارا سردرنمیاوردم  صالازرفتارش  ا

یاگ ن       گاش نکردم وخودم روبیخ بارم ن مایک عد   حس میکردم ا شددون دادم کمی ب

  اسانسوراز حرکت ایستادسریع پریدم بیرون سامیاردرخونه روبازکردوزفت:بروداخل

 وخودش هم پشت سرم واردشد پرسیدم:میشه بگی اینکارات یعنی چی؟

  جواب داد:ازه چندلحظه اجازه بدی میفهمی

شد یه بااجازه زفت و رفت تو وچندمین کوت    اه سمت اتارم رفت وهنگامی ک وارد می

همراه یه زیره سر بیرون اومد شالم روازروی سرم برداشت موهام رو پشت سرم جمع       

شده      ست نفس های زرمش روروی زردنم حس میکردم تموم بدنم داغ  کرد وبازیره ب

بود وضربان رلبم تندمیزد دوباره شالم روروی سرم زذاشت ولبخندی بروم پاشید ویه      

 ندستماگ جلوم زرفت وزفت:رژت روهم پاک ک

 :خواستم چیزی بگم که زفت

  اعتراض واردنیست

ستماگ رو زرفتم ورژم روپاک کردم        ستش نمیدونم چرا ولی د شیرینی خندید را وبه 

شم اومده بود ولی هنوزم زیج ومنگ بودم ودلیل این رفتارش    شایدازاین رفتارش خو
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شدی زیبایی تو      شگل تر ستم توافکارم غرق بودم که زفت:حاالخیلی خو  رو نمی دون

 بدون آرایش هم بی نقصه

 بی اختیارلبخندزدم

 دیگه میتونی بری فقط مواظب خودت باش زودهم برزرد,فقط تونستم بگم: باشه-

شدم وفقط خدامیدونه تموم فکروذهنم درزیر رفتارهای عجیب    - ساختمون خارج  واز

 و غریب وشیرینه سامیار بود

 امونگالسالم کررردمت3جلوی ساختمون ماشین ترنگ رودیدم دوروبازکردمو روبه

 سسسسسسالم-

 ترنگ دنده روجابجاکردوزفت:علیک سالم,باالخره خانوم تشریف آوردن

 :آوینار که روی صندلی عقب همراه ساری نشسته بود خندیدوزفت

  حتماآرادامادمیل جداشدن ازعروس خوشگلشونداشت

صداخندیدوحرف آوینارروتاشیدکرد خودمم خندم زرفت وزفتم:مزخ    رف  ساری هم با

 نگید

سنه           شیکم های زر صمیم زرفتیم بریم این  ساژزردی ت صه بعدازکلی دوردوروپا خال

 روسیرکنیم

 آوینارزفت:حاالکجابریم

  ساری زفت:معلومه پاتوق همیشگی

 :تامون باهم زفتیم4یهوهر

 ایووووگ همینه

شتیموزفتیم وخندیدیم ورتی هم که        سر هم زذا سرب  ستوران کلی  درطوگ راه ب ر

سیدیم یکی   شگیمون     ر ستقبالمون اومد مارو به جای همی ستوران ب ا ازخدمه های ر

نفرازمشتری های همیشگی وردیمی اون رستوران بودیم 4راهنمایی کرد میشدزفت ما

وتقریباهرجمعه روبابچها برای خوردن شام وپرکردن اوغات فراغتمون به اون رستوران 

اااالی بودخالصدده روی میرفتیم رسددتوران شددیکی بودوازلحاف کیفیت غذایی هم عاا

 ..میزنشستیم وهرکدوم یه غذایی سفارش دادیم
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 من:جوجه

  ترنگ هم:جوجه

 ساری:میگو

  وآوینارهم:چلوبرگ

ندش روکمی ازجلوصددورتش         های بلو ته بود مو نگ نشددسدد سدداری روبروی منوتر

 :کنارزدوزفت

 دلسا؟

 :همونطور که به ساالدم چنگاگ میزدم وبه دهانم میبردم جواب دادم

 ؟؟هوووم:

 توچراصورتت انقدبی روحه؟حدارل یه رژ ب اون لبات می مالیدی-

 یه لحظه یادجمله آخرسامیارافتادم

صه(لبخندی روی لبهام جون زرفت وبااعتماد بنفس  ) زیبایی توبدون آرایش هم بی نق

خاص خودم رو دارم                  بایی  بدون آرایش هم زی باره جواب دادم:من  بیشددتری دو

  ظرمیاموفکرمیکنم ساده تررشنگ تربن

 کوتاه خندیدوزفت:برمنکرش لعنت

 :چنگالم روسمت چشای درشت زاویش زرفتم وزفتم

 منظور؟-

 دستاشوباالبرد

  بی منظور,تسلیمم-

 هروهرخندید

  ولی اخه ربالحتما یه رژ روحتما میزدی-

 این وسط صدای آویناربود که درست ب هدف زده بود

 حتمااراسامیار این اجازه روندادهاخه االن وضعیت فرق میکنه،خانوم متأهل هستن -

سرب       ب.و.کروکرزدن زیر خنده ترنگ زونمو شب  سیدو زفت:چیکارش دارین انقدام

 سرش میزارین دلسای من همجوره خوشگله
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سا این ترنگ         سه پاچه خار,دل شید وزفت:ای عرو شابه اش رونو آوینارجرعه ای ازنو

  مارمولک رصدش اینه فقط خرت کنه

 :ذا زفتساری هم بادهان پرازغ

 هرچی باشه توخواهرشوورآیندشی,بدبخت مجبوره ازت تعریف کنه

 خندیدم وزفتم:اولن خردوتاتونین,دومن اذیتش نکنین داداشم ناراحت میشهاااااا

 ترنگ خودشولوس کرد

  ای رربون توبرمممم من دگ و جیگر خووودم-

شوهر فق      سوخواهر شب این عرو ساری مث اینکه رراره ام ط بهم دگ دوباره آوینارزفت:

  بدنورلوه بگیرن تو غذا تو بخور محلشون نده تازه خوش

 خوشونشونه

  زفتم:کورشودهر آن کس که نتوانددید

 دوباره باهم زدیم زیر خنده که آوینارکوفتی غداش پریدتوزلوش

ساری دوضربه بادست ب پشتش زدولیوان ابودستش داد ورتی کمی حالش بهتر شد        

 روراحت میکردیترنگ زفت:حقته خفه میشدی وما

آوینارکمی خودش وجابجاکردو صدداف نشددسددت وباپرسددتیژ مخصددوص ب خودش  

 زفت:هیییس خفه شید,میخوام یکم کالس بزارم

 یهوچشام زردشد:بازچشمت کی روزرفته؟؟

 :چشماش و ریزکردوجواب داد

 ازه یه نگا ب پشت سرت بندازی اون شاهزاده رویاهای منومیبینی

رمونونگا کردیم دوتا پسددرازین تی تیش مامانیا منوترنگ هردو برزشددتیموپشددت سدد

سپرت البته         سلی هردوهم لباس ا شمای ع سیخی چ سیش  شبیه هم باموهای بور  هردو

بارنگ جدازونه پوشیده بودن وبروبر داشتن مارونگا میکردن ساری هم دستاش روب     

شاهزاده رویاهای منه       شم  شن,اون یکی هم مالیدو زفت:ای جونم فکرمیکنم دورلوبا

 ن ردش که ازبی شوهری خالص شدیمبز
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منوترنگ باهم زدیم زیر خنده وبریده بریده زفتم:ای پسددرندیده هاچه خبرتونه انقد            

 سبک بازی درمیارین؟؟

 :ساری تکه ای ازمیگواش رودردهانش زذشت وجواب داد

شوهر داردخیالت تخت تخته ترنگ هم که ب زودی میپره,اون منوآوینار   عزیزم توکه 

  که بایدتوخمره های ترشی ننه بزرزامون الالکنیمبیچاره ایم 

 :آوینارم ب تبعیت از ساری زفت

  آی زل زفتی این دوتا هیچی حالیشون نیس بیامادلبریمونو بکنیم

ترنگ موهای طالشیشددو زیرشددالش مرتب کردوزفت:موفق باشددید,دلسددابیامنوتواین 

  شیکم های زرسنمون روسیرکنیم این دوتاعقده ای ان

شوتاش  شب خوبی بود,بعدازپرداخت       حرف شدم  شغوگ خوردن باری غذام  یدکردم وم

صددورت حسدداب وکمی زشددت توخیابونا اوگ آوینار بعدسدداری رو به خونهاشددون         

شت ونگام کردزفتم:چیه؟چرااونطوری نگام      شدیم برز سوندیم,ورتی منوترنگ تنها ر

 میکنی؟؟

 جواب داد:خیلی نگرانتم دلسا

 پرسیدم:واسه چی؟؟

 امیارزیررولش بزنه وحرفش وبریدم وزفتم:نمیزنه نترسزفت:ازه یبارس

  نگاهش خواهرانه ودلسوز بود زفت:مرارب خودت باش

  جواب دادم:حتما

وبعدازکمی تأمل ماجرای ظهراون روز ورفتارای عجیبو غریب سددامیارمورعه رفتن به           

فت:غلط نکنم                            باوری ز نا نگ درحین  نگ تعریف کردم,وتر رسددتوران روبرای تر

  ره بتوعالره مندمیشهسامیاردا

 :چشاموزردکردم وزفتم

 چرندنگو..امکان نداره

 چراداره,واسه چی باید رو تو انقدر تعصب داشته باشه؟-

  خودمم نمیدونم ترنگ,پاک زیج شدم-
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  من که مطمعنم اون ته دلش یه احساس هایی بهت داره-

ن مزاحم بود یه لحظه ازحرف ترنگ تودلم کیلوکیلورندآب شدولی بازصدای این وجدا  

شه       شته با سا؟چراازین حس ک اون بهت عالره دا شده دل که بهم نهیب میزد:))توچت 

تودلت رنداب میشدده؟چرارلبت میلرزه؟هاان؟نههههه تونمیتونی عاشددق بشددی,یادت  

رفته؟؟توهمونی هستی که این ازدواج مسخره روفقط بخاطر یه زندزی راحت ومستقل 

نه نه نه تونمیتونی عاشقش بشی((تموم طوگ   ربوگ کردی,پس انقدرساده نباش احمق, 

سامیاروحس های عجیبی که ب     ساکت بودیم ومن به خودم و راه به خونه من وترنگ 

یل ترنگ جلوی سدداختمون          تااینکه اتوموب تاززی تودلم نوپاشددده بود فکرمیکردم 

 :سیدم وزفتمب.و.ازحرکت ایستاد,لپشو

 باالنمیای؟

 نه عزیزم بروشبت بخیر-

 ی خواهرجونیم پاشیدم وزفتم:شب توام بخیرلبخندی ب رو

ستیک هاب حرکت       شدم ومنتظرموندم تاترنگ بره یه بوق برام زد ال شین پیاده  ازما

دراومدندورفت,هوای ازادبیرون رویک جابلعیدم وواردالبی سدداختمون شدددم,نگهبان 

یگه  طبقه روازپله هاباالرفتم,د18بادیدنم باخوشرویی سالم کردوجوابش رودادم واینبار

سختی دادم همچین موجودیم       سور بخودم  سان نفس برام نمونده بود)باوجودراحتی ا

من(کلید رو چند بار در رفل چرخوندم تادربازشددد واردخونه شدددم,سددامیارازاتارش 

 بیرون اومدوزفت:باالخره اومدی؟؟

  زفتم:سالم اره

 باکالفگی دستش رو البالی موهای خوشحالتش فروکردوزفت:چراانقدردیر؟؟

  شبه11اتعجب به ساعت نگاکردم وجواب دادم: ولی ساعت هنوزب

  بدون هیچ حرف دیگه ای به اتارش رفت.ودررومحکم کوبیدبهم

تارم رفتم                    �� وااااااا این چراهمچین.کرد؟خوددرزیری داره این بشددر واال,منم ب ا

ولباسام روبایه دست لباس خاب بلندبنفش عوض کردموپریدم توتختم وپتوروتاصورتم 

 یدم روم د بروووو که الالکش
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فردای اون روز ورتی ازخواب بیدارشدم سامیارخونه نبود دستوصورتم روشستم ویه        

لقمه پروپیمون نون وپنیر برای خودم زرفتم وخوردم دلم حسددابی برای چیسددتاجون 

وباباتنگ شده بودزوشی ام روبرداشتم وباخونه تماس زرفتم بعدازچندبوق صدای ایلیا 

 توزوشی پیچید

 بله؟-

  ایلیییییییییییی دلسام-

  به به سالم خانومه دلوجیگر سایت سنگین شده عروس خانوم-

 :خندیدم وزفتم

اولن دلوجیگرعمته.ازبس توزفتی اون ترنگ چلغوزم یادت زرفته دومن من همش ب     -

 فکرشمام سومن خوبی حاال؟

 ازاحواگ پرسی های شما-

 :زوشی روتودستم جابجاکردم وزفتم

  بی مزه نمک نریز-

 خندید وزفت:باشه بابا,توچطوری؟شوهرت خوبه؟

 منم خوبم,سامی هم خوبی خونه نیس رفته مطب-

شریف ندارن که توورت کردی یه        سامیارت شگیش زفت:پس بگووو آرا شیطنت همی با

 زنگ بمابزنی

 بازالیه زفتم:خیلی بدجنسی ایلیییی

  خندیدوزفت:شوخی میکنم عزیزم

 ونم چطورن؟باشه می دونم,باباوچیستاج-

 باباکه شرکته,چیستاجونم.خوبه تواتاره-

 آهان میشه صداش کنی؟-

  دلم براش یذره شده-

 بادلخوری کذایی پرسید:دلت برامن یذره نشده بود

 :خندیدم وجواب دادم
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 ازون سواالبوداااااا

 :زلویی صاف کردوجدی زفت

  دلسا یک ساعت دیگه میام پیشت-

 :برداشتم وزذاشتم تودهنم وزفتمشکالتی ازظرف شیشه ای روی عسلی 

  بفرما داشی-

 یکم باهات کار دارم-

 خیرباشه-

 خیره خواهری من خیره زوشی دستت باشه,چیستاجون-

  باوشه منتظرم فعال اودافیظ-

  فعال-

 زیادطوگ نکشید که صدای رشنگ چیستاجون توزوشی پیچید

  الو,دلساعزیزم-

  م چیستاجوونباذوق زفتم:الهی رربون صدای رشنگت برمممم

 ای وای دخترخدانکنه مامان جان,خوبی عزیزم؟-

 خودم وبراش لوس کردم:خوب واسه یه لحظشه صداتوکه شنیدم عاولیییی شدم

 ای زبون باز-

 خندیدم وپرسیدم:شماچطورین,بابام خوبه؟؟

جواب داد:شکرخدا خوبم,باباتم خوبه اتفارا دیشب داشت ازتو حرف میزدومیگفت:این    

ساروازورت  شه      دل شده منم بهش زفتم:دخترنازمن همی شوهردادیم نامهربون  ی که 

نامهربونی میکنی ویه زنگ ب دخترتازه عروسددت         مهربونوخوش رلبه,این تویی که 

 نمیزنی

 ازصمیم رلبم زفتم:توخیلی خوبی چیستاجون,خیلی دوستت دارم

  وبی رراری کردم:دلم براتون تنگ شده



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

25 

 

تاجون روگ      به چیسدد گه حرف زدیم و خدافظی    کمی دی دادم برم پیشددشددون و

ست دوتارهوه ریختم    ش ساعتی بعد ایلیاهم اومد تعارفش کردم رومبل ن روی ️☕کردیم.

  عسلی زذاشتم خودم هم کنارش نشستم وزفتم:عجب کردی بخدا

  خندیدوزفت:نه که شماهمش عجب میکنی برای همون

 رمزفتم:حاالتوبروسرخونه وزندزیت میام روسرت خراب میشم ودیگه ام نمی

 :بازفتن این حرفم حالت چهره ایلیاتغییرکرد انگارناراحت بود پرسیدم

 چیزی شده؟-

 نگام کردوجواب داد:ترنگ

 پرسیدم؟

 ترنگ چی؟؟-

 دوباره کالفه نگام کرد:میگه که شرایط ازدواج بامن رونداره

 باحیرت نیگاش میکردم

 یعنی چی؟؟-

سا - وضعیت خسته شدم من ترنگ    ساله میگه شرایط نداره ازین   3واالمنم نمیدونم دل

رو دوسددت دارم دلم میخواد کنارم باشدده,میخام خانوم خونم باشدده میخوام تشددکیل 

  زندزی بدم اماترنگ سرناساززاری داره

 به صورت بی ررارش نگاه کردم وزفتم:حتمادلیلی داره برادره من

 کالفه ترازربل زفت:اخه چه دلیلی چرابمن نمیگه؟؟خسته شدم دلسا

 شونش زذاشتم:اروم باش من باهاش حرف میزنم همه چیز درست میشه دستم روروی

 سیدب.و.دستم روزرفت و

ممنونم دلسدداازش بپرس چراانقدردگ عاشددق من واذیت میکنه؟من خیلی دوسددتش  -

  دارم

 زفتم:اونم

  تورودوستداره,مطمعن باش حل میشه بسپاربمن

 دورصدرفتن کردلبخندزیبایی زد چشاش هم همراه لباش میخندید رهواش روخور
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 میموندی ایلیا-

 مرسی اجی بایدبرم جایی وکاردارم به سامیارسالم برسون-

 باشه مواظب باش-

  چشم,باترنگ که حرف زدی خبرم کن-

 ...سرم روتکون دادم خدافظی کردورفت

یادخاله ودعوت امشددبش براشددام افتادم هنوزچیزی به سددامیارنگفته بودم پاک یادم 

شت    شیو بردا م وباهمراهش تماس زرفتم جواب نداد,اینباربا مطبش تماس رفته بود زو

 :زرفتم صدای زن جوونی توزوشی پیچید

 بله؟؟-

 سالم خسته نباشید میتونم باآرای پارساصحبت کنم؟-

 زن جوون پرسید

 شماازبیمارانشون هستید؟؟-

 جواب دادم

 نخیر-

 دوباره پرسید

 پس چه نسبطی باایشون دارید؟؟-

 رجواب دادن تردید داشتم دوباره صدای زن توزوشی پیچیدلحظه ای تأمل کردم د

 الو؟خانوم؟؟-

  بگیددلساهستم-

 :دیگه سوالی نپرسید وفقط زفت

  لطفاچندلحظه صبرکنید-

 :طولی نکشید که سامیارجواب داد

 الو؟دلسا؟

 سالم سامیار-

 سالم چیزی شده؟-
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 نه,باهمراهت تماس زرفتم جواب ندادی؟-

  مریض داشتم نمی تونستم-

  آهان,باشه زنگ زدم بگم مامانت ماروامشب برای شام دعوت کرده زودتربیا که بریم-

 :کمی مکث کردو زفت

 نه امشب نمیشه-

  ولی زشته دعوتمون کرده-

 :زفت

 توکاریت نباشه خودم کنسلش میکنم-

 زفتم:باشه,فعالکاری بامن نداری؟

  نه-

 :خواستم زوشی رورطع کنم که صدام زد

 دلسا؟-

 سمم اززبون سامیار به دلم شیرین مینشست نمی دونم چراجواب دادم: بله؟شنیدن ا

  آماده باش میام دنبالت میخوام ببرمت جایی7ساعت -

 پرسیدم:کجا؟

  جواب داد:فقط آماده باش خدافظ

فرصددت داشددتم ربل 7ظهربود کلی تا2وزوشددیورطع کرد,به سدداعت نگاهی انداختم 

شددتم بعداز یه دوش عالی ورتی ازحموم بیرون    ازهرچیزد نیاز به یه حموم آب زرم دا   

سرم روبابرنامه های        سواک زدم, شتم خوردم وم ضرم ازیخچاگ بردا اومدم غذایی حا

بود که  7تلوزیون وخوندن چندتاکتاب تاغروب مشددغوگ کردم سدداعت نزدیکی های         

ازجام بلندشدم موهام روباکش محکم باالی سرم بستم ودسته ای ازشون جدا کردمو      

ریختم موهام برای اینکه ازحموم اومده بودم حالت فربه خودش زرفته بود   توصددورتم

شده بودکمی کتیراوژگ بهش زدم تاهمونطور فربمونه,یه رژررمز هم به   وخیلی اوجمل 

شلوارجین یخی ام روهمراه     سرمه ای همراه  لبام مالیدمکمی ام ریمل زدمومانتوکوتاه 

ی ام پوشیدمتوآیینه خودم رودیدزدم روسری سرمه ای وکفش های پاشنه بلندسرمه ا
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سامیارتماس زرفت و زفت که برم     صه بی نقص,همون لحظه  همه چیزعاولی بودبی نق

شتم وازخونه خارج      سی ام روهم بردا شیک مجل پایین,کمی ادکلن بخودم زدم وکیف 

 :شدم,سامیار توماشین منتظرم بود,درماشین روبازکردم وسوارشدم وزفتم

  سالم-

سالم رو  سامیارهم     جواب  شیرینی لبخندزد ظاهر داد ونگاهی ب ظاهرم انداخت وبه 

وصددورتش تازه  ��عاولی بودموهای گ*خ*ت رهوه ایش روی پیشددونیش ریخته بود   

اصالح شده وصاف بود,حالت چهره اش ازنیم رخ هم جذاب بود برای لحظه ای احساس 

شمهاش رهو      صورتش زندمگون بودوچ شه  ستنی بنظرمی ه ای کردم چقدررررررر خوا

بینی مناسب ولبهای خوش فرمش زیبایی خاصی به چهره اش بخشیده بود سامیار هم 

یه پیراهن سددفید ویه کت خوشدددوخت سددرمه ای همراه کراوات سددفیدسددرمه ای  

شده       ست  شیده بود,به طور اتفاری لباس هامون باهم  شلوارلوله ای همرنگ کتش پو و

  بود

 همونطور که نگاش میکردم پرسیدم:کجامیریم؟

  به یه اجرای موسیقی زنده-

 دوباره پرسیدم:اجرای موسیقی؟؟

  راستش یکی ازدوستای ردیمیم به همراه زروهش,اجراداره وماهم دعوتیم-

 :زفتم

 عاوووووووولیییییییه

 پرسید:دوستداری؟

  جواب دادم:ره خیییییلی

 زفت:پس ازاین ب بعدروگ میدم به تموم اجراهاش باهم بریم

 ملبخندی ب روش پاشید

زفتم:ممنونم سددامیارهم لبخندی زدو سددرش رو تکون داد,بنظرم ورتی لبخندمیزد      

 صورتش جذاب ترمیشد
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صورت زنده وبرخالف          سیقی به  سیدیم,اجرای مو شت تااینکه ر سکوت زذ مدتی به 

تصددورم بجای سددالن درباغی باصددفااجرامیشددد سددامیارماشددین روزوشدده ای پارک 

  طرفم اومدوزفت:بریمکردبعدهردوازماشین پیاده شدیم سامیار 

  اماصدایه یه دختر هردومون روازرفتن بازنگه داشت

  ساااااااااااااااااااام عزیزم-

هردو ب جانب صدددابرزشددتیم,دختری بور باموهای بلوند روشددن وآرایش غلیییظ         

  عینهومترسکواال

 :سامیارچشمکی بهم زدو زفت

 فقط یه ازمابهترون کم داشتیم-

رلبم شدددت زرفته بود حس میکردم تموووووم عالم  خندیدودسددتموزرفت,ضددربان  

صدای تپیدن رلبم رو میشنوند خدایااااا این چه حسیه تادستاشومیگیره تمام تنم زر      

شده بود حس خیلی        شتام رالب  سامیار البالی انگ شتهای مردونه  میگیره ازینکه انگ

 :خوبی داشتم دخترجلواومدو لبخنددندون نمایی زدوزفت

  سام منتظرت بودمباالخره اومدی -

  ودستش روجلواوردوباسامیاردست دادسامیارجواب داد:سالم بله

  دخترزفت:اوووه میبخشید انقدرازدیدنت ذوق کردم یادم رفت سالم کنم

صمیمیت زیادیش         شتم از سبط به اون دختردا ساس عجیبی ن ازهمون لحظه اوگ اح

دستای منوسامیارک  باسامیارلجم زرفته بودوحسابی عصبی شده بودم,دخترنگاهی ب 

 تودست هم بود انداخت وزفت: معرفی نمیکنی سامیار جان؟

  سامیالبخندزورکی زدوزفت:ایشون دلساجان همسر عزیز بنده هستن

باناباوری به سددامیارنگاه میکردم               احسدداس,کردم رلبم ازاون همه تپیدن ایسددتاد 

ر آبتین همون سامیارهمونطور بیخیاگ واینبارروبمن زفت:ایشونم آرشین هستن خواه    

 دوست ردیمی که امشب مارو ب اجراش دعوت کرده

  سگرمه های آرشین درهم رفت وباسردی زفت:خوشبختم دلسا

 دلم خنک شد,دوست داشتم یدور عربی بر*ق*صم حیف ک ازسامیارمیترسیدم
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سمونا       سامیار انگار که توآ ست  ست درد سردی جوابش رو دادم ود ردم  ️ منم به همون 

شتم راه ا  ستیم    برمیدا ش شه ای دنج زیردرخت بید ن ضاعجیب رویایی  ��فتادیم وزو ف

یدم ودسددتم روزیربغلم جمع کردم                           جابلع یک  باجون ودگ  نک رو بود هوای خ

 وزفتم:اینجاخیلی رشنگه

پاشددیدو زفت:آره خانومی خیلی منم این            سددامیار لبخند دیوونه کنندش رو بروم 

  فضارودوستدارم

سیرنگاهم روعوض کردم توهمون لحظه صدای   احساس کردم زونه هام داره میسوزه م  

صحنه اومدند همه به هیجان        سیقی روی  سوتوجیغ همه به هوارفت وزروه مو ست  د

دراومده وبه هوامیپریدند ازین همه شددوروشددوق به وجداومده بودم خودم هم ازجام           

بلندشدم وشروع کردم ب سووووت زدن سامیارخیلی سنگین سرجاش نشسته بودو          

 پ نگام کرد و با اشاره چشماش ب صندلی بهم فهموند که بشینمدست میزد چپ چ

مددثلدده بددچدده کددوچددولددوهدداخددودمددوپددرت کددردم روی صدددندددلددی واخددم  

 کردم,سامیارخندیدوزفت:چرااخم کردی خانوم کوچولو؟

 :جوابش روندادم ولی انگاراین بشردست بردارنبود دوباره زفت

 ورتی اینطوری اخم میکنی شبیه جوجه اردک زشت میشی

شبیه چلغوز     وزدز شمی براش نازک کردم زفتم:توام ورتی میخندی  شت چ یرخنده پ

 میشی

یهوجاخوردخنده ازرولباش محوشددد اینبارنوبت من بود که براش بخندم خواسددت          

صحنه         ضاروپرکردوهمه نگاه هابرروی  سیقی ف صدای دلنوازمو دوباره چیزی بگه که 

  خیره شد

س  ) شه ازحجت دورولی(بود خیلی دو صدای خواننده توی   اهنگ یعنی می شتم, تش دا

 زوشم پیچید

  میترسم بهش بگم دوستش دارم دلم خراب کنه,خراب کنه+

  یکی بیادبهش بگه عاشقشم این وسط ثواب کنه,ثواب کنه+

  بخدادله من پرازدرده دله,درده دله+
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  یعنی میشه اون بیادوبه دلم بله بگه,بله بگه+

سامیار رو  - سیدنگاه خیره  روی خودم حس کردم رلبم تاالپ تاالپ ب اینجااهنگ که ر

بهم می کوفت خدایااین بشددرچراهمچین نگام میکنه ودوباره صدددای خواننده بود که 

 توزوشم می پیچید

  یعنی میشه اون بیادوبهش بگم جونه دلم+

  ازین رابطه بخداخونه دلم+

  همه میگن این دیوونه رویای منه+

  بهشون بگواین دیوونه دنیای منه+

شتبا - سامیاربرق میزد نگاهش خاص وعجیب بود خیلی عجیب,     ا شمای  ه نمیکردم چ

 زگ زده بودیم توچشمای هم دیگه وخواننده غوغامیکرد

 هرکاری میکنم دگ من رودلش زوم نمیشه+

  می خوام بهش بگم ک من عاشقشم ولی روم نمیشه+

  یه عمریه دیوونه ی دگ آسمونیشم+

  بهش بگیدازه زله من باغبونشم+

  زوشه ای تنهایی هم زبونه دلمیه +

  خب چیکارش کنم خب جوونه دلم+

 این که میگی منونمیخوای خرف زوریه+

 ,ازه بری سهم دلم همیشه سوت وکوریه +یعنی میشه اون بیادوبهش بگم جون دلم+

  ازین رابطه بخدا خونه دلم+

 ��منههمه میگن این دیوونه رویای من +بهشون بگو این دیوونه دنیییییییییای +

دوباره صدددای سددوت وجیغ هابلندشددد ومن دررویایه دخترونه ام غرق شددده بودم  

چشدمهای افسدونگرسدامیار توان ازمن زرفته بود ردرت دسدت زدن روهم نداشدتم      

شم        ست چ سامیارهم دلش نمیخوا شگلش انگار شمهای خو همونطور زگ زده بودم توچ

برایه یه لحظه احسدداس    ازمن برداره که همونطورمثل خودم زگ زده بود توچشددمهام    
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کردم توچشمهاش یک عالمه حرفه, این چه حسی بود که داشت به سرم میومد؟یعنی     

 من عاشق شدم؟عاشق کی؟سامیار؟وای خدایااین امکان نداره

همینطورداشددتم توذهنم باخودم کلنجارمیرفتم که باصدددای پسددری جوون به خودم 

سرلبخندی به روی من پاشیدو    اومدم سامیاروپسرباهم دست دادن وتوبغل هم رفتن پ   

  زفت:سالم زن داداش.خیلی خوشحالم کردین ک افتخاردادین واومدین

 آبتین دلساجان همسربنده��سامیار وسط حرفش پریدوزفت:دلساجان آبتین

تواون لحظه دلم میخواسددت غش کنم چقدرشددیرین بود که سددامیار من روبه عنوان 

یل آبتین                       ندزرمی تحو دادم وزفتم:خواهش,اجراتون        همسددرش معرفی میکردلبخ

  عااااولی بود خیلی دوست داشتم

  آبتین خودش روروی صندلی ولوکردوزفت:نظرلطفته

پسددرمودب وخوبی بود برعکس خواهرایکبیری وافاده ایش آرشددین هم ب جمعمون  

  اضافه شد وروی صندلی بغل دستی سامیارنشست

سرش لی        شم بکوبم فرق  شنه کف ست باپا صم زرفتدلم میخوا شربت روازروی  حر وان 

شید وبمن نگاه       شربت رونو شه خیلی اروم یکم از شت طوری که رژلبش پاک ن میزبردا

  کرد,پرسید:چقدرکم حرفی خانوم خانوما

له              فت:برعکس آرشددین توهنوزاین زلز یار ز بدم ک سدددام خواسددتم جوابش رو

  کوچولومنونشناختی همرویه تنه بازبونش حریفه

 :آرشین پوزخندی زد و زفت

  هم بااون زبونش تونسته راپتوبدزدهزحتما

ستش        سامیارد شربتش روتومغزش خوردکنم  ست اون لیوان  دختره لندهوردلم میخوا

شتباه       شمام زفت:ا ستم روزرفت وهمونطور که زگ زده بود توچ رودراز کردروی میزود

  می کنی نیاز ب راپ زنی نبود من ازاولش هم عاشق خانومم بودم

شید نزدیک   سیدم        خون زیرپوستم جو سامیار نمیتر سکته کنم ازه از بودازخوشحالی 

پامیشدم چنددست حسابی ررمی دادم.آرشین عصبی لیوان رو روی میزکوبیدو بدون      

 هیچ حرفی ازجاش بلندش
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دختره خیره سددرزبون دراز حقش بودسددامیارخوب    ��دورفت,دلم خنک شددده بود  

شه؟       ست زفته با سامیاررا شه  شه که  سوزوندش تودلم باخودم زفتم)یعنی می یعنی می

اون...(آهی کشددیدم ودوباره تودلم زفتم:)ای کاش که راسددت زفته باشدده(به هرحاگ 

ستم بااین          شحاگ بودم که نمی خوا شده بود وانقدرخو سامیار انقدر مهربون  شب  اون

صدای آبتین من روبخودم آورد:من وارعاازت معذرت میخوام     شبم روخراب کنم  افکار

  و اون همش همینطوریه سامیارمیدونهدلسا ازبرخوردآرشین ناراحت نش

  خودم روبی تفاوت نشون دادم وزفتم:نه آرشین که چیزی نگفت

آبتین پسرشوخوبامزه ای بودومدام سرب سرمنوسامیار میذاشت ازهمون برخورد اوگ       

ازش خوشم اومد مثل ایلیا بود ومن مثل داداشم تونستم خیلی زود درکنارش احساس 

سامیاره  سامی ازداداش هم بهم  راحتی کنم انگار م ازاین بابت دلخورنبود آخه آبتین و

شوخی کردیموخندیدیم       شب فهمیدم کمی دیگه  سته تربودن اینوهمون  نزدیکتروواب

تااینکه همه برای صددرف شددام به سدداختمون بزرگ ومجلل ته باغ رفتیم,باغ خیلی          

شرلی می انداخت همه چیز ع      ضاش من رویاد کارتون آن صفابود ف اولی بود رویایی وبا

سامیار خودش برام شام کشید ووادارم کرد تاذره آخرهمروبخورم طوری که بعدازشام     

 �� ازینکه انقدربه فکرم بودلذت میبردم��احساس سنگینی می کردم

شون     شام همه دوباره رفتیم داخل باغ,آبتین وزروهش رراربود آهنگه دوم صرف  بعداز

فت وصدای موسیقی بلندشد)آهنگ     رواجراکنن دوباره صدایه سوت ودست هابه هوار   

 (آرامش از بهنام صفوی بود

  چشات ارامشی داره که توچشمای هیشکی نیست+

  میدونم که توی رلبت بجزمن جای هیشکی نیست+

زوج های جوان درمحوطه خالی وسط باغ میدون ر*ق*ص درست کرده بودند ودست     

نه زیرنوای موسددی              قا عاشدد های  مه  بازمز نه هم  قی دردسدددت وسددرروی شددو

سامیارهم بین          ست منو شون بود چقدردلم میخوا سرت نگام رو صیدندباح میر*ق*

ندشددد اومدسددمتم ودسددتش            یار ازجاش بل که سددام نابودیم توهمین فکرابودم  او

 :روجلواوردوزفت



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

34 

 

 خانوم کوچولو افتخار یدور ر*ق*ص رومیدی؟-

ستش رو   * سته درخوا ربوگ آاااااااخ خدایاررررربونت برم که انقدرمهربونی*ازخداخوا

کردم ودست دردست سامیاروارد میدون ر*ق*ص شدیم سامیاردستش رودورکمرم         

ومن هم دسددتم رودورزردنش حلقه کردم وهمونطورکه زگ زده بودیم توچشددمای هم 

 آروم شروع کردیم به تکون خوردن

  چشات آرامشی داره که دورم میکنه ازغم+

  یه احساسی بهم میگه دارم عاشق میشم کم کم+

  ای آرومت بهم خوشبختی بخشیدیتوباچشم+

  خودت خوبی وخوبی روداری یادمنم میدی+

فشدداردسددت سددامیار دورکمرم هرلحظه بیشددترمیشددد ومن رومحکم تر بخودش   -

ستخونام روحس     شدن ا سبوندبایداعتراف کنم ازه درمورعیت دیگه ای بودم پودر میچ

که هیچ در         لذت بخش بود  قدربغلش برام  ظه اون ماتواون لح دی روحس میکردم ا

  نمیکردم

  توبالبخندشیرینت به من عشقو نشون دادی+

  تورویای توبودم که واسه من دست تکون دادی+

  ازبس توخوبی می خوام باشی توکل رویاهام+

  تاجون بگیرم باتو باشی امیدفرداهام+

شونم          - سرخوردو روی  سرم  شالم ازروی  سامیارتکیه دادم  سینه مردونه  سرم رو به 

ت سامیارازروی کمرم برداشته وتوی موهام فرورفت وکم کم سرش روهم    افتاد یه دس 

ید        های داغش روی زردنم می دو ید هرم نفس  هام فروکردو محکم بوکشدد توی مو

  زرزرفته بودم ودلم می خواست ساعت برای همیشه تواون لحظه متورف بشه

  چشات آرامشی داره که پایبند نگات میشم+

  کیش ومات میشمببین توبازی چشمات دوباره +

  بمون وزندزیم وبانگاهت آسمونی کن+

  بمون وعاشق من باش+
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  بمونومهربونی کن+

ارکالفه من روازخودش فاصددله کم وکمترشددد,اه لعنتی موسددیقی رطع شددد وسددامی-

سزابگم چیزی تا    ست به تموم دنیانا سیدنش نمونده بود اه  ب.و.جداکرد,دلم می خوا

ست         شیرینی فرورفته بودم دو سه  شد,توخل چرا االن بایداین اهنگ لعنتی تموم می

شتم ازش بیرون بیام اما...  سامیار ربوگ     ندا صرار کرداما  شترموندنمون ا ,آبتین برای بی

سکوت کرده بودیم         شدیم وحرکت کردیم هردو شین  سوارما نکرد بعدازخداحافظی 

کارمون            مدن اف یل بیرون او ظات شددیرین فکرمی کردیم وم به اون لح گارهردو ان

سر        شتیم  سکوت روندا ستن  شک ستم      و شماموب صندلی تکیه دادم وچ شتی  م روبه پ

سته         صدای بازوب شد  شین متورف  شید ک ما ووانمود کردم که خوابیدم زیادطوگ نک

صدانزد              شد پس چرامنو سامیارچراپیاده  شنیدم جلل الخالق  شین رو شدن درما

شدم وبوی           شد ودریک آن ازجاکنده  سمت من باز شماموبازکنم که در ستم چ خوا

یارمشددام   قدراین بغلش       عطرتلش سددام غل کرد,چ باره منوب یادو خدا م روپرکرد وای 

صدای موزیک فهمیدم          شدم کمی بعداز صرف  شمام من شتم ازبازکردن چ ست دا رودو

سامیار منو تو اتارم برد روی تختم        شدیم  سوریم وبعدازاونم داخل خونه  سان داخل ا

برای لحظه خوابوند شالم روازروی سرم برداشت ومانتوام روهم دراورد داغی لبهاش رو   

شونیم رو   شونیم حس کردم,برای اولین بار پی ضربان رلبم طوری   ب.و.ای روی پی سید 

سامیارهم فهمیده من بیدارم ولورفته ام     ساس کردم  سینه ام میکوبیدکه اح به دیواره 

شام رو باز   لحاف روروم انداخت وبرق روهم خاموش کرد وازاتاق بیرون رفت باالخره چ

ام کشیدم لبخندی روی لبهام جون زرفته بود واحساسه     کردم دستم روروی پیشونی  

عجیبوغریبی داشتم باید اعتراف کنم که اونشب یکی ازشیرین ترین شبهای زندزیم      

سامیار ومطمعن بودم اونم        شق  شده بودم عا شق  ست حدس میزنید من عا بود,آره در

ام نسبط بمن بی احساس نیست ترنگ راست می زفت,غرق دررویای دخترونه ام چش     

 روبستم تاباالخره خوابم برد

شیم ازخواب پریدم     صدای آالرم زو شم بیرون    ノ(^.^ )〉صبح با شیمواززیربال وزو

 :کشیدم وبدون نگاه کردن به صفحه زوشی جواب دادم
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  هان-

  ای خداتوادم نمیشی-

 ترنگ بود

 بناگ دیگه صبح کله سحرزنگ زدی که چی؟-

  نماوروربخیرسرکارخانوم لنگه ظهره بیدارشوبی-

 مگه ساعت چنده؟-

  خانوم خانوما12-

  خب که چی کارتوبگو-

  میخوایم بابچهابیایم وردم روتخم چشمهات بزاریم-

  بی حاگ زفتم:خب بفرماییدمزاحمای همیشگی

جام               ندی زدم از رات دیشدددب لبخ فا یاداوری ات با یدوزوشددی رورطع کرد, ند خ

سراغ یخچاگ در         صورتم ورفتم  شیدم تو شت اب پا شدم,چندم ش رو باز کردم  بلند

شواوردم بیرون وبالذت           شتم روکردم تو شتم وانگ صبحانه روازتوش بردا شکالت  و

 ((انگشتم رولیس زدمیک حالی میدادخخخخخش))شمایادنگیرینا

شون بازکردم        سیدن درروبرا سامیارخونه نبود,افتادم روی مبل تابچهار طبغ معموگ 

سرم وازم آب لمبو زرفتن بعدازکلی       شون ریختن  سه تای ماچوموس بازیو چلوندن و

شنه بودیم   سیب  4همه دیگه که عادتمون بود همووگ کردیم,هممنون ز تاپیتزابزرگ 

شگل زل         ست خو ستم روی نیم  ش سفارش دادم ون زمینی پفکی ب همراه مخلفاتش 

 بهیم,ترنگ زفت:بچها؟؟

 :هرسه تامون باهم جواب دادیم

 هوم؟؟

  فرتی,چیزی باباناسالمتی تابستونها,هیچ برنامه ای ندارین؟مسا-

 زفتم:من بامسافرت موافقم,حاالکجاباشه بهتره؟

تامون انگشددت های اشدداره مون روزذاشددتیم روی سددرمون وشددروع کردیم به  4هر

 فکرکردن,هرکس یه نظری می داد
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  آوینار:بریم کیش

  ساری:بریم اصفحان نه نه شیراز

 ....ترنگ:بریم کاشان یااااا

 :پریدم وسط حرفشون زفتم

  م بریم شماگمنکه میگ

 :هرسه تاشون یه جیغ کشیدن وبعددستامون روزدیم بهم وزفتیم

  همیییییییینه

یاربود ازه ربوگ نکنه چه             ناراحتیم فقط ازجانب سددام ها خیلی خوشددحاگ بودم وتن

عدازکلی شددوخی                            هامون رواوردن وخوردیم وب عدپیتزا بدمیخوردتوذورم کمی ب

صدرفتن کردن هرچقدرت   سروکله هم زدن بچهار شتربمونن ربوگ  وتو عارف کردم که بی

 نکردن وفقط ترنگ روپیش خودم نگه داشتم تاباهاش حرف بزنم

  ترنگ+

  خب بگومیشنوم-

  چشماموریزکردم وزفتم:بگوچیشده

 وادلساحالت خوبه؟،چیوچی شده؟؟-

 :زلویی صاف کردم ودوباره زفتم

اشددق همین ببین ترنگ معلومه توچته؟چراانقدرایلیا رواذیت میکنی؟شددماکه انقدرع

چرانمیزاری بیاد خواستگاری وهمه چیز تموم بشه؟دلیل رفتارات چیه؟خودتم میدونی 

حرف                                حاال نش بشددی  خو نوم  خا تر چه زود هر خواد ی م ته  ق عاشدد قدر چ یا  ل ی ا

 توچیه؟مشکلتوبمن بگو

سرش رو باال اورد تو چشماش اشک موج میزدرلبم اتیش زرفت رفتم نشستم کنارش      

 :وبغلش کردم

  ری؟نبینم غمتوترنگ؟چیشده خواه

 :اشکاش ازچشماش روزونه هاش سرازیرشدبادستم اشکش روپاک کردم وزفتم

 هیییییس زریه نکن اروم باش
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 :میون زریش زفت

 ...م...من...منم...ای..ایلیا رو دوست د..دارم عاشقشم ولی

نتونسددت حرفش رو ادامه بده وهق هقش ازسددرزرفت بیشددتربخودم چسددبوندمش  

 بچه نیستی اشکهات وپاک کن وحرفت روبزن وزفتم:ترنگم,اجی؟توکه

  توبغلم صاف نشست وزفت:دلسابابام

 بابات چی؟؟-

 میخواد شوهرم بده-

 وبلندزفتم:چیییییییییییییییییییییی؟O_oتاشد8چشمهام 

 :جواب داد

باور کن دلسا من اصالراضی نیستم بابام میگه ورتی که من بچه بودم رولم روبه عموم     

شده,بابامیگه کیاوش ازهرلحاف         داده ومیگن عقددخترع سته  سموناب سرعموتوآ موپ

ستم برام زحمت      ست ندارم توروش وای شبخت کنه,پدرمه دو خوبه ومیتونه من روخو

 کشیده امانمیتونم این ازدواجوربوگ کنم

بابهت نگاش میکردم,دهنم روبه سختی تکون دادم وزفتم:چی داری میگی ترنگ؟این  

کدوم دختری رواینطوری شوهرمیدن,اونم ورتی که  ررن پیشه االن70رولوررارهابرای 

سرش        شت اون دوران,اینم میدونی ایلیا هم ازهیچ لحاف کم نداره و شه,زذ ضی با نارا

  همش توکاروباره ومیتونه خوشبختت کنه

ضوع رو به     - سم مو شده نمیدونم باید چیکار کنم,میتر حق باتوعه امابابابدجورپاپیچم 

  ایلیا بگم

  ایلیاست بایدبدونه به هرحاگ این حق-

 تومیگی چیکارکنم دلسا؟-

بهتره به ایلیا بگی عزیزم صددددرصدددایلیا موضددوع روبابابا درمیون میزاره وبرای         -

نه ب                بازم نمیتو چت بشدده  پاپی که  قدرهم  پدرت هرچ نه  ردام میک گاری ا خواسددت

 .زورشوهرت بده بهترین راه همینه ایلیا ادم منطقیه

  ولی میترسم,نمیتونم بهش بگم-
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  خب بزارمن باایلیا صحبت میکنم-

به چشددام زگ زد نگرانی توچشدداش موج میزد لبخند مورد اطمینانی بروش پاشددیدم  

  وزفتم:نگران نباش بسپربمن,منوایلیا حلش میکنیم

پریدتوبغلموزفت:توبهترین خواهردنیایی ازخودم جداش کردم وزفتم:خیلی خب حاال       

سمجی ه  شم    خودت رولوس نکن,اییییش عجب ادم  ستی به هردری میزنی تازندادا

  بشی وباهم پقی زدیم زیر خنده

 چندمین بعدترنگ هم رفت,ذهنم حسابی درزیر ترنگ بود

عت روی دیوار        خت سددا تارم وولو شدددم روی ت یه ا عصددررونشددون می 6رفتم تو

یدم             نک زرفتم وپر یه دوش اب خ ندشدددم رفتم  نداشددت بل یده  فا یاگ  داد,فکروخ

شک  ست        بیرون,بدنم روباحوله خ ست  شوی کمدم یه د سیون مالیدم وازک کردم ولو

شیدم,وحوله روانداختم روی تخت ورفتم جلویه آیینه     شتم وپو لباس زیرآلبالویی بردا

شگلم میرفتم که یهو      صدره اندام خو شتم خودم روبالباس زیر دید میزدم ورربون  دا

ضعم یه لحظه        سروو شد,بادیدن  سامیار توچهارچوب در ظاهر شد و ماتش  دراتارم باز

بردوباچشدداش ازباالتاپایینم وازپایین تاباالتنه ام روچندبارورانداز کرد ودراخرزگ زد             

سمت حولم,زرفتم جلوم وجییییییییییییییییغ        شیدم ودوییدم  شام یهوجیغ ک توچ

  بنفش تری کشیدمبروووووووووووووبیییییییییییییییروووون

شت وباخنده بیرون رفت ت        شش زذا ستاش رو روی زو وآیینه خودم ونگاه سامیارد

 :کردم زونه هام سرخ شده بود بادندون لبم روززیدم وبه خودم لعنت فرستادم

بااین                           نه بود؟اونم  نت توآیی یدزد رت د خه االن و نه دلسدددا,ا تت ک خدالعن ای 

 سرووضع؟اوووف

یه تاب صددورتی که بندش دور زردنم حلقه میشددد وپشددتش تانصددفه بازبود همراه     

شونه هام         شلوارکش که تاباالی زانوه  شیدم ورو شوار ک س شیدم وموهام رو ام بودپو

رهاشددون کردوازاتاق بیرون رفتم,سددامیاررودیدم باباالتنه برهنه وفقط یه شددلوارک  

آدیداس طوسی تنش بود لم داده بود جلوی تی وی,باریافه حق به جانب رفتم جلوشو   
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س    ستادم وزفتم:هی بتویاد ندادن ورتی میخوای وارد اتاق ک ست ب کمروای شی  د ی می

 اوگ دربزنی؟

بایه حرکت           باپررویی تموم یکم خودشددوخم کردودسددتاش رودورکمرم حلقه کردو 

شدن به اتاق        شوندوجواب داد:ادم که براوارد  شیدوروی پاهاش ن سمت خودش ک منو

  زنش درنمیزنه

 زن؟این چی میگفت؟O_oچی؟

خواسددتم ازروی پاهاش بلندشددم که فشدداردسددتش دورکمرم محکمترشددد هر چقدر 

 :المیکردم تابلندبشم نشدنی بود توهمون حالت زفتمتق

  حاالولمممممممممممم کن��زنت؟خیاالت برت نداره ارا

  خندیدوزفت:ولت نمیییییکنم

 باتهدید انگشت اشارموزرفتم جلوچشماشوزفتم:ولم نمیکنی؟

  ہہہہہہہہباسرتقی جواب داد:ن

شده بود زرف   ستش که دورکمرم حلقه  تم که آخش درومد تویه حرکت چنان زازی ازد

سددریع ازروپاهاش بلند شدددم ودوییدم تواتارم ودراتاق روازتو رفل کردم،صدددای           

 سامیارروازبیرون می شنیدم:بیا بیرون

 بیابیرون وروجک بیابیرون کاریت ندارم-

مین بعدورتی صددداش نیومداروم دراتاق روباز      10جوابش روندادم وریز ریز خندیدم   

شیدم خدار   سرک ک شکرامن وامان بود پاورچین پاورچین رفتم تویه  کردم وازالی در و

سایلش رواماده           شتم و صدا دا سرو شتم ماکارونی بپزم خیلی بی  صمیم دا شپزخونه ت ا

 میکردم که دست سامیار دوباره دورکمرم رالب شد ومنوچرخوند سمت خودش

  باالخره زرفتمت زلزله-

نات ازف     ندو که زفتم:ببینم د هات      همونطورتوبغلش جیغ جیغ میکردم  با حاال والده؟

 چیکارکنم؟باید تنبیه بشی

  ریافم رومظلوم کردم وزفتم:هیچی ولم کن بزار به کارم برسم��ومرموزخندید

  زفت:خیلی خب حاال ریافتواونطورنکن که اصالبهت نمیاد
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 خندم زرفت,یه نگاه به محتویات ماکارونی انداخت وزفت:میخوای ماکارونی بپزی؟

  دادم که زفت:اوکی فهمیدم سرم روبه نشونه مثبت تکون

 زفتم:چیو؟؟

  زفت:بیاباهم یه مسابقه بزاریم

خاطراون                خب رراربود ب یدی, که نفهم مه  فت معلو یا ید:ازر ند که خ گاش کردم  زیج ن

یه اخالری دارم نمیتونم همینطوری ازکسددی           خه من  یه بشددی ا تت تنب کارزشدد

شپزی وهردومو     سابقه ا سابقه میدیم م ن ماکارونی میپزیم  بگذرموحاالمنوتو باهم یه م

باختم               بدی وازه من  جام  زه توباختی من تنبیهت میکنم وهرکاری که زفتموباید ان ا

 درخدمتتم ربوله؟

 باانگشتم نوک بینیمو خاروندم وزفتم:باوشه حاالولم کن

خندیدودستاش روازدور کمرم برداشت,پیش بند مخصوص اشپزیم روبستم ومشغوگ        

شپزی می     سامیارخیلی حرفه ای آ شاخ درمیاوردم اخه چطورخیلی   شدم, شتم  کرد دا

سبزو مرغ روآپزکرد وبعدمرغ روبا     صله رارچ ها روخوردکرد وتفت داد وبعدنخود باحو

سبز,فلفل دلمه ای,ربوپیازداغ       شده نخود شت چرخ  صله ریش ریش کردوهمراه زو حو

تفت داد ماکارونی روهم آبکش کردو موادروباهاش راطی کرد وزذاشددت تادم بیادیه            

بهم زدو خیلی ریلکس ازاشددپزخونه بیرون رفت لجم دراومده بود خودمم     چشددمک 

به                 گاهی  بازم,ن که ب نداشددتم  جام داده بودم ولی دوسددت  هاروان کار طابق این م

سددامیارانداختم غرق تلوزیون بودو فوتباگ تماشددامیکرد خیلی بااحتیاط دررابلمه           

کارو         ما خالی کردم تو نه داشددتیم رو فل توخو یه    روبرداشددتم وهرچی فل با نیش و

ازاشپزخونه خارج ورفتم تواتارم یه آهنگ شادزذاشتموکلی رردادم     ��لبخندشیطانی 

 تودلم به سامیار بدبخت میخندیدم خخخخخخخخش همچین موجود مهربونی ام من

عدازینکه خودم روتخلیه کردم رفتم بیرون ومیزشددام روچیدم وسددامیارروصدددا          ب

 زدم:بیاببینم چه زلی کاشتی شازده؟

ح  مت        تودلم  مدسدد که میو یدم همونطور  ند االعرووووسددی بودا داشددتم بهش میخ

 :آشپزخونه زفت
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 برای باختن اماده ای کوچولو؟

  پوزخندزدم:هه عمرا

 روی صندلی نشست وزفت:حاالکدوم رواوگ امتخان کنیم؟

  مث بچه کوچولوها پریدم هوا وزفتم:اوگ برای من برای من

شداری زفت وبه ماکا               شم((ک ش ش ش ش ش ش شت   سامیار))چ رونیم چنگاگ زد وزذا

تودهنش همونطور زگ زده بودم به دهنش انگار بزور داشددت رورت میداد بایه ریافه          

 کجوکوله زفت:اه اه این چیه پختی؟چراانقدرشوره؟

شام  شتم تودهنم ازمزه       4چ شه؟یه چنگاگ زدم وزذا شوره؟مگه می شدچییییییی؟ز تا

 ....بدشوری دوییدم سمت دستشویی و

شونیم)واااای        مگه ممکنه؟این چطو ستمومحکم زدم روپی شده کف د شور ری انقدر 

شت           ستم روم شه,د صدکارخود صددر سامیار آب زیرکاهه, سای احمق حتماکاراین  دل

کردم وباغضب ازدستشویی بیرون اومدم ورفتم اشپزخونه,سامیارمرموز میخندید,منم  

 :مرموزترازخودش لبخندزدم وزفتم

  بده ببینم خودت چه زلی کاشتی

یه رطره         خودش جلو نا و ما گالوتودهنش بردن ه گاگ زد چن کارونیش چن ما تر ازمن از 

مت               ید سدد بت اون بود دوی بارنو نا این ما یدن ه اشددک اززوشدده چشددمش چک

شت یه        شدم آخیییش دلم خنک شد چندمین بعدبرز شویی,ازخنده نقش زمین  ست د

بشددقاب پر ازماکارونیش برای خودش کشددید وخیلی ریلکس شددروع کرد به خوردن 

یه کرد االن چطوری داره اینومیخوره                          وااین   فت وتخل قه پیش ر که همین دو دی

کنجکاوشدددم ویه چنگاگ ازماکارونیش برداشددتم وخوردم,آتیش زرفتم تموم دهنم       

مل                            کا غذاش رو خورد؟ ی م طور داشدددت  چ ین  کردا ی م زز  زز  ندش  ت مزه  از

  خوردوزفت:توباختی

  تندبودبااعتراض زفتم:نخیر ازه غذی من شوربود غذای توام حسابی 

وروموازش برزردوندنوک بینیموکشددیدوزفت:اصددوالغذای تندرومیشدده خورد ومنم    

  غذاموخوردم ولی غذای شوررونمیشه خورد وتوام لب ب غذات نزدی پس من بردم
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محلش نکردم که زفت:رهری خانوم کوچولو؟رهرنکن من مهربونم چیزی ازت نمیخوام    

  ولی آشپزیت افتضاحه

  ا جواب دادم:بله به لطف توافتضاح شدهکروکرخندیدعین میرغضب ه

 چیزی که عوض داره زله نداره خانومی-

شم ولی          ضایع ب شترازاین  ستم بی ستم فهمیده نمیخوا دیگه جوابش روندادم میدون

سامیارجوووووووووونم توچیزی       شاد زفتم: شدو بانیش ز شن  یهویه جرره توذهنم رو

 نخواستی ولی من یه درخواسته کوچیک دارم

  زکردو زفت:ادم پرروبتو میگن,خیلی خب حاال بگو ببینمچشاشوری

 دوباره روم روازش برزردوندم وزفتم:اصال نمیخوام

  خیلی خب ببخشید حاالبگوخانوم خانوما-

 :دوباره نیشم بازشدوباذوق زفتم

 ��میشه بریم شماگ

 پرسید:شماگ

  اوهوم-

 چطوریک دفعه ای؟-

 همینطوری میشه بریم؟-

  اشهیکم نگام کردوزفت:ب

سددیدم سددامیارباچشددمهای ازحدره دراومده نگام  ب.و.ازذوق پریدم ومحکم لپشددو 

به                            یاوردم وزفتم:میشددده میزرو توجمع کنی؟من میخوام  به روی خودم ن میکرد

  بچهاخبربدم

شدو ظرف       سامیار هم بالبخندازجاش بلند سلی بود  سمت موبایلم که روی ع ودوییدم 

روز 2هاهماهنگ کردم رراربراین شددد هاروازروی میزجمع وتوماشددین زذاشددت,بابچ

دیگه به شددماگ بریم,ازخوشددحالی درپوسددت خودم نمی زنجیدم حتماکلی خوش         

 ��میگذشت,اون شب خیلی زود به رختخواب رفتم وخوابیدم

 روزبعد��2
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 تواین دوروز هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد,صبح باصدای سامیارچشمام روبازکردم

  بچهامیرسنتانیم ساعت دیگه 9دلسا,بیدارشوساعت-

چشماموبادستام مالیدمشون یه)باشه(زفتم بلندشدم ورفتم دستشویی,چندمشت اب        

سرد پاشیدم توصورتم تاپف چشام بخوابه,چمدونم روکه ازشب ربل اماده کرده بودم       

سرم    شیدم,همه چیزاماده بود,رفتم جلویه ایینه موهام روباالی  رواززیر تخت بیرون ک

سیم     بستم ویه رژکالباسی به لبام    مالیدم,شلوارکتان مشکی به همراه مانتوکوتاه کالبا

سانتی   5پوشیدم ویه شاگ کالباسی هم روی سرم انداختم کفش های خوشگل پاشنه       

ام روپام کردن وکوله پرازخوراکیم روبرداشتم وروی دوشم انداختم وچمدونم روکشون 

غاگ       یه لیوان پراب پرت نه  تاق بیرون اوردم رفتم توی اشددپزخو خوردم  کشددون ازا

یار             باسددام عد تاب زذاشددتم  له ام  مه پروپیمون نون پنیروزردو زرفتم وتوکو تالق ودو

 بخوریمشون

 حاضری؟-

شکی بایه تی            سلش م شده بود,یه ا صب چه جیگری  سامیاربود,واووووو الم صدایه 

شل دورزردنش            شکی ام خیلی  سپرت م شاگ ا شیده بود,یه  سی پو شرت جذب کالبا

شکی نایک,    سته بود باکتونی م شت    ب شده بود همونطور که نگاش میکردم انگ عالی 

 :اشارمو زوشه لبم زذاشتم وزفتم

 ��ببینم توچرالباستوبامن ست کردی؟

 یه نگاه به ظاهرم کرد وشونه هاش روباالانداخت

  من بالباس توست نکردم,اتفاری ست شده-

 

 

 )roman.ir1(شده است ساخته یک رماناین کتاب در سایت 

 

سش باخانومش        ضافه کرد:تازه مگه بده ادم لبا سامیاربعید بود ا شیطنتی که از بعدبا 

 ست باشه

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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تودلم همونطور داشددت کیلوکیلو رنداب میشددد ولی به روی خودم نیاوردم خواسددتم 

شد برای اطمینان خاطر یه دور  جوابش رو بدم که چمدون به دست ازساختمون خارج   

شدم,بچهاهمه جلوی در       ساختمون خارج  سی کردم واز دیگه همه جای خونه رو وار

 بودن

ساق * شاد ,ایلیا,اوینار,ےترنگ, شاد )نو   آبتین(ایلیابود صمیمی  خیلی ازرفیقای یکی نو

 خبر چرامن پس,بیان رراره اینام مگه,شددد پیداشددون کجا از واااااااااااااینا*وآرشددین

سه تامونگل ها ریختن روسرموودوباره کلی هموچلونیدم وبعد بابقیه سالم     ��شتم ندا

سرد اونم به زور دهن بی ریختش روبازکردو جواب      شین خیلی  سی کردم,ار واحوالپر

سگرمه هام           شه  شین برام زهرب سفررراره باوجود ار ستم این  سالمم رو داد,می دون

 توهم رفته بود,ترنگ زیرزوشم زفت:چیزشده؟

 ماشینه بریم3معنی خیر سرم روتکون دادم,وسایل هاروتوماشینا زذاشتیم ررار بودبه 

 منوسامیار باماشین سامی

  ترنگ,اوینار,ساری,ارشین,باماشین ترنگ

 ایلیا,نوشاد,ابتین هم باماشین ایلی

همگی سددوارشدددیم وراه افتادیم,حسددابی عصددبی بودم و دوسددت داشددتم برزردم   

 ل میشخونه,کاش این سفر یجوری کنس

 د,سامیار پرسید:چیزی شده دلسا؟

  کوتاجواب دادم:نه

 پس چرااخمات توهمه؟-

  چیزی نگفتم که دوباره زفت:باتوام,چراچیزی نمیگی

شین هم رراره باهامون       سمتش وجواب دادم:چرابمن نگفتی ار شتم  ضبا برز عین میرغ

 بیاد

 تبسمی کردوجواب داد:بخاطرارشین اینطور اخم کردی کوچولو؟

  منوندادی جواب-

 حاالمگه چیشده؟-
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چیشددده؟رفتارش روبامن نمیبینی؟انگار ارپ پدر طلب داره,دختره ازخود راضددی       -

 جواب سالمم روهم بزور داد

  ارشین دخترخوبیه,اخالرش همینطوریه-

حرصددم زرفت,دسددتام رومشددت کردم,دلم میخواسددت محکم بکوبمش توصددورت     

ن احساسمو,اخه حسادت توخون    سامیار,خیلی حسودیم شد)ازه دخترباشین میفهمی    

  جنس زن جریان داره(باحرص زفتم:ماشین ونگه دار

 برای چی؟-

  زفتم نگه دار میخوام باترنگ بیام-

  ماشین ترنگ پره-

 ارشین میتونه بیاد تواین ماشین ومن برم جاش-

سا,عین    شاردادو ازالی دندوناش غرید:بچه بازی روبزار کنار دل دوندوناش روروی هم ف

 دم بشین سرجات تاعصبی نشدمبچه ا

بغضددم زرفت دیگه چیزی نگفتم صددورتم روازش برزردوندم,ازکوله ام هنذفیری ام       

صندلی تکیه دادم دکمه پلی          شتی  سرم رو به پ صل کردم, شیم و رودراوردم وبه زو

خیلی صداش رو دوست   ️ روزدم وچشام روهم بستم صدایه ایمان توزوشم پیچید نوالو    

  داشتم

 ((اهنگ روانی))

 می بینم روت نشده بدجورشدی شرم زده+

  کیوفرستادی بگه عشقت بهم زده+

  بااونی که یه عمربودی پابندش تو زفتی اونومیخوای منم رفتم بااشک شوق+

رفیقت میگه فالنی نشددون کرده,تورومیگهاکی تورونشددونت کرده؟بهت زفته بودم        +

  هوایه خونه بی تو سرده خردادی من بعد عشقت واسم درده

شبوروز     + شرم وحیاروری کردی  میگفتم اذیتم نکن ولی توهی کردی ابرو رو خوردی 

جلوپنجرتون بودم منتظر که پرده بره کنار توبرزردی,پاره کردی منم پاره کردم همون 
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عکس تکیتو که خودم چاپش کردم اینجاسددت که این متنومیطلبه بگی*خاطراتوکه         

 هیچ عکساتم پاره کردم

شق   + سرده ع شاید یروزی برزرده اون    خونه بی تو سم درده تااالن منتظر بودم  ت وا

توروعقد خودش رسماکرده,خاطرات توان منو رسما... شاید نقدکنی بری بگی بی ادب    

بوده ولی من دلم یکم صددافوبی هدف بوده دوهزاریم االن جاخورد ورتایی ک پشددت     

 خطت بودم روخطت سارانبودارای ساالربودش

 هنذفیری اززوشم کشیده شد باتعجب چشام روبازکردمبه اینجای اهنگ که رسید,

  صدات کردم-

 هنذفیریم روازدستش کشیدم وزفتم:بدش بمن,چیه؟

 میگم چیزی برای خوردن داری؟؟-

پوووف زهی خیاگ باطل منوبگو فکرمیکردم االن میخواد بگه معذرت میخام,چه خوش  

ستن ازتوکوله ام یه لقمه     شکم پر دراوردم وزرفتم جلوش خیالم من,حقاکه این مردا 

ازدسددتم زرفت وشددروع کرد به خوردن,بدون هیچ حرف دیگه ای دوباره سددرم روبه 

پشددتی صددندلی تکیه دادم وکم کم خوابم برد,بانوازش دسددتی روی زونه ام چشددام 

 روبازکردم,سامیاربود

 پاشویکم هوابخور-

هن کرده  دستش روپس زدم وبدون هیچ حرفی ازماشین خارج شدم,بچهایه زیرانداز پ   

 وروش نشسته بودن وچای وکلوچه میخوردن رفتم نشستم کنار اوینار

  به به ابجی خوشخواب ما-

شم        شمک زداوینار زیرزو ستم وچ ایلیابود,خندیدم یه کلوچه ویه لیوان چایی داد د

 زفت:این دختره ارشین کیه دلسا؟

  پوزخندزدم وجواب دادم:ازدوستای ردیمی سامیاره

ی افاده ایه چندش,خودش که هیچی ولی داداشددش عجب تیکه ایییییش دختره خیل-

 ایه

 یه نیشگون ازپهلوش زرفتم وزفتم:بازتویه پسردیدی پاهات سست شد؟
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 آییییی نکبت دردم زرفت,مگه من دگ ندارم-

 خندیدم وزفتم:رربووووون دلت

یکم دیگه نشستیم ودوباره راه افتادیم,به تونل رسیدیم عاشق تونل بودم,شیشه های       

اشددین روتاته پایین دادم وسددرم روبیرون بردم وازته دگ جیغ زدم ماشددین ترنگ        م 

بامن جیغ                 مان  هاهم همز چه  کت میکردب یار حر ماشددین سددام غل  درسددت ب

 میکشیدن,خیلی حاااااگ میدادپیشنهادمیکنم یبارامتحان کنین خخخخش

  دستی منوبه عقب کشید,سامیاربود

 این چه کاریه؟-

 :وزفتمدستم روزیربغلم جمع کردم

 مگه چیه

شین بیرون      - سرت روازما ستی,این اداهاروازخودت دورکن, سا تودیگه بچه نی بفهم دل

 بردیوجیغ میکشی,همین که نزدم دوندونات خوردشه خودش کلیه

 اروم زیرلب زفتم:بدعنق,وحشی

  نشنیده میگیرم دلسا-

 گه چیزی نگفتمواااااااااااااااااچه زوشای تیزی داره این شونه هام روباالانداختم ودی

شماگ ابری بود      سیدیم هوای  سته کننده ر ساعت خ ست بارون  ��طی چند انگار میخوا

عاشددق بارون بودم,بابامیگه من تویه روز بارونی بدنیااومدم,شددایدهمین عالره ��بباره

یار                          م بای سدددا با لم  خا هر یالشددو بزرگ و یه در لو ج نه, بارو من ب  یده  شدددد

زکرد,ماشین هایکی پشت دیگری داخل   وایستادیم,سامیارچندبوق زدونگهبان درروبا  

شگل بود       شدیم ربالهم اینجااومده بودم خیلی خو شین هاپیاده  شدند,همگی ازما باغ 

یه باغ سددرسددبز وپراززل ویه ویالوسددط باغ ویالروبروی دریا وپشددت به جنگل ررار 

شت,منظرش عاولی بود باغ پربود ازدرخت های میوه  سبزی های معطر وزل های  �� دا

هرکدوم ازبچهایه ��و رز ویه استخربزرگ هم درست روبروی ویالررارداشتیاسو پیچک

شرویی     شنگ باغ تعریف میکردن,نگهبان جلو اومد و با خو ضای ر چیزی میگفتن وازف

سامیاردرروبازکردوهمگی        سامیار داد, سالم وحاگ کردوبعدکلیدهای ویالرو به  باهمه 
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یی ونارنجی بود فضدداش به   واردشدددیم,یه ویالشددیک ودوبلکس,تمام لوازم ویال طال    

اتاق خواب تک نفره 3روحیه شادابی میبخشید,اشپزخونه بزرزش یه زوشه پذیرایی و    

اتاق  3درطبقه پایین ررارداشددت که به ایلیا,نوشدداد,وابتین اختصدداص داده شددد,و       

گل                        2خواب  ن مو تا کیشدددون روسددده  ی که  ررارداشدددت  باال قه  ب ط فره در ن

لی بچهابه ارشین تعلق زرفت,واتاق بعدی  ها)ترنگ,ساری,اوینار(انتخاب کردن,اتاق بغ 

یار    به منوسددام ید        ��هم  بار بارون هم نم نم می فت و تاریکی میر به  غروب بودوهوا رو

شون         ستراحت به اتاق ها ضری همه برای ا سته بودیم وبعدازخوردن یه غذای حا خ

رفتن,سددامیارهم رفت تاچمدون هامون روبیاره,وارداتارمون شدددم,یه اتاق باسددت              

شت ویه میزتوالت هم      سفیدوررمزا  شه اتاق ررار دا شی,یه تخت بزرگ دونفره زو تی

کنارش یه کاناپه ررمزهم زوشدده دیگه اتاق بود,بایه درشددیشدده ای اتاق روبه بالکن              

بازمیشددد,درروبازکردم بوی خاک نم خورده ب مشددامم خورد هوای مرطوب و خنک     

صدای نم نم بارون ب    صدای موج دریا به همراه  سید خیلی  رویک جابلعیدم  زوش میر

 لذت بخش بود

شنوم بهم ارامش         صدای بارون روب شتم تا شتم دربالکن روباززذا دوباره به اتاق برز

میداد,مانتوم رودراوردم ویه زوشه پرت کردم یه نیم تاب استین حلقه ای ررمزاتیشی    

تنم بود,شددالم روهم برداشددتم,وکش موهام رو باز کردم,موهام دورم رهاشددددسددتی  

دم وروی تخت ولوشدم ولحاف روکشیدم روم وچشام روهم بستم,باصدای  البالش کشی

شد که           سنگین می شت  شام دا سامیاراومده داخل تازه چ شدن در فهمیدم  سته  بازوب

تخت تکون خورد,باالوپایین رفت وجسمی زیرپتوخزید,عین جن زده هاسیش نشستم      

 :م کردوزفتتوجام وسامیاررو باباالتنه برهنه کنارم روی تخت دیدم,یکم نگا

 مگه جن دیدی؟؟

 :انگشت اشارموزرفتم جلوصورتشوزفتم

 کی بتوزفته بیای روی تخت من بخابی؟

 :خونسرد جواب داد

 تخت تونه تخت ما,بعدشم میخوام کنار زنم بخوابم اشکالش کجاست؟
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شو چپ چپی نگاش       شید افتادم کنار سمت خودش ک ستش رودورکمرم زرفت ومنو د

 :وزفتم کردم ودوباره نشستم سرجام

  چی میگی تو؟خیاالت برت نداره زنم زنم حاالم برویجادیگه بخواب من خستم

 خانوم خانوما اینجایه تخت بیشتر نداره میبینی که-

 ....بادستم به کاناپه اشاره کردم وزفتم:میتونی بری روکاناپه بخوا

ستاش رودوطرفم       شدم دوتاد ستش روی تخت پرت  شده بود که باد هنوزحرفم تموم ن

سامیارحقله کردم     سارکرد ح ستام رودورزردن  شقم کنارهم,د سرش   ,بارون منوع ,

روباالاوردو زفت:دوسددتت دارم دلسددا,میخوام اعتراف کنم که دوسددتت دارم,بامن         

 بمون,دنیارو ب پاهات میریزم,هستی؟

یارپیشددونیم              چ ند زدم,سددام ته کردم ولبخ بازو بسدد بت  به معنی مث شددام رو 

سمت نیم تابم رفت,باتموم     ب.و.رو ستش  سیدوآباژور روی پاتختی روخاموش کردو د

عشددق وعالره ام خودم روبه دسددتای مرد زندزی ام سددپردم وبادنیای دخترونه ام          

 ....خداحافظی وپا به دنیای زنانگی زذاشتم

پیچیدچشددام روبازکردم روی تخت نشددسددتم کمی ب مغزم      درد عجیبی توی دلم

شبماچیکارکردیم,اون       سامیار,دی شاراوردم تامورعیتم روبجااوردم,آه خدای من من و ف

 حرفا

 دوستت دارم دلسا,میخوام اعتراف کنم که دوستت دارم,بامن باش+

تابم روازروی زمین          بام جون زرفت خم شدددم ونیم  نده روی ل یاداوری حرفاش خ از

عت        بردا  یدم,سدددا پوشدد تم و گاه               5:30شدد ن برم  به دورو بود, بح  قه صدد ی ر د

کردم,سامیارنبود,یعنی کجارفته این ورت صبح؟به سختی ازجام بلندشدم,دردبیشتر       

توی دلم پیچیدآخخخخش خدایااین چه دردیه در رو آروم بازکردم وازالی دربه بیرون        

شدم,همینطور       سی نبود پاورچین پاورچین ازاتاق خارج  شیدم ک شتم اروم  سرک ک دا

شکی        شین خورد جلورفتم ویوا شمم به درنیمه بازاتاق آر شتم که چ اروم ردم برمیدا

یامن درسددت                 خدا نه, نه  نه روبروم خشددکم زد, یدن صددح باد یدزدم  تارود خل ا دا

شین هم روی           سته بودوآر ش سامیار روی تخت ن شق منه؟ میبینم؟کورم کن,اون ع
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ش هم روی زردنش,ریافه  پاهاش یه دسددتش توی موهای سددامیار بودودسددت دیگه ا

سریع به       شتم نه,خیلی  سامیار روخوب نمیدیدم پس افتاده بودم,نه دیگه طارت ندا

 ...اتارم برزشتم وبارونی ام روپوشیدم وبی سروصدا ازویال خارج شدم

سددرم به دوران افتاده بودو اشددک بی ورفه ازچشددام میچکید توی زرگ ومیش هوا      

ید       به زوش می رسدد باد  هاصدددای زوزه  ردم        تن تاده  رات اف فا نگ ازات ومن زیج وم

مل                             ثل دگ من,چطور میتونسددتم تح ته وابری بود م یداشددتم,اسددمون زرف برم

کنم؟چطور؟سددامیار ازمن سددوت اسددتفاده کردو درعین ناباوری خ*ی*ا*ن*ت,چطور 

قدیم کردم       به اون ت باتموم عشددقم خودم رو تونسددتم فریبش روبخورم؟چطور؟من 

 ....امااون

 اااااایاآه خدااااااااااا

انقدرردم زدم تابه ساحل رسیدم,دریا طوفانی بودوبارون می بارید,موج های سرزشته      

واسددیر دریا ماننددختری خشددمگین که موهای بافته اش رارها کرده اسددت به جلوی 

شیدم,زانوزدم روی       سته وپر التهاب پاهایم را عقب می ک سیدند ومن خ پاهایم می ر

 یدمساحل وزار زدم,وبه حاگ خودم بار

شددالم ازروی سددرم افتاد,بادموهام روبه بازی زرفت بارش بارون هرلحظه شدددت می  

زرفت وموج هایکی پس ازدیگری طوری که انگارمسددابقه زذاشددته اند به سدداحل             

زی                              ند ین ز گه ا ی برم د یا  مت در ندشددددم سددد ل ب جام  ند,از ید یرسددد م

تنهاعشددقم  نامردی رونمیخاسددتم,خ*ی*ا*ن*ت,خ*ی*ا*ن*ت,خ*ی*ا*ن*ت,من  

باچشمهای خودم دیده بودم,کاش کورمیشدم,کاش,انقدراشک ریخته بودم که دیگه رو

بدنم نفوذ کرده           به تموم  باس  بارون اززیرل نداشددتم وتلوتلومیخوردم, کت  توان حر

بود,چشددام روبه سددیاهی میرفت وتارمیدیدم روی زمین افتادم ودیگه هیچ چیزی           

 ...نفهمیدم,هیچ چیز

سرم زن      سختی بازکردم, شام روبه  سته      چ شام روبازوب شام تار,دوباره چ گ بودوچ

کردم,چشمم به رطره های کوچیکی افتاد که ازلوله باریک سرمی خوردندودستی زرم    

 دستم روفشارداد:باالخره بهوش اومدی عزیزم؟
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مغزم روبکار انداختم همه چیز مثل یه فیلم ازجلو چشددام ردشددد,دسددتم روباغضددب 

شیدموروم رو ازش برز    ستاش بیرون ک شده      ازتود شنیدم:توچت  صداش رو ردوندم و

 خانومم؟

 هه,خانومم,یه مدت باشنیدن این کلمه ازدهن سامیار لذت میبردم ولی حاالمتنفربودم

  بروبیرون-

 چهره اش رو نمیدیدم حتماکلی تعجب کرده بود,صدام کرد:دلسا؟

 :ایندفه باصدای بلندتری زفتم

  بروبیروووون

سریع ازاتاق خ  سرم ونگران حالم   دیگه چیزی نگفت وخیلی  شد بچهاهمه ریختن  ارج 

بودن,یک ساعت بعدمرخص شدم وبه ویال برزشتیم,سامیارپیداش نبود همون بهترکه      

ست لباس       سم روبایه د شتم ببینمش,باکمک ترنگ به اتارم رفتم ولبا ست ندا نبود دو

یدونشددسددت          نگ پتوروروم کشدد یدم تر خت درازکشدد راحتی عوض کردم وروی ت

ستم روزرفت,  شمم چکید زونه ام رو     کنارم,د شه چ شک اززو سیدو   ب.و.یه رطره ا

 زفت:زریه نکن عزیزم,برام تعریف کن ببینم چه اتفاری افتاده

ستم رو دورکمرش حلقه کردم وتوبغلش       شید د شیدم وترنگ بغلم دراز ک ستش روک د

سابی تعجب کرده     شک ریختم وهمه چیز رومو به موبراش تعریف کردم,ترنگ ح کلی ا

 :ارومم کنهبودو سعی داشت 

 بسه,بسه عزیزم,زریه نکن,طارت دیدن اشکات رو ندارم

 وبعدباناباوری پرسید؟

 دلساتومطمعنی درست دیدی؟-

  باچشای خودم دیدم ترنگ ببین خواهرت چقدر سادست-

 باورم نمیشه ازسامیار بعیده,اخه چرا؟-

شب ه - م ازاون نمیدونم,نمیدونم,مگه من چیم ازاون دختره افاده ای کمتره,هنوز یک 

  ماجرانگذشت که سامیار اینکاروباهام کرد,نمیبخشمش,هیچ ورت نمیبخشمش

 هیییییس اروم باش,حاالمیخوای چیکارکنی؟-
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  طالق-

  ولی توعاشقشی-

رلبی که عاشددق سددامیار باشدده رو ازسددینم درش میارم نمیتونم خ*ی*ا*ن*تش   -

باربمن         یک  زه  یده بگیرم,ا ناد کاروم  نامردی رو بازهم این فاش   کرد  نه,هنوزم حر یک

سه          صبح بر شب به  شت  ستم داره اماحتی نذا شمه ترنگ,بهم اعتراف کرد که دو توزو

 من چطور میتونم عاشق همچین ادمی باشم؟

شناختم همچین     - سایی که من می ساتونباید خودت روببازی,روی باش دل اروم باش دل

  ادمی نبود

  حق باتوعه باید روی باشم-

 سیدب.و.لپم رو

  نه,من باهاتمدرستش همی-

یاازه ترنگ رونداشددتم چیکاربایدمیکردم,ترنگ                  بروش لبخندپاشددیدم,واییی خدا

 :همیشه وهمجامثل یه خواهردلسوز بامن بوده,ازجاش بلندشد

شگی        - سای همی سرحاگ مثل دل ستراحت کن وبعدش  خیلی خب من میرم,تویکم ا

  بیاپایین منتظرتم

سته کردم وتر     شه یباربازوب شام روبه معنی با ستم     چ شام روب شد,چ نگ ازاتاق خارج 

فکروخیاگ امونم روبریده بود,حسددابی بهم ریخته بودم,ولی نه من دلسددام بایدمحکم 

باشددم,باید زندزی کنم,اشددک های مزاحم روی زونه ام روپاک کردم پتوروروی سددرم  

 کشیدم چشام کم کم سنگین شد وخوابم برد

یه فانوس نفتی ردیمی بانور کم اینجاکجاست؟من اینجاچیکار میکنم؟صدای زوزه باد و

 روی شاخه یه درخت تاب می خورد

 سامیار؟عشقم؟کجایی؟-

 صدای زوزه باد بیشتر شد

 تو؟ت...تو؟اینجاچیکارمیکنی؟-

  ستم دلسا,سامیارماگ منهب.و.من؟هه من کا-



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

54 

 

باتموم ردرتم زدم زیر زوشددش وفانوس بیشددتر تاب خوردنورش زیادشددد چهرش        

  روواضح تر دیدم

  توبه شوهرمن چشم داریخفه شو-

نایی                فانوس چهره اشدد مک نور به ک یک  تار یک بودو  تار جا مه  ید ه تموم تنم میلرز

 سیدب.و.رودرکنارچهره ارشین دیدم,این این مرد محبوب من بود,زونه ارشین رو

  ساده,احمق,ساده,احمق,ساده احمق,این دخترتموم دنیای منه-

شو      ستا شد,نورفانوس روی د شون البالی هم   صداش توی مغزم اکومی شتا ن افتاد,انگ

شید وباخنده ازمن         شقم روک ست ع شین بالبخند پیروزمندانه ای د شده بود وار رفل 

دور شدند صدای خنده هاشون مغزم روازارمیداد دستام رودوطرف سرم زذاشتم واز        

 ته دلم فریاد زدم

  نهههههههههههه-

وهمه جاتاریک      بادشدددت زرفت وفانوس چندتاب محکم خوردو ازروی درخت افتاد        

 ...شد,تاریکی مطلق

 باوحشت ازخواب پریدم,روی تموم بدنم عرق سردنشسته بودورنگ بروم نمونده بود؟

  دلسا؟خوبی؟نترس خواب دیدی,بیااینوبخور-

به لیوان اب توی دستش نگاه کردم وباغضب پس زدم,سامیارجلوم نشست وزفت:ازمن 

 دلخوری؟

  شمسردجواب دادم:نه,فقط میخوام تنها با

 حالت بهتره؟-

  اوهوم-

 چیزه......میگم...چیزه-

 چی میخوای بگی؟-

 میگم...ععع میگم مشکلی نداری؟-

  وباچشماش به شکمم اشاره کرد،پوزخندزدم:نه

  دستش روجلواورد تادستم رو بگیره که دستم روکشیدم نذاشتم
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 میشه دلیل این رفتارات روبگی؟-

 .فقط میخوام تنهاباشم-

 بهازه بخاطر دیش-

 پریدم وسط حرفش

  هیچی نگو-

 ولی دلساتوخودت بهم این اجازه رودادی حاالچت شده؟-

مه چیز رو خراب           - ید توه با کاررومیکردی ن ید این با یدم,تون ظه نفهم من؟من اون لح

شیمون وروگ       سامیار پ شیمونم  شب پ کردی من ازمردها متنفرم وازاون کاراحمقانه دی

طوری بشه من تواولین فرصت درخواست طالق    وررارمون هنوز سرجاشه,ررار نبود این  

 میدم

 تواصال میفهمی چی میگی؟-

 اره میفهمم,خوبم میفهمم تو یه ادم پستی وازمن سوتاستفاده کردی ررار-

آخخخخش یه طرف صورتم به شدت سوخت دستم روجای سیلی سامیارزذاشتم وزگ        

  زدم توچشماش وزفتم:ازت متنفرم

 فکم روزرفت تودستاش

  ولم کنآیییییی -

شه بهتره دهنت      شگلت نارص ن صورت خو بی توجه ازالی دندوناش غرید:ازه میخوای 

که دیشددب بینمون پیش        فاری  ما...هرات روببندی,فکرمیکردم بزرگ شدددی دلسدداا

اومدتنهاتقصددیرمن نبود تواجازه اینکار روبمن دادی بس حاالعین بچه ادم بشددین        

سرت بیرون ک   شار یه   سرجات ودهنت روببند,فکرطالق رواز ستخونات روباف ن وزرنه ا

  دستم خورد میکنم

 :وبادست دیگه اش بازوم روفشار داد ازدرد نالیدم

 آخخخش
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ستش رودور بازوم کمترکردوادامه داد:طالرت          شارد شمم چکید,ف شه چ شک اززو ا

میدم اما به ورتش ورت پایان ررارداد,میخواسددتم برام خانومی کنی دلسددااما خودت          

 نخواستی

  تش روی تخت پرت شدموبایه هل دس

 :انگشت اشاره اش روزرفت سمتم وزفت

 متوجه حرفام شدی؟؟-

سرم روتکون بدم پوزخندی زدو ازتاق خارج       ستم  سیدم وفقط تون ستش ازش میتر را

 :شد هق هقم سرزرفت

 وحشی وحشی-

اشددک هام روباپشددت دسددتم پاک کردم ازجام بلندشدددم جلوی ایینه رفتم وخودم  

صور  شده بود ربل از هر چیزی   روتوش دیدزدم رنگ  شام زود تم به زردی میزد وزیرچ

شتم      سمت میزتوالت رفتم ویه رژ بنفش بردا یه دوش اب زرم زرفتم بیرون که اومدم 

شک        شد,موهام روخ شیدم چهره ام کمی بازتر شام هم مداد ک وبه لبام مالیدم وتوچ

بلوز استین دار  وشونه کشیدم وهمونطورباز دورم رهاکردم,حوله روازتنم دراوردم ویه   

ساپورت       سکی بود وخیلی هم بهم میومدبایه  شاد وجلوش طرح عرو که مدلش زله ز

کلفت مشکی پوشیدم,داشتم بااین کارها مثال خودم روزوگ میزدم ولی تموم ذهنم رو    

 سامیاروارشین بود

شدم وپایین رودید زدم,همه دور هم بودند می   ازاتاق خارج وازنرده های طبقه باالخم 

شون چقدر خوش        زفتند شبحال شد خو سودیم  شون ح ومی خندیدند,یه لحظه به هم

چه            ته بود,معلوم نبود  یه زوشدده نشددسدد کت  یارسددا بودن,بینشددون فقط سددام

شدم اولین نفری که منودید        سرازیر سمت پایین  شه,هه,خرامان خرامان ازپله ها مرز

 :نوشاد بود ازجاش بلندوسمتم اومدوروبه بچهازفت

  نارنجی تشریف اوردنبه ببینین خانوم نازک 

 :لبخندمصنوعی زدم وزفتم

 بازشروع کردی نوشاد؟
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 :دستم روزرفت وزفت

  من غلط بکنم

ومنودنباگ خودش سمت بقیه کشوند من بانوشاد خیلی راحت بودم ازبچگی بااونوایلیا    

  بزرگ شده بودم,همینطور که سمت بقیه میرفتیم چشمم به سامیارخورد

مچین عین میرغضباداره نگام میکنه؟نگاهش ازروی چهره واااااین چراررمز شده؟چراه

صش           شترحر شد,هان حاالفهمیدم منم برااینکه بی شاد رفل  ستای من ونو ام روی د

رودربیارم خودم رو بیشتر به نوشادچسبوندم نوشادبدبخت تعجب کرده بود ولی بروی 

  خودم نیاوردم ویه لبخندنخودی زدم,وباهم پیش بقیه نشستیم

 ی؟بهتری ابج-

  ایلیابود

  اوهوم-

  ساری:ورتی تنهاتنهامیری لب ساحل همینه دیه نفرین من دامنتوزرفت

 وکروکر زدزیر خنده,چپ چپ نگاش کردم وچیزی نگفتم

 ببینم مااومدیم اینجاهمش خونه باشیم؟-

  اویناربود

 آبتین:شماامرکن کجابریم بقیه با من

 :اوینارهم باعشوه وادا جواب داد

  ف دارینشمازیاد بمن لط

 من:اه اه بسه دیگه حالم روبهم زدین هی دگ میدن رلوه میگیرن

بچها زدندزیر خنده,خودمم داشتم میخندیدم که سنگینی نگاهی روحس کردم سمت    

  نگاه برزشتم سامیار سرش روپایین انداخت بهش توجه نکردم

 ایلیا:خب حاالکجابریم؟

  نکبت خانوم:بریم ساحل

  هوامیره ساحل که مابریم ترنگ:ارشین جان کی تواین

  نکبت خانوم:دلسامیره
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سردی خودم روحفظ کنم     سعی کردم خون واییییییی خدا دیگه نمیتونم تحملش کنم 

شاش کبوده تااون لحظه نگاش نکرده      سمتش وااااا این چرازیرچ شتم  خیلی عادی برز

 بودم,اصن بمن چهجواب دادم:عزیزم شاید من بخوام بمیرم شمام میخوای بمیری؟

  ویالباصدای شلیک خنده بچهارفت روهوا وارشین الگ مونی زرفت

سادهن به دهن نزار کم میاری زوش نمیدی      سام زفت که بادل صدبار آبتین:خواهرمن 

 که

 آوینار:حق باداداشته,راستی زیرچشات چیشده؟

  آرشین یه نگاه پرمعنی به سامیار انداخت وجواب داد:به درخوردم

  آوینار:اهان

  امیار مشکوک بود به روی خودم نیاوردمنگاهش به س

  ترنگ:من میگم بهتره باماشین هامون بریم وتوشهر یه زشت بزنیم بچها

  ایلیا:امر,امرشماست سرکارخانوم

که               هامون رفتیم  تاق  به ا مه موافقتشددون رواعالم کردن و  ید,ه ند نازخ با نگ هم  تر

 حاضربشیم

وهم مناسددب بیرون,داشددتم  سددراغ چمدونم رفتم,سدداپورتم خوب بود هم کلفت بود

 باخودم کلنجارمیرفتم که چی بپوشم

 این نه...اینم نه...اها...نه اینم نه-

 یهوچشمم به بارونی بلندمغزپسته ایم افتاد

  اهان همین خوبه,خوب شدباخودم اوردمش دستی به شدت دوربازوم حلقه شد-

  بنظرتون کی میتونست باشه بجزسامیار

  این بشروحشی بودوحشی

  یییییی,چته باز؟ولم کنآی-

 توچه غلطی داری میکنی؟-

 چی؟-

  باریکال خوب جلوی همه برادیگرون عشوه میریزی-
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 چشاش ررمزورگ زردنش متورم شده بودیاخدا این چشه

 :اب دهنم رورورت دادم وباتته پته زفتم

  م...منظ...منظورتو..نم...نمیفهمم-

شد       شن  سیاه ودوباره رو شام پرید وهمجا صورتم   برق از چ شدم یه طرف  نقش زمین 

 :ازسیلی محکمش زز زز میکرد عصبی خندید وزفت

به رومیگیری                       - یه پسددره غری هاان؟جلوی چشدددای من دسدددت  یدونی  که نم

 وخودتومیچسبونی بهش؟باچه جرعتی ها؟

 :بانفرت زگ زدم توچشاش وزفتم

  توچکاره حسنی؟بتومربوط نیست؟هرکاری که بخوام رومیکنم-

کردم,خاک توسددرت دلسددادودیقه نمیتونی جلو اون زبونتونگه     واییییی عجب غلطی 

 داری

سددمتم هجوم اورد وموهام روتودسددتش زرفت وازپشددت سددرمحکم کشددید.جیییغ   

 :کشیدم

  آخخخخخخخخش

لت خواسددت       - کاری د که هر چی زفتی؟من کی هسددتم؟من شددوهرتم,شددوهرت,

 رومیکنی؟ازین خبرانیست حاضربه کشتنت هستم ولی ازین خبرانیست

 م داشت ازجاش کندهموها

  میشد واشکام هم همینطوری روزونه هام میریختن:ولم کن,ولم کن لعنتی

اینبارمحکم ترموهام روکشددیدومنم بلندترجیغ کشددیدم,باپشددت دسددتش زدتوی         

  دهنم,مزه بدخون روتودهنم حس میکردم داد زد:خفه شو,فقط خفه شو

 :سرم روبه معنی باشع تکون دادم که دوباره زفت

سره یاهراحمق دیگه ببینمت     اینبارر سا اماازه باره دیگه دوروبراین پ وازت میگذرم دل

زنده نمیزارمت تاورتی که اسمت توشناسناممه ازین غلط کاریاخبرنیست,بس مواظب     

 رفتارت باش اینبارخطایی ازت ببینم میدونی که زنده نمیزارمت

 دادزد:فهمیدی؟
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 چشام روبستم,بلندترداد زد؟

 نشنیدم,فهمیدی؟-

 آره..آره..آره..فهمیدم حاالموهام رووگ کن-

ساژ دادم,یه      سرم روما ستم روالبالی موهام فروکردم و بایه حرکت موهام رو وگ کرد,د

 :دستماگ زرفت جلوم وزفت

  زوشه لبت روپاک کن وزود حاضرشو پایین منتظرتم-

  ازاتاق خارج شد

نه,الهی                      - تات بشددک فک کردی کی هسددتی,آخخخش الهی دسدد عوضددی,احمق,

  میری,زیرماشین بریب

 :یهودراتاق بازشد,سامیارسرش روداخل اوردوزفت

  نفرینات روبزار برابعد زودترحاضرشو-

ودرروبست..واااا همروشنید؟بدرک بهترکه شنید,حاالکه من خ*ی*ا*ن*تش روبروش 

نمیارم پیش خودش من روچی فرض کرده که حاالیه همچین رفتارزشتیم باهام میکنه   

شنا   سالمتی روان شترازهمه        نا شی خودش بی ست یه روانی وح شترنی سه امایه روانی بی

 نیازبه درمان داره

آخخخش ریشه موهام حسابی دردمیکرد,موهام روشلو وگ بستم ویه شاگ مشکی روی      

سرم انداختم وبارونی ام روپوشیدم,جای پنجه اش روی صورتم ررمزمونده بود وزوشه     

 لبم پاره شده بود

ورم چشام بخابه یکم کرم پودرزدم جای دستاش کمرنگ   صورتم روبااب سردشستم تا    

شه,تودلم همینطور       شخص ن شد وایندفه یه رژجیگری به لبام مالیدم تاپارزیش م تر

سرم درحاگ        سوخت و صورتم بدجورمی ستاش روی  سامیارمیکردم,جای د بدوبیراه بار

  انفجاربود

 کاش میتونستم بخوابم

 نیم زذاشتم وازاتاق خارج شدمزوشیم روازروی تخت برداشتم وتوی جیب بارو
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ماه اتفارات زیادی افتاد,آبتین وآوینار نامزد کردن وماه بعد عروسیشونه,ساری  2تواین 

ونوشددادهم تودوران رفارت سددرمیبرن وبه زودی نامزد میکنن,وحاالامشددب مراسددم 

 ازدواج یدونه خواهرم ترنگوبرادر عزیزم ایلیاست

ایلیا زفتم وایلیا خیلی زود بابابا درمیون       ورتی ازشددماگ برزشددتیم تموم ماجرا روبه    

زذاشت,وباکمک زیاد پدرخوبم ارای راستین)پدرترنگ(راضی شد واین دوعاشق بهم      

رسیدن,برای دوستام خیلی خوشحالم,همشون خوشن وبه عشقاشون رسیدن,وبرای           

خودم متاسددفم عاشددق مردی شدددم که خ*ی*ا*ن*تش روباچشددمهای خودم دیدم 

شب ک 2وتواین شه جنگید البد    ب.و.اماه هر صحنه لعنتی رودیدم,باتقدیرنمی س اون 

 ..برای من اینطور بد ررم خورده بود

باسدداری واوینار همراه ترنگ به ارایشددگاه اومدیم,به سددامیارپیام فرسددتادم وادرس  

صله           شگرخیلی باحو ستم وارای ش صندلی ن شگاه رودازم که بعدبیاد دنبالم,روی  ارای

شددد,بعدازدیزاین ناخنام به دسددتام نگاه کردم,خیلی   مشددغوگ مانیکور کردن ناخنام

خوشگل شده بودن,موهام روفر درشت کردویه مدگ ناز بازوبسته برام درست کرد ویه      

شم کلفت       شام روخط چ شت, دور چ سرم زذا تاج ظریف بانگینای بنفش یاروتی روی 

جونی کشید ویه سایه بنفش پشت چشام زدویه رژزونه بنفش ویه رژ جییییییییغ بادم  

 به لبام مالید

سم یه پیراهن دکلته بلند به رنگ بنفش        شیدم,لبا سم روهم پو شگر لبا به کمک ارای

شده بود       سنگ کاری  سینه اش  شیک می خورد,روی  یاروتی بود وروش یه کت کوتاه 

با  پایین حریر         2وروی کمرش  به  نت داده شددده بود,ازکمر  زل درشددت بنفش زی تا

شت,توایینه    شت دنباله دا شده بودم برای خودم,یه  بودوازپ خودم رودید زدم جیگری 

 پا سامیار کش شده بودم

سامون یه مدگ         ساری واوینار ولبا شده بودن,ارایش ومدگ مو شگل  بچهام خیلی خو

 بود,ترنگ هم عاولی شده بود

  زیرزوشش زفتم:بیچاره داداشم,نگرانشم

 واااچرا؟-
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 اخه چطوری طارت بیاره تامهمونی تموم بشه-

 :ی از بازوم زرفت وباصدای جیغ جیغوش زفتنیشگون ریز

 خفه شوووووووو

شتیم تاباالخره ایلیاوفیلم بردار      سرش زذا سرب  غش غش خندید و یکم دیگه بابچها

 واردسالن شدن وماخودمون روجمع وجورکردیم

شاد اومدن دنباگ        شد,یکم بعد آبتین ونو سالن خارج  سش روزرفت واز ست عرو ایلیاد

م,دیگه داشت حوصلم سر می رفت نه انگار ررارنبوداین شازده      اویناروساری اونام رفت 

تشریف بیاره,خودم باید دست بکارمیشدم,مانتوم روپوشیدم وازارایشگر تشکرکردم         

 وسمت خروجی رفتم

سرم روباالاوردم       صی فرورفتن همانا, شخ سالن روبازکردم,بازکردن درهمانا وتوبغل  در

,ب خودم اومدم تک اعضای صورتم رودید   نگام تونگاه سامیار زره خورد بانگاهش تک 

 وازتوبغلش بیرون اومدم وزفتم:چراانقدر دیرکردی؟

  نگاهش روازم زرفت وزفت:آرایشگاه بودم بیا

 دستم وکشید وراه افتاد انگار تازه داشتم میدیدمش

صاف وتا       صورتش  شونیش ریخته بود, شحالت روی پی زه موهای گ*خ*تش خیلی خو

اصالح شده بود,یه دست کت وشلوار مشکی که فیت تنش بود بایه بلوز یاروتی بنفش      

که خیلی به چهرش میومد پوشیده بودباکفش های ورنی مجلسی مشکی,لباس هامون   

 روباهم ست خریده بودیم

 تموم نشد خانوم کوچولو؟-

 :بخودم اومدم وزفتم

 چ...چی؟

  خوردی منو دختر-

 لسا تازواییییییییخاک توسرت د

 :ه متوجه شدم دوساعت عین زاو زگ زدم بهش پشت چشمی براش نازک کردم وزفتم

 اییش
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 :وسوارماشین شدم,بغلم پشت رگ نشست وبالودزی زفت

  اینجور که توبمن نگاه میکردی امشب بایدخیلی حواسم بخودم باشه

  وسرفه مسخره کرد

 اهم اهم

 اه اه تحوه-

  یش داشتی بانگاهت رورتم میدادیمثل اینکه یادت رفته تادودیقه پ-

نه اینکه ساگ تاساگ کسی نگات نمی کنه حاالیبارم من یه نگاه کوچولو بهت انداختم    -

  فکر کردی چه خبره خیاالت برت داشته

  از زبون که کم نمیاری خدای نکرده-

 عمرا-

 من تسلیم-

 :نوک زبونمو بیرون اوردم وزفتم

  بریم آتلیه که دیر شد بچها منتظرنچاره دیگه ای نداری,حاالم اتیش کن 

 :دنده روجابجا کردو زفت

 چشم خانوم خانوما

مابودن چندتا عکس تکی وچندتام              طولی نکشددید که رسددیدیم بچها همه منتظر 

 باسامیار عکس زرفتم

  دیگه کم کم داشتم ازدست عکاس کفری می شدم

  نش بزارینآراسامیار ازپشت دلسا خانوم روبغل کنین ولباتون رو روی زرد*

دلسا خانوم دستت رو روی سینه اراسامیار بزار شمام دستت رو روی کمرش بزار حاال       

 لباتون رو روی هم بزارین

 اوووووووف انگار ماعروسو دامادبودیم

ون باشددها خیلی اوجدگ ,چندتا ازین مدگ عکسددای مسددخره زرفتیم)ولی بین خودم

 شدن(یه عکس دست جمعی هم بابچها زرفتیم

 بعداز آتلیه همه بوق بوق کنان دنباگ ماشین عروس راهی باغ شدیم
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ستن وعارد       ش سو داماد توجایگاه عقد ن سیدیم,عرو خیابونا خلوت بودن وخیلی زود ر

 شروع کرد به خوندن خطبه

 ولی ویگانه بخشدرآغاز هیچ نبودوفقط نام خدا بود,تک وتنها *))

سجده افتادند,آدم تک وتنها     ستی درمقابلش به  وجودی آفرید به نام ادم که تمام ه

دربهشتی سبز به حرکت درامد وخود را غرق در نعمات بهشتی دید موجودی که تمام    

 ..فرشتگان درمقابلش سر به سجده می زذارند زاهی بهانه می اورد از پس تنهایی

دی رابه صددورت زوج خلق کرده وهرجفت دوشددادوش هم اومی دید که خداوند موجو

 ررار زرفته اند

 اوکسل شد

اوهرروز پرواز پروانه هاشدداپرک ها رادربین زلهای بهشددتی می دید که جفت جفت          

سر داده        شق  شق رامی دید که کنارهم نغمه ع شینند,رناری های عا برروی زلهامی ن

ایند,پرسددتوهارامی دید که درپی   اند,دوکبوتر رامی دید که درکنار هم به پرواز درمی 

 هم می چرخندومی ر*ق*صند

 اوهمه راباهم دیدو درکنار هم وبرای هم

وآهی از اعماق سددینه بیرون داد,خدابرایش همدمی فرسددتادازنیمه خود او,که او را از 

تنهایی هابیرون اورد که دلش رالرزاند وبابودنش ارامش پیداکرد,اوراهمراهی فرسددتاد  

شن     که درکش وروس  شود وخانه تاریک و وهم انگیز دلش را رو سیر  زندزی بااو هم م

  ..نماید وخدا عشق را در دگ ادم نهاد تابه معشوق خود عشق ورزی کند

 ((*وبه او آموخت یکی شدن را

 ...ایلیاوترنگ به عقد هم در اومدند ویکی شدن

نطور سددیدم وبراشددون اروزی خوشددبختی کردم,سددامیار هم همیو.ب.ترنگ وایلیا رو

کادوهامون روهم بهشددون دادیم,یه سددرویس سددت طالی سددفید برای ترنگ ویه         

 ...زنجیرطال هم برای ایلیا ازطرف منوسامیار

بعدازسیل تبریک ها وکادوهاصدای موزیک سرتاسر باغ روفرازرفت منوساری واوینار      

هرسدده ریختیم وسددط میدون ر*ق*ص وتاتونسددتیم رر دادیم غوغا کردیم خیلی      
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*صیدیم چندباری چشمم به سامیارخورد که باغضب نگام میکرد ولی به     خوشتل ر*ق 

سابی خودمون        شبم رو خراب کنم,بعد ازینکه ح شتم  ست ندا روی خودم نیاوردم دو

  روتخلیه کردیم وسط باغ روی صندلی دور یه میز زرد نشستیم

 ساری:دلسا؟

 هوم؟-

 دیدی سامیار چطور نگات میکرد؟-

  وااا نه-

 ست میگه منم دیدمش انگار عصبی بود,پوستت کندست دلساخخخشآوینار:ساری را

  پشت چشمی براش نازک کردم وزفتم:غلط کرده

 آوینار:خاک ب زور شوهرته غیرت داره

شب باس رگ غیرت           - شه,حاال یه ام شمها هرکی میخواد با سی دادا سالمتی عرو نا

 شازده زل کنه؟

ص       شه ا شته با شنگیش به غیرت   ساری:نمیفهمی دگ خره,مرد باید جذبه دا ن مردر

  خرکیشه خخخخش

  اه اه حالمو بهم زدی-

  آوینار:من که با ساری موارفم

  خب بابا-

 ساری:راستی امشب حواست بخودت باشه ور پریده

 چرا اونورت؟-

 اخه خیلی توحلقی شد-

 مرض-

  آوینار:ازمازفتن بوووود خواهرم ولی ساری راست میگها جیگرررر شدی

  جیگررررربودم عیزم-

 عیزمو مرض روتو کم کن چشم سفید-

 :غش غش خندیدم وازجام بلند شدم وزفتم
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  حوصلموسر بردین میرم پیش تری

سمتم جاخالی دادم       شتن وپرت کردن  سیب از ظرف میوه روی میز بردا نفری یدونه 

ودسددتاموزذاشددتم روزوشددمو زبونمو براشددون بیرون آوردم بعدم دوییدم رفتم پیش 

شغوگ حر  سط      ترنگ ایلیا م شیدم واوردمش و ست ترنگ وک ف زدن بارفقاش بود د

 دوتایی کلی ر*ق*صیدیم

شب به خوبی وخوشی سپری شد همه دنباگ ماشین ایلیاوترنگ دوباره بوق بوق کنان      

 رفتیم عروس کشون

 ...بعد از خداحافظی باعروسو داماد تنهاشون زذاشتیم وبه خونهامون برزشتیم

 ه اتارمخیلی خسته بودم یه راست رفتم توی

ستی        شد د سرم جدا کردم,موهام دورم رها  زیره های ریز موهام روباهزار بدبختی از

البالش کشددیدم توی ایینه خودم ودید زدم موی فر خیلی بهم میومد میخواسددتم یه 

 ��دوش اب خنک بگیرم خیلی میچسیبد

 زیپ پیراهنم رو بازکردم لباسم از تنم سر

  خوردو زیر پاهام افتاد

  پایین وباال رفت وبازشد وظاهرسامیار توی چهارچوب درنمایان شددستگیره در

 :جییییغ کشیدم

 بروبییییییرون

  اومد داخل ودر روپشت سرش بست

سددریع ملحفه رو ازروی تخت برداشددتم زرفتم جلوم وسددعی کردم خودم روباهاش      

  بپوشونم

 اومدو درست روبروم بافاصله کم وایستاد

 کشیدوشصتش رو روی لبم زذاشت دستش رونوازش زونه روی صورتم

دستش روپس زدم,بایه حرکت رفتم توبغلش بایه دستش کمرم روفشار دادو سرش رو     

 :توی زردنم فروکردزمزمه وارزفت

 توچقدرخوشگلی دختر
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  سعی کردم پس بزنمش خودمم داشتم یجوری میشدم

  نکن سامیار برواونور-

  دیگه طارت ندارم لعنتی-

  شدمهلم دادو روی تخت پرت 

 ام روباز کردمصبح باتابش نورخورشید ازپنجره چش

یاخدا چیشددده؟چرامن زیرکردم نمیتونم تکون بخورم دسددتای مردونه ای دورکمرم       

شده بود   شت             یه حلقه  شکمم بردا ستاش روازدور  سامیار زدم د ست  شت به د م

 :وچشاش روباز کرد

 صبح بخیرخانومم,چیشده؟

  :ملحفه رو دورم پیچیدم وزفتم

 تو...توتخت من چیکارمیکنی؟-

 :خندیدوزفت

 تخت تونه تخت ما

  ازاتارم بروبیرون,نمیخوام ببینمت-

 :روی تخت نشست وزفت

 دوباره چت شده؟

 ؟مادیشب چیکارکردیم-

  توزن منی دلسا زن من-

  داد زدم:خفه شووووو,تویه ادم خ*ی*ا*ن*تکاری من زن تونیستم

 تاشد4چشاش

 پرسید:خ*ی*ا*ن*ت؟تواز چی حرف میزنی؟

 بلندترجیغ کشیدم:بروبییییییییرون فقط

 :محکم زد توی دهنم که روی تخت پرت شدم خم شد روم وزفت

  باردیگه صداتوباالببری دندونات روخورد میکنم
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شدم        شکام  شت خفم میکرد بزور مانع از ریزش ا شده بودو دا بغض توی زلوم جمع 

 :ودستم روروی دهنم زذاشتم وباصدای خفه ای زفتم

 تنهام بزار

شید وبدون هیچ حرفی از اتاق        شت وپو شلوارش روازروی زمین بردا شد ازجاش بلند

 ...خارج شد

  دینگ دینگ

ر دادم,که صدددای آالرم زوشددیم  صدددای زنگ ایفون بود,بالش رو روی سددرم فشددا 

 :بلندشد,ازروی پاتختی برداشتم وزیرزوشم زذاشتم

  دلسا؟معلومه کجایی؟درروباز کن-

  وتماس رطع شد,ایلیابود خیرباشه,این چشه

سمت ایفون رفتم و         سنگین بود تلوتلومیخوردم, سابی  سرم ح شدم  بزور ازجام بلند

ردم,چندمین کوتاه سددروکله  دکمه روفشدداردادم ودربازشددد,درسدداختمون روهم بازک

 ایلیاپیدا شد خیلی آشفته وعصبی بنظر می رسید

 سالم،چیشده ایلیا؟چراانقدر پریشونی؟-

 :روی مبل شست ودوتا دستاش رودوطرف سرش زذاشت وزفت

 توچیکار کردی دلسا؟

 :منظورش رونمی فهمیدم پرسیدم

 توداری ازچی حرف میزنی؟

 سامیار ازدواج کردی؟فریادکشید:توچه غلطی کردی دلسا؟چرابا

  خ...ب..خب من سامیار رودوست داشتم اون شوهرمنه-

بمن دروغ نگو,ب برادرت دروغ نگو دلسددا,توهمه مارو بخاطر افکار مسددخرت بازیچه -

سقف بامردی زندزی میکنی که بهت   کرده,من همه چیز نامردیررارداری داری زیریک 

  رومیدونم

 :پایین انداختم وپرسیدمایییی ترنگ دهن لق هوووف,سرم رو

 ترنگ زفته؟
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  مهم نیست کی زفته مهم اینه توچرا انقدر سرخود تصمیم زرفتی-

  چیزیه که شده-

  چیو چیزیه که شده,پاشولباسهات روجمع کن باید بریم-

 کجا؟-

  زفتم بلندشو دیگه یک لحظه ام نمیزارم بااین مرد زیر یک سقف بمونی-

  این مردشوهرشه-

یارب     یه*و*سددروکلش              صددددای سدددام یه داده بود,این  به در ورودی تک که  ود 

 O_oازکجاپیداشد

 ایلیا پوزخند زدو زفت:وارعافکرکردی شوهرشی؟تویه ادم پست بیشترنیستی

  مرارب حرف زدنت باش ایلیا-

  دلساپاشو باید بریم-

  دلساهیجانمیاد-

  چرامیاد,من میگم واون میاد-

  من شوهرشم اون هیجاحق نداره باتوبیاد-

 :ایلیا سمت سامیار هجوم بردویه مشت توصورتش زد,فریادکشیدم

  ایلییییییییییییا

شتاش زرفت           سامیار روتوی م صورت ایلیا زد,ایلیا یقه  سامیار توی  شت بعدی رو م

 :ودادکشید

 حاشا به غیرتت,اسم خودت روزذاشتی مرد؟توشوهرخواهرمن نیستی نامرد عوضی

سامیار    صورتش کرد  شت دیگه نثار شد    ویه م هم همینکارو کردوایلیا روی زمین پرت 

وسددریع ازجاش بلندشدددودوباره سددمت سددامیار هجوم برد,سددامیارسددمت در هلش 

  دادوزفت:ازخونه من بروبیرون

  من بدون دلسا هیجانمیرم-

  یبارم بهت زفتم من شوهرشم واختیار دارش-

 :ایلیا یه مشت محکم دیگه توپهلوی سامیار زد و بلند تر داد کشید
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کردی  نامردی کردی,تویه لعنتی دگ تنهاخواهرم روشددکوندی وبهش    نامردی اماتوبهش  

بااون دختره عوضی آرشین,تویه ادم کثیفی چطور دلت اومد,هان؟د لعنتی چطور دلت   

اومد دلسددا دخترخاله مرحومته عوضددی به امانت خاله مرحومت رحم نکردی ودلش            

م چکیدتن مادرمم توی زور لرزید روشددکوندی باهررطره اشددکی که ازچشددم خواهر

  ومصوبش تویه نامردهستی

دیگه طارت نداشتم انگار ینفر باپتک به مغزم ضربه میزد دستام رو دوطرف زوش هام    

سه,دیگه         سههههههههههههههه,ب شیدم:ب شتم وازته دگ باتموم وجودم فریادک زذا

  نمیخوام چیزی بشنوم,تمومش کنید

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 سمت اتارم دوییدم ودر رواز داخل رفل کردم

صدای            شد,وبعد  شنیدم وچیزی حالیم نمی ضعیف می سامیار روخیلی  صدای ایلیا و

 ...درهاگ بود که باضربه محکمی بهم خورد,فهمیدم ایلیارفت

  همونجا پشت درنشستم وبه حاگ خودم زار زدم

  دوضربه به دراتاق خوردوصدای سامیار به زوشم رسید:دلسا

  جواب ندادم

  میشه درروبازکنی,میخوام باهات حرف بزنم-

 داد زدم:تنهام بزار لعنتی

  دلسا خواهش می کنم بزار برات توضیح بدم-

بت رو؟     - کاری اون شدد بدی کصددافط  های خودم   چیومیخوای توضددیح  باچشددم من 

ماه هرروز اون صددحنه لعنتی جلوچشددامه ومحونمیشدده تویه ادم عوضددی 2دیدمتون

هستی ازت متنفرم,من عاشقت شدم سامیار من عاشقت شدم اماتولیارت عشق پاک        

نداشددتی      گه                 2من رو مادی فه خون زرفتم واز درون سددوختم ودم نزدم ا ماه خ

 نمیتونم,نمیتونم تحملت کنم ازت بیزارم

  خواهش میکنم اینطور که توفکر میکنی نیست بزار برات توضیح بدم دلسا-

  اززندزیم برو بیرون فقط همین-

https://www.1roman.ir/
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 خواهش میکنم زود رضاو-

 :حرفش رو رطع کردم

  فقط اززندزیم بروبیرون-

شنیدم:حرف            ضعیف  صداش رو خیلی  سوخت  شدت میلرزید وهنجرم می صدام به 

 اخرته؟

  حرف اولو اخرمه-

 دای ردم هاش وبازوبسته شدن درهاگ نشنیدمدیگه صدایی جز ص

ست           شیدم وچندد ساده پو شدم یه لباس  شتم ازجام بلند تحمل اونجاموندن رو ندا

شدم          شین خودم  شدم بیخیاگ ما ساختمون خارج  شتم واز لباس توی چمدونم زذا

  وخودم رو به نزدیک ترین اژانس رسوندم

 کجاتشریف میبرید خانوم؟-

  فرودزاه-

  چشم سوارشید-

شهرروادمهاش         شدم,باید میرفتم,باید ازاین  سوار شتم و صندوق عقب زذا چمدون رو

 ..دور میشدم,باید همه عزیزانم رواینجا میذاشتم وبرای مدتی میرفتم

  خداحافظ خانواده عزیزم

  خداحافظ شهرم

  وخداحافظ عشق خ*ی*ا*ن*تکارم

  نمیدونم چقدرزذشت که باصدای راننده بخودم اومدم

  یمخانوم رسید-

  حساب کردم وازماشین پیاده شدم,ویه بلیط بااولین پرواز به مقصد کیش زرفتم

  زوشیم رواز کیفم بیرون اوردم وباشماره موردنظرم تماس زرفتم

  الو+

  سالم+

  سالم,بفرمایید+
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  دلسام+

کمی تامل کردویهو جیغ کشددید زوشددیو اززوشددم فاصددله دادم ودوباره زیرزوشددم  

  زذاشتم

  تر,کرشدمچه خبرته دخ+

 وایییییییییییی دلسا تووویی؛چه عجب باو,خوبی؟؟؟؟+

 حالو احواگ روبزار برای بعد که حسابی داغونم کجایی؟+

  چیشده عزیزم؟من کیشم,خونه+

 مهمون نمیخوای؟+

وایییییی جدی میگی؟میشدده مهمون توباشددیو نخوام؟ردمت روچشددمااااام,حاالکی +

 میای؟

  تایک ساعت دیگه پرواز دارم+

  اولیییییه دختر,رسیدی بزنگ بیام دنبالتع+

  نمیخواد ادرس بده خودم میام+

  عه خودت رولوس نکن,زفتم خبرم کن+

  اوکی,فعال+

  فعال عزیزم,منتظرتم+

زوشددیورطع وتوی کیفم پرت کردم,تقریبا یک سدداعت بعد باصدددای خانومی که توی 

مدونم روتح           باررفتم وچ مت  ندشدددم ورسدد جام بل یل  سددالن پیج میشددد از و

شهرم وخونواده ام خداحافظی کردم,بغض       شدم وبرای اخرین باربا سوارهواپیما  دادم,و

شدت درد میکرد یه رطره      شت,رلبم به  صد خفه کردنم رودا عجیبی توی زلوم بودور

صندلی           شالم پاکش کردم وروی  شه  سرخوردو روی زونه ام افتاد,بازو شام  شک ازچ ا

 نشستم وهواپیما اوج زرفت

* * *  

 روتحویل زرفتم وبا تیاناز تماس زرفتم:جووووونز؟رسیدی؟چمدونم 

  اوهوم-

  مین دیگه اونجام10-
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  اوکی-

زوشددیم رورطع وخاموش کردم وتوی سددطل زباله فرودزاه انداختم وازسددالن خارج         

ستادم,هوای کیش فوق العاده زرم بود واز زرمای زیاد      شه ای منتظر تیاناز ای شدم,زو

  احساس تهوع داشت

 دتی؟؟دلسا خو-

  سمت صدابرزشتم,اوگ یکم نگاش کردم وبعدخودم روتوبغلش انداختم:خودمم-

  تیاناز محکم منوتوبغلش چلوندوبعدازینکه خوب ازم آب لمبو زرفت ولم کرد

 )oman.irr1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

  ماشاا...چقدرتغییرکردی,خوشگل ترشدی

  توام همینطور ناز-

تیاناز یکی از دوسددتای صددمیمی من وترنگ تودوران بچگی هامون بود وحاالسددالها )

ستقل بودوتنها زندزی میکرد,مادروپدرش به     شد که همدیگه روندیده بودیم,ناز م می

 (همراه خواهر کوچیکترش تینا خارج ازکشور ساکن بودن

سیرکلی باهم زپ          سمت خونه اش حرکت کرد,درطوگ م شدیم وتیاناز شین  سوارما

 زدیم تااینکه باالخره رسیدیم

مای               بان با  یه سدداختمون زی یا ررار داشددت  ناز روبروی در یا یک ت نه ویالیی شدد خو

سددفیدومشددکی منظرش ازبیرون عاولی بود,داخل خونه ام که حرف نداشددت یه ویال 

 کله اردکی بزرگ دوبلکس باست سرمه ای و

 چطوره؟؟-

  خوشگله-

 :لبخندی بروم پاشیدوزفت

  بیاتااتارت رونشونت بدم عزیزم

سرم روتکون دادم ودنباگ تیاناز راه افتادم,یه اتاق نورزیرودلبازبایه پنجره بزرگ روبه  

دریا روبهم نشون داد ازین بهترنمیشداتاق بزرگ وشیکی بود تموم وسایل داخلش از     
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بالشددت دمپایی راحتی و....همگی به رنگ عسددلی بودن واتاق        پرده,کاناپه روتختی   

  سرویس بهداشتی جدازونه داشت

 می پسندی؟-

  اوهوم عاولیه-

  میخوای اتاق های دیگه روهم ببین-

  نه همینجاخوبه-

 اوکی زلم,تنهات میزارم تایکم استراحت کنی بعدش مفصل باهم حرف میزنیم-

شد,منم ازجام بلندشدم پرده پنجره روکنارکشیدم     یه باشه زفتم وتیاناز ازاتاق خارج  

 .وبه دریا زگ زدم,دلم حسابی زرفته بود وتموم ذهنم درزیر سامیار بود

 من تواین شهرغریب چیکارمیکنم,یعنی االن سامیار کجاست؟اونم ب فکرمنه؟

باز کردم وزیرش      به حموم رفتم دوش اب سددرد رو کارروازخودم دور کردم و این اف

م که یکم سددرجاش اومد دوش روبسددتم وازحموم بیرون اومدم,یه تی وایسددتادم,حال

شرت صورتی باطرح عروسکی ویه شلوار راحتی مشکی پوشیدم,حالوحوصله خشک         

  کردن موهام رونداشتم وهمونطور تورختخواب رفتم وخیلی سریع خوابم برد

* * *  

بازکردم,وپرده          ید چشددام رو تاب تاق می  خل ا به دا یدم  خت    انوارطالیی خورشدد باالت

ساعت روی دیوار که تیک تاک       شمم یه نگاه به  شیدم تانور اذیتم نکنه ازالی چ روک

 (ظهربود,)خواب بسه دلسا پاشو11میکرد انداختم

شام رومالیدم        ستم وچ ش صدای وجدان مزاحم بود,توهرکاری دخالت میکرد,توجام ن

م وچندمشددت اب توی صددورت  wc دمپایی راحتی خرزوشددی هام روپام کردم رفتم   

 ...پاشیدم وازاتاق خارج شدم

 تیاناز روی مبل لم داده بودوتی وی تماشامیکرد بادیدنم زفت:سالم,بیدارشدی؟؟

  اوهوم,صبح بخیر-

  بیابریم صبحونه بخوریم-

 اومدسمتم دستم روکشیدمنوباخودش سمت اشپزخونه برد وروی صندلی نشوندم

  بزارکمکت کنم-
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 الزم نکرده,شمافقط بشین سرجات-

شغوگ خوردن        میزر ست وهردوم ش صندلی ن صله چیدوخودش هم روی  و خیلی باحو

 :شدیم,یکم خامه روی نونم مالیدم وپرسیدم

  تواینجا تنهاحوصلت سرنمیره ناز؟-

  ساله که تنها زندزی میکنم5نه من به تنهایی عادت کردم,-

 ازمادروپدرت چه خبر؟خوبن؟-

  اوهوم,خیلی اصرارمیکنن منم برم پیششون-

 اینجا تک وتنها که چی؟ موندی-

 فرهنگ اونور خیلی بافرهنگ ماایرانیافرق داره من نمیتونم اونجازندزی کنم-

  هنوزم حرفای ردیمی-

  وارعیتیه-

 خب چی کارامیکنی؟-

  یه جایی رواجاره کردم ویه مهد خصوصی بازکردمومشغولم-

  چه خوب,پس باالخره ب ارزوت رسیدی-

با - که خودم ر   3اوهوم,تقری له  هامشددغوگ کردم خیلی شددیرینن,راسددتی     سددا بابچ و

  توچیکارمیکنی؟یکم ازخودت بگو

  ازکجاش بگم,داستان زندزی من شنیدن نداره-

 منظورت رونمیفهمم-

  بیخیاگ-

  ساگ ربل نیستی5توچت شده دلسا؟تو دلسای

  داغونم ناز-

 :دستم روتودستش زرفت وفشار داد

  راحت باش دلسا بمن بگو-

 ینه ام کشیدم وزفتم:ازدواج کردمآهی.بلند ازاعماق س

 :چشاش رد یه نعلبکی زشادشدوپرسید
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 چی؟ایستگاموزرفتی؟-

  نه دیوونه-

حاالاین                            - ته؟ ندور نامردی دلسدددا چراخبرم نکردی؟چ جدی میگی یعنی؟خیلی 

 مردخوشبخت کی هست؟چراهمراهت نیست؟

  باو یکی یکی بپرس-

 :ریافش توهم رفت وزفت

 گفتی؟خب اوگ اینکه چرابمن چیزی ن-

  اونطور که فکر میکنی نیست-

  خب تعریف کن میشنوم-

نده          ناز کم مو یا به موبراش تعریف کردم,ت مه چیز رومو  زلوم روصددداف کردم وه

ندشددد              جاش بل بامزه شددده بود,یهواز یافش خیلی  یاره,ر جب شدداخ درب بودازتع

 اومدومنوتوبغلش کشیدوزدزیرزریه

ندازه کافی زرفته بود دیگ نمیت       به ا ناز روببینم,ازخودم      خودم دلم  یا ونسددتم زریه ت

 جداش کردم وزفتم:بسه دختر,چه خبرته؟مگه مردم اینطور زریه میکنی

 الهی بمیرم برات دلساخیلی اذیت شدی-

یه ام داغون          - کافی روح ندازه  به ا پاک کن خودم  کات روهم  حرفش رونزن اشدد

  هست,نمیخوای که بیشترناراحتم کنی

  :منوببخش زیاد احساساتی شدمباپشت دست اشکاش روپاک کردوزفت

 بروش لبخندپاشیدم وباناخون روی لیوان شیرضرب زرفتم که صدام زد:دلسا؟

 هوم-

  ب خونوادت هم نمیخوای بگی که اینجایی؟اونانگرانت میشن-

به مورعش خودم بهشددون           - باشددم  هاودورازهمشددون  مدتی روتن یه  ناز,میخوام  نه 

  رنگخبرمیدم,لطفاتوام ب کسی چیزی نگو حتی ت

  یکم نگام کردوزفت:حاالکه تواینطور میخوای چشم

  سیدم وزفتم:پاشومیزوجمع کنیمب.و.خم شدم روی میزولپش رو
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 باسرموافقت کرد وهردومیزروجمع وظرف هاروشستیم

 ✘سامیار✘

صمیم خودم رو زرفتم باید همه      شده رفع میکردم,من ت سوتتفاهم روهرجور باید این 

جایی نامردیاید بهش میفهموندم که عاشددقشددم وچیز روبه دلسدداتوضددیح میدادم,ب

هاش                بدخلقی  یل تموم  حاالدل ید, مه چیز رومیفهم ید ه با نداره,اون  ندزیمون  توز

یدم وتوی دلم زفتم:من وببخش         ماشددین کوب بامشددت روی فرمون  یدم, رومیفهم

  دلسا,ببخش که اذیت شدی

صله منتظرمو         سورپربودحو سان شدم.ا ساختمون  شین پیاده ووارد  شتم   ازما ندن روندا

ازپله هاباالودرورودی روبازکردم خونه توتاریکی مطلق فرورفته بود,یک آن دلشددوره         

 به دلم افتاد,برق هاگ رو روشن ودلساروصدازدم:دلسا؟دلسا؟کجایی؟

  اماجوابی نشنیدم,وفقط سکوت بودوسکوت

  زوشه به زوشه خونه روزشتم امانبود,دلسای من نبود

ندتایکی دوییدم تابه البی رسیدم وسمت اتارک نگهبان   سراسیمه ازپله هاسرازیروچ   

 رفتم:ارای وسوری؟

 جانم ارای دکتر؟مشکلی پیش اومده؟-

 عع چیزه...شماهمسرم-

شدن یه        ساختمون خارج  شون رو دیدم که از صردیروزای سط حرفم پریدوزفت:من ع و

  چمدون هم دستش بود

 :لبخندی بروم پاشیدو دوباره زفت

  ضبرودنبالش جوون

ستم روروی          دن ساس کردم,د سینه ام اح سه  شدیدی توی رف سرم چرخیددرد یا دور

  رلبم زذاشتم

 ارای دکتر حالتون خوبه؟زنگ بزنم اورژانس؟-

شدم,هرجاکه            شینم  سوارما ساختمون خارج و سرم روبه معنی خیر تکون دادم واز

 فکرش رو می کردم دنبالش زشتم امانبود,نبود
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ستی بر   - سای من توکجایی؟چطورتون سامیارت روتنهابزاری,د    دل ستی  ی؟چطورتون

 لعنتی توکجایی

شدیدی میبارید,خیابون هاخلوت بودن,باتموم ردرتم پداگ     شب بود بارون  نیمه های 

باید پیداش             باید پیداش میکردم  زاز روفشددارمی دادم وبی هدف رانندزی میکردم,

 دی دخترمیکردم,برای اولین باریه رطره اشک اززوشه چشمم چکید,توبامن چیکارکر

نورشدیدی چشمم رو آزار داد ب روبروم نگاه کردم ردرت هیچ نوع حرکت رونداشتم     

صدای               شتش  سید وپ شم میر صدای بوق ممتد ب زو شد و شتر می شتر و بی نور بی

ساجلوی           سیاهی رفت وچهره دل شام روب  ست,چ شک سکوت خیابون رو شتناکی  وح

 قی فرو رفتمچشمم نقش بست وخیلی سریع همجا تاریک شدومن ب خواب عمی

 ✘دلسا✘

 به شدت ازجام پریدم و ب دوروبرم نگاه کردم تموم بدنم ازعرق خیس شده بود

  خواب بود,خدایااین چه خواب وحشتناکی بود

یعنی اتفاری افتاده؟ازجام بلندشدددم وپنجره اتاق روبازکردم,نسددیم خنکی صددورتم  

یب بود ر   لبم بی ررار رونوازش داد,دلشددوره عجیبی توی دلم موج میزد خیلی عج

بودواروم نداشددت,حس میکردم اتفاق خیلی بدی افتاده,زگ زدم به اسددمون وزیر لب   

  زفتم:خدایا من سامیارم رو بتوسپردم,مراربش باش

شک هام اجازه باریدن      ستم پاهام رو توی بغلم جمع کردم وبه ا ش همونجازیر پنجره ن

 دادم

شام روبازکردم,هم   ساس کردم الی چ ونجا زیرپنجره روی زمین دردبدی توی کمرم اح

سی توی       شدم,ک سی به بدنم دادم وازجام بلندوازاتاق خارج  خوابم برده بود کش رو

شیدم,روی مبل         سرک شتم و شیرروازتوش بردا سراغ یخچاگ رفتم وپاکت  خونه نبود 

  نشستم ودستام رودوطرف سرم زذاشتم

بودم,دستگیره  فکرم درزیر خواب وحشتناکی بود که دیدم,حسابی اشفته وبهم ریخته 

درورودی هاگ پایین وباالرفت ودربازشددد,سددرم روبلند کردم وچهره خندون تیاناز           

 رودیدم
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  سالم خانوم خانوما-

 سالم,کجابودی؟-

 مهد-

  آهان,خسته نباشی-

 مسی تازه بیدارشدی؟-

 اوهوم-

 چته؟زرفته ای؟-

 نمیدونم,ذهنم مشغوله-

 بازم سامیار؟-

  احساس میکنم اتفاق بدی افتادهخواب بدی دیدم,نمیدونم چراهمش -

  به دلت بدراه نده,چیزی نیست-

  اوکی,بیابشین کارت دارم-

 شالش روازروی سرش برداشت ویه زوشه پرت کرد,وروبروی کولر روی مبل لم داد

  آخششششش,مردم اززرمااا,درخدمتم,بفرما-

 میخوام کمکم کنی-

  کیحتما,هرکاری ازدستم بربیاد دریغ نمیکنم,حاالچه کم-

نمیخوام این مدتی که اینجام مزاحم توباشددم,کمکم کن یه جای خوبی پیداواجاره          -

  کنم

  صاف نشست توی جاشو چپ چپ نگام کرد:فکرشم نکن

 ولی-

 پرید وسط حرفم

لت میخواد میتونی                               - که د رت  تاهرو یه ک میزنی  هاچ ولی بی ولی,این حرف 

  اینجابمونی,اینجاخونه خودته ازین حرفانزن دیگه

 ز,ناراحت نشونا-

  دلسالطفاپیشم بمون,تومزاحم نیستی,ازینکه پیشمی خیلی خوشحالم-
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  لبخندی بروش پاشیدم وزفتم:خیلی بهم لطف داری,جبران میکنم

  نیاز به جبران نیست,فقط حرف زوش کن باش-

 وهروهرو زدزیر خنده

  مرض چلغوز,حدارل کمک کن کارپیداکنم-

  فکراونجاش نباش,میای مهدپیش خودم-

 ازجام بلندشدم رفتم پیشش لپش روعین جاروبرری کردم تودهنم وانداختم بیرون

 اوماااااااااچچچچچ-

 اهههههههههههه چندش تونمیخواد ابراز عالره کنی,تف مالیم کردی-

 :غش غش خندیدم,پشت چشمی هم براش نازک کردم وزفتم

 بی لیارت

 ت؟یکم چپ چپ نگام کردو زد زیره خنده,پرسید:توزشنت نیس

 انگشت اشارموزوشه لبم زذاشتم وجواب دادم:فکر کنم هستم

 موافقی بریم بیرون غذابخوریم؟-

 اوهوم,ولی به یه شرط-

 چه شرطی-

  مهموووون من-

کمی فکرکردوبالودزی زفت:حاالکه رراره مهمون توباشددم نمیدونم چرا یهو ه*و*س        

 بستنی شکالتی خوشمزه کردم

 اوکی,چیز دگ میل نداری؟-

 مروز نهواسه ا-

 خیلی پررویی-

 به دلساجووونم رفتم-

  نمک نریز بیمزهمن رفتم حاضرشم-

 باعشه,برج زهرمار-

 خندیدم-
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  زودبیا-

 اوکی-

سمت اتارم رفتم,حالوحوصله آرایش نداشتم,یه مانتو کوتاه پاییزه خردلی باشلواره لی  

نشون  پوشیدم,موهام همرو باالی سرم جمع کردم خیلی بهم میومد چشام روکشیده     

می داد,شدداگ همرنگ مانتوم روروی سددرم انداختم وبرعکس همیشدده یه جفت کفش 

شدم,تیاناز بادیدنم اخمی      شتم وازاتاق خارج  سپرت پام کردم وکیف دستی ام روبردا ا

  کردو زفت:این چه ریافه ای دختر؟دور ازجون مثل میت شدی

  پوزخندزدم وزفتم:دلت زیادی خوشه عزیزم

 اون لبات بماگ,ریافت ازاین حالت بی روحی دربیادزودباش برو یچیز ب -

 بیخیاگ-

 دلساانقدر خودت رواذیت نکن-

  ولش بریم-

بام کردم                             ندمصددنوعی مهمون ل گام کرد توچشددداش نگرانی موج میزد,لبخ ن

 ��وزفتم:خوبم,برییییییم,مردم اززشنگی

 آهی کشید و زفت:بریم

 سیدمب.و.دستش رو زرفتم چگونه اش رو

 ارج شدیموباهم ازخونه خ

* * * 

ضاع ومورعیتم     شروع کردم,وخیلی زود خودم رو بااو ازفردای اون روز کارم روباتیاناز 

ها سددرزرم          بابچ ها خودم رو فت..روز مه چیز خیلی خوب پیش می ر ورف دادم وه

سی که      شب هارو توتنهایی خودم باتنهاعک ضی بودم و میکردم وازکارم فوق العاده را

 میریختمازسامیار همراهم داشتم اشک 

 ..روزهاخیلی عادی وعذاب اور یکی پس از دیگری سپری شدند

  سه ماه بعد

سه ماه زذشت,سه ماه روزها به سختی ازپی هم زذشتندوبرای من به اندازه سه ساگ        

 زجر آور زذشت,تواین مدت هیچ خبری ازسامیار وخونواده ام نداشتم
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 تموم این مدت تیاناز مثل یک خواهروارعی همراهم بود

 ثل همیشه فکرم درزیرسامیار بودم

 ودلم بی ررارش بود

 بی ررارنگاه زیراش,لبخندجذابش,اخمای خوشگلش و

آهی ازاعماق جانم کشیدم,یه رطره اشک اززوشه چشمم چکید مشتی توی سینه ام       

 زدم

د لعنتی توچته؟چرا انقدر بی رراری؟سه ماه زذشت واون نیومد,سه ماه زذشت واون     -

بس          پس  خواسدددت, ن یه ادم                    تورو کن اون  ن رراری  بی  قدر  ن تی ا ن ع ل کن 

خ*ی*ا*ن*تکاره...حتی نخواسددت بدونه کجایی حتی سددراغت رونگرفت ودنبالت          

 نیومد

شتم,دنباگ           شیم رواز ازروی میزتوالت بردا ستینم پاک کردم وزو شه آ شکم روبازو ا

شماره مورده نظرم زشتم تاپیداش کردم انگشتم روروی شماره ثابت نگه داشتم,یکم       

 زدم به شماره دودگ بودم ولی دلتنگ,باشماره تماس زرفتم زگ

 بوق صداش توی زوشی پیچید4بوق,3بوق,2بوق,1

  الو-

 حرف نزدم,دوباره صداش رونشنیدم

  الو-

  سالم-

 یکم مکث کردو یهوجیغ کشید:دلسسسسسسسا خودتی؟

  اوهوم-

  صداش همراه بابغض بود

 توکجایی؟کجایی دلسا؟لعنتی کجایی؟-

  ش ترنگاروم با-

 شروع کرد به زریه

 چطور اروم باشم؟دلساچطور تونستی بری؟-
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  باید میرفتم ترنگ-

  ولی توبارفتنت همه چیزوخراب کردی دلسا-

  واضح حرف بزن,نمیفهمم-

 دلسا؟-

 چیشده ترنگ؟-

  برزرد,خواهش می کنم برزرد,اینجاهمه چیز بهم ریخته فقط برزرد-

  داری نگرانم میکنی-

  هق هقش سرزرفت

  دیوونم کردی ترنگ بگو چی شده؟-

  بعداز رفت...نت-

 خب؟-

  سام...سامیار-

شیو رطع کردم       صداش کردم فقط زریه میکرد,زو ست حرفش رو ادامه بده  دیگه نتون

  سراسیمه ازاتاق خارج شدم

 تیاناز؟تیاناز؟؟؟؟-

 :سرش روازتوی اشپزخونه بیرون اورد وجواب داد

 جووونم؟-

  باید برم-

 کجا؟-

  ید برزردم تهرانبا-

 چیشده؟چرا انقدر آشفته ای؟-

  فقط میدونم اتفاق بدی افتاده,باید برزردم سریع یه بلیط بااولین پرواز برام جور کن-

  اوکی منم باهات میام,اروم باش-

  به اتارم برزشتم تالوازمم روجمع کنم

 چنددست لباس توی چمدونم پرت کردم,یک آن چشام سیاهی رفت
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 احساس کردم,سریع سمت دستشویی دوییدم وباالاوردمتحوع شدیدی 

... 

هوای تهران زرفته وابری بود,همراه ناز از فرودزاه خارج ویه ماشددین زرفتیم,ادرس         

خونه ایلیا رو به راننده دادم,سددرم رو به شددیشدده ماشددین تکیه دادم وچشددام روهم 

  میرفتندبستم,ذهنم حسابی مشغوگ بود هزار جورفکرجور واجور توی مغزم رژه 

 نمیدونم چقدر توفکر بودم که باصدای ناز به خودم اومدم

 دلسا؟خوابی؟-

 :چشام رو باز کردم وجواب دادم

  نه

  فکرمیکنم رسیدیم-

ازماشددین پیاده شدددم وهوای آزاد رو یکجا بلعیدم یه نگاه به سدداختمون انداختم           

 وجلورفتم,زنگ روفشار دادم:بله؟

  ترنگ بود

  دلسام-

  ودتی؟بیاباالدلساااااا خ-

سمتمون دویید ومن         شدیم,ترنگ  ساختمون  شد,همراه ناز وارد  درباتیک ارومی باز

روتوبغلش کشیدو زدزیرزریه,خودمم اشکم دراومده بودکمی توبغلش موندم و ازخودم 

  جداش کردم,اشکهام روپاک کردم وزفتم:بسه

 :ترنگ انگار که تازه متوجه وجودتیاناز شده بود باحیرت زفت

  .تیاناز,باورم نمیشهتی..

  وتوبغل هم فرورفتن,روی مبل نشستم بچهام بعداز ماچوموس بازی کنارم نشستند

  ترنگ:خوب شد ک برزشتی خیلی دلم برات تنگ شده بود

 زفتم:منم همینطور,ایلیا کجاست؟

 شرکت-

 بابا,چیستاجون حالشون چطوره؟-

  گ میشنآهی کشید و زفت:خوبن,حتما ازه بفهمن برزشتی کلی خوشحا



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

85 

 

دسددتام روزیربغلم جمع کردم به پشددتی مبل تکیه دادم وپرسددیدم:این مدت چیا         -

 زذشت؟

 :ترنگ زلوش روصاف کردوزفت

  اتفارات خیلی بدی افتاد

  ناز باعجله پرسید:چه اتفاراتی

سکته       سا باباجون ازناراحتی  سرش روپایین انداخت وجواب داد:بعد از رفتن دل ترنگ 

  یمارستان بستری بودکرد ومدت زیادی رو توب

 فورا پرسیدم:چییییییی؟

  نگران نشوحالش خوبه خداروشکر-

مدتی رو              پدرعزیزم  عث شدددم  با مد من  بدم او حت شددد,ازخودم  یالم را کمی خ

  دربستربیماری سپری کنه

 همجارو دنبالت زشتیم-

شکی های رانونی تااینکه ازطریق بلیطی ک زرفته بودی      ضافه کرد:حتی پز سف ا وباتأ

دیم ب کیش پرواز داشددتی,چندباری ایلیاوچیسددتاجون اومدن کیش ولی هربار فهمی

  بادست خالی برزشتن

 پوزخندزدم وزفتم:سامیار...اون کجاست؟

شتی ورفتی وهرجاکه فکرش   - سامیار اومداینجاوزفت که توزذا یک روز بعد ازرفتنت 

 ...روبکنی دنبالت زشت تااینکه

 ه چی ترنگ؟یه رطره اشک اززوشه چشمش چکید:تااینک

نصفه های شب بود زوشی ایلیا زنگ خورد متاسفانه بهش خبر دادن که الشه ماشین       -

سامیار روتوجاده کرج پیدا کردن,منوایلیاسریع خودمون روب اونجارسوندیم تصادف     

شتن            سوخته بود بعدازکلی ز سابی  شده وح شین ته دره پرتاب  شتناکی بود ما وح

سم ز   سط ماموران نیروی انتظامی ج سرش    تو سامیار روالبالی بوته هاپیداکردن, خمی 

 براثرضربه شدیدی باتکه سنگ بزرزی اسیب دیده وسه ماهه که توکماست
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ست داده بودم وهمونطور به ترنگ زگ زده بودم ناز   ماتم برده بود ردرت تکلمم رو ازد

چند بار پشت هم تکونم داد ازچهره هاشون مشخص بودن دارن صدام میزنن اماچیزی 

  یدم زوشهام ردرت شنیدن نداشت چشام کم کم تارو بسته شدننمیشن

 باسردی مایعی روی صورتم چشام روباز کردم

 تیاناز:خوبی دلسا؟؟

 :صدای ترنگ توی زوشم تکرارمیشد,فریاد زدم

  این حقیقت نداره,نه حقیقت نداره

  بادستام به صورتم چنگ زدم وبامشت ب سرم کوبیدم:نه نه این حقیقت نداره

  وتیاناز سعی داشتن ارومم کنن اماموفق نمیشدنفریاد زدم ولم کنین لعنتیا ترنگ

  ترنگ:اروم باش عزیزم اروم

  تیاناز:خواهش میکنم دلسا اروم باش

 بادست هردوشون روپس زدم

  برین اونور-

 :ازجام بلندشدم وروبه ترنگ زفتم

  منوببرپیشش

  باشه,اروم باش االن حاضرمیشم-

 ...ارستان حرکت کردیم وخیلی سریع رسیدیمطولی نکشیدسمت بیم

 ازماشین پیاده وسمت بیمارستان دوییدم

  دلساصبرکن-

 :صدای بچهارو میشنیدم امااعتنایی نکردم,سمت یکی ازپرستارهارفتم وپرسیدم

 اتاق ارای پارسا,سامیار پارسا کدومه؟-

 شما چه نسبطی باایشون دارید؟-

 دادم زدمهمسرشم,اتارش کدومه؟؟

  ترخانوم اینجابیمارستانه,ایشون ممنوع مالرات هستن آروم-

 انگشت اشارمو جلوصورتش زرفتم زگ زدم توچشاشپرسیدم کدومه؟؟
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 تیانازو ترنگ هم ب ما رسیدن

  ترنگ زفت:بامن بیادلسا

  خانوم محترم ارای پارساممنوع مالرات هستن یبارم ب این خانوم زفتم-

  میدونم,چندلحظه ازپشت شیشه فقط-

س  شک بی      پر شید,ا ستم روزرفت ومنو دنباگ خودش ک سر موافقت کرد وترنگ د تاربا

سم نیمه جان         شه اتاری دیدم,جلورفتم,ج شی شت  شام میچکید,خودم روپ ورفه ازچ

سامیار روبی هوش روی تخت دیدم,دلم هری پایین ریخت,مرد محبوب من روی تخت  

هم ریخته بود یه دست  خدایاکورم کن,این سامیار منه؟ظاهر همیشه آراسته اش حاال ب   

لباس ساده سفید تنش بود موهاوریش هاش حسابی بلندو پرپشت شده بودن ولبهاش 

صحنه اتیش        صل بود,رلبم بادیدن این  ستگاه بهش و شت,کلی دم ود رنگ کبودی دا

 :زرفت,دستم روروی شیشه کشیدم وازته دگ نالیدم

  سامییییار

تاریک بود.دسددتی ازپشددت  چشددام سددیاه شدددند چندبارپلک زدم,ولی همجا تاریک

 حصارم شد ودیگه چیزی نفهمیدم

* * *  

باریک       له  بازکردم,رطرات ریز سددرم خیلی اروم یکی پس از دیگری از لو چشددام رو

 ,سرمیخوردند

 :به دوروبرم نگاه کردم,ترنگ کنارم بود,لبخندی بروم پاشیدوزفت

 ؟ےترہب

 مورعیت ہتاز-

  م رو بجا اوردم وسریع زفتمسام...سامیار

  باناراحتی سرش روتکون دادوچیزی نگفت

سوزن سرم رو ازدستم کشیدم,سوزشی زیر پوستم احساس کردم وخون از توی رزم         

  بیرون جوشید

  دلسا چیکار کردی؟-
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ستار به همراه دکتر وارد         شم که پر ستم بلند ستم خوا ش اعتنایی نکردم روی تخت ن

 از تخت بلندشی؟؟ اتاق شدند,پرستار بااخم تصنعی زفت:کی بهت اجازه داد

  بی حاگ زفتم:میخوام برم

  دکترزفت:لج نکن خانوم خوشگله,باهات کار دارم

 پرستار جلواومد مچ دستم رو توی دستش زرفت ویه چسب کوچولو بهش زد

 :دکتر پرسید

  خانوم...عع

  رادمنش هستم,دلسا رادمنش-

 ین؟بله خانوم رادمنش این اواخر احساس,سرزیجه,تحوع ودگ درد نداشت-

 جواب دادم:سرزیجه وتحوع زیاد داشتم ولی دگ درد خیلی کم,چطور؟؟

شمش پایین وباالکردوچند مین    صورتش زرفت وعینکش رو روی چ برزه ای روجلوی 

 :کوتاه روبمن کردو لبخندملیحی زدو زفت

شون      شات ن ست بود ازمای تبریک میگم خانوم رادمنش,همونطور که حدس میزدم در

  ستینمیدن که شما بارداره

 ؟؟ےزیج ومنگ پرسیدم:چ

 امکان نداره,باورم نمیشد همونطور زگ زده بودم به دهن دکتر

 خانوم دکتر چندورتشه؟-

  صدای ترنگ بود

 سه ماهشه-

 وروبمن زفت:چطور متوجه نشدی مامان خوشگل؟

 ترنگ پریدوبغلم کرد:وااااییی باورم نمیشه دلسا,دارم زندایی میشم,تبریک میگم

شک بو  شدم,خیلی اروم ازاتاق خارج   هنوزم تو ستم جوابش رو بدم ازجام بلند دم,نتون

شدم صداشون رونمیشنیدم,سمت اتاق سامیار رفتم وپشت شیشه ایستادم,زگ زدم            

 به بدن نیمه جون مردم
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من حامله بودم وبچه سددامیار روتوی شددکمم داشددتم نمی دونسددتم ازین بابت باید    

  خوشحاگ باشم یاناراحت

 کشیدم چند رطره اشک از روی زونه ام سرخوردوپایین افتاد دستم رو روی شکمم

 نامردیخ*ی*ا*ن*ت,

  یک آن یاد خ*ی*ا*ن*تش افتادم وازهمه متنفرشدم

 ازخودم,ازسامیار,آرشین

 وحتی این بچه

شکم روپاک           ست ا شت د شدم باپ شتم,باید ازاونجا دور می طارت اونجاموندن روندا

 ارستان خارج شدمکردم سمت خروجی راه افتادم وازبیم

* * * 

سوزعجیبی            سردبود و سابی  شتم هواح سنگ فرش های خیابون ردم برمیدا روی 

 داشت

ساختمون      ستام روزیربغلم جمع کردم وزگ زدم ب  شنایی دیدم,د خودم رو درمحیط ا

شدم وحاالاینجام,جلو رفتم    سیرم ن روبروم,اونقدر غرق افکارم بودم که حتی متوجه م

سی توال    شدم,ک سوار       وواردالبی  شاردادم و سور روف سان بی نبود حتی نگهبان دکمه ا

ستم             سمت واحدمون رفتم,د شدم و ستاد,خارج  سور ازحرکت ای سان شدم کمی بعد ا

روتوی کیفم کردم,خداخدا میکردم که کلید همراهم باشه بعدازچندمین کوتاه زشتن   

  کلیدروپیداکردم وزیرلب زفتم:رربونت برم خدااااا

وندم ودر بازشددد,واردخونه شدددم درروبسددتم,دمی از اعماق کلیدرو توی رفل درچرخ

یه فیلم           جانم بیرون دادم وچشددام روبسددتم,تک تک خاطرات خوب وبدمون مثل 

ازجلوی چشددمم ردمی شدددند,رطرات اشددک ازچشددام سددراریزوزونه هام روخیس  

ستگیره        ستم رو روی د سامیار رفتم د سمت اتاق  کردند,کیفم رو روی مبل پرت کردم 

شت  شت درروی       در زذا شتم وهمونجا پ ستم روبردا شتم د ستم ردرتش رو ندا م امانتون

شتم وازته دگ        سرم روهم روی زانوم زذا ستم زانوهام روتوی بغلم زرفتم و ش زمین ن

شام یدور کامل همه جای         سرم روبلند کردم وباچ شدم  شک ریختم,کمی که اروم  ا

باره سددرم رو روی خونه رو دید زدم خونه حسددابی سددردو بی روح بود دلم زرفت دو
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زانوهام زذاشددتم که صدددای زنگ در بلندشدددکی میتونسددت باشدده؟بلندشدددم ودر 

شین بودن,ایلیا من روتوبغلش       شکم زد,ایلیا وار صحنه روبروم خ روبازکردم بادیدن 

که           حالم  نگ شددده بود,خیلی خوشدد قدردلم برات ت فت:خواهرکوچولو,چ یدوز کشدد

  برزشتی

شونیم رو   شک از   ب.و.پی سریع پاکش کردو یه لبخند     سید یه رطره ا شمش چکید  چ

نخودی زدی,بانفرت ب ارشین زگ زدم که سرش روپایین انداخت وبیرون در وایستاده    

  بود,ایلیا که متوجه شده بود یه نگاه بهش کردو زفت:بیاتو

 :سریع زفتم

 این زن اینجاچیکارمیکنه؟

  ایلیا:اروم باش خواهرم

 وردی توخونه من میگی اروم باشم؟چطور اروم باشم تواین زنیکه کثیف روا-

  ایلیا:باید یه حقایقی روبهت بگه دلسا

 :وسرش روپایین انداخت وباشرمندزی اضافه کرد

 ماهممون درمورد سامیار زودرضاوت کردیم

 داری ازچی حرف میزنی؟-

  اجازه بده ارشین همه چیز روبهت بگه-

  باغضب یه نگاه بهش انداختم وزفتم:باشه

  یگهایلیا:بیاتو د

 :ارشین واردشد ودرروبست ویه زوشه روی مبل نشست,ایلیاروبه ارشین زفت

 همه چیز رو موبه مو براش توضیح میدی فهمیدی؟-

 :ارشین فقط سرتکون داد وایلیا دوباره زفت

  من تنهاتون میزارم,میرم بالکن صحبتاتون که تموم شد میام

 :زفتم

  ازه میشه بمون

  تنها باهات صحبت کنمارشین:دلساخواهش میکنم بزار



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 ...سرم روبه معنی مثبت تکون دادم وایلیا رفت

 پوزخند زدم وزفتم:باچه رویی اومدی اینجا؟؟چی میخوای بگی؟

 :سرش پایین بودو باانگشتاش بازی میکرد صداش روضعیف شنیدم

  منوببخش دلسا

 :صداموکمی باالبردم

 توزندزیمونابود کردی

  دلسا-

  اسمموبه زبونت نیار-

  باشه,فقط زوش کن لطفا-

  تحملت اینجابرام خیلی سخته,سریع ترحرفت روبزن-

 :سرش روباالاورد وزگ زد توچشام

 نکردهنامردیسامیار بهت 

 :دوباره پوزخندزدم وزفتم

 باچشم

  ای خودم دیدمتون

 :صداش میلرزیدوچشماش پراشک شده بود باصدای لروزنش زفت

 شتمم...مم..من سا..سامیار رو دوست دا

شید وادامه        سرخوردندوروی زونه هاش ریختن بینیش روباالک شماش  شکهاش ازچ ا

  :داد

ابتین وسامیار ازبچگی باهم بزرگ شدن ودوست های صمیمی بودن وهستن,ازهمون       

بار اولی که سددامیار رودیدم یه حس عجیبی نسددبط بهش داشددتم تااینکه رفته رفته 

قی نبود,دلم میخواست دوستم داشته    بهش عالره مند شدم اماسامیار اهل عشقوعاش    

ماموفق           یک کنم ا هاسددعی کردم خودم رو بهش نزد بار باشددم, باشدده وبراش مهم 

نشدم,سالهازذشت ومن سالهاباعشق سامیار سوختم وخاکستر شدم,عشق یک طرفه      

سر           صرار زیاد خونواده ام باپ شتم,به ا سا,من یک ازدواج ناموفق دا سخته دل خیلی 



                 
 

 

 پریانیک فالح| دلسا رمان 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

92 

 

بت میکرد ولی من   داییم پوالد ازدواج کر دم اون دوسددتم داشددت وخیلی بهم مح

ساگ تموم زندزیو برای خودم وپوالد       سامیار زندزی میکردم یک  شق  توخیاالتم باع

شحاگ         شیم من وارعا از این بابت خو ست که جداب شدو خوا سته  زهرکردم تااینکه خ

سامیار امتحان کنم,امابازهم م          سم رو برای بار دوم با شان شتم  ست دا وفق بودم,دو

شدم,  سامیار        6ن شدم  شت که ازطریق ابتین خبردار  شدن من وپوالد زذ ماه ازجدا

سعی کردم      سالها  ازدواج کرده,برای باراولی که دیدمت خیلی به حالت غبطه خوردم,

 سامیار روبدست بیارم اماموفق نشدم ولی سامیار میگفت که عاشقت شده

  امیاره بوده باشهزریه اش زیاد شد,باورم نمیشد ارشین تااین حدعاشق س

 :باپشت دست اشکاش روپاک کرد

ازاون به بعد تصددمیم زرفتم جداتون کنم وسددامیار روبرای خودم کنم,تااینکه برنامه          

شدماگ چیده شددو همگی به شدماگ رفتیم,نمیتونسدتم تحمل کنم تووسدامیار باهم      

ون باشددین,نمیتونسددتم باهم ببینمتون,نیمه های شددب بود اومدم ودوتقه به دراتارت         

زدم,میدونستم هردوتون بیدارمیشین سعی داشتم هرجور که شده بایه نقشه مسخره        

 :همچیزوخراب کنم چندمین کوتاه سامیار در رو باز کردو پرسید

 تواینجا چیکارمیکنی؟اتفاری افتاده؟

 :زدم زیر زریه وزفتم

الم سامی..سام خواهش میکنم بیااتارم,خواب بدی دیدم نیاز دارم باکسی حرف بزنم,ح

  اصال خوب نیست

 :وبادستم اروم مچ دستش روزرفتم سامیار زفت

  بزار ابتین روصداکنم ازه حالت خوب نیس ببریمت دکتر

 :ولی من اصرار کردم وزفتم

  نه.خواهش میکنم

 :سامیار کالفه دستی توی موهاش کشیدو زفت

  بریم
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بالمون           باشددی ودن یدارشددده  خدا میکردم تو ب خدا  تاق روبسددت, یای   واروم درا ب

شتم       شدیم دراتاق رونیمه باز زذا شیطانی روی لبهام جون زرفته بود وارد اتاق  لبخند

 :وسامیار روی تخت نشست وزفت

  میشنوم

 :کنارش نشستم یه لبخندملیح زدم وزفتم

 مرسی که اومدی

 :ودستم رو روی پاهاش زذاشتم,دستم روپس زدو زفت

  ارشین دلسا تنهاست,حرفت روبزن,باید برم

م بلندشدم رفتم نشستم روی پاهاش ویه دستم رو توی موهاش ودست دیگم رو  ازجا-

 :روی زردنش زذاشتم وزفتم

 دوستت دارم سام

  :سامیار بهت زده نگام میکرد,صورتم رونزدیک ترکردم ودوباره زفتم

  دوستت دارم

ستم ب  شام رو       ب.و.خوا شد چند بار چ شام پرید,همجا تاریک  سمش که یهو برق ازچ

سته  ستم ازجام      بازوب شد,خودم رونقش زمین دیدم خوا شن  کردم تا همجااوگ تارورو

 :بلندشم که سامیار اومد سمتم موهام رو توی مشتش زرفت ومحکم کشیدوزفت

  داشتی چه غلطی میکردی ارشین؟تف به روت

 :وموهام رومحکم ترکشید نمیتونستم جیغ بکشم اشکم دراومده بودو فقط نالیدم

 نآخخخش توروخدا ولم ک

شاره ش رو جلوی     - شت ا شدم,انگ موهام رو وگ کرد وهلم داد دوباره روی زمین پرت 

 :صورتم زرفت وزفت

 اروم زفتم:پس من چی لعنتی؟

 :لگدمحکمی ب پهلوم زدو زفت

  ستمش,زورت رو از زندزیمون زم کنمن عاشق دلسام,وباتموم وجودم میپر
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صیر بود           سامیار بی تق شد,و صورتم زدو از اتاق خارج  سیلی محکم دیگه ای توی  و

  دلسا

سدداکت شددد سددرش رو پایین انداخت وزریه میکرد,باورم نمیشددد,یه ادم تا چه حد  

ستم بهش         سامیار اینکار روکنم چطور تون ستم با شه؟من چطور تون ست با ست پ میتون

بزنم,حتی بهش فرصددت توضددیح هم ندادم,من باسددامیارم چی کردم      نامردی تهمت  

  خدیااااااا

 :اشکام روی زونهام ریخت وصدای ارشین روشنیدم

 من و ببخش دلسا

 :فریاد کشیدم

تی                           تونسدد طور  چ کردی, بود  نا نو  م زی  ند توز فه شددو, خ عوضددی  فه شددو  خ

ستی ت    شی؟چطور تون ستی انقدر خودخواه با ست  بامااینکاروبکنی,چطور تون ااین حد پ

 باشی؟توباخودهواهی خودت زندزی,من,سامیار

 :وبااشاره به شکمم اضافه کردم

  واین بچه رونابود کردی

 :با بهت پرسید

 بچه؟

 :دوباره فریاد کشیدم

سامیار رو با ندونم کاریت تباه کردی,یه نگاه    سامیار من روازم زرفتی,توزندزی منو  تو

ه به حالو روز سددامیار بنداز که سدده ماهه روتخت به حاگ وروز من بنداز,حاالبرو یه نگا

  بیمارستان داره بامرگ دستو پنجه نرم میکنه,چطور تونستی انقدر پستی باشی

 :زریم تبدیل به هق هق شد,ایلیا اومدوزفت

 همه چیزو بهش زفتی؟

 ,ارشین سرش روبه معنی مثبت تکون داد

  داد زدم :ازخونم زمشو بیرون

 :یا توبغلش زرفتتم وموهام روبا دستش نوازش کردسمتش هجوم بردم که ایل
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  هیییس اروم باش عزیزم

  بندازش بیرون,خواهش میکنم ایلیا-

 باشه,باشه,تواروم باش اگ-

  ان میره

  ورو به ارشین زفت:زمشو حاال

 :ارشین بی سروصدا کیفش رو برداشت وخیلی اروم زفت

  متاسفم دلسا,ببخشم

سینه ایلیافروکردم    سته     سرم روتوی  صدای بازوب شک ریختم,از چیزی نگفتم وفقط ا

 شدن در فهمیدم که رفت

ایلیا بغلم کردو سمت اتاق خواب برد من رو روی تخت زذاشت ویه لیوان شربت بازور    

 :بهم خوروند وپتو رو تاسینه روم کشیدوزفت

  یکم استراحت کن

 :زفتم

  سامیار

  یششنگران نباش,ابتین اونجاست,استراحت کن بعد میریم پ-

 پرسیدم:چطور فهمیدین اینجام؟

ستان که ترنگ زفت       - شین رفتم واومدم بیمار سراغ ار سریع  شتی  ورتی فهمیدم برز

  زذاشتی ورفتی احتماگ میدادم بیای اینجا واومدیم

  دیدی چقدر بدبختم ایلیا-

  این چه حرفیه خواهر-

  ارشین زندزیمو نابود کرد-

  همه چیز درست میشه بهت روگ میدم-

  من..من بدون سامیار میمیرم-

  سامیار حالش خوب میشه دلسا-

 :چشام روبستم وزفتم
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  امیدوارم

ایلیا دستم روزرفت وزیرزوشم زمزمه کرد:اروم بخاب,من پیشتم,بهت روگ میدم همه    

 چیز درست بشه

نمیدونم چرا اما ایلیا انقدر راطع حرف میزد که برای یه لحظه احسدداس دلگرمی کردم  

ستم رونو  شیدم لبخند روی لبهام جون زرفت وبا ارزوی    ود شکمم ک ازش زونه روی 

 بهبودی سامیار خوابم برد

 یک هفته بعد

تواین یک هفته هیچ اتفاری نیوفتاد,اوضدداع سددامیار هیچ تغییری نکرده بود,پرده         

ندلی                نارتختش روی صدد یدک تاب تاق  خل ا ید دا یدم نور خورشدد نار کشدد تارش روک ا

ستم زرف      ستش روتوی د ستم,د ش سرم رو روش      ب.و.تم یه ن ستش زدم و شت د سه پ

 :زذاشتم واشک ریختم وزیر لب نالیدم

  سامیارم,عشقم,بیدارشو

  ببین منم دلسا,بخاطر بچمون چشماتو بازکن,خواهش میکنم چشماتوباز کن

ستاش رو    شدت زرفت وچند بار دیگه د شکم روپاک    ب.و.زریه ام  سیدم,یکم بعد ا

م وشددروع کردم به خوندن,اونقدر دعاکردم وباخدا       کردم ررانی روازتوی کیفم دراورد

  ...رازونیاز کردم که متوجه نشدم چشام کی بسته وخابم برد

نسددیم مالیمی می وزید,موهام بانوازش نسددیم درهوا پراکنده بودند لباس بلنددنباله       

شمه        شت,چ شت بزرگ پر اززل های زردو ررمز رراردا دارسفیدی تنم بود وروبرم یه د

روشددان بغل دشددت جاری بودوچند روی سددفید خوشددگل مشددغوگ         ای زالگ وخ

  شنابودند.دستم رو روی زلها کشیدم وهوای ازاد رو یک جابلعیدم وچشام رو بستم

شنیدم:مامااااااان,مامانی        5،6صدای ریزدختربچه ای,تقریبا  سرم  شت  ساله رو ازپ

 جوونم

بود,دخترک   چشددام رو باز کردم وبه عقب برزشددتم,دختر بچه ای ب همراه سددامیار  

پیراهن کوتاه سفیدی تن داشت وموهای بلندخرماییش دورش ریخته بود بایه دستش     
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ستم         شت, ست دیگه اش دوتا بادکنک زردو ررمز دا سامیار رو زرفته بودو تو د ست  د

 :سید وزفتب.و.دویید,خم شدم وتوبغلم زرفتمش,زونه ام رو

 دوستت دارم مامانی

 لبخندبانمکی زد و میون زلها دویید

سامیار سمتم اومد,مثل همیشه اراسته بود ویه دست لباس سفید تنش بود چهراه اش   

 :سیدب.و.تواین لباس می درخشید دستم روزرفت وپیشونیم رو 

  منوببخش سامیار

 :انگشت اشارش رو روی لبم زذاشت وزفت

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

  هییییییس

 :خودم رو توی بغلش پرت کردم نفس عمیق کشیدم واروم زفتم

  حس بودنت رو بادنیاعوض نمیکنم

  دوستت دارم خانومم

 :اضافه کرد و با اشاره به اون دختربچه که الی زلهاباالوپایین میپرید

  مواظب خودت ودخترمون باش

  دستام رودور کمرش حلقه کردم وزفتم:همیشه پیشم بمون

 :لبخند رشنگی زدو باززفت

  دوستت دارم

 :زلی ررمز ازساره جداو زل رو توی موهام فرو کرد وخیلی اروم زیرزوشم زمزمه کرد

  مثل همیشه محشرشدی

تش رو نوازش زونه روی موهام   سددیدم,دسدد ب.و.به شددیرینی خندیدم وزونه اش رو    

سید ودستش روسمت دختر بچه دراز کرد دختربچه سمت سامیار دویید      ب.و.کشیدو  

 ودستش رو زرفت

  باید برم-

 :بهت زده پرسیدم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 کجا؟

  جوابی نداد و دست ب دست دخترک راه افتادند,داد زدم:سامیییار نرو

ستای     شت بادکنک هارو توهوا رها کردو باد سمتم برز ست   دخترک  کوچولوش برام د

 :تکون داد,دوباره ازته دگ فریاد کشیدم

  خواهش میکنم نرین+

  منو تنها نزارین+

  سامیارم+

  بی من نرووووو+

شدند,باد          شتر میدوییدم دورتر می شت هرچقدر بی شون دوییدم ولی فایده ندا سمت

سامیارو اون دختر ب     شاخه جداوتو هواپیچیدند و چه شدیدی وزید تموم زلبرگ ها از

  محوشدند

باصدای بوق ممتد دستگاه ها وحشت زده از خواب پریدم وبا بهت به دستگاه وسامیار      

  نگاه میکردم,سراسیمه از اتاق بیرون وفریادکشیدم:کمک,سامیارم,کمک

 پرستارها سمتم اومدن وپرسیدن چیشده؟

وهمه نفسم باالنمیومد نتونستم حرفی بزنم وفقط با دست ب اتاق سامیار اشاره کردم      

سمت اتاق دوییدن خودم رو بزور به دراتاق رسوندم وبا اشک به دکتر ودستگاه شکی       

 :که تودستش بود نگاه کردم یکی ازپرستارها سمتم اومد و زفت

  خانوم بیرون

  دستش رو زرفتم وباالتماس پرسیدم:چیشده؟توروخدا بمن بگین

  بیمار ایست رلبی کرده-

شام رو ب    شنیدم:خانوم        سرم به دوران افتاده وچ ستار رو صدای پر سیاهی میرفت  ه 

 حالت خوبه؟

ستام زرفتم           سرم رو بین دوتا د ستم  ش صندلی ن سرم روتکون دادم کمکم کرد روی 

تحوع شدیدی داشتم وچشام هرلحظه سیاه وروشن میشد وزیر لب بارها وبارها خدا        

 روصداکردم,چند مین عذاب اور دکتر از اتاق خار
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ن     جام بل ناتوان از رای     ج شدددد, یدم:اق..ا دو تلو تلو خوران سددمتش رفتم وپرسدد

 دک..دکتر..حا..حااالش...چطوره؟

 :سری باتاسف تکون دادوزفت

 متاسفم

شد,بابهت به دکتر زگ      سرم ویران  سرم چرخیدوکاخ آرزوهام به یکباره روی  دنیا دور

شت روی          ستادن ندا شده وردرت ای شل  سرش رو پایین انداخته بود,پاهام  زدم که 

نوزدم,پرسددتاری زیربازوم روزرفت وسددعی کرد بلندم کنه,باورم نمیشددد,این زمین زا

 ..امکان نداشت

 

 )roman.ir1(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 دلسا؟چیشده خاله؟

  صدای خاله بود که ازته راهرومیومد

ساری(همگی       ) شاد, شوهرخاله,تیاناز,ایلیا,ترنگ,آبتین,آوینار,نو ستاجون,خاله, بابا,چی

 اومده بودن وباچشمای وحشت زده نگام میکردن

  خاله:چیشده؟سامیارم طوریش شده

 سکوت وسکوت

 خاله:آرای دکتر دستم به دامنت بگوچیشده؟

 ارم اومده؟خاله:التماست میکنم ارای دکتراتفاری افتاده؟چه بالیی سر سامی

 :شوهرخاله ازپشت شونه های خاله روتوی دستاش زرفت وزفت

  آروم باش خانوم

 :وروبه دکترپرسید

 آرای دکتر چیشده؟حاگ پسرمون چطوره؟

 :دکترباکمی تامل جواب داد

  متاسفانه بیمار ایست رلبی کرده,تسلیت میگم

  سالن پرشده بود ازصدای زریه وزاری

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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سامیا   ر رفتم کسی جلوم رونگرفت وارد اتاق شدم خودم رو به   ازجام بلندوسمت اتاق 

تختش رسوندم,جسم بی جون سامیارم روی تخت افتاده و چشماش بسته وصورتش        

,رلبی که یروزی برای من میتپید حاالضددربان نداشددت,ازته دگ  رنگ کبودی داشددت,

ستاش هنوزم زرم بودن       زریه وزار زدم شتم د ستاش زذا ستم روتوی د سه ای  ب.و.د

 :روی پشت دستش زدم

سددامیارم,همه میگن تومردی,میگن دیگه بین مانیسددتی,چشدداتوبازکن,بهشددون بگو 

دروغه به همشددون بگو که توزنده ای ببین,ببین سددامیار همه دارن اون بیرون زریه         

م                       به ه بازکنی و یدچشددداتو  با بازکن,تو که دلسدددات     میکنن,چشددداتو ه بگی 

 :روتنهانذاشتی،دستش رو روی شکمم زذاشتم ونالیدم

ببین,ببین عشددقم,ماداریم بچه دار میشددیم,این بچه توعه داری بابامیشددی,سددامیارم 

که         باز کن وبگو  هانزار خواهش میکنم چشددات رو  چه ات روتن بازکن,منو ب چشدداتو

ن بچه مصددعولی,چطور هسددتی,ت..تو نمیتونی من و تنها بزاری وبری تو دررباگ منوای

 میتونی مارو بزاری وبری

 :دستش رو تکون دادم بادستم به صورتش زدم وصداش کردم

 سامیار؟

 سامیارم؟-

 چشاتوبازکن,خواهش میکنم چشمات رو بازکن

شو وبه همه بگو تو نمردی           شو,بیدار سامیار بیدار شمات رو بازکن, شیدم:چ فریادک

 بگوتنهام نمیزاری

ستار با    شدو چندپر سمتم اومدن وزیربازوهام روزرفتن       در باز شدن  شک وارداتاق  ا

یاااا,میخوام پیشددش          یدم:ولم کنین,ولم کنین لعنت یادکشدد باتموم وجودم فر بار این

باشددم,نمیزارم جایی ببرینش اون زندسددت شددماهاهمتون دروغ زویین عشددق من       

 نمررررررررررده ولم کنین

سددفید روی صددورت   سددرم رو به عقب برزردوندم پرسددتاری رودیدم که ملحفه ای        

 ...سامیارکشیدوهمه چیز ازجلوی دیدم محو وتاریک شد
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 اینجاکجاست چراهمه مشکی پوشیدن,این ها صدای فریاد کیه؟

 اینجاچه خبره؟+

یا من کجام,اون...اون جسددم بی جون کیه که همه           چراکسددی جواب منو نمیده,خدا

 دورش جمع وزریه میکنن ؟

شده وردرت هیچ نوع حرکت ن  سرهاچرخیدو زیرپاهام    پاهام رفل  شت جنازه روی  دا

صورتش رو         سفید روی  ستم روجلو بردم وپارچه  شد، زانو زدم د شته  روی زمین زذا

کنار زدم وبادیدن صددورت یش زده وکبود سددامیارم هری دلم پایین ریخت,این امکان 

  نداره سامیار من نمرده نمرده

 :ازته دگ فریاد زدم

 نههههههههههههه

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

باوحشت ازخواب پریدم سرم سنگین بود وزلوم حسابی خشک شده ومی سوخت با         

حالت زیجی به دوروبرم نگاه کردم,بابا روکنارم دیدم دسددتام روتوی دسددتاش زرفت  

وبروم لبخند پاشددید,عرق سددرد روی پیشددونیم روپاک کردم,بازبون لبام روتر کردم   

 :تموباصدایی که انگار ازته چاه درمیومد زف

  ب..بابا سامیار

 :سرم روتوی بغلش زرفت وزفت
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  حالش خوبه

 بابا-

 جونم دخترم؟-

 ب..بمن راستش ر..رو...بگوو..سام..سامی..یار..م...مرده؟-

 :سید زگ زد توی چشام وزفتب.و.روی سرم رو

 خداسامیار رو یکبار دیگه بما برزردونده

 :دمطمعن نبود پس پرسیدمبابهت زگ زدم به دهن بابازوشهام ازچیزی که شنیده بو

 د..درست..ش..ش..شنیدم بابا؟

بابالبخند اطمینان بخشددی زد که یعنی بله ازخوشددحالی جیغ بلندی کشددیدم پریدم 

 سیدمب.و.بغلش ولپشو 

  ممنونم بابا ممنونم-

 سریع ازتخت پایین وسمت در دوییدم

  کجا دلسا؟صبرکن-

  میخوام سامیار رو ببینم بابایی-

 :پایین انداخت,باتردیدجلو رفتم وپرسیدمباتاسف سرش رو 

 ...نکنه-

 نه,نه,سامیارحالش خوبه,فقط؟-

 فقط چی بابا؟-

 حافظش رو ازدست داده وکسی رونمیشناسه-

  ام...اما چطور ممکنه-

ست رلبی کرده وبهوش اومده        - شده همین که یکبار ای سرش وارد شدیدی ب  ضربه 

 خدا دکترامیگن معجزه رخ داده وشکی نیست ب بزرزی

  آه بلندی کشیدم

ناراحت نباش دخترم دکترازفتن پاک شدددن حافظش مورتی وب مرور زمان ب           بابا:

 حالت عادیش برمیگرده
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  میشه برم پیشش؟شاید من روشناخت-

  بروبابا,ممکنه هم نشناستت تودخترعارلی هستی دلسا بهش زمان بده-

 :لبخند تصنعی زدم

  چشم

فتم,یعنی ممکنه سامیارم منونشناسه؟یعنی ممکنه    از اتاق خارج وسمت اتاق سامیار ر  

  من روپس بزنه؟خدایا حاال باید چیکار کنم

جلوی دراتاق ایستادم دستی به سروروم کشیدم,کمی استرس داشتم وترس عجیبی         

توی دلم موج میزد ترس از اینکه ازسددوی مردزندزیم پس زده بشددم ومن روبجانیاره 

رو اروم روی دستگیره زذاشتم دستام میلرزید    زیرلب چندبار خدا روصداکردم,دستم   

 ...نفس عمیقی کشیدم ودستگیره روفشار دادم ودر بازشد

 وارداتاق شدم در روپشت سرم بستم

شماش         شیده چ سامیار روی تخت درازک سینه ام میکوبید, رلبم تند تند به دیواره 

شده بودند,اروم جلورف       سینه اش توی هم رالب  ستاش روی  سته بود,دوتا د تم کنار ب

س محکم ازلپاش بکنم,بخودم  ب.و.تختش ایستادم دوست داشتم بپرم بغلش و چندتا 

 خودت رو کنترگ کن دختره بی جنبه-نهیب زدم:

  یه لبخند نخودی زدم و

 :دستم روجلوبردم وروی صورتش زذاشتم وصداش کردم

 سامیارم؟

خوشددگلت  چشددماش رو بازونگام کرد,وایییییییییی الهی بمیرم واس اون چشددمای      

چقدردلم برای چشددماش تنگ شددده بود ولی حالت نگاهش غریب بود سددردوبی           

روح,انقدر خوشحاگ بودم که به روی خودم نیاوردم لبه تختش نشستم لبخندی بروش 

 :پاشیدم وبا روی زشاده زفتم

  عزیزم,منم دلسا

 :دستش روباالاوردو باصدای بم ومردونه اش)که منواسیر خودش کرده بود(پرسید

 میشناسمتون؟ من
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ضعیف          شده بود, سرم روپایین انداختم بغض توی زلوم پر شرده ودرد زرفت, رلبم ف

 :جواب دادم

 م...من,دلسام,همسرت

 :باحالت غریبی نگام کردو زفت

  بروبیرون

 :باناباوری زگ زدم به دهنش دوباره تکرار کرد

  بیرون

 اما-

 :میون حرفم پرید

 نمیخوام چیزی بشنوم,بیرون

عنی باشه تکون دادم اشکام ازچشام سرازیرشدند,ازچیزی که میترسیدم        سرم روبه م 

شدندحاال باید چیکارکنم؟خدایا      شوق وذورم ب یک باره نابود  اتفاق افتاده بود,تموم 

 کمکم کن,بادلی شکسته وحالی زار سمت درخروجی رفتم وازاتاق خارج شدم

 ✘سامیار✘

ه اتفاری برام افتاده؟چراکسایی   چشام روبسته وتوی افکارم سیرمیکردم,من کی ام؟چ   

که خودشون رو خانواده ام معرفی میکنن رو بجانمیارم,چرا؟مغزم پربود ازسواگ,حافظه 

  ام خالی خالی بود

بابازشدددن دراتاق رشددته افکارم ازهم زسددسددت,باخودم زفتم حتماپرسددتارهای             

 مزاحمند,اعتنایی نکردم

شد,زرما     شنیدم نزدیک ونزدیک تر صورتم    صدای ردم هاش رومی ستی رو روی  ی د

 احساس کردم,خون زیرپوستم جوشیدورلبم بی ررار شد

 :صداش روشنیدم

 سامیارم؟

صداش ریزو دلنشین بود,چشام روبازکردم,چهره پریشون ومضطرب دختری روجلوم      

 :دیدم,لبه تختم نشست لبخندی بروم پاشیدوزفت
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 عزیزم,منم دلسا

 :م رو باالبردم و پرسیدمکمی فکر کردم,چهره اش خیلی برام اشنابود,دست

  من میشناسمتون؟

 :حالت چهراه ش غمگین شد باصدای بغض الودی جواب داد

  م..من,دلسام همسرت

مغزم سوت کشید,دلسا,همسرم,من,من...چطور ممکنه خدایا من چرا چیزی رو ب یاد     

 :نمیارم عصبی زفتم

  برو بیرون

 :ازریافه اش معلوم بود حسابی تعجب کرده,تکرار کردم

  بیرون

 اما-

 :میون حرفش پریدم وزفتم

  نمیخوام چیزی بشنوم بیرون

شمهاش چکید رلبم درد زرفت,نمیدونم چرا      شک ازچ سرش روتکون داد,چندرطره ا

شتم ناراحتش کنم,ولی من        ست ندا شتم دو سبط به این دختر دا ولی حس عجیبی ن

 اون رونمیشناختم,کسی که خودش روهمسرم معرفی کرده رونمیشناختم

 ن کی ام؟من کی ام که حتی خودم روهم نمیشناسمم

 حسابی کالفه وعصبی شده بودم

 دختراز اتاق خارج شد,آه بلندی کشیدم وبه در بسته شده اتاق چشم دوختم

  روزبعد2

بارضایت دکتر سامیار مرخص وبااصرارهای زیادمن به خاله به خونه خودمون برزشتیم      

اده ووارد البی شدددیم نگهبان بادیدنمون سددامیارهم هیچ مخالفتی نکرد,ازماشددین پی

 : جلو اومد و باچشای از حدره دراومده اش پرسید

  آرای دکتر,خانوم دکتر خودتون هستین؟

 :سامیارخیلی سرد فقط نگاش کرد ولی من باخوشرویی زفتم
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 سالم ارای وسوری,احواگ شریف چطورن؟

 :باذوق جواب داد

  ممنون,ممنون خانوم دکتر

ت وتوبغلش زرفتش:بااومدنتون سدداختمون رومنور کردین جناب سددمت سددامیار رف  

  دکتر

سددامیار ازتوبغلش بیرون اومد,بیگانه نگاش میکرد,ارای وسددوری که انتظار همچین          

 :برخوردی رونداشت جاخورد,سوشیچ ماشین رو به وروسی دادم وزفتم

  زحمتش رومیکشید

 باتته پته جواب داد

  ب...بله حت..حتما-

س      سمت ا سوری زفتم:بدگ        سامیار شی و شوه زیرزو سور رفت,اروم طوری که ن ان

  نگیرین,دست خودش نیست,حافظش روازدست داده

 لبخندتلخی زدم ودنباگ سامیار راه افتادم

 :واردخونه شدیم,سامیار اوگ خوب همه جای خونه رو دیدزدو پرسید

 اتارمون کدومه؟

 :بااشاره به اتارش جواب دادم

 تاق منهاون اتارته واونیکی هم ا

 :روی مبل نشست پوزخندی زدو پرسید

 ماچه جور زن وشوهری بویم که اتاق هامون ازهم جداست؟

  خیلی زود همه چیز رو به خاطر میاری-

  تااون مورعه هم نمیخوام تودست وپام باشی,شیرفهم شد کوچولو؟-

 لحنش تندوززنده بود ناراحت شدددم چیزی نگفتم سددمت اتارم راه افتادم که دوباره          

 :صداش روشنیدم

 جوابموندادی

 :پاشداومدسمتم درست روبروم ایستادوباتمسخرپرسید
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 آخی,نازی,ناراحت شدی؟

 :بغض توی زلوم پرشد,چونم شروع کرد به لرزیدن جواب دادم

  نه,مهم نیست

دسددتاش روزیربغلش جمع کردوزفت:خوبه,بهترم هسددت که مهم نباشدده چون من        

 حوصله ناز کشیدن ورهرواداهای مسخره

 روندارم

سددرم روتکون دادم ووارد اتارم شددد,اشددکام بی مهابا روی زونهام میریختند,روحیم  

شتم         شق اون نیاز به محبتش دا شتم,من نیاز به ع ساس و تحمل این رفتارهاروندا ح

 اما...صدای درونم بلندشد

روی باش دلسددا,باید بهش زمان بدی این رفتارها عادیه,باید درکش کنی,سددعی کن +

 وباهاش مهربون باشی,روی باش ودربرابربدخلقی هاش مقاومت کن ازش نرنجی

 درستش همین بود باید به سامیارم فرصت میدادم

اشددک هام روباپشددت دسددت پاک کردم ازجام بلندوسددمت حموم رفتم یه دوش نیم 

شلوارمخمل کوتاه نارنجی به      سیون مالیدم یه  ساعته زرفتم وبیرون اومدم به بدنم لو

شمی  شد          همراه بلوز پ شک  شیدم ورتی که خوب خ شوارک س شیدم,موهام رو ش پو

شت      ستم یه رژ نارنجی هم به لبام مالیدم وپ سرم جمع کردم وبایه زیره ب همروباالی 

چشددام روخط چشددم کشددیدم,صددندگ های انگشددتیم روپام کردم وازاتاق خارج         

شدددم,سددامیارتوی هاگ نبود دراتارش نیمه باز بود یه نگاه یواشددکی به داخل اتاق             

 ...نداختم باصدای شرشر آب فهمیدم که حمومها

شک          شق زر سامیار روبپزم,عا شتم غذای موردعالره  صمیم دا شپزخونه رفتم ت توی آ

شعله کم      شون کردم برنجم روهم ابکش کردم وبا سرخ پلو بود,مرغ هاروپختم وخوب 

زیرزاز زذاشددتم تادم بیاد,دونوع دسددربه همراه سدداالد درسددت کردم ومیز روخیلی 

 :ه چیدم سمت اتاق سامیاررفتم دو تقه به در زدم پشتش صداش روشنیدمباسلیق

 بله؟

  شام حاضره-
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شت میز,چند مین کوتاه ازاتاق بیرون اومد,رلبم لرزید       ستم پ ش چیزی نگفت,رفتم ن

سته     شده بود ظاهرش ارا سامیارم تنگ  لبخند روی لبهام جون زرفت,چقدر دلم برای 

صالح وموهاش کوتا    صورتش ا شده بودند,موهاش خیلی خوش حالت توی  وتمیزبود  ه 

صددورتش ریخته ونیمه خشددک بودن باالتنه اش برهنه وسددینه اش مثل همیشدده          

 :ستبربود,یه اس لش طوسی نایک هم پاهاش بود اومد جلووزفت

  رورتم دادی-

 :لبخندی بروش پاشیدم وزفتم

 بشین

ستاش رو بهم مالیدوزفت:اینارو ه          ست,د ش شیدون سوتی ک مرو تو صندلی روعقب و

  پختی؟

  اوهوم-

  حتما واس همین دستپختت بوده زرفتمت-

 :وهرو هرزد زیر خنده,بهم برخورد چیزی نگفتم ومشغوگ ریختن غذابرای خودم شدم

  شوخی کردم کوچولو

 :راشقش روتوی دهنش زذاشت ودوباره زفت

  عالیه

 :ازینکه خوشش اومد خوشحاگ شدم وزفتم

  نوش جونت

 :صدام زد

 دلسا

شده بود جواب        ای دل) سمم هم ازدهانش تنگ  شنیدن ا سا به رربووونت(دلم واس 

 دادم:جونم؟

  پرسید:ماچطور باهم ازدواج کردیم؟همو دوستداشتیم

 :سرم روپایین انداختم وزفتم

  نه
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 پس چطور؟-

 ترجیح میدم خودت همه چیز رو بخاطر بیاری-

 :دست از غذاخوردن کشیدوزفت

 داره دیوونم میکنههزارجور سواگ مختلف توذهنمه و 

 :دستم رو دراز کردم ودستش روکه روی میز بودزرفتم وزفتم

  پاک شدن حافظت مورتی,توخیلی زود همه چیز رو به یاد میاری,به خودت فشار نیار

 :دستاش روازتوی دستام بیرون کشید ازروی صندلی بلند شدوزفت

  غذا عالی بود ممنون

سمت اتارش رفت,یه نگاه به میز انداخ  ست نخورده بودن     و سرها د شتر غذا و د تم بی

اهی کشدیدم و ازجام بلندشددم میزروجمع کردم وظرف هاروتوی ماشدین چیدم وبه    

اتارم رفتم لباسددم رو بایه دسددت لباس خواب حریر زرشددکی عوض کردم وتوی تخت 

 رفتم سرم به بالش نرسیده خوابم برد

شیوازرو        شام رو باز کردم زو شیم چ صدای آالرم زو شتم وزیر  صبح با ی پاتختی بردا

 زوشم زذاشتم

  دلساااااجوووونی

  تیانازبود

  هووم-

  وااتوهنوز خوابیدی دختر؟-

  ازه شمامزاحما بزارین بله-

  واه واه بد عنق-

 حاال چیکار داری؟-

  پاشو که مهمون داری-

  اوکی-

  تانیم ساعت دیگه اونجاییم-

  باوش,سر راه یچیز بگیرین تابخوریم-
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  خانوم شماپاشو باش تنبل-

  فعال-

  فعال عزیزم-

بااینکه دلم نمیخواسددت ولی ازجام بلندشدددم ابی توی صددورتم پاشددیدم ولباس هام 

 :روعوض کردم وازاتاق خارج شدم,سامیار توی هاگ نشسته بود رفتم پیشش وزفتم

 صبش بخیر کی بیدارشدی؟

  ظهرشمام بخیرسرکارخانوم,یک ساعتی میشه-

  مگه ساعت چنده؟

 :شاره به ساعت دیواری جواب دادباا

11- 

 :خودمو روی مبل کنارش پرت کردم وپرسیدم

 چیزی خوردی؟

  اوهوم-

  بچهادارن میان اینجا-

  خوبه,منم رراره برم بیرون اینطوری تنهام نیستی-

 :باتعجب پرسیدم

 بیرون؟

  اوهوم,با آبتین وایلیاررار دارم-

  آهان,اوکی-

  سروکلشون پیدابشهمن میرم حاضربشم,االناست که -

  باش-

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

مشغوگ تماشای تی وی بودم که صدای دیلینگ دیلینگ زنگ توی خونه پیچید ازجام 

 :بلندوسمت آیفون رفتم زوشی آیفون روزیرزوشم زذاشتم وجواب دادم

  بله-

  منم دلی ایلیا-
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  خوبی داداشی؟بیاباال-

  ید بریمرربونت ابجی,به سام بگو بیاد پایین با-

  باش عزیزم-

شت            صداش کنم که دیدم پ سامیارو ستم برم  شتم خوا سرجاش زذا شی ایفون رو زو

 :سرمه,پرسید

 ایلیا بود؟

  اوهوم منتظرته-

 باش کاری نداری؟-

  نه,مواظب باش-

  اوکی فعال-

  خدافظ-

ازدرخارج ورفت چندمین بعدبچهام اومدن درروبازکردم وریختن سددرم طبق معموگ         

 :نیدم ودورهم روی مبل نشستیم وزفتمکلی هموچلو

  خیلی دلم واسه جمعمون تنگ شده بود

  تیاناز:منم که به جمعتون ملحق شدم البته زیاد طوگ نمیکشه+

 ساری:واااامنظورت چیه؟

  تیاناز:اخه فردا رراره برزردم کیش

  من:چییییییی؟عمرا ازه بزارم

  تیاناز:اماباید برم

  دیدیمتترنگ:اخه واسه چی؟ماکه هنوزن

  تیاناز:این مدت به همتون خیلی زحمت دادم

 :ازجام بلندورفتم نشستم پیشش بغلش کردم وزفتم

این حرفونزن ناز,این من بودم که این مدت زحمت زیادی رو بهت دادم,بابت همه چیز          

 ممنونم

  تیاناز:ماکه باهم این حرفهارو نداریم ,توتینای دوم منی
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  آوینار:خب بسه دیگه حسودیم شد

  تیاناز:حسود هرزز نیاسود

  من:خیلی خب حاال دعوانکنید

 ترنگ:کاش بیشتر میموندی

  تیاناز:خیلی دوست داشتم ولی باید برزردم مهد رو رهاکردم به امون خدا

  من:پس باید روگ بدی زود به زود بیای پیشمون

  تیاناز:چشمم

 ساری:بچهامیگم چطوره بریم بیرون

  من:من که ازخدامه

ت بقیه بچهاهمگی حاضددروازخونه خارج شدددیم تاشددب کلی زشددتیم وخوش باموافق

شتم         شتیم,ورتی برز شب به خونه برز شام خوردیم واخر شب روهم بیرون  زذرونیدم 

 :سامیار خونه بود,سالم دادم,باعصبانیت اومد سمتم وپرسید

 کجابودی؟

 :باتعجب جواب دادم

  بابچهابیرون

 شنیدم که توکجایی؟نمیتونستی خبربدی؟من باید ازایلیامی-

 حاالمگه چیشده؟-

باغضددب نگام کردوبدون هیچ حرف دیگه ای سددمت اتارش رفت ودر رو محکم بهم         

 :کوبید دستم رو روی زوشهام زذاشتم وزیر لب زفتم

 دیوونه

توی اتارم رفتم,لباس هام رو با یه دست لباس خواب عوض کردم,بی خوابی زده بود به  

 :رو نوازش زونه روی شکمم کشیدم واروم زفتم سرم واصال خوابم نمیبرد,دستم

 سالم مامانی,خوابیدی؟
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شدم وبچه ی           شتم مادرمی شیرین من دا شدنی و صف نا سی و شتم ح حس عجیبی دا

شحاگ       شتم,لبخندعمیقی زدم ته دلم ازین بابت خیلی خو شکمم دا سامیار روی توی 

  سیدم وروی شکمم چسبوندمب.و.بودم,نوک انگشتام رو

م،باید این موضوع رو به سامیار بگم باید بگم که داره پدر میشه,چشام آهی بلند کشید

 ...رو بستم و بعد ازکلی غلط زدن توجام خوابیدم

  دینگ,دینگ

  دینگ,دینگ

صددبح بود,باید 6سدداعت روی پاتختی روخفه وباکرختی چشددام رو بازکردم,سدداعت 

ساعت     شدم تیاناز  شتم وبا     8:30بیدارمی شیم رو بردا شت,زو ترنگ تماس پرواز دا

 :زرفتم

  الو دلسا

 سالممم بیدارین؟-

  اوهوم,چه سحرخیز شدی خانوم,میخواستم بیام باچک ولقد بیدارت کنم-

  سحرخیز بودم,صدباربت زفتم االغ نباش ادم باش-

  خیلی پررویی-

 اماده این؟-

  اوهوم-

  پس سر راه بیاین دنبالم-

  اوکی-

  فعال بای-

  بای-

شدم  شام          رفتم wc ازجام بلند شیدم تاپف چ صورتم پا سرد توی  شت اب  ,چندم

سوز            سردبودو سابی  ستون بودیم هواح سام رفتم چون توی زم سمت کمد لبا بخوابه,

شیدم          شکی ام ازکمد خارج وپو شلوار مخمل م شت,پالتوچرم ررمزم رو به همراه  دا

موهام رو همرو بازیره جمع کردم یه کاله بافتنی خوشددگل ررمز روی سددرم زذاشددتم  
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روهم محکم دور زردنم پیچیدم,یه رژ زرشددکی هم به لبام مالیدم توی اینه  وشددالش

شکی ام رو پام کردم    ب.و.خودم رو دید زدم برای خودم  ستادم,بوت های چرم م س فر

شدم,پاورچین پاورچین رفتم توی      شتم وازاتاق خارج  کیف دستی وزوشیم روهم بردا

تات       مه نون وپنیر برای خودم زرفتم  یه لق نه  وی راه بخورمش خواسددتم اشددپزخو

ستم رو روی رلبم          شیدم ود سمی هینی ک شم که بابرخورد به ج شپزخونه خارج  ازآ

 :زذاشتم,سامیار دستاش رو زیر بغلش زدوپرسید

 ارور بخیرسرکار خانوم,کجاشاگ وکال کردی؟

 :هوگ شده بودم دستپاچه زفتم

  عع...چیزه..چیز,چرا یهو عین جن ظاهر میشی,سکته کردم

  این نبود کوچولو جواب من-

  بمن نگو کوچولو,دارم میرم فرودزاه-

 :باتعجب پرسید

 فرودزاه؟

  اوهوم,ناز رراره برزرده کیش-

  آهان اوکی-

 حاالاجازه میدی برم؟-

 :ازجلوی راهم کنار رفت وزفت-

  مواظب باش

 :سیدمب.و.روی نوک پاهام بلندشدم وزونه اش رو

  چشم

د,یه چشددمک براش زدم وباناز خندیدم,راهم  یهو چشددماش اندازه یه نعلبکی زردشدد

 :روکشیدم برم که زوشیم زنگ خورد

  بناگ تری

  بمیری که ادم نمیشی,بیاپایین-

  اوکی-
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 :زوشیو رطع کردم وبرای سامیار دستی تکون دادم

  من رفتم

  هنوزم سرجاش وایستاده بود وباتعجب نگام میکرد ازحالتش خندم زرفت

شین    شدم,ما ساختمون خارج  شین    از سمت ما ترنگ رواونطرف خیابون دیدم دوییدم 

 :وسوارشدم وباصدای بلندی زفتم

  سالمممممم به همگی

 :بچهاهمه باهم جواب سالمم رو دادن,برزشتم عقب ورو به ناز زفتم

  کاش میموندی

 :لبخندی بروم پاشیدوزفت

  زود میام به دیدنت

  منم متقابال بروش لبخند پاشیدم وسرم رو تکون دادم

 ساری:دلسا؟

 من:هوم؟

 ساری:سامیارچطوره؟وضعش تغییری نکرده؟

 :سرم روباتاسف تکون دادم وزفتم

  نه متاسفانه

 آوینار:بهش زفتی که حامله ای؟

  من:نه هنوز

 ترنگ:چرا؟

  نمیدونم چطوری بهش بگم

  تیاناز:تدارک یه شام مفصل عاشقانه روببین وبهش بگو عین تواین فیلما

 پقی زدیم زیر خنده

  ساری:مسخره

  تیاناز:کلی کالس داره خره

 :جدی شدم وزفتم
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  راستش میترسم بچها

 ساری:ازچی خواهریم؟

  من:از واکنشش

  آوینار:مطمعنأ باگ درمیاره

  من:بعیدمیدونم

 آوینار:چرااونورت؟

  من:چون هنوز نتونسته باخود من کناربیاد ومن رو به عنوان همسرش بپذیره

  ترنگ:ایناطبیعی عزیزمن

  تیاناز:حق باترنگه ایناطبیعی باید بهش زمان بدی

 ترنگ:نباید خودت رو ناراحت کنی,اون االن خیلی داره عذاب میکشه

  ساری:درسته,شوخی که نیست حافظش روازدست داده این دیوونه کنندست

  آوینار:باید درکش کنی دلسا,اون به زمان احتیاج داره

 حق بابچهابود باید بهش زمان میدادم

ساعت     بق سیدیم, شت هیچکس حرفی نزد تااینکه ر سکوت زذ دریقه  8:20یه راه توی 

سددی کرد ب.و.بود وچیزی تا پرواز نمونده بود,تیاناز باتک تک بچها خداحافظی ورو           

 :نوبت بمن رسید,سفت توبغلم زرفتمش وزیرزوشش زفتم

  بابت همه چیز وارعا ازت ممنونم,کاش بتونم برات جبران کنم

مدت من ه     - مدتی من                    تواین  که بمن لطف کردی و کاری نکردم این توبودی  یچ

عا         نارت وار مدت رودرک نه خیلی خوبی بودی ومن این  هایی دراوردی همخو روازتن

  خوشحاگ بودم

 :سیدم وزفتمب.و.لپاش رو

 عزیزمی خواهریم,دلم برات تنگ میشه

 منم همینطور,دلسا؟-

 جونم؟-

  بهش زمان بدیتودخترروی هستی,سعی کن سامیار رو درکش کنی و-
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 :چشام روبه معنی باشه بازوبسته کردم دستاش رو روی شکمم زذاشت وزفت

 مواظب خودت وکوچولوی خاله باش

 :سیدم وزفتمب.و.یکباردیگه لپش رو

  حتما,زودبرزرد پیشمون

  چشم-

باردیگه            ناز ی باصدددای خانومی که توی سددالن پیج میشددد از بغلش بیرون اومدم 

فظی مجدد رفت,دلم زرفت,تموم این مدت ناز مثل یک        سددیدبعدازخداحا    ب.و.همرو

یه رطره اشدددک ازچشدددام                       خواهروارعی همراهم بودو ازهیچ کمکی دریغ نکرد 

 :چکیدیادحرف چیستاجون افتادم که همیشه میگفت

 زریه پشت سرمسافرشگون نداره(سریع بادست پاکش کردم)

  ساری:بچها رفت,بریم

 سوار ماشین ترنگ شدیمسمت خروجی فرودزاه راه افتادیم,همگی 

 ترنگ:بریم خونه؟

  من:اوهوم

  آوینار:من که میگم بریم دور دور

  من:اصن حوصله ندارم

  آوینار:خوش میگذره اجی

  ترنگ:چت شده؟پکری

  من:چیزخاصی نیست,من رو برسون خونه,بعدخودتون برین

  ساری :امکان,نداره بدون دلی جوونم خوش نمیگذره

  دزرفتمن:ای مرض دلی توام یا

  ساری:خخخش حرص نخور حاال

  ترنگ:بده مگه دگ وجیگری

  آوینار:آخ آخ ه*و*س جیگر کردممم

  ساری:ورپریده نکنه خبریه وما بی خبریم+
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 :آوینارمرموز خندیدوزفت

  شاید

 من:جدی میگی؟

 آوینار:اوهوممم

  من:خیلی خررررری تبریک میگم

 ترنگ:چند ماهته تووو؟

  آوینار:دوماه

 یزی نگفتی پس؟ساری:چراچ

  خب مورعیتش پیش نیومد بگم

سیدم,بچهام بهش  ب.و.ازصندلی جلو خودمو اویزون کردم عقب شاالپ شاالپ لپاشو     

 :تبریک زفتن خیلی خوشحاگ شده بودم دستامو بهم مالیدم وزفتم

  ای جااان حاال که اینطور شد میمیرم واس چندسیش جیگرررررر

  ترنگ:پس پیش به سوی جیگرکی

 :زفتم

  ازین جیگرکی های چرک که از درو دیواراش مگس وپشه باالپایین میره

 :وغش غش خندیدم,اوینار ازپشت زدتوسرم برزشتم وزفتم

  دست خرکوتاه

  حالموبهم زدی نکبت-

 ترنگ:خب حاال دعوا نکنین

 ساری:دلی؟

  من:مرض

  ساری:ایییش

  من:زهر,بگو

  ساری:زبون خوش نداری؟

  من:نه
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 گم ععساری:خیلی خب می

  من:چی

  ماهته4تو نمیخوای جنسیت نی نی رو بدونی؟االن -

  چرا,این مدت که دیدی وارعادرزیر بودم-

  ترنگ:خب اشکالی نداره,فرداباهم میریم

  آوینار:منم میخوام منم میخوام

  من:توبشین سرجات فعال

 :صداش رومثل بچها کردو زفت

  چال خب؟

  بچه دوماهه رو تشخیص داد ساری:اخه خرررره کجای دیدی بشه جنسیت

 :دستاش روزیربغلش زدو زفت

  رهرم

  ترنگ:آخی نازی توروهم میبریم

 :سیدو زفتب.و.آوینارخودشو جلوکشید لپ ترنگ و

  عشقمی

صدای         شیدم و وگ کردم  سریع زبونش رو زرفتم محکم ک شو برام بیرون اورد, وزبون

  جیغش درومد

  آخخخخخخخخخخش نکبت دردم زرفت-

  من:حقته

 :دستاش روزیر بغلش زدو اخم کرد لپش روکشیدم وزفتم

 اخمت روکی بخوره؟

 :ترنگ فورا جواب داد

  آبتین
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بچها داشددتن ازخنده پنجره ماشددین روزاز میگرفتن منم یکم دیگه سددربه سددرش   

سه      شت ازینایی که از  شتم تااینکه ترنگ جلوی یه جیگرکی چرکوچیلی نگه ندا زذا

  لقلک میدادمتری بوی خوش کباب معدت رور

  ترنگ:خب دیگه پیاده شید زیاد خندیدم

همگی پیاده وسددمت جیگرکی رفتیم وباشددوخی وخنده وکل کل های همیشددگیمون 

 جیگرهارو خوردیمو حساب کردیم,یکمم توشهرزشتیم و به خونه هامون برزشتیم

دریقه ظهر بود وارد البی شدم وبانگهبان سالم وحاگ   11:30نگاهی به ساعتم انداختم 

سور خارج               ک سان ستادازا سور از حرکت ای سان شدم کمی بعدا سور  سان سوار ا ردم و 

وسددمت واحدمون رفتم کلید روتوی رفل در چرخوندم دربازشددد واردخونه شدددم          

 :وسامیار روصداش زدم

 سامیار؟

هاروزشددتم نبود زوشددیم روازتوی کیفم بیرون اوردم        تاق  خل ا یدم دا جوابی نشددن

 دبوق صدای بم ومردونه اش توی زوشی پیچیدوباهمراهش تماس زرفتم بعدازچن

  بله-

 الو سامیار,کجایی؟-

  مطب-

  مطب؟مطب چیکارمیکنی؟-

 باآبتین اومدم یه سری بزنم شاید چیزایی ازینجا بخاطرم اومد-

 خیلی خب,کی میای؟-

  تایکی دوساعت دیگه-

  اوکی فعال-

  فعال-

سریع پریدم توی حموم ویه دوش اب زرم   شیو رطع کردم, زرفتم واومدم بیرون,یه  زو

بلوز آبی پشمی باشلوار زرم کن سرمه ای پوشیدم موهام روسشوار کشیدم وهمونطور 

باز دورم رهاشددون کردم ویه زل سددر طرح پاپیون ابی هم یه طرف موهام زدم ویه          
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رژصورتی هم به لبام مالیدم,ازاتاق خارج وتوی آشپزخونه رفتم میخواستم الزانیا بپزم 

 رو اماده ومشغوگ شدم تموم وسایلش

ستم         سرم ب ستمالی روی  سامیارهم خبری نبود د ساعت ورتم روزرفت از تقریبا یک 

ومشددغوگ زردوربارزیری خونه شدددم ویدور همجای خونه رو جاروکشددیدم تااینکه           

 :درخونه بازوظاهر سامیارتوی چهارچوب درنمایان شدم بروش لبخندپاشیدم وزفتم

  سالم خوش اومدی

 :د جواب دادمثل همیشه سر

 ممنون

درروبسددت وسددمت اتارش رفت من هم رفتم ومیز رو چیدم کمی بعد سددامیارم اومد 

 :پشت میزنشستیم وتوی سکوت مشغوگ خوردن شدیم,جرعه ای اب نوشیدم وزفتم

  سامیار

 :سرش روباالاوردو زفت

  بله

  فردا نیستم-

 :پرسید

 کجایی اونورت؟

  ارممنظورم صبحه,فردا صبح با بچها ررار د-

  پرسیدم کجا؟-

 :دستپاچه شدم وزفتم

  خ...خب میخوایم بریم خرید

 :مشغوگ خوردن باری غذاش شدو زفت

  باشه

شیم        صدای زنگ زو شتم که  شیدم تکه ای ازالزانیام روتوی دهنم زذا نفس عمیقی ک

بلند شد همونجا روی میز بود نگاهی به صفحه اش انداختم شماره بابا بود باذوق جواب 

 :دادم
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  لوباباجونیا

  سالم دخترم-

  سالم بابایی

 خوبی عزیز بابا؟

 مگه میشه صدای شمارو بشنوم وخوب نباشم-

  بازتو زبون بازیت زل کرد زلزله؟-

 :ریز خندیدم وزفتم

  چه خبر بابایی؟

  سالمتیت عزیزم،سامیاره چطوره بابا خوبه؟-

  خوبه سالم داره-

ینجا تادورهم باشیم,خاله وشوهرخالت   سالم برسون,زنگ زدم بگم برای شب بیاین ا   -

  هم میان

 :پرسیدم

 ایلیام هست؟

  اره باباجون-

  چشم بابایی,حتمامیایم-

  منتظرتونیم فعال دخترم-

 :زوشیو رطع کردم وروبه سامیار زفتم

  بابازفت که برای شب بریم پیششون

 :سرش روبه معنی باشه تکون داد ازجاش بلند وزفت

  مرسی

وفی کردم ومنم ازجام بلند شدم این وضع تاکی رراره ادامه داشته  سمت اتارش رفت,پ

باشدده؟میز روجمع کردم وظرف هارو توی ماشددین ریختم,زوشددی ام رو از روی میز     

  برداشتم وبه ترنگ پیام دادم

 سالم تری؟چطوری؟*
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  چندمین کوتاه جواب داد

 سالم,عاولی,توچطوری؟*

  بدک نیستم,شب ماهم میایم*

  عاولیه دختر*

  تری*

  جونم*

  ازغضیه بارداریم که به کسی چیزی نگفتی؟*

 نه چطور؟*

  هیچی نمیخوام فعال کسی بدونه*

  باشه اجی,ولی دیر یا زود همه میفهمن بهتره به سامیار بگی*

  توفکرش هستم*

  خوبه,پس شب میبینمت*

  به ایلیاسالم برسون,بای*

  چشم,بای*

ست خوشگل زل بهیم نشستم و مشغوگ      زوشیو روی میزعسلی پرت کردم,روی نیم   

 ...تماشای تی وی شدم

  دلسا؟دلسا؟-

 چشمام رو باز کردم واااااااا من کی خوابم برد

  دیگه بیدارشو کم کم باید بریم-

 :پرسیدم

  خیلی خوابیدم

  اوهوم-

  خسته بودم-

  فعال بسه-

 باشه ساعت چنده؟-

8-  
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  اوکی االن حاضرمیشم-

شیدم ویکم ریمل         ازجام بلندوتوی اتارم ر شام ک شت چ شکی پ شم م فتم,یه خط چ

 زدم,یه رژ اجری هم به لبام مالیدم

یه پالتو رهوه ای سوخته باشلوار زرم کن کرمی پوشیدم,یه کاله بافتنی کرم روی سرم 

زذاشتم وموهام روهمرو زیرکاله چپوندم وشالش روهم دور زردنم انداختم وبوت های   

شلوار زرم کن     بلند رهوه ایم روتا روی زانوه ست لباس توخونه ای یه  شیدم,یه د ام ک

صورتی بابلوزش برداشتم تا خونه بابابپوشم وازاتاق خارج شدم,سامیارهم مثل همیشه 

سوشی        سرمه ای و  سفید  شکی بایه بلوز  شتیپ کرده ومنتظر من بود,یه اس لش م خو

هم دور شرت مشکی باکتونی های سفید سرمه ای پوشیده بود ویه شاگ زردن سفید        

 :زردنش اویزون بودمثل همیشه دلسا کش شده بود المصب,بادیدنم زفت

  بریم

 :لبخندی زدم وزفتم

  بریم

ازساختمون خارج وسوار ماشین شدیم,چون سامیار جایی رو ب یاد نداشت من پشت        

سامیار بخاری           سرما میلرزیدن  شت چونه هام از  سوز عجیبی دا ستم,هوا ش فرمون ن

  زفت:فکر کنم میخواد برف ببارهماشین رو روشن کردو 

 :مثل بچه کوچولو ها پریدم هوا دستام روبهم مالیدم وزفتم

 آخ جون

 :پرسید

 دوستداری؟

 :جواب دادم

 اوهوم زمستونهو برفش

شه        شین رویه زو سیدیم ما شید که ر چیزی نگفت ازپنجره زگ زدبه بیرون,طولی نک

 :روفشار دادم پارک کردم و پیاده شدیم سمت خونه بابارفتم وزنگ در

 کیه؟
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  چیستاجون بود

  دلسام چیستاجووونم-

  بیایدداخل عزیز دلم-

درباتیک ارومی بازشد وداخل ساختمون شدیم,همه خانواده دور هم جمع بودن باهمه    

زذاشددت            هام  پا بادسددتش رو روی  با یه نشددسددتیم, سددالم وحاگ کردیم وپیش بق

 وپرسید:زلزله باباچطوره؟

 :خودموبراش لوس کردم وزفتم

  ورتی پیش شمام عالیم باباجونم

  ایلیا:اه اه,پاچه خوار,نچسب

  من:حسووود,تاچشمات دربیاد

  چیستاجون:ایلیاجان اذیت نکن خواهرتو

  من:ای رربون چیستاجونم برمم

  چیستاجون:خدانکنه دختر

 ایلیا ادام رو دراورد وزفت:ای من رربون چیستاجوووووونم برم

  واخرش اضافه کرد:زبون باز

 ترنگ:عه ایلیا چیکارش داری؟

  شوهرخاله:عروسمو اذیت نکن ایلیا خان

  ایلیا:چشم من الگ مونی میگیرم

  زچیستاجون:اوا خدا مرزم بده این چه حرفیه پسر+

 من:نترس چیستا جون این الگ بشو نیست

 :بابادستش رو دور شونه ام انداخت و رو به سامیار زفت

 پسرم چراساکتی؟

  میکنهخاله:پسرم غریبی 

  اشک توی چشماش جمع شد

 سامیار:نه مامان این چه حرفیه
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  ایلیا:سام

  سامیار:بله

 ایلیا:واسه باختن آماده ای؟

 :سریع پریدم هوا وزفتم

  آخ جووووون منم بازی

 ایلیا:توبشین سرجا

  ت بچه

 :سامیار که متوجه منظور ایلیانشده بود پرسید

 بازی؟

 داش؟ایلیا:فوتباگ دستی بازی میکنی دا

  سامیار:فکر بدی نیست

  من:منمممممم میخوام

  ایلیا:تونه

  ترنگ:چرادلسانه؟منم میخوام بازی کنم

  ایلیا:دیگه چاره ای ندارم,شمام بازی

 همگی زدند زیر خنده

بازی                 گه,مشددغوگ  باهم دی نگ هم  یاوتر باهم وایل یار  باال منوسددام باهم رفتیم 

شو     سامیارخیلی ماهرانه بازی میکرد وبه صه بعدازچند  شدیم, ن اجازه زل نمیداد خال

  دست بازی مابردیمشون وررارشد فرداشب شام رومهمون ایلیاوترنگ باشیم

  بچها-

 :صدای چیستاجون بودکه ازپایین میومد ازباالی پله ها دادم زدم

  جووونم

  بیاین شام-

  چشم-

 :همگی ازپله ها پایین ودور میزنشستیم دستام رو به هم مالیدم وزفتم
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  وووووم چی کردی چیستاجونماو

  چیستاجون:بخورنوش جونت مادر

چیسددتاجون سدده نوع غذا پخته بود,مرغ,فسددنجون ورلیه ماهی,یه بشددقاب پر برای 

  خودم غذاکشیدم وتاته همرو خوردم

سمت خونه راه          صد رفتن کردیم باهمه خداحافظی و شینی ر شب ن شام و صرف  بعداز

م که لباس هام روعوض نکرده روی تخت     افتادیم,ورتی رسددیدیم اونقدر خسددته بود     

 افتادم وخوابیدم

نصفه های شب بود ازجام بلندشدم خیلی تشنه ام شده بود رفتم اشپزخونه ویه لیوان 

پراب خوردم برزشددتم اتارم ولباس هام رو دراوردم هرکاری کردم دیگه خوابم نبرد       

  تااینکه صبح شد,باترنگ تماس زرفتمالو

 تری کجایی؟-

 م حاضرمیشم,اماده ای؟خونه دار-

  نه هنوز-

  پس اماده شو,میرم دنباگ بچها بعد میام دنبالت-

  اوکی,فعال-

  فعال-

سابی ررمز بود     زوشیم روروی تخت پرت کردم وتوی ایینه خودم رودید زدم چشام ح

رفتم وصورتم روشستم وبیرون اومدم,یه بافت مشکی کوتاه بایه شلوارزرم        wc سمت 

شیدم یه   شکی پو سرم انداختم ویه جفت کتونی       کن م سفید هم روی  ستونی  شاگ زم

سی به لبام مالیدم کیف         شتم فقط یه رژ کالبا صله ارایش ندا سفید پام کردم,حالوحو

ساعت      شدم, شتم وازاتاق خارج  شیم روهم بردا سمت اتاق   8:45وزو صبح بود  دریقه 

ونه وچند لقمه سامیار رفتم وازالی درتوی اتاق رودید زدم خواب بود,رفتم توی اشپزخ

  نون وعسل ویه لیوان شیر خوردم,صدای زوشیمم بلندشد تری بود

  الو دلیسا بیا پایین-

  اوکی-
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ازساختمون خارج شدم,بادیدن ترنگ که برام دست تکون میداد سمت ماشین رفتم و   

سیدیم,وارد مطب دکتر             شتیم تااینکه ر سر هم زذا سر به  شدم توی راه کلی  سوار

سید,وارد     شدیم ونوبت زرفتی  شبختانه مطب خلوت بودو خیلی زود نوبت بمن ر م خو

  اتاق شدم دکترباخوشرویی راهنماییم کرد

  روی تخت خوابیدم

صددای ضدربان رلبش توی اتاق اکو می شددتوی خلسده شدیرینی فرو رفتم وای که      

مادرشدن چه حس شیرینی بود دستم رو روی شکمم زذاشتم,اشکام ازچشمام روی         

سامیارتواین لحظه کنارم        زونه هام ریختن شتم  ست دا شیدم خیلی دو د آه بلندی ک

 ..باشه اما

 عه عه داری زریه میکنی مامان خانومش؟-

  صدای دکتر بود لبخند کذایی زدم واشک هام روپاک کردم

 تبریک میگم عزیز دلم,دختره-

باره                        هام دو حالی اشددک تاجیغ نزنم ازخوشدد زذاشددتم  تام رو روی دهنم  دسدد

شدند,بچه   شادی توی   سرازیر شون کلی چلوندمن وتبریک زفتن,از ا اومدن داخل وهم

 پوست خودم نمیگنجیدم

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

بابچهاازسدداختمون خارج وبرای اینکه دسددت خالی خونه نرم سددمت مرکز خرید            

شگل زرفتم          ساعت مچی خو سامیار یه  ست لباس وبرای  رفتیم,برای خودم چند د

ستنی خوردیم    ساب من ب شیرینی نی نی به ح شون کنم     و شام هم مهمون شد یه  وررار

 وبعدبه خونه هامون برزشتیم

* * *  

شیم زنگ خورد همونطور که به مژه هام ریمل       شدم که زو ضرمی شتم حا توی اتارم دا

 میکشیدم زوشیوبایه دستم زیرزوشم زذاشتم

  الو-

  الودلی-

  مرض دلی-
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  خونت روکثیف نکن خواهرمن-

  بناگ-

  بزار به برادر بزرزترت احترام-

  خب,حاالبگو-

  حاضرین-

  تقریبا اره-

 - مین دیگه اونجاییم10

  اوکی,بای-

زوشددیورطع کردم ولباس هام روپوشددیدم سددامیارم مثل همیشدده خوشددتیپ کرده   

  وحاضربود,زفتم:بریم پایین االناست که بچها برسن

  اوکی-

سیدوجلوی      شبختانه همون دریقه ایلیا هم ر شدیم,خو ساختمون خارج  پامون  باهم از

  ترمز کرد,سرش روازشیشه بیرون اورد وزفت:بپرین باال

شتیم از هم آب لمبو         ست منم رفتم عقب پیش ترنگ,همینطوری دا ش سامیارجلون

شما دوتام,هرکی ندونه         سه دیگه  شد:اه اه ب صدای اعتراض ایلیا بلند میگرفتیم که 

  فکرمیکنه سالهاست هموندیدین

 من:به کوری چشم جنابعالی

  شما دوتا افتادین به جون همترنگ:باز

  من:کرم ازشورته عزیز من

  ایلیا:کرمو ازخواهرم زرفتم خب

  من:خندیدم بی مزه

  سامیار:دلسا

  من:جوونم

  سامیار:آروم بشین بقوگ بابات زلزله
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ستام رو زیر بغلم جمع کردم وهیچی نگفتم ایلیا از آیینه نگام کرد وزفت:اخی,نازک    د

  نارنجی

  کن خانومم روسامیار:اذیت ن

شنیدن این جمله کیلوکیلو توی دلم   واییییییییییی الهی من رربون توبرررررممممم با

 سیدمب.و.رنداب شد ناخودآزاه خم شدم جلو لپ سامیار رو 

  ترنگ:رعایت کنین عاغا

  یهوجاخوردم سرم وپایین انداختم وزفتمببخشید

ییییی خاک توسددرت ماشددین باصدددای شددلیک خنده ترنگ وایلیا رفت روی هوا,وا 

  دلسا,این چه کاری بود دخدرررررررررررر

  ایلیا:اشکالی نداره ابجی کوچیکه

ستوران شیک ودنج      ساکت بود,کمی بعد ایلیا جلویه یه ر سامیارم  دیگه چیزی نگفتم,

غذا کلی         عدازخوردن  مت رسددتوران رفتیم ب یاده شدددیم وسدد ترمز کردوهمگی پ

ساعت نزدی     شتیم وخوش زذرونیدم  شهرز شتیم,توی   1کی هایتو بودکه به خونه برز

شیدم زیره موهام رو باز          شکی پو ساپورت م صورتی بایه  شمی  اتارم رفتم یه بلوز پ

شده روی        شمم به باکس کادوپیچ  ستم بخوابم که چ شون کردم خوا کردم ودورم رها

 پاتختی افتاد برداشتمش ازجام بلندشدم رفتم جلوی دراتاق سامیار دوضربه به درزدم

  بله-

 اروم زفتم:بیداری؟

  بیاتو-

شده       ست وزفت چیزی  ش شدم روی تخت خوابیده بود بادیدنم توی جاش ن وارد اتاق 

  رفتم جلو وزفتم:چیزه...عع این ماگ توعه

  جعبه روبهش دادم ازدستم زرفت بازش کردویه لبخند عمیق زد

 ممنونم خیلی رشنگه-

  رابل تورو نداشت-

 م زد:دلسا؟خواستم ازاتاق بیرون برم که صدا
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 جونم؟-

 میشه امشب رو پیشم بخابی؟-

صورت           شد بادیدن  شام زرد  سمتم بازکرد,اوگ تعجب کردم وچ ستاش رو  ودوتا د

 متعجبم لبخند زد همین کافی بود تاربوگ کنم وازخداخواسته پریدم بغلش

سینه        سرم روروی  سهاش بلندبود  صدای نف شیدمن هم روش افتادم  روی تخت درازک

قد    زذاشددتم چ نگ شددد بود حس خوبی داشددتم حسددی     اش  غل ت دلم برای این ب

یدداشددتم یجوری                  های داغش روی زردنم می دو سددرشدددارازارامش هرم نفس 

میشدم.سامیارسرم روباال اورد صورتم درست مقابل صورتش بودضربان رلبم باشدت           

 به دیواره سینه ام میکوبید

 لعنت به اون چشمات-

  وااااا این داشت چی میگفت

  دلسا-

  هوم-

  منوببخش-

 برای چی؟-

  من نمیتونم شوهرخوبی برای توباشم-

  باتعجب زگ زدم به دهنش,زبونم رفل شده بود نتونستم چیزی بگم

بمن حق بده,بمن حق بده دلسا,من دارم باکسی زندزی میکنم که نمیشناسمش دارم     -

باادمایی معاشرت میکنم که نمیشناسمشون,من خودم روهم نمیشناسم,تودخترخوبی        

ست  ست        ه صالبد ست بیارم وممکنه هم ا سا من ممکنه حافظم روخیلی زود بد ی دل

شگلی       شم,توخیلی خو شته با ستت دا نیارم,من نمیتونم,نمیتونم بهت محبت کنم ودو

سبط       سی ن سا شکیل بدی,من...من هیچ اح خیلی خوبی و میتونی زندزی جدیدی روت

  بتوندارم دلسا ونمیتونم توروبه عنوان همسرم بپذیرم
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شهام  سرم روچندبارتکون دادم,کاش      زو شت, شنیده بوداطمینان ندا ازچیزهایی که 

یااین چی می           خدا نه این خواب نبود باشدده,ولی  یه خواب  کاش همش  خواب بودم,

  زفت؟اخه چرا؟چرا

  دهنم به سختی بازشدزفتم:تو...توخوب میشی سامیار

  کی؟کی دلسا؟من ازین وضعیت کالفه ام-

  باورم نمیشه-

  خشدلسا من روبب-

ازجام بلندشدم بدون هیچ حرف دیگه ای ازاتارش خارج وبه اتاق خودم رفتم دررورفل 

 ...کردم همونجاپشت درنشستم وازته دگ زار زدم

شد لباس هام روتوی چمدونم ریختم وباایلیا تماس     صبح  شک ریختم تاباالخره  انقدرا

  زرفتم:جووونم خواهری؟

 ایلیا کجایی؟-

 ببینم..توزریه کردی؟-

 بگو کجایی؟ نه-

 دارم میرم شرکت,چیشده؟-

 میشه بیای دنبالم؟-

 اتفاری افتاده دلسا؟-

  چیزی نپرس لطفا فقط بیا-

  مین دیگه اونجام10اوکی -

شیدم ومنتظرموندم تاایلیا       ست لباس پو شیورطع ومحکم توی دیوارکوبیدم,یه د زو

شون ازات        شون ک صدادراومد چمدونم روک شید که ایفون به  اق بیرون بیاد,طولی نک

 اوردم سامیار توی هاگ بود,بادیدنم ازجاش بلند شدوزفت:داری میری؟

  پوزخندزدم وجواب دادم:میرم تاراحت باشی

  منوببخش دلسا-
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چیزی نگفتم سددمت درخروجی رفتم خواسددتم ازدرخارج بشددم که دوباره صددداش  

  روشنیدم:مواظب خودت باش

زریه ام زرفت باهمون وضددع  دیگه نمیتونسددتم تحمل کنم,دررومحکم بسددتم دوباره

سواگ کرد چیزی        شدم بین راه هرچقد ایلیا ازم  شین ایلیا  سوارما ساختمون خارج و از

 ......نگفتم،فقط ازش خواستم منوبه خونمون ببره

مد و منو تو اغوشددش           یدنم جلو او باد تاجون  نه شدددیم چیسدد یا واردخو همراه ایل

فت,محکم بغلش کردم وتوی بغلش کلی اشددک ریختم ه  رچیم ازم سددواگ کردن زر

جواب ندادم خسددتگی روبهونه کردم وبه اتاق ثابغم رفتم خودم روروی تخت انداختم        

 سرم ازبی خوابی شب ربل داشت منفجرمیشد,چشام روبستم وخوابم برد

ستی روی           شدم باباروکنارم دیدم د شدید ازخواب بیدار سرمای  سردرد و ساس  بااح

 موهام کشیدوپرسید؟

 خوبی دختربابا؟-

  م ازسرمامیلرزید وسردرد عجیبی داشتم جواب دادم:ب...بابا اصال حالم خوب نیسفک

همون دریقه چیسددتاجون وایلیام وارداتاق شدددن,چیسددتاجون دسددتی به پیشددونیم 

  کشیدوزفت:پاشومرد,بایدببریمش دکترداره ازتب میسوزه

ستاجون یه پتودورم انداخت وایلیامنو   شیدچی سمت   ایلیاتویه حرکت منوتوی بغلش ک

خروجی برد ازخونه خارج وروی صددندلی عقب ماشددین زذاشددتمم ازدرد زیادی ناله  

سراین دختراومده,ایلیاجان        شنیدم که نگرانم بود:چه بالیی  صدای بابارومی میکردم,

  تندتربروبابا

  چشمام تاروتار وکم کم همجاتاریک شد

* * * 

  الی چشمام رو باز کردم

  خانومی؟بهتری-

 پرسیدم:من کجام؟

  اینجابیمارستانه عزیزم-
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ستم روروی         شد د سرمم تزریغ کرد ویه لبخند عمیق زد ازاتاق خارج  سرنگی توی 

پیشونیم زذاشتم وبه سقف خیره شدم,دراتاق بازوبسته شد بابااومد داخل یه لبخند         

  سید:خوبی؟ب.و.تصنعی زدم جلواومدوپیشونیم رو

 سرم روبه معنی اره تکون دادم وزفتم:بابا؟

 جونم؟

 میشه منوببری خونه؟-

  بزارسرمت تموم بشه میبرمت-

  باشه-

ستاجون        شیدم چی شتیم توی جام درازک ساعت بعدمرخص وبه خونه برز تقرییایک 

شکام            ستم زرفتم ا ستاش روتود ست د ش شید کنارم ن سینه روم ک شم بود پتورو تا پی

 شروع به باریدن وزونه هام روترکردن

 چیستا؟-

 جونم دخترم؟-

  ارسام...سامی..-

تاجون بغلم            بدم چیسدد مه  به هق هق شدددو نتونسددتم حرفم روادا یل  بد یه ام ت زر

  کردوزفت:هیس,اروم باش,اروم باش مادر

بغلش خیلی ارامبخش بود یکم اروم شدم وهمه چیز روبراش زفتم,چیستاجون اشکام    

 سیدوزفت:بهش حق نمیدی مادر؟ب.و.روپاک کرد زونه ام رو

  چرا,ولی اون منو نخواست-

 میارمریضه عزیزکم باید بهش زمان بدیسا-

من درکش کردم وسددعی کردم جوری که اون میخواد این مدت روزندزی کنیم امااون -

  زفت که نمیتونه شوهرخوبی برای من باشه

شه همه چیز,حاالم       ست می سرش روتکون دادوزفت:بزودی همه چیز در ستاجون  چی

  روگ بده به چیزی فکرنکنی و استراحت کنی

  ضعیفی زفتم:باشهباصدای 
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چیسددتاازاتاق خارج شددد سددعی کردم بخوابم امانشددد,صدددای آالرم زوشددیم بلند  

 شد,خداروشکرورتی زدمش تودیواراسیبی ندید نگاهی به صفحه انداختم,تیانازبود

 دکمه اتصاگ روزدم وزوشیوزیرزوشم زذاشتم:الوناز؟

  سالم عشقممم-

 چطوری؟-

 خوبم,توخوبی؟کوچولوی خاله خوبه؟-

  م روروی شکمم زذاشتم وزفتماوهومدست

  خداروشکر,سامیارچطوره؟بهترنشده-

  باصدایی بغض الود زفتم:نه

  دلسا؟چیزی شده-

 :دوباره اشکهام ازچشمام سرازیرشدند,صداش روشنیدم

 دلساتوداری زریه میکنی؟

شه بیام واونجا           شم وبرای همی سامیارجدا صردادم وزفتم:میخوام از ضیح مخت یه تو

  یه خونه مناسب برام پیداکنزندزی کنم,

 چی میگی دلسا توحامله ای؟-

چه             مدن ب یا او به دن مان  تاز یدم وزفتم:من تصددمیم خودم روزرفتم, ندی کشدد آه بل

  صبرمیکنم

شد     شیورطع کردم,نازچندبار دیگه تماس زرفت جوابش روندادم تااینکه بیخیاگ  وزو

اتاق هجوم اورد دستام رو  ازجام بلند شدم وپنجره اتاق روباز کردم بادسردی به داخل  

شت خودم فکر کردم,کی فکرش      سرنو شدم وبه  زیر بغلم جمع کردم وبه بیرون خیره 

 رو می کرد یک روزی این بشه حاگ وروز دلسارادمنش

سالگی   5دلسا دخترشروشیطون خانواده رادمنش,دخترکوچولوی مامان وباباش توسن    

ست داد وحاالتنهادخترک باباش بود دخت  رکوچولوی باباش کم کم بزرگ مادرش روازد

شق        صوری داد وعا ستقالگ وازادی تن به یه ازدواج  شد,دخترکی که بخاطرا وبزرزتر

شق مردی که ازش     شت ورفت     نامردیشد عا ضاوت بی جاکرد زذا شتباه ور دید ولی ا
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شت          شت,برز صادف کردوبه کما رفت,دخترک برز سرک دربه در دنباگ دخترک ت پ

دو روزها روبرای بهبودی حاگ پسرک انتظارکشید,پسرک  وحقایق روفهمید پشیمون ش

به هوش اومد ولی حافظش روازدست داده وعشقش رونمی شناخت واون رو ازخودش    

ترد کرد..وحاال من موندم ویک بچه,بچه عشقم من بچه سامیارم روتوی وجودم داشتم 

 ه سترشنگترین روزهای عمرم به بدترین روزهاتبدیل شده واین هاهمش بازی زمون

 دمی از اعماق جانم بیرون دادم وپنجره روبستم,زیرپتوخزیدم تااینکه خوابم برد

شمام      صورتم الغروزیرچ شت,نگاهی توی ایینه بخودم انداختم  خیلی زود دوهفته زذ

تاق بیرون بردم        حسددابی زود افتاده وبه کبودی میزد پوزخندی زدم وچمدونم روازا

سمتم      شکش اومد  شمای پرازا ستاجون باچ ستاروازمن   چی وبغلم کرد,باباجلواومد چی

 جداکردو زفت:خوب فکراتو کردی بابا؟

  بله-

  کاش بهش زمان میدادی-

  منم داشتم همین کاررو میکردم,امااون نخواست-

  خودم روتوبغل باباپرت کردم وزفتم:خیلی دوستت دارم بابایی

  منم همینطور دخترکم-

گام میکردند برای شددادی دلشددون لبخند      ازبغل بابابیرون اومدم همه باغم عجیبی ن      

 :تصنعی زدم وزفتم

 ننبینم ناراحت باشینا

سیدم وخداحافظی کردم ایلیا چمدونم روبرداشت وازساختمون خارج ب.و.لپ همشونو

شدیم,ترنگ عین ابربهاری         شین  سوارما شد منوترنگ هم دنباگ ایلیا راه افتادیم و

کذایی           بالودزی  نداشددتم  رت  طا گه  خت دی مه اشددک    اشددک میری زفتم:تواین ه

  وازکجااوردی؟تااالن چهار تادبه ابغوره زرفتی

برزشددت سددمتم وباچشددمای پف کرده ررمزش عین بچه کوچولوها مظلوم نگام کردو 

  زفت:نرووو

 :سیدم وزفتمب.و.خودموخم کردم جلو زونشو
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  مجبورم ترنگ,هوای این شهربرام خفه کنندست

سرش روباناراحتی تکونوبه زریه ا  سرعت  ترنگ  ش ادامه داد ایلیام چیزی نمیگفت وبا

ندزی میکرد معلوم بودحسددابی عصددبیه دیگه هیچ کدوممون حرف نزدیم,آهی        ران

 ...کشیدم سرم رو به پنجره تکیه دادم و به خیابون چشم دوختم

  ✘سامیار✘

 ...میون جنگلی سرسبز ردم برمیداشتم انگاری دنباگ چیزی بودم اما+

ستای ظریف وکوچولویی ا  شت جلوی دیدم رو زرفت  د ستم روباالبردم ونوازش  زپ د

قب            تاش روازجلوی چشددام برداشددت,ع یدم,دسدد هاش کشدد نه روی انگشددت  زو

 زردکردم,چهره بشاش وخوشگل دخترکی زیبار رو جلوم دیدم,دخترک لبخندشیرینی

 زدو باشیطنت یکی ازابروهاش روباالانداخت

سی برام فرستاد    ب.و.ذب زیبایی صورت اشنای دخترشدم این دخترچقدراشناست      ج

 و رفت. البالی درخت هامیدویدم اما اثری ازون دخترنبود

  حسابی توی فکرفرورفتم,اره اره من اون دختررومیشناسم دلسا,اون دلسای منه

 دادزدم:دلسا,توکجارفتی؟

شمم ر  سا,ازدواج     ازخواب پریدم همه چیز مثل یک فیلم ازجلوچ شدند,من,دل د می 

ستم محکم            صادف همه چیز روبه یاداوردم باد شین,ت شب,ار شماگ,اون شق, صوری,ع

ساافتادم,آه خدایا من           شد,یهویاد دل شت منفجرمی سرم دا شار دادم  شقیقه هام روف

 چیکارکردم,زوشیم روبرداشتم وباشماره اش تماس زرفتم

  دستگاه مشترک موردنظرخاموش می باشد-

م دنبالش,سدریع سدوشیچ ماشدین روبرداشدتم وازسداختمون خارج شددم       بایدمیرفت

شارمیدادم,چقدردلم براش        شدم وراه افتادم باتموم ردرتم پداگ زاز ف شینم  سوارما

نگ              یاده وز ماشددین پ یامرزم ترمزکردم واز خداب له  خا نه  نگ شددده بود,جلوی خو ت

 درروفشار دادم:کیه؟

 (شوهرخاله بود)بابای دلسا

 سامیارم-
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  پسرمبیاباال-

  مرسی,اومدم دنباگ دلسا,بهش بگین بیاد پایین-

شوهرخاله اومد پایین         شد وچندمین بعد شنیدم درباتیک ارومی باز صدایی ن دیگه 

 سالم دادم دستش رو روی شونم زذاشت وزفت:دیراومدی جوون

  بازیجی زفتم:متوجه نمیشم

  رفتیه رطره اشک ازچشماش چکید سریع باپشت دست پاکش کردو زفت:دلسا 

 باورم نمیشد,پرسیدم:کی؟کجا؟

  فرودزاه-

 سمت ماشینم دوییدم وزفتم:باید برم دنبالش

 سوارماشین شدم الستیک هاباصدای جیغ رواسفالت کشیده وبه حرکت دراومدند

ستش          ستم ازد شتم بره,دیگه نمیخوا شام میچکنیدند,نبایدمیذا شکام بی ورفه ازچ ا

پاگ زاز فشدداراو        به  باتموم ردرتم  رده رانندزی میکردم حتی چندباری هم    بدم پس 

 ...نزدیک بود تصادف کنم

 ✘دلسا✘

ساعت پروازم نمونده بود,ترنگ انقدر       شدیم چیزی تا شین پیاده  سیدیم ازما باالخره ر

شم ازتوبغلش بیرون اومدم ایلیا بابغض نگام     شارم داد که نزدیک بود خفه ب توبغلش ف

بغلش انداختم اشددکام ازچشددام   میکرد لبخند تلخی بروش پاشددیدم وخودم روتوی    

شت زریه میکرد,زونه ام        سرم روباالاوردم وبه ایلیا نگاه کردم اونم دا شدند  سرازیر 

 :سیدوزفتب.و.رو

  مواظب خودت باش خواهرکوچولوم

سته کردم ازتوبغلش بیرون اومدم برای اخرین بار       شه یباربازوب شمام روبه معنی با چ

تادم,ا         بدسددت راه اف ندون  حافظی وچم هام می     خدا نه  کام همونطور روی زو شدد

ریختتن,باورم نمیشددد که یروزی بخوام شددهروخانواده وعشددقم روترک کنم وبرای     

همیشه برم بایه وکیل خوب صحبت کرده و ررارداد بسته بودم تا بعد از به دنیا اومدن    

دخترم از عشقم جدابشم رلبم فشرده ودرد زرفت آهی بلند کشیدم,چشمام سیاهی        
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نوشددت جور دیگه ای برام ررم خورده بود چمدونم روتحویل دادم    میرفت,کاش سددر  

سینه ام درد          سه  شتم رف شتم حس بدی دا سمت هواپیماردم بردا سته وپرالتهاب  خ

میکرد,چنددونه سفیدروی شونه هام نشست سرم رو روبه اسمون باالزرفتم دانه های       

ستونی       سردوزم سمون پایین میومد هوای  رویکجابلعیدم  سفید برف مانندمروارید ازا

  دستم رو به میله هواپیمازرفتم تاازپله هاباالبرم،صدای اشنایی به زوشم رسید:دلسا

صدای جذاب وزیراش    شدم ازپله ها باالمیرفتم که دوباره  باخودم زفتم حتما خیاالتی 

  به زوشم رسید:دلسای من

 ...درست شنیدم خیاالت نیست عقب زردکردم باناباوری زگ زدم بهش

شمام ا  ستش کردم ولی      چ سرهم بازوب شت  زچیزی که میدید مطمعن نبود چندبارپ

نه,درست میدیدم اون...اون سامیار منه,لبخندشیرینی زد که دلم ضعف رفت,سمتش       

دوییدم ومحکم خودم روتوی بغلش انداختم باتموم وجودم اشک می ریختم,روی سرم 

چشمام وزفت:منوببخش  سید سرم روباال اورد,اونم داشت زریه میکرد زگ زد توب.و.رو

  دلسا,خیلی دوستت دارم

 ومحکم ترازربل منوتوی بغلش کشید

دوباره اروم شدددم وزندزی از دیدزاهم زیباشددد,چندبار زیرلب خداروشددکر کردم             

 :نمیدونم چقدرتوی بغل هم بودیم که باصدای ایلیا به خودمون اومدیم

  اهم اهم,بسه اینجا جاش نیست

شون نازک     ازتوبغل هم بیرون اومدیم ا شمی برا شت چ یلیا وترنگ هروهرمیخندیدن پ

  کردم وچیزی نگفتم

  ایلیا:خوشحالم که همه چیز درست شد

  سامیار:ممنون داداشم,این مدت خیلی اذیتتون کردیم

 ایلیا:بیشتر از همه خودتون اذیت شدین,برین وخوش باشین

سددید دسددتم روزرفت وتوی دسددت سددامیارزذاشددت        ب.و.اومدجلوپیشددونیم رو 

  وزفت:خواهرم روبتومیسپارم سامیار,زندزی خوبی داشته باشین
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سمت خونه حرکت       شکرکردیم وبعدازخداحافظی  شون ت شیدیم واز لبخندی بروش پا

صیفی برای حالم         شحاگ بودم که تو شدیم,اونقدرخو ساختمون  سیدیم ووارد کردیم ر

سامی          شدیم  سور  سان سوار ا سالم وحاگ کردیم و  شرویی  اردکمه  ندارم بانگهبان باخو

روفشار داد اسانسورحرکت کرد کمی بعد ایستاد ازاسانسورخارج وواردخونمون شدیم  

پالتومواز تنم در اوردم سددامیار باشددیطنت نگام میکرد رفتم جلووزفتم:چیه؟خوردی 

 منو

 دستاش رودورکمرم حلقه کردوزفت:خانوم خودمی

فت             تاش زر هاش دسددتم روتوی دسدد پا ند رو بل نشددسدددت منم نشددو روی م

 وپرسید:منوبخشیدی دلسا؟

 ..باناراحتی زفتم:توبایدمنوببش

شمت,این مدت      شت وزفت:هیس,توکاری نکردی تامن ببخ شتش روروی لبام زذا انگ

  خیلی اذیت شدی

 م:خیلی دوستت دارمدستام رو دور زردنش حلقه کردم وزفت

  بروکنار تابچه ات روباالنیاوردم

شویی           ست سامیار جلوی درد شویی دوییدم چندمین کوتاه بیرون اومدم  ست سمت د

 منتظرم بود پرسید:خوبی؟

  اهوم-

  ببینم دلسا-

  جونم-

 توزفتی بچه ات؟-

  ه نی نی خخخشن-

 ...یعنی...یعنی-

  بله جنابعالی داری بابا میشی-

  االهی رربونش بره باباش-

 من اینجا چغندرم بعد؟
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 فدای خانوم حسودمم بشم-

 به شیرینی خندیدم وزفتم:خدانکنه

 ..حاال جنسیتش-

  میون حرفش پریدم وزفتم:دختره

  چرخوندتمیهوازجاکنده شدم سامیار من روتوی بغلش زرفت ودور اتاق 

  همونطور که جیغ جیغ میکردم زفتم:بزارتم پایین دیوونه

 ازه نذارم چی؟-

  زازت میگیریم-

  بگیرببینم کوچولو-

مد وروی زمین                      زاز زرفتم آخش دراو سددرم روخم کردم ونوک بینیش رومحکم 

  زذاشتتم,بادست بینیش رومالیدوزفت:دندونات ازفوالده دختر

 :فتمزبونم روبراش بیرون اوردم وز

 حقته-

  سرم روتوی سینش فروکردم وخودم روبراش لوس کردم:ببهشید عاغامون

  دیگه دیره-

* * *  

 ساگ بعد4

  (بوبویی,بوبویی)بابایی بابایی-

 جونم خوشگل بابا؟-

 (این مومونی منو احذت میدونه)این مامانی منو اذیت میکنه-

 چرافداتشم؟-

 (رژ نمیزنه میگه توکوچولویی بالمن لوژ نمیسنه,میگه تو توچولویی)برامن-

  خب مناسب سن شما نیس عزیزم-

  نوموحام من لوژ موحام-

  جیییییییییییییییغ

 ازاتاق بیرون اومدم وزفتم:چته باز توله؟
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  باهات رهلم-

  منم باهات رهرم-

سامیار رفت وبغلش کرد وروبمن زفت:بچه   زبونموبراش بیرون اوردم که زریش دراومد,

 شدی خانومم؟

  سید:رهرنکن فداتشمب.و.هر روم رو ازش برزردوندم که اومد سمتم ولپم روبار

سددش نکن توفقط بابایی   ب.و.عه بوبویی بوجش نتون,توفخط بوبویی منی)عه بابایی     -

 (منی

  من:نخیرم بابات ماگ منه

 (زلسا:بوبویی اودمه)بابایی خودمه

 من:ماگ منه

  زلسا:جیییییییییییییییغ

  ن باشما چیکارکنم من متعلق به جفتتونمسامیار:ای بابا اخه م+

  من:فقط وفقط ماگ منی

 (زلسا:بوبویی منه توبولو پیش بوبویی اودت)بابایی خودمه توبروپیش بابایی خودت

  من:خفه شوتوله بابات صاحب دارم

  زلسا:منم دیده

  من:خفت میکنما بچه

  صدای زنگ در بلندشد

  سامیار:زلسا بابا بدو دروبازکن

  م بابادونمزلسا:چش

دوییدو رفت تادرو بازکنه,سددامیار دسددتاش رو دور کمرم حلقه کردوزفت:خانومم این 

  چه طرز برخورد با بچست

  لباموغنچه کردم وباناززفتم:فقط ماگ خودمی

 حسود نیستم,این بچت زیادی پرروعه-

  خودت که میگی بچه,بچست-
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  هست که هست عوروییم فقط ماگ خودمه-

  زندزیمی خانومم-

  سیدوزفت:بریم مهمونا اومدنو.ب.روی پیشونیم رو

  لبخندی زدم وزفتم:بریم

  مهمون هاهمگی وارد سالن شدند,ایلیاوترنگ ودورلوهای دوسالشون,آرسام وآرشام

 آبتین وایلیا همراه دختر سه سالشون,آمیتیس

  ماهشون,نورا6ساری ونوشاد همراه نوزاد

 وآرشین وپوالد

  رشین روبخشیدیم اون حاالزندزی خوبی روباپوالد دارهمازذشته هارو فراموش وآ

شیرین         4 سا زندزیمون  سامیار میگذره باوجود دخترم زل شترک منو ساالززندزی م

  ترشده ومن خوشبخت ترین زن ومادر دنیا هستم
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