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 ٩٣مھسا:سندهینو| بوسھنیآخررمان 
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

 :مقدمھ
 دلم چنان یکن ی منگاھم کھ وقتی فقط!!! کند ی مـــــــــــــــــن چھ مبا انتــچشم,,,,, ـــــــــــــــــــــدانمینم
  شیطنت از

 برای ... شدن اداــــــــــف زیباست چقدر ـکنمـــــــــــــــــــــی محس ــــــــــــــــــــــلرزدکھی منگاھت
  ...!است مـــــــــــــــــن دنیای تمام کھ  يــــــــــــــشمھایـــچ
 

 !توجھ
  ندارندی بوده و وجود خارجیالی ھا و داستان ختی شخصھمھ
 :ی دی ھا بھ آتی شخصی مشاھده عکس ھایبرا
  roman__aroosha  

 دی مراجعھ کننستاگرامی ادر
 
 .خستھ نباشین بچھ ھا-

با دستى کھ محکم خورد رو شونم . باالخره تموم شد ایشاال دیگھ ریختھ نحستو نبینم اه اه اهپوووووفففف
دست از غرغر کردن برداشتم چشامو جمع کردم و دستمو گذاشتم رو شونمو برگشتم ببینم این کودوم 

 باش بچرخ تا نمشاینکھ میخواست بازم بچزوکرخرى بود با دیدن سیما اعصابم بیشتر ریخت بھ ھم مثل 
 .بچرخیم

 گمشو از جلو چشام-
 و رفت زود کیفمو انداختم رو کولم و سوشرتمو برداشتم و خودمو دقیقا رسوندم پشت سرش تقریبا خندید

ترافیک بود واس ھمین بھتر میتونستم نقشمو عملى کنم دور و برمو نگاه کردم معاونا نبودن سما پیش 
 چون میدونستم رم تم و دستشو گرفتھ بود تو اون بین یھ راه در رو ھم واس خودم در نظر گرفسیما بود

میکنھ میافتھ دنبالم تو یھ حرکت با پام از پشت زدم بھ عصبش کھ پاش سست شد میخواست بیافتھ کھ سما 
پلھ ھا تو حیاط نگھش داشت برگشت تا منو دید رم کرد دیدم ھوا پسھ زود اینو اونو ھل دادم دوییدم از 

 با اون ضربھ اى کھ من زدم راه رفتنش بگیرتممدرسھ ورفتم تو کوچھ تکیھ دادم بھ دیوار نمیرسید کھ 
زورکى حاال بیاد منو بگیره عمرا آروم از میون جمیعت مدرسھ سرمو بردم الى در مدرسھ دیدمش لنگ 

بھ پر و بال من :و صداى بلند گفتملنگ راه میرفت حقتھ خب خیالم راحت شد رفتم داخل حیاط با فاصلھ 
 و بریات نیستم ھر غلتى بکنى خفھ خون بگیرم دست و پات بم وربپیچى از این بھ بعد ھمین من مثل د

 .بخوره میکشونمت دفتر تو پروندت ثبت میکنم حاال ببین
بھ کل  خشم نگام میکرد بى توجھ بھش با قدم ھاى بلند خودمو رسوندم بھ بچھ ھاى سرویس اعصابم با

 .داغون بود انگار نھ انگار مدرسھ دبیرستان فرزانگان بود وضع بیمارستان راضى بھتر از اینجاست
  سرویس شدیم طبق معمول سر و صداى بچھ ھا رفت باال گوشى ھاشونو در آوردن سوار

 آروشا د رو کن اون گوشیتو :شیرین
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   پووووووفففف
 یرین گرفتى؟ھزار بار گفتم بازم میگم من گوشى نمیارم ش-

 بیخى آروشا ولشون کن چى شده؟دمقى؟-فاطمھ
 .بیخیال فاطى این یثربى اعصابمو ریختھ بھ ھم-
 من کھ میدونم فقط یثربى نیس ھنوزم رو راست نیستى-
 فاطى یھ امروزو بیخیال من شو -

 اوکى دوستم : انداخت دور شونم و گفتدستشو
 بعد امتحان ترم دوم با ھم آشنا شدیم و از ھمون موقع  عالى بود عالى سھ سال پیش تو خرداد ماهفاطمھ

 ھم مدرسھ بودیم ولى من وقتى قاطى میکردم مثل االن ناراحتش میکردم 
 آروشا چتھ بابا گوشیتو در آر یھ رمان توپ بزنم حالشو ببر:آیدا
وش بودم بھ  اینا دس بردار نبودن معموال گوشیم ھمرام بود ولى از اونجایى کھ بین یھ مشت آدم فرنھ

بھ حرفاشون بى محلى کردم خوشبختانھ اولین نفرى کھ پیاده میشد من بودم  .ھیشکى غیر فاطى نمیگفتم
 بخندین بھم زنگ بوداباالخره رسیدم پیاده شدم مسیره کوچھ تا خونھ رو پیاده میرفتم کوچھ صد مترى ن

 . شدم و طبقھ سوم رو فشار دادمرو زدم در باز شد سعى کردم آروم باشم و پاچھ نگیرم سوار آسانسور
  کھ مامان در رو باز کرد پریدم بغلش و صورتشو بوسیدمھمین

 سالم مامانى خوبى؟-
 سالتھ١٦دختر گنده خجالت بکش -سمیرا

 سمیرا ھمچین میگى شونوزده انگار پنجاه سالمھ ساناى و سپھر کجان؟-
 خالھ اینجام -ساناى
خمل آبجى بزرگم سمیرا و سپھر پسرش بود ساناى ھفت سال و  اومد بغلم الھى فدات شم ساناى ددویید

 .اوصوال جور نبودم باھاشون.سپھر دو سال داشت
 خالھ سپھر خوابھ بیدارش نکنى بزا من مشقامو بنویسم بعد-
 باشھ خالھ-

 زدم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم گوشیمو از کیفم در آوردم روشنش کردم رفتم تا نھارمو شیرجھ
 ....آروشا مامان شام خونھ مامانجونیم-. بخورم

 سیمین کھ طبق معمول از یونى اومد بود و تو اتاقش خواب ھفت پادشاه رو میدید یھ بشقاب پر ماکرونى 
گذاشتم جلوم نت گوشیمو روشن کردم وااااااییییییى گوشى کم مونده بود ھنگ کنھ زرت زرت پیاماى 

 وم گرفت برش داشتم وایبر و الین دو سھ مین کھ گذشت گوشى آر
 علیک آروشا خانوم خوبیم ھمھ خوبن-

  در مقابل سیمین دخت کم نیاوردم منم
 الحمدهللا ایشاال ھمیسھ سالمت باشن-
 ...ببینم مگھ تو قرار نیست کنکور بدى- مشغول خوردن ماکرونیم شدم اومد یکى زد پس گردنم گفتو

  نذاشتم حرفشو ادامھ بدهپووووفففف
 دت البتھ بھ جز بابا بیخیال شو حاال دو سال مونده کوفتم نکنسیمیم تورو ج-
 بااااششششھھھھھ غر نزن خواھر کوچیکھ پاشو بپوش لباساتو -
 سیمین میزارى کوفت کنم یا نھ؟؟؟؟-
 ریلکس ریلکس -
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  کھ نھارامو میخوردم گوشیمو گرفتمو مشغول چک کردن پى ام ھام شدم یھ سرم بھ پیج ھمونطور
 )paris.lovely.city(زدم پیج من و سمانھ     توى اینستا 

 از اونجایى کھ ھر دومو عاشق پاریس بودیم یھ پیج باز کرده بودیم و مدیریت میکردیم سمانھ صمیمى بود
ترین دوست و یار من بود از جیک و پوک ھم خبر داشتیم چھار سال قبل بھ طزر اتفاقى تو کالس زبان 

 دیدن اسم سمانھ کھ اشتھ بیرو کشیدتم نگاھى بھ صفحھ گوشیم کردم بآشنا شدیم صداى زنگ گوشیم از گذ
 .رو صفحھ گوشیم روشن خاموش میشد لبخند نشست کنج لبم

 الو سالم سمى-
  گفتم و بھ سمت اتاقم بھ راه افتادماینو

 سالم خوبى؟-
 نھ-
 اوا واسھ چى؟-
 شام خونھ مامان بزرگیم-
 خب؟-
 ن پسره چشم تو چشم بشمخب بھ جمالت گلم من نمیخوام با ای-
 کودوم پسره؟-
 یعنى گیراییت صفره صفر نیما دیگھ-
 خب؟-
 کوفت نجاتم بده بھ جاى خب خب کردن-
 میتونم رفتنت بھ دو ساعت تاخیر بندازم -
 چجورى؟-
 ھمو ببینیم(...)بیا پارک-
 ایول باى-
  بدون اینکھ منتظر جواب باشم قطع کردم و
 مھر؟تولد سمانس خوب شد یادم افتاد ٢٦ااااانن؟ھا....ام مھره٢٦امممم امروز -

  پیش مامانرفتم
 ماماااانننى-
 ھوم؟-
 مامان جونم-
 بلھ؟-
 ماماااانننن-
 ھااان چتھ مامان مامان میکنى؟-
 مھره٢٦میگم امروز -
 خب؟-
 تولد سمانس-
 خب-
 ...میشھ بر-
 عمرا-



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 5 

 چى عمرا؟-
 رفتن پیش سمانھ-
 مامان تولد بھترین دوستمھ-
 ش ھدیشو میدادىپیشاپی-
 االن یادم افتاد-

  موشکافانھ نگام کردمامان
 اگھ االن یادت افتاده پس ھدیھ نخریدى-
 چرا ھفتھ پیش خریدم-
 ھمون موقع میدادى-
 مامان-
 فکر پیچوندن مھمونى رو از مغزت بیرون کن-
 نمیپیچونم مامان دو ساعت بعد شما میام-
 نھ-
 جون من-
 ساعت چنده-
-٣:٣٠ 
 جایىاون٦ساعت -
 حلھ-
دارم-  لباساتو خودت بردار من ھیچى واست برنم

 تو اتاقم تل ھامو سشوار کشیدم موھامو بافتم و با کیلیپس باال سرم جمع کردم یھ تونیک سرمھ اى پریدم
کھ روش برج ایفل با پولک سفید داشت رو با یھ ساپورت سرمھ اى تنم کردم یھ برق لب زدم  بارونى 

 پاکت ھدیھ رو وشیمودم پوشیدم پاپوشاى سرمھ ایمو برداشتم انداختم تو کیفم گسرمھ ایمو باشال سفی
  سفیدمو پام کردم و راه افتادم-برداشتم کفشاى عروسکى سرمھ اى

****** 
 الو سمانھ کجایى من تو پارکم-
 دارم میرسم-
 اوکى-

  دقیقھ بیشتر نگذشتھ بود کھ صداى سمانھ رو شنیدمچند
 بھ بھ آروشا خانوم-

 نیمکت بلند شدم و برگشتم طرفش یھ بارونى صورتى چرک و شلوارو شال  سفید یھ کولھ رو دوشش از
 روبھ روم ایستاده بود خودمو انداختم بغلش

 سیالم خانوم-
 خوب در رفتى ھا-
 آره دستت طال-
 خواھش-
 اینا رو بیخى-

  گرفتم سمتشپاکتو
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 این چیھ؟-
 نخود چیھ-

  شده رو باز کرد با دیدن ساعت توى جعبھ چشاش گرد شد چپ نگام کرد و بستھ کادو پیچچپ
 ....این ھموني-
 آره ھمونھ تولدت مبارک-
 مگھ واسھ خودت نمیخواستى؟-

  از رو مچم کنار زدم و جفت ھمون ساعت رو رو مچم نشونش دادمبارونیمو
 عاشقتم آروشا-

  رو سینم گذاشتم و بھ حالت لوتى گفتمدستمو
 اال شیرنى تولد نمیدى؟ما چاکر شوماییم آجى ح-

  من دستشو رو سینش گذاشت خم شد و گفتعین
 ھر چى شما بگى داشى-

  متفکرانھ گرفتم و گفتمقیافھ
 اووووومممم بستنى-

 چیى؟دیوونھ شدى؟پائیزه ھا تابستون نیس- گرد کردچشاشو
 من میخواااااممم-
 باشھ بیا گم شو-
 #نیما#

  رفتم درو زدن بازش کردمو بھ استقبال خالھزنگ
 سالم خالھ خوبین؟-
 سالم پسرم ممنون-

 و  سیمینم اومدن و سالم احوال پرسى کردیم درو باز گذاشتم اومدم تو کھ اون دختره فک نکنھ سمیرا
 رفتم استقبالش

 ببند درو خالھ-
 جانم؟-
 میگم ببند درو-
 ....آر-
 نیومده-

 صوصا بھ چشم منم کھ اصال نمیخورد بازم پیچونده تو این یکى دو سال خیلى کم پیدا شده بود مخپس
  چرا؟-مامان
 با دوستشھ شیش میاد - خالھ
  ھس ھنوز٤:٣٠ چشمى طورى کھ تابلو نشھ بھ ساعتم نگاه کردم اووووف ساعت زیر

 #آروشا#
 مرسى سمانھ چسبید-
 تا کى ھستى؟.نوش جونت-
  بود٥یھ نگاه بھ ساعتم کردم -
 باید اونجا باشم٦-
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  راه میوفتیم٥:٤٥ت مسیر تقریبا یکیھ ساع-
 اوک-
 شد تاکسى گرفتیم تا بریم٥:٤٥باھم گپ زدیم ساعت کھ ٥:٤٥ تا
 #نیما#
 نیما خالھ ساعت چنده؟-

  تو آشپزخونھ کار میکردن منم تو حال گیم بازى میکردم کھ با صداى خالھ بھ ساعت نگاه کردمھمھ
 ھس خالھ٦-
  بزنینپس این دختره کجا موند؟سمیرا سیمین  یکیتون یھ زنگ-

 مامان دستام کثیفھ-سمیرا
 کار دستمھ-سیمین

 بیخیال شمارشو بگین من زنگ بزنم-
  لحظھ ھمھ سکوت کردن و مامان چپ چپ نگام کردیھ

 ...٠٩نیما وایسا من حفظش کردم اممم آھان -ساناى
 #آروشا#

 تو گوش  تاکسى شدیم گوشى و ھندزفریمو برداشتم یکیشو گذاشتم تو گوش خودم و اون یکى روسوار
سمانھ ترافیک بود یھ موسیقى گذاشتم یھ نگاه بھ ساعت انداختم واى ساعت شیش بود یھ لحظھ آھنگ قطع 

 شد بھ صفحھ گوشیم نگاه کردم زنگ میخورد سمانھ بھم زل زده بود 
 کیھ؟-
 !شماره ناشناسھ-
 ...جواب ند-

 تو گوشم پیچید ولى نتونستم  توجھ بھ حرفش دکمھ اتصالو زدم و بالفاصلھ صداى بم مردونھ آشنابى
 تشخیص بدم

 الو-
 الو بفرمایین-
 خانوم راد؟-
 بلھ ؟-
 آروشا کجایى-

  کھ از ھندزفرى کھ تو گوشش بود مکالمھ رو میشنید چشاش گرد شدسمانھ
 پسرخالھ بفرما چایى-
 چایى میخورى؟نوش جونت-

  اسکول گیراییشم صفرهپسره
 شى؟ یعنى چى آقا چایى نخورده پسر خالھ می-
 من خیلى وقتھ پسرخالھ شمام-
 ...آقاى بھ ظاھر محت-
 از کجا میدونى؟-
 چى رو؟-
 اینکھ بھ ظاھر محترمم تو کھ نمیتونى ببینى؟-
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  کھ ریز ریز میخندیدسمانھ
 ...ببین پسر-
 !نمیتونم-
 چیرو؟-
 ببینمت-
اینکھ این ھمھ نمک میریختى میشستى سر درس و مشقت ,نمک نریز نمکدون- االن واسھ اگھ بھ جا

 خودت یھ پا پزشک متخصص بودى
 یعنى صدام اینقد پیره؟-
 پیر پسر برو با ھم سنو سال خودت شوخى کن اسکول-
 سال ازم کوچیک تره اون اسکولھ٤من اسکول نیستم یھ دخترخالھ دارم -
 ....حاال-

کار میکنھ؟حرفم   تو دھنم ماسید االن فھمیدم نیماس آخھ شماره من دست این چ
 روشاالو آ-
 شوخى رو بزار کنار با جدیت کامل خودتو معرفى کن-
 اینجانب نیما فرزند آخر خالھ کوچک شما ھستم-

 وااااااااى
 عرضتون؟-
 کجایى؟-
مدافع حقوق بشرى؟یونسکویى؟یونیسفى؟مبارزه با کودک آذارى؟آجانى؟چیکاره اى کھ باید جواب پس -

 بدم؟
 پیام خالھ رو رسوندم-
 تاکسیمتو ترافیک موندم با -
 باش دوروغتو انتقال میدم-
دیگھ دارى پاتو فراتر از گلیمت دراز میکنى بھ توام ربط نداره دوروغ میگم یا نھ و برامم مھم نى -

بشینى تو گوش مامان من لوغوز بخونى مامان من مثل چشاش بھم اعتمماد داره از غدیم گفتن در دروازه 
 ته اسم دھنو یدک میکشھ رو نمیشھ بسرو میشھ بست در گالھ اى کھ تو صورت تو دار

 اینکھ منتظر جوابى از جانبش باشم قطع کردم برگشتم سمت سماانھ کھ دیدم با فک باز و چشاى بدون
 گرد شده بھم نگاه میکنھ

خورد آروش جان-  !صدایش بھ جمالش نم
 پسره نفھم-
 !خوب در و تختھ با ھم جورین ھیچکودوم تو جواب کم نیاوردین-
 سیدیم پیاده نمیشى؟عزیزم ر-
 آقا من ھمینجا پیاده میشم باى ,اوا-

Have a good night 
-thanks bye 
 وقتى برسم فقط بھ فکر این بودم کھ کى جرئت کرده شماره منو بده بھ نیما؟مطمئنا یھ کتک حسابى از تا

 جانب من داره
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 #نیما#
ادب پررو گوشى رو رو من قطع میکنى؟دختره   ب
 رفتم از چشمى نگاه کردم چراغ خاموش بود واسھ ھمین چیزى دیده نمیشد دررو  زنگ در اومدصداى

 !باز کردم و یھ لحظھ ھنگ کردم این آروشا بود؟چقد دلم براش تنگ شده بود؟سھ ماه بود ندیده بودمش
 عموووو برو کنا بزا باد بیااددد -

خورصداش م با کیفش ھولم داد تو و  از افکارم کشید بیرون چپ چپ نگاش کردم وقتى دید تکون نم
 خودش اومد

 ....سالم بر ھمگى خالھ مامانجون مامان سیمى سمى دختر دایى مینا ساناى عسل سپھر-
 نفس بگیر بچھ-مامان
  مامانجون رو بغل کرد اه اه خود شیرین بعدشم مامان رو بعدشم مینا رو طبق معمولپرید
وض کنھ اومد کھ بیرون متعجب موندم اونم سرمھ  نشستم روى مبل آروشا رفت تو اتاق لباساشو عرفتم

پامو .. سفید-اى پوشیده بود منم لباس تنم یھ شلوار پارچھ اى سرمھ اى و پیرھن چارخونھ سرمھ اى
انداختم رو پام زنگ در بھ صدا در اومد خواستم بلند شم کھ آروشا دویید سمت در مینا و آروشا جلو در 

 گرم با دایى و شیما دختر دایى و شایا پسر دایى با دیدن شایا رفتم ایستاده بودن سالم و احوال پرسى
سمتش بعد احوال پرسى نشستیم گرم صحبت بودیم کم کم مھمونا اومدن آروشا و شیما و مینا با سیمین تو 
ریختن منو شایا و میعاد جلوى ورودى آشپز خونھ بھ پذیرایى نشستھ  آشپز خونھ میوه میچیدن و چایى م

اشتیم حرف میزدیم کھ دیدم آروشا از آشپزخونھ با یھ سینى چایى داره میاد ھیچ خوشم نمیومد با بودیم د
 اون ساپورت جلوى میعاد و شایا و پسراى دیگھ خم و راست بشھ

 #آروشا#
 دختر داییم ازم یھ سال کوچیک بود مینا ھم اون یکى دختر داییم سھ سال ازم بزرگ تر بود شیما شیما

  داد دستمسینى چایى رو
زحمت ببر بگیر-  آروشا من ریختم ب
 اوکى-

 رو گرفتم و رفتم سمت پذیرایى ھمین کھ میخواستم برم بگیرم نیما بلند شد و با اخم سینى رو ازم سینى
گرفت تو بھت حرکتش موندم ولى واس اینکھ ضایع نشھ برگشتم آشپزخونھ پسره تعادل نداره خود 

 ...درگیر
 آروشا؟-
 جانم شیما؟-
 چھ زود اومدى؟سینى کجاست؟-
 چیزه دادم پسرا بگیرن...اااممم...سینى؟-
 !آھان-

پشت تلفنو نیما رو جبران کنم پس فل فور یھ وقت  شام پسرا سفر رو پھن کردن یھ لحظھ خواستم حرفا
نقشھ توپ کشیدیم و طبق نقشھ من نوشابھ سیاھو چند بار تکون دادم و بردم سر سفره جلو شایا گذاشتم تو 

 دلم خدا خدا میکردم کسى قبل نقشھ ھوس نوشابھ نکنھ
 نقشھ شیما کنار شایا و من و مینا رو بھ روشون و من کمى با فاصلھ ولى کنار نیما تا اینجا خوب طبق

 پیش رفتیم شیما با عالمت من شروع کرد
 داداش میشھ نوشابھ رو بدى؟-
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  بدون ھیچ حرفى نوشابھ رو داد شیما الکى زور دادشایا
تونم باز کنم ببین تو میتونى؟-  مینا من نم

  بطرى رو گرفت و الکى باش ور رفتمینا
 باز نمیشھ شیما-

 بدش ببینم- من
 و منم الکى زور زدم ھمھ این کارا رو زیر پوزخند نیما میکردیم تو دلم گفتم نوبت بھ پوزخند ھاى گرفتم

 مام میرسھ بطرى رو گرفتم سمتش
 میشھ بازش کنى؟-
گار میخواست موشک ھوا کنھ با یھ حوکت درشو باز کرد اما باز کردن ھمانا و کثیف شدن  غرور انبا

لباساش ھمانا یھ دفعھ من و مینا و شیما و شایا و میعاد ھم زمان زدیم زیر خنده شلواوش کامال کثیف شده 
 بود نقشھ عالى بود و ھمین باعث شد ھر سھ تامون با اشتھا غذامونو خوردیم

*** 
شد  گوصفحھ شیم خاموش روشن میشد یکى از بچھ ھا زنگ میزد جواب دادم اما تو اون سر و صدا نم

با .حرف زد رفتم تو اتاق مکالمم کھ تموم شد برگشتم و با دیدن نیما زھر ترک شدم مثل یھ گرگ زخمى
 بشم  ردنارشرو بھ روم ایستاده بود خواستم از ک)چون شلوارش کثیف شده بود پیژامھ تنش کرد(پیژامھ

 کھ با یھ حرکت دستش مچمو گرفت و جورى فشار داد کھ اخمام تو ھم شد واون چسبوندتم بھ دیوار
 بھ پر و پام نپیچ جوجھ-
 با پیژامھ خوش تیپ ترى -

  انگوشتاشو رو مچم بیشتر کرد و از الیھ دندوناش غریدفشار
 ببند دھنتو-

کار کنم یھ فکرى بھ سرم زد  بدجور درد میکرد ولى اگھ دستمو ول میکرد میدونستدستم م باھاش چ
سوخت او  داد یھ طرز خاصى نگاھش میکردم کھ دلش م ھمیشھ وقتى بچھ بودم اگھ وسایلشو بھم نم

تونست مقاومت کنھ از ھمون ترفند استفاده کرد یھ .مخوصوصیتش ھنوز بود در برابر اون نگاه من نم
 بود با یھ حرکت سریع مچمو از الیھ انگشتاش لحظھ محکم تر فشار داد اما فورى شل شد حاال وقتش

کشیدم بیرون و قبل اینکھ بتونھ کارى بکنھ یھ کشیده زدم تو صورتش دستشو گذاشت رو صورتش و 
اینو - گفتمومھمونجورى تو بھت حرکتم موند انگشت اشاره مو بھ حالت تحدید تکون دادم و با جدیت تم

ستت میخوره بھ من برو دعا کن آبرو ریزى راه ننداختم زدم بدونى حرمت نگھدارى بار آخرت باشھ د
 فکر نکن ازت میترسیدم نخیر ھمش بھ خاطر این بود کھ بین خونواده ھا اختالفى پیش نیاد

 ....من-
 خفھ شو تو نیم منم نیستى اینقد من من نکن-

تاق میومدم  سر و صدا اونقدر زیاد بود کھ صدامون بھ گوش کسى نرسھ ھمونطور کھ از اخوشبختانھ
بیرون بھ مچ دستم نگاه کردم جاى انگشتاش سرخ سرخ شده بود آستین تونیکمو تا حد ممکن کشیدم رو 

 مچم ولى مطمئنا جاش میموند دردش شدید بود نتونستم جلوى زبونمو بگیرم زیر لب غریدم
 وحشى آمازونى-
 با من بودى؟-
 چى؟-
 میگم با منى؟-
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 چى میگى مینا چى رو با توام؟-
آمازونىو-  حش
 نھ بابا-
 دستت چى شده-

 نگاه بھ مچم کردم آستین تونیکم رفتھ بود باال زود کشیدمش پایین از کنار مینا بلند شدم رفتم آشپزخونھ یھ
 دنبالم خودشو رسوند

 وشا,وایسا ببینم کجا میرى آر-
منو ندیدى؟...چیزه-  مینا گوش
 دستتھ -
 مرسى-

 جیغ خفیف کشیدم و با اون یکى دستم مچمو گرفتمنشستم زمین پشت ھمون مچ ناقصمو کشید کھ یھ از
 آروشا چى شد-

  دفع اشکام سرازیر شدیھ
 آروشا چت شد چرا گریھ میکنى؟میگى یا برم عمھ رو صدا کنم؟-
 مینا ساکت شو-

  تونیکمو کنار زدآستین
 وااااى چت شده ورم کرده ترکش شیطنت ھاتھ؟-
 منم بى جواب نذاشتم-
شده؟-  خب چ

رو تعریف کردم اونم گوش میدادھھم   چ
 حاال خوبھ کم نیاوردى خداییش جوابشو خوب دادى-
 من کم میارم؟؟؟-
 در مقابل این بشر ایستادگى ھمچین آسون ھم نیست-
خداییش پیژامھ بھش میاد-  ول
 دیوانھ اى-
  ھر دو زدیم زیر خندهو

******* 
 کرده بود االنم باز جاش درد میکرد مونده بودم  یھ ھفتھ از اونروز میگذشت دستم دو سھ روز ورمحدود

داشتم مسیر کوچھ تا خونمونو طى میکردم گوشیمو از تو کیفم در .این چقدر قدرتشو ریختھ تو دستاش
 .آوردم و روشنش کردم بھ محض روشن کردن زنگ خورد

 الو-
 الو -

  نیماسپوووووففففف
 آروشا؟-
 بفرمایین-
 شناختى؟-
 بلھ-
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 خوبى؟-
 دکترى؟-
 نھ ولى قراره بشم-
 زنگ زدى چرت پرت بگى؟-
 میخواستم...اومممم...نھ خب...اممم-
 پوووففف زود باش-
 دستت چطوره؟-
 ولى دوباره زنگ زد. یاد آورى اون روز خشمم گرفت و بدون توجھ بھ سوالش قطع کردمبا
 چرا میخاى مزاحم بشى؟-
 باشھ جواب سوالمو نده-
 کارت؟-
 کجایى؟-
 ...مان مدافع حقوق بشر یاباز تو شدى ساز-
 ھیییس میگم کجایى خالھ اینا خونھ مان بم گفتن از دانشگاه کھ میام تو رو ھم بردارم-

  چرا؟ این چھ شانسیھ من دارم؟آخھ
 مگھ من بچم تو رو فرستادن دنبالم؟-
 شکى درش نیست-
 چرا اونوقت-
 از لجبازى ھات معلومھ-
 من اگھ با تو اومدم آروشا نیستم-
 ھمچین مشتاق نیستم ولى اگھ تو رو نبرم خالھ و مامان پوستمو میکننمنم -
 باش پس دم در خونتون منتظر باش من با مترویى اتوبوسى چیزى میام-
 منتظرم.باشھ-

  ندادم قطع کردم جوابشو
  دم در یھ دستمو بھ کمرم زدم و گوشیمو در آوردم بھش زنگ بزنم کھ صداشو شنیدمرسیدم

 زنگ نزن اینجام-
  سالمى چیزى دستمو رو زنگ فشار دادم سگ محلشم نذاشتمبدون

***** 
 ماھى میگذشت من کمتر از قبل بھ چشم میخوردم ھمھ چیز خوب بود و من از یک سال قبل خودمو چند

واسھ کنکور آماده میکردم کالساى کنکور برام مفید بود و ھدفم پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تھران بود 
ھر موقع ھم از درس خستھ میشدم با یاد آورى اھدافم انرژى میگرفتم دیگھ بھ عید ھم و بعدشم فرانسھ 

 طبق معمول تو اتاقم درس میخوندم.نزدیک میشدیم ھر از گاھى با سمانھ کتابخونھ ھم میرفتیم
 آروشا خودتو تو اتاقت خفھ نکن بیشتر از یھ سال مونده-
 مامان بذا درس بخونم-
 ارمپاشو بیا بیرون کارت د-

  اتاق رفتم بیروناز
 بلھ مامان-
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 یھ ماه بھ عید مونده حاضر شو یا با من بریم خرید یا با سمانھ برو-
 مامان ھنوز یھ ماه مونده سر جدت بیخیال شو-
یعنى چى؟اونقد خودتو تو اتاقت حبس کردى گند زدى بھ اخالقت بخواى اینجورى پیش برى نمیذارم -

 کنکور بدى
 باشھ مامان باشھ -
 زنگ بزن بھ سمانھ برو من کار دارم-
 باشھ-

کار کنم؟رفتم   تو اتاقم و بھ سمانھ زنگ زدم خدا چ
 الو آروشا تا کجا خوندى؟-
 خفھ بابا کمتر خر بزن حاضر شو-
 کجا؟-
 خرید؟-
 خرید چى؟بشین درستو بخون-
 خرید عید مامان نمیذاره حاضر شدیا-
 اوکى-

کلفت سیاه پوشیدم پالتو سیاھمو باشال سیاھمو کیف بادمجونیمو  بافت بادمجونى تا زانوم با ساپورت یھ
 برداشتم تل ھامو یھ ورى ریختم رو صورتم بوتاى بادمجونیمو پوشیدمو راه افتادم

****** 
 آروشا آماده شو نیم ساعت مونده تا تحویل-

وار سفید لولھ تفنگى و  زود لباسامو پوشیدم و رفتم جلو آینھ خوب بود یھ بارونى یاسمنى تا زانو با شلزود
شال سفید یاسمنى و یھ کیف سفید چون مو ھام فر بود بھشون موس زدم و خوش حالت ریختم یھ طرف 
صورتم از زیر بارونیم یھ بافت نھ چندان کلفت یاسمنى پوشیده بودم واسھ ھمون دکمھ ھاى بارونیمو باز 

 ودن تو خونمون من کوچیکترین فرزند بودم گذاشتھ بودم رفتم بیرون بچھ ھا با شوھراشون تو پذیرایى ب
 بھ بھ سالم خواھر زن خوب ھستى؟- سیمینشوھر

 مامان چقدر تا تحویل مونده؟....سالم خوبم-
 دقیقھ١٥-

  دور سفره ھفت سینى کھ من چیده بودم جمع شدیم و توپ شلیک شدھممون
 .....آغاز سال یک ھزار و-
 وشیمو انداختم تو کیفم کفشاى عروسکى سفیدمو پام کردم ھمھ بھ ھم تبریک گفتیم دوییدم سمت در گ-
 زود باشین بیاین بیرون اینبار ما زودتر برسیم-
* 
 در خونھ آقاجون اینا ایستاده بودیم زنگ رو زدم واى نزدیک دو ماه بود مامان بزرگ و بابا بزرگو دم

 ندیدم خالھ ھا و دایى خا رو ھم کھ شیش ماه میشھ
  بغل مامان بزرگم کھ باز شد پریدمدر
 وااااى مامانجونم خوبى چقد دلم واست تنگ شده بود فدات شم عیدت مباااارک -
  لپاشو بوسیدمو
 سالم دخترم عید تو ھم مبارک-
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  بغل مامان بزرگم بیرون اومدم دوییدم تو از
 سالم آقاجون خوبید؟عیدتون مبارک-
 مرسى دخترم عیدتو ھم مبارک-

و انداختم تو اتاق بارونیمو در آوردم زدم تو کمد تونیک یاسمنیمو درست کردم  تو پذیرایى زود کیفمرفتم
و شالمو مرتب کردم دوییدم تو آشپز خونھ چون میدونستم واسھ مامان بزرگ کارا سختھ تند تند پیش 

 دستى ھا و کارد و چنگال و فنجونا رو آماده کردم زنگ بھ صدا در اومد
 #نیما#
 حاضر شدى نیما؟-
 دو دیقھ وایسامامان -

  آینھ مو ھامو مرتب کردم  خوب بودم یھ کت  شلوار مشکى با پیرھن کتون سفید یھ پاپیون سیاه ھم جلو
 رو یقھ ام زدم موھامم طبق معمول سشوار کشیده و مرتب موھام بھ طالیى میزد 

 مادر مرده کجا موندى پس بیااااا-
  صداى مامان از افکارم بیرن کشید پووووفففبازم

 اومدم مامان اومدم-
* 

 در خونھ آقاجون اینا ایستاده بودیم کتمو مرتب کردم و زنگ رو زدم صداى جیغ جیغ و خنده تو جلوى
 کوچھ میومد 

 واى شیما وایسا خفت کنم...کیھ-
 منم-

 باز شد صدا صداى آروشا بود رفتیم تو ھمین کھ درو باز کردم شیما شال آروشا رو گرفت اونم جلو در
زمین شالش باز شد موھاشو بافتھ بود و تل ھاشم با حالت خوشى فر شده بود با دیدن من فورى در خورد 

 بود بھ من نگاه ھپا شد خودشو انداخت تو اتاق شیمام شال آروشا دستش لب زیرشو بین دندوناش گرفت
 میکرد

 کى دیگھ ببرهاممم بھ نظرم نرو نزدیکش چون خرخرتو میجوه بده ی... ببر شال اون بیچار رو بده -
 ھیشکى نیست -
 باشھ پس ببر پرت کن تو اتاق در رو-
 باشھ-

 رفتم تو و عیدتون مبارک و اینجور چیزا آروشا کھ اومد بیرون سالم کردم ولى فقط با سرش خندیدم
باورم نمیشد . جواب داد دیگھ اعصابمو بھ ھم ریختھ بود سر یھ چیز مسخره نزدیک پنج ماھھ قھره مثال

 میکرد انگار اردنش اینقد عذاب بکشم دلم واسھ رو مخ رفتناش تنگ شده بود ولى جورى رفتسر قھر کر
چاره چشم غره میرفت اونم از وحشتناکا  .نمیدیدتم باید باش حرف میزدم زود زود بھ شیماى ب

 آروشا میخواى کودوم دانشگاھو بزنى؟-
  بود کھ پرسیدمامان

  پزشکى تھرانھخالھ واقعیتش ھدفم پزشکى دانشگاه علوم-
 کھ ھدف منم بود ولى نشد و حاال دنبال کاراى انتقالمم ناگفتھ نماند کھ با این حرفش یھ نیشخند ھم جایى

سمتم پرتاب کرد کھ تو لیاقتشو نداشتى بلند شد رفت پیش دستى و کارد چنگال آورد چید بعدم شیما میوه 
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 و رفتم دنبالش داشتم میرفتم تو کھ یھ سرفھ ھارو گرفت دوباره رفت آشپزخونھ منم یھ بھونھ جور کردم
 مصلحتى کردم داشت تو فنجونا چایى میریخت نزدیک تر رفتم

 آروشا-
 محض گفتن این کلمھ جیغش رفت ھوا و فنجون از دستش افتاد صداى شکستن و جیغ باعث شد ھمھ بھ

 حسابى انجام بدى؟ زدم ھجوم بیارن آشپزخونھ دستش سوختھ بود آخھ نیما تو میتونى یھ کارى رو درست
 داغون ترش کردم چون خالھ اینا نبودن بردیمش بیمارستان و دستشو باند پیچى کردن

 آروشا دست راستتھ؟-
 بلھ-
 تو این دوازده روز تعطیلو تست میزنى؟-
 بعلھ با اجازتون-
 میکنمبا اون دستت کھ نمیتونى مامان از اونجایى کھ ھم رشتھ ایم من میرم باھاش درساشو کار -

  آینھ بھش نگاه بھ خونم تشنھ بوداز
 تنبیھ خوبیھ-
 خالھ نیازى نیست-
 ھستش تعارف نکن فردا نیما میاد خونتون راستى پنج روز فرصت دارى چون قراره بریم ویالى شمال-
  باشھ خالھ این پنج روزو ھم بھ خودم استراحت میدم-
 خب حرفت درستھ-
 ...مامان پس تنبیھ من-
 وام استراحت کنمگفتم کھ میخ-

 نیما نشنیدى میگھ میخوام استراحت کنم-بابا
. سالھ میشد کھ با ھم بازى میکردیم کاش٧ حرفش بھ قدرى زیاد بود کھ خفھ شدم کاش ھمون آروشا تحکم

وقتى سر بھ سرش !چقدر دلم واسھ اونروزا تنگ شده بود؟ اون وقتایى کھ تو قایم باشک بازى جر میزد
 چقد دل تنگ بوددلتنگ اون دخترى کھ ھمبازیم بود!ریھمیزاشتم میزد زیر گ

* 
 روز بھار بود و آروشا پاشو کرده بود تو یھ کفش کھ نمیاد و درس داره و من مطمئن بودم چھارمین

دردش درس نیست دردش شیش روز چشم تو چشم شدن با منھ تصمیم گرفتم خودم باھاش حرف بزنم 
  کردهپوووففف جواب نمیداد البد شمارمو سیو

 الو-
 الو سالم قطع نکن-
 شما؟-

  نشناخت؟؟یعنى
 الو گفتم شما-
 آروشا نیمام-
 میشھ لطف کنى شماره منو ھم از حافظھ خودت ھم از حافظھ گوشیت حذف کنى؟-
 چرا اونوخ؟-
 چون شماره من تا حاال دست ھیچ پسرى نبوده-
 خیلى بچھ اى-
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 چون نمیخوام شمارم دست تو باشھ؟-
 ردى تو یھ کفش کھ نمیاىنھ چون پاتو ک-
 اونم بھ خودم مربوطھ-
 دست از لجبازى بردار-
 بابا رو رو بررررمم زدى دست راستمو داغون کردى دو قورت و نیمتم باقیھ؟؟؟-
 آروشا-
 ھان؟-
 میخوام ببینمت-
 اوھوکى چھ غلتا -
 درست حرف بزن-
 واااى مامانم ایناااا-
 ھمھ چیو رو بھ مسخره نگیر-
 آقاى جدى فکر نمیکنى بابام پامو قلم میکنھ؟باشھ احیانن -
 امروز بیا خونھ آقاجون تو رو خدا یھ امروزو نپیچون-
 مگھ قراره بیایم اونجا؟-
 آره واسھ برنامھ ریزى فردا-
 باشھ باى-

نزاکتاصن  ... منتظر جواب نمیشھ این دختر ب
 #آروشا#

یى روش بود با شلوار سفیدم کھ عید  پوشیدم یھ تونیک سفید کھ طرح برج ایفل با رنگ طاللباسامو
پوشیده بودم یھ شال سفید با رگھ ھاى طالیى ھم سرم کردم تالمو فر یھ طرفھ رو صورتم ریختھ بودم بین 

  ھم انداختم رو شونمىبارونیم ھمون بارونى کھ عید خریده بودمو برداشتم با کفش اسپورت یھ کولھ یاسمن
 مامان من حاظرم-
 بیا بریم-
دست چالغم کال کارامو خیلى سخت انجام میدادم ھر بارم نیما رو نفرین میکردم کھ چالغ بشى  اون با

پات بشکنھ گردنت رگ بھ رگ شھ گاھا اونقدر نفریناى چرت میکردم خودم خندم میگرفت رسیدیم خونھ 
 اینام اونجا  دایىمشآقاجون خالھ اینا اونجا بودن با دیدن نیما اخممام رفت تو ھم اصال چش نداشتم ببین

 بودن با دیدن شیما یکم از اخمم باز شد
 شیما تو آشپزخونھ نشستھ بودم منتظر بھ جوش اومدن سماور بودیم تا چایى دم کنیم حرف میزدیم کھ کنار

 نیما اومد
 آروشا-
 ھمونطور کھ با شیما حرف میزدم گفتم-
 ھوووم؟؟-
 میشھ یھ لحظھ بیاى؟-
 نع-
 کار مھمى دارم-
 ى ھمینجا بگوھر کارى دار-
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 میگم پاشو بیا-
  وحشتتاکى کردماخم

 ما با ھم ھیچ کار خوصوصى نداریم-
 شدم از کنارش رد شدم برم کھ اینبار مچ دست چپمو گرفت نع این آدم نمیشد با یھ حرکت سریع و اخمو پا

نجره برگشتم سمتش کھ حساب کار دستش اومد و دستشو کشید شیما فورى بلند شد رفت نیما رفت کنار پ
دستشو کرد تو جیبش و پیشونیشو گذاشت رو پنجره دیدم چشاشو بست یھ لحظھ شیطنتم گل کرد از پشت 

 رفتم دھنمو کامال بھ گوشش نزدیک کردم و یواش بھ حالت پچ پچ گفتم
 دستت رو جمع کن بار آخرت باشھ این دو بارو کارى نداشتم ولى اگھ تکرار بشھ بد میبینى جنتلمن-

 یک دقیقھ طول کشید ولى رو صورتش خیس خیس بود و شانس آوردم کسى تو اون  کمتر ازحرفم
وضیعت ندیدتمون کھ چھ فکرایى کھ نمیکردن نقطھ ضعفش اومد دستم یھ نیشخند زدم بھش میخواستم 

 برم کھ صداش باعث شد بایستم گاھا ھم صداش میلرزید
 اون دختر خالم شده کھ ھواشو داشتمو دلم تنگ شده واسھ روزایى کھ با ھم بازى میکردیم دلم تنگ-

 ....ھوامو داشت نھ این دخترى کھ االن پشتم ایستاده و کاراش بدنمو بھ لرزه در میاره 
بیلچھ پیدا کنى خودم دلتو گشاد میکنم نظرت برام مھم نیست من )صاف زل زدم تو چشاش(بسھ بسھ -

کھ تو چشماى تو میبینمو دوست دارم ازتم متن  فرم در حد مرگھمین آروشای
 واسھ سوختن دستت متاسفم-
 مھم نیست-
 ولى رفتارات بر عکسشو نشون میده-
 من نشونت میدم این شیش روز پى ھمھ چیرو بھ تنت بمال-
  بدون اینکھ منتظر جوابى از جانبش باشم رفتم تو جمع قرار شد صبح ساعت شیش حرکت کنیمو
* 

ده شدم دوییدم سمت باغ ویال دستامو باز کردم سرمو گرفتم  باالخره رسیدیم زود از ماشین پیاپووووفففف
باال و چشمامو بستم دور خودم چرخیدم و چند تا نفس عمیق کشیدم کھ یھ دقعھ حس کردم صورتم خیس 
شد فورى بھ خودم اومدم کھ دیدم نیما فواره رو باز کرده و با انگشتش رو صورتم تنظیم کرده اخم نشست 

کمرم و ھمونجورى وایسادم با اینکھ اب داشت خیسم میکرد تکون نخوردم دیدم رو صورتم دستامو زدم 
از رو نمیره پشتمو کردم بھش و رفتم چمدونمو برداشتم رفتم تو ویال باید تا قبل این کھ نیما بیاد بھترین 

 کامال بھ  باز کردم و آخرش رسیدم بھ یھ اتاق کھاقارواتاقو انتخاب کنم دوییدم طبقھ باال یکى یکى در ات
دریا دید داشت دوییدم چمدونمو انداختم تو اتاق و ولو شدم رو تخت واى خدا خستھ شدم لباسام خیس بود 
بلند شدم یھ پیرھن مردونھ چارخونھ کھ خطاش سفید و سرمھ اى و زرشکى بودن رو پوشیدم با یھ شلوار 

  نیما جلوم سبز شدلى زرشکى یھ شال سفید نازکم سرم کردم درو کھ باز کردم برم بیرون
 اتاقو تخلیھ کن آروشا خانوم-
 جااااان؟؟خورده فرمایشات؟-
 اونجا اتاق منھ-
 سندش؟-
 تو خودت مگھ سند دارى کیلید اتاقو نشونش دادم بعد درو قفل کردم و کیلیدو جلو چشش تکون دادم-
 سند نداشتھ باشم اینو کھ دارم -
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مت اتاق بغلى او الال پس طرف میخواست ھمسایم  دستى الى موھاش کشید و چمدونشو کشید سعصبى
 بشھ
  تو آشپزخونھرفتم

 مامان خالھ-
 چیھ آروشا-
 مامان من میرم ساحل از پنجره اتاقمم دید دارین براتون باى باى میکنم-
 تنھا؟-
 اگھ بشھ-
 نھ-
 مامااااننن-
 باشھ برو -
 مرسى-

م سمت ساحل بھ محض دسیدن دمپایى ھامو  ویال زدم بیرون دمپایى انگشتى قرمزمو پام کردم و رفتاز
 در آوردم و پا ھامو کردم تو آب حس خوبى بود یکم کھ

  بدون اینکھ دمپایى ھامو بپوشم پا برھنھ رو شنا رفتم نشستم زانو ھامو بغل کردم و زل زدم بھ گذشت
و غروب آفتابو نگاه دریا انگار بار اولھ میبینم محو شده بودم نزدیک غروب بود ترجیح دادم اونجا بشینم 

 کنم رفتھ بودم تو فکر و زمان از دستم در رفت 
 آروشا؟- 

 چتھ دختر جن دیدى؟- جیغ بنفش کشیدمو دستمو گذاشتم رو قلبمیھ
  برگشتم سمت دریا و زیر لب گفتمدوباره

 عجل معلق!از جنم بدترى-
 شنیدما-

  تفاوت شونھ ھامو انداختم باالبى
 چرا اینقد غد شدى؟-

 ھ ھامو انداختم باال  شونباز
  نشست کنارم اومد

 قشنگھ نھ؟-
  عین جن زده ھا بلند شدم سریع

 بشین-
  حرفش بى توجھى کردمبھ
 بھ خاطر یھ عمر بازى کردناى بچگیمو بشین-

  مظلوم حرف میزد میدونستم برم عذاب وجدان میگیرم پس نشستمھمچین
 کاش دل بعضیام مثل دریا بزرگ بود-

  طعنھ میزدداشت
 منظور؟-
 منظورى نداشتم-

  شدم و بدون توجھ بھ صدا کردناش دمپاییمو پوشیدمو رفتم ویالبلند
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 آروشا نیما بیاین اینجا-
  از تر باغ صدا میزد ھمین کھ رفتم گفتمامان

 پس نیما کجاست؟-
  خودمو میزدم کوچھ على چپباید

 نیما؟؟-
 آره دیگھ-
 من از کجا بدونم-
 مگھ نیومد دنبال تو؟-
 نھ-
  رفتم تو ویال و بھش اس دادم کھ سوتى نده شالمو باز کردم و رو تخت خوابیدمو
* 
 خواب بدى کھ دیدم از خواب پریدم نفس نفس میزدم رو پیشونیم عرق سرد نشستھ بود و اتاق تاریک با

 تاریک بود و گاه گاه صداى خنده از تو باغ میومد 
 سرویس بھداشتى اتاقم و بعد از شستن سر و  پشت دستم عرق رو پیشونیمو پاک کردم رفتم سمتا

 صورتم شالمو سرم کردم و رفتم بیرون
  بھ عجب بویى بوى جوجھ کباب بود داشتم از پلھ ھا میرفتم پایین کھ مامان جلوم ظاھر شدبھ
 ا بیدار شدى؟داشتم میومدم بیدارت کنم-
 منم حس شیشمم گفت خودم بیدار شدم-

ھار خورى دوازده نفره بود یھ سمتش زندایى و دایى و شایا و شیما یھ  رفتم سر میز یھ میز نخندیدمو
طرفش خالھ و شوھرشو مامان و بابا چھارتام صندلى رو بھ رو خالى بود کھ روى یکیش نیما نشستھ بود 

 و من رفتم نشستم رو بھ روش و با لذت غذامونو خوردیم
* 
یدم شیما بالش بھ دست باال سرم نشستھ و بالشو  چیز نرم خورد رو صورتم چشامو آروم باز کردم کھ دیھ

 میکوبھ رو صورتم
 شیمااااااااا-

 بلند خندید بلن شدم دنبالش کنم کھ در رفت رفتم سمت سرویس بھداشتى اتاق و دست رومو شستم شیما
درو باز کردم کھ برم یھ دفعھ کل صورتمو تنم خیس شد چشامو کھ بستھ بودم باز کردم کھ دیدم شیما 

 م با یھ پارچ آب داره ریسھ میره از خنده جیغ کشیدمجلو
 شیما خفت میکنم-

 انداختم رو سرم با ھمون لباساى خیس دنبالش راه افتادم دنبالش دوییدم داشتیم از پلھ ھا میدوییدیم شالمو
 کھ نیما اومد بیرون و با عصبانیت گفت

 چھ خبرتونھ خونھ رو گذاشتین رو سرتون؟-
  پیچ خورد و از پلھ ھا پرت شدم زمین کھ گفت من پاماینو

 آروشا آروشا-
  نیما بود رفتھ رفتھ جلو چشام تار شد و چشام سیاھى رفتصداى

 #نیما#
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 جیغ داد شیما و آروشا رفتھ بود رو مخم زورکى از خواب بیدار شدم و با عصبانیت درو باز صداى
 کردم 

 چھ خبرتونھ خونھ رو گذاشتین رو سرتون؟-
 دم چى شد کھ آروشا از پلھ ھا پرت شد خواب از سرم پرید خودمو رسوندم بھش داد زدم لحظھ نفھمییھ
 آروشا آروشا-

  ھوش رفت خدا از
 شیما مامان اینا کجان؟-
 سر صبحھ خوابیدن -
 شیما ھیچى نمیگى میگى پاشدم دیدم آروشا نیست نیما رفتھ دنبالش-
 باشھ-
 من میبرمش درمونگاه-

 آروشارو بغل کردم سوار ماشین شدم رفتم درمونگاه با این لباساى خیسش حتما  تکون داد منم فوراسرشو
 سرما میخوره معلوم نیس سر صبحى این شیما چى کار کرده

  بیمارستان گذاشتنش رو تخت بردنشرسیدیم
 آقا-
 بلھ-
 شما برادر این خانوم ھستین؟-

  از موقعیت سواستفاده کنمنمیتونستم
 بلھ-
 خب اسم بیمار....تشریف بیارین پذیرش-
 آروشا-
 چى؟-

  من نمیدونم خالھ این چھ اسمیھ تو گذاشتى رو دخترتپووووفففف
 آروشا راد....آروشا -
 چھ اتفاقى افتاده براشون؟-
 پاش پیچ خورده از پنج تا پلھ پرت شده پایین-

  نوشتن گذاشت رفت نیم ساعت گذشتھ بود کھ گوشیم زنگ خوردبعد
 الو-

 یچید تو گوشم نگران خالھ پصداى
 نیما کجایین پس آروشا رو پیدا کردى؟-
 بلھ خالھ -
 گوشى رو بده بھش-

 اھان.....  خدا چى بگم واى
 خالھ خوابش برده رو صندلى..اممم...چیزه-
 باشھ مادر زود بیاین-

 رو شکر بھ خیر گذشت حاال چھ گلى بھ سرم بگیرم کنار اتاقى کھ آروشا توش بود ایستادم دستامو خدا
 دم تو جیبمو سرمو با فشاز کم رو دیوار میکوبیدمکر
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 آقاى راد؟-
 بلھ بلھ-
ھوش شدن یکم ضربھ دیده سرش ولى بھ خیر گذشتھ تا یھ رب دیگھ بھ ھوش - مریضتون در اثر ضربھ ب

 میاد
* 
 اقاى راد-
 بلھ -
 خواھرتون بھ ھوش اومدن-

 یھ میکنھ تو رو تخت بود و داشت نالھ میکرد گاھن ھم حس میکردم گررفتم
 آروشاااا خوبى-
 آآااااى سرم-
 آروشا-
 نیمااا-
 جانم-
 تو اینجا چى کار میکنى؟-
 از پلھ ھل افتادى من آوردمت بیمارستان االنم مرخصى پاشو مانتوتو بپوش بریم -

  پاشھخواست
 بزار کمکت کنم-

  کشیدجیغ
 دست بھ من نزن برو بیرون-
 باشھ اروم باش رفتم-

 ش شده بود گیرى کردیماااا چعجب
بختانھ نزدیک بود و زود رسیدیم تو راھم بھ بعد  از انجام کاراى ترخیص راه افتادیم سمت ویال خوش

 آروشا گفتم کھ کسى نباید چیزى بفھمھ
 #آروشا#

 خوشبختانھ با دروغایى کھ سر ھم کردیم مامان و بابا ساکت شدن اونروزو کال خوابیدمو از خونھ بیرون 
 بود میترسیدم بفھمن صبح کھ پاشدم دلم ھواى ترشک کرد دایى اینام نبودن یھ مانتو نرفتم سر گیجم شدید

  انداختم رو کولم رفتم پایینلموتابستونى فیروزه اى با شلوار لى سفیدم پوشیدم شال سفیدمو سر کردم و کو
 کجا آروشا؟-
گردم-  مامانى میرم بازار زود برم
 تنھایى؟-
 مگھ غیر من کسیم ھست اینجا-
 ...تنھا نرو بزا-
مامان مگھ من بچم اینجا ھارم خوب بلدم سھ سوت برگشتم و منتظر جواب مامان نشدم چون میدونستم -

 نیما رو میبنده بھم داشتم کفشامو میپوشیدم کھ گوشیم زنگ خورد
 جانم-
 سالم آروشا خانوم کجایى نیستى؟؟-
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 انزلى دارم میرم بازار واسھ خودم آلوچھ ترش بخرم-
 لھھ حتما با نیما جونتون دیگھ بد نگذره بعععع-
 خفھ باااا-
 ایشاال سوار ماشینش میشى میرین دور دور-
 سمانھ چرت نگو-
 اینو از صمیم قلبم آرزو کردم-
 غلط کردى-

 کرد بھ خندیدن کھ اعصابم خورد شد قطع کردم و گوشیمو رو سایلنت گذاشتم راه افتادم سمت شروع
 بازار شمال

* 
 از اون آلوچھ ھاآقا یھ کیلو -

 آلوچھ میخریدم چندتاشو انداختم تو دھننم و مشغول گشتن فروشگاھا شدم سھ روز میگذشت کھ داشتم
اومده بودیم و ھشت روز دیگھ تولد من بود پونزدھم فروردین ھمونطور گشت میزدم رفتم یھ کیف پول 

 توجھ دونب نیما رو دیدم بچرم ھم خریدم زمان از دستم رفتھ بود ھمونطور میگشتم کھ چھره میرغض
 بھش رفتم جلو 

 سالم تو اینجا چیکار میکنى-
دستش فرو کرد الى موھاش بھ درک جواب نده خواستم از کنارش رد بشم کھ مچ چپمو گرفت خوب -

بود راستو نگرفت آخھ ھنوز باند پیچى بود بھش اخم کردم ولى توجھى نکرد از میون جمیعت کشون 
بازار یھ جاى خاکى بود یھ دفعھ پرتم کرد روى خاکا اى دستت بشکنھ کھ کشون بردتم بیرون پشت 

  تازمو خاکى کردىباساىل
 چھ مرگتھ ھاااان؟چرا ھمچین میکنى زنجیر پاره کردى؟-

  کشیدداد
 خفھ شو-

  اونقد محکم و بلند بود کھ ترسیدم خودمو خیس کنمدادش
 کدوم قبرستونى بودى ھان؟ -

  کشیدمجیغ
  کھ یک آن یھ طرف صورتم سوخت دستمو گذاشتم رو گونم مزه خونو تو دھنم حس کردم سر قبر تو    -

 عوضى محکم تر جیغ کشیدم
 وحشى آمازونى حمال-

  از مانتوم گرفت بلندم کرداومد
 گفتم کودوم قبرستونى بودى-
 کورى نمیبینى از کجا پیدام کردى؟-

 داشت گریم میگرفت بغض کردم از گوشھ لبم چکید دوباره پرتم کرد رو زمین دیگھ خون
 میدونى چند بار بھ گوشیت زنگ زدیم-

  جیغ کشیدمباز
 رو سایلنت بود نفھمیدم تو حق ندارى دست رو من بلن کنى-

  دست خودم نبود اشکام بى اختیار سرازیر شدن کولمو رو شونم انداختم و راه افتادم برمدیگھ
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 کجا؟-
  گفتم بازم میگم بھ تو ھیچ ربطى ندارهصد بار بھت- کھ گریھ میکردم گفتمھمونطور

 زبون درازى نکن-
 اومد باز دستمو گرفت کشید برد سمت ماشین در جلو رو باز کرد و پرتم کرد رو صندلى فورى و

 خودشم نشست و درو قفل کرد سکتھ رو زدم شروع کردم بھ جیغ زدن دستشو محکم گذاشت جلو دھنم
دونھ ما با ھمیم میتونم ھمینجا یا یھ بالیى سر تو بیارم یا سر ھر ھییییییس ببین آروشا االن ھیشکى نمی-

کنى کھ اگھ بکنى بد میبینى  دوتامون پس جیغ جیغ نم
 شدم جرئت نکردم حرفى بزنم اونقدر جدى و با تحکم جملھ ھاشو ادا کرد دستشو آروم برداشت خفھ

ردم کولھ پشتیمو بغل کردم و آروم سرمو گذاشتم رو شیشھ خدا چرا باید اینقدر ضعیف باشم چرا بغض ک
 اشک ریختم رفتھ رفتھ تبدیل شد بھ ھق ھق بدنم داشت میلرزید

 آروشا خوبى؟-
  جوابش فقط میلرزیدمدر
 آروشا چرا دارى میلرزى؟؟-

.........- 
 آروشااا- کشید یھ طرف داد زدماشینو
.......- 

  حرکت منو کشید تو بغلش و آروم گفت تنم زیاد تر میشد دیگھ دست خودم نبود یھ دفعھ با یھلرزش
آروشا آروم باش بھ خدا شوخى کردم ببین فقط خواستم بترسونمت آروم باش غلط کردم آروشا آروشا -

منو تو دوستاى قدیمییم منم بى معرفتى کردم تو ھم بھ خدا داشتم از نگرانى میمردم آروشا من دوست 
 دارم آروشا

 ک میریختم یھ دفعھ منو از خودش جدا کرد با دیدن اشکام داد زد خود بھ خود آرومم کرد فقط اشصداش
 نریز اونارو لعنتى نریز -

  گذاشت رو فرمونو چشماشو بست با صداى لرزون گفتمسرشو
 ا..م...نى-

  نداد دوباره صداش کردمجوابى
 ما..نى...نى-

  با صدایى کھ خودش بھ زور میشنید گفتآروم
 بلھ؟-
وقتى میگفتن نیما اذیتت میکنھ میگفتم ... خدا از بچگى میخواستم داداشم باشىبھ...منو ببخش...داداشى-

 نیما......اگھ داداشم بشھ نمیکنھ...نھ
  شبیھ نالھ شده بودصدام

مگھ نگفتى دلتنگ ....مگھ خودت اونروز نگفتى؟....بیا بشیم مثل ھمون قدیما.....بیا داداشم باش..... نیما -
 آروشاى قدیم شدى؟

  رو فرمون بلند کرد زل زد بھم لبخند اومد رو لبش و ماشینو روشن کرد ازسرشو
 آشتى داداش نیما؟-
 آشتى-

  چھ مرگم شده بود ولى از اونروز رابطھ منو نیما شد مثل رابطھ ده سال پیش نمیدونم
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* 
  در ویال وایسادم مطمئنن ھمشون عصبانى بودن درو باز کردیم و با نیما رفتیم تو دم
  کجا گذاشتى رفتى ھاااانننھ مرده-

  دستشو برد باال بزنھ کھ نیما ایستاد وسطمون مامان
 خالھ آروم باش-
 چى چى رو آروم باشم ھااان؟ چى میگى نیما -
 خالھ من باھاش حرف زدم-
 خب کھ چى ھااان-
 خالھ تو بازار بود جایى نرفتھ بود کھ-
 پس چرا گوشیشو جواب نمیداد؟-
 ھ آروم بگیرخالھ رو سایلنت بود خال-

  مامان آروم شد منم کولمو بغل کرده بودم و نگاه میکردمباالخره
 آروشا برو باال-

 بچھ ھاى حرف گوش کن سرمو انداختم پایین و رفتم تو اتاقم روى تخت دراز کشیدم کم کم پلکام مثل
 سنگین شد و خوابم برد

**** 
مو از وایبر براش میفرستادم اونم حلشون  بعد سفر رابطھ منو نیما خیلى خوب شده بود اشغاالى شیاز م

 میکرد امسالو خیلى خر زدم خیلى 
  شلیک توپ اومدصداى

 ......آغاز سال یک ھزار و-
 یک سال گذشتھ بود و من بازم سر سفره ھفتسین کنار خونوادم نشستھ بودم بھ ھم تبریک گفتیمو طبق آره

کردم معمول دید و بازدیداى عید اونقدر کنکور حواسمو پر  ت کرده بود کھ بھ ھیچى توجھ نم
* 
 آروشا آروشا-
 میناااااا بزا بکپم-
 نمیشھ-

  شدم نشستمبلند
 مینا دختر دایى خواھرم نکن چرا کرم میریزى؟-
 بلن شو با سمانھ قراره بریم دور دور -
 من دو ماه دیگھ کنکور قراره بدم تو میرى دور دور؟-
 واسھ منخفھ بابا این ھمھ کنکور کنکور نکن -

  گوشمو گرفت داد زدمبعدشم
 آاااااى گوشم ولم کن -
 مث بچھ آدم حاضر شو-
 باشھ خواھرى غلط کردم-

 آفرین بپوش بریم-  کشیددستشو
  تو اتاقم رفتم
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 اااممممم چى بپوشم؟؟؟اھان این خوبھ-
 رفتم بیرون بارونى یاسمنى با ساپورت سیاھو شال یاسمنى یھ رژ خیلى کمرنگ ھم زدم کیفمو برداشتم یھ
 مینا کفش عروسکى ھاى منو ندیدى؟-
 ،چى چى رو  عروسکى؟ یھ پاشنھ ده سانت داشتى یاسمنى ھمونا رو بپوش-
 من با اونا نمیتونم راه برم-
 غلط کردى احیانن اونا رو عمھ جونت میپوشھ؟ میپوشى یا بازم میخواى با خشونت برخورد کنم؟-
  نھ نھ نھ رفتم نو چرا آماده نیستى؟-
 میرم بپوسم تو برو با عمھ خدافظى کن منم بیام-
 اوک-

..... 
 مامان-
 اینجام-

  آشپزخونھرفتم
 خوبى مامان-

  بھ من بودپشتش
 ....چھ عجب از اتاقت اومدى-
  دیدن من دھنش باز موندبا
 خوبى آروشا؟ کجا میخواى برى؟-
 با مینا و سمانھ میریم بیرون-
 خدایا شکرت برو خدا بھ ھمراھت-

 عمھ جون با اجازتون-مینا
 برین دخترا برین-

 چھ تیپ خفنى زده بود این مینا یھ عینک آفتابى با شیشھ ھاى گرد کھ منم مثلشو تو کیفم اوووووفففف
 داشتم شال سفید و بارونى سیاھشو کھ تا زیر زانو میومد و ھم قد مال من بود رو با ساپورت مشکى 

رنگ سیاه با پوست سفیدش تضاد خوبى ایجاد کرده بود از نو  و کفشاى پاشنھ ده سانت مشکى عالى بود 
 کیفم منم عینک آفتابیمو در آوردم گذاشتم رو موھام

 بزن بریم-
  از کنارش رد شم یواش گفتماومدم

 جیگرررر شدى-
  زد پس سرم و راه افتادیم رفتیمیکى

* 
 برو تو دیگھ-
 مینا اینجا کجاس؟-
 کورى خواھرى نمیبینى مگھ رستورانھ-
 خب-
 خب بھ جمال بى نقطت-
  میکنیمیبى ادب منظورم اینھ کھ منو تو اینجا چھ غلط-
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 میفھمى-
  کشون برد سمت یھ میز چھار نفره و نشوندتمکشو

  زنگ خوردگوشیش
 اوک باى....االن بھ اونم زنگ میزنم....تو کجایى؟...ما تو رستورانیم....سالم....الو-
 باى....باش...کجایى....الو-

 ین چش بود اخدا
 چتھ مینا با کى حرف میزنى-
 فوضولى موقوف-

 سوال پیچش میکردم از زیر زبونش بکشم کھ یھ دفعھ یھ شاخھ رز قرمز از پشت جلو صورتم قرار داشتم
 گرفت برگشتم و سمانھ رو دیدم

 تقدیم بھ دوستم-
 وااااى نمیرى سمى -

لوى صورتم گرفتن  داشتیم حرف میزدیم کھ دوباره یھ شاخھ رز قرمزو جنشستیم
 .. نیما؟.....وااااى....برگشتم

 تو؟-
 احترام ) و گفتدی کشقی نفس عمھی.....(با.....تقدیم با .بلھ-

  گل گرفتم گذاشتم کنار اون یکى رفت نشست رو بھ روى منشاخھ
 خب؟نمیخواین بگین اینجا چھ خبره؟-

  بى توجھ بھ حرفم منو رو سمت ما سھ تا گرفتنیما
 نمیدین؟سفارش نھار -

 نع- من
 چرا؟-
 یکى بھم بگھ چھ خبره-
 بعد نھار میفھمى-

  زور بچھ ھا سفارش دادیم بعد نھار غر غر کردمبھ
 یعنى چى نفھمیدم چى کوفت کردم خب بگین دیگع-
 چقدر عجولى-
 نیما دارى رابطمونو بھم میزنى ھا-

 بود ھنگ کردم یکى فک ١٧ دفعھ چھار تا فنجون گذاشتن رو میزمون بعدشم یھ کیک کھ روش شمع یھ
 منو بگیره امروز پونزدھم فروردینھ ھمشون با ھم شروع کردن دست زدن دستمو گذاشتم رو دھنم

 خیلى خرین خیلى-
 و سمانھ کادو ھاشونو دادن نیما شونھ ھاشو انداخت باال لبخند زدم کھ من ازت انتظار نداشتم برام مینا

رف اول اسمش بھ انگلیسى بود رو در آورد تازه بود برق ھدیھ بدى دستشو برد پشت گردنش مدال کھ ح
 میزد یھ جعبھ در آورد گذاشت تو اون گرفت سمتم

 شرمنده اونقدر درگیر تجمالت رستوران شدم یادم رفت اینو قبول کن-
 نیازى نیست ھمینا خیلین-
 خدا شاھده نگیرى قید دختر خالھ پسر خالگى رو میزنم زیر کتک سیاھو کبودت میکنم-
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  گرد کردمچشامو
 ھدیھ ھم با خشونت؟؟؟؟؟؟-
 واسھ تو آره-

  زدملبخند
تونم قبول کنم- شوخى گفتم نم  ب
شوخى گفتم-  منم ب

  اجبار ازش گرفتمبھ
تونم گردنم کنم این حرف اصال تو اسم من وجود نداره و میدونى فکر بد میکنن-  میگیرم ولى میدونى نم
 اوکى-

 و خونھ برام گرفتن اونروز واقعا عالى بود برگشتیم خونھ یھ تولدم توقتى
***** 

 الو-
 سالم آرو خوبى؟-
 نھ سمانھ استرس داره خفم میکنھ-
 مننننمممم-
 تو یھ حوزه افتادیم دیگھ؟-
 آره-
 بھ نظرت قبول میشیم؟-
 آروشا خفھ شو معلومھ کھ میشیم-
 باشھ باشھ-
 آروشا برو حاضر شو راستى صبونھ عسل و گردو بخور-
 مانھ باىباشھ س-

  شیش صبح بود رفتم لباسامو پوشیدم و صبونھ خوردمساعت
***** 

 سمانھ -
 آروشا چطور دادى ؟-
 خوب بود تو چى؟-
 واسھ منم خوب بود-

 آروشا-نیما
 بلھ؟ا سالم تو اینجا چیکار میکنى؟-
 سالم آقا نیما-
 سالم سالم اومدم دنبال تو -

  رو بغل کردمسمانھ
 سمانھ جون برم دیگھ-
 ھ باى خدافظ آقا نیماباش-
 خدافظ-

  ماشین نیما شدمسوار
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 خب خب آروشا خانوم چطور بود کنکور؟-
 ھى بد نبود-

 برد از زو صندلى پشتى یھ قوطى باقلوا گرفت سمتم عاشق باقلوا بودم البتھ بیشتر پستھ اى ولى دستشو
 گردوییشم میخوردم از دستش گرفتم

 بھ چھ مناسبت؟-
  درست شدبھ مناسبت اینکھ کارام-
 کدوم کارات؟-

  کھ حرف میزدم یھ باقلوا برداشتم گذاشتم دھنمھمونطور
 دارم میرم تھران-
 چرا؟- دھن پر گفتمبا
 کاراى دانشگام حل شد انتقالیمو گرفتم میرم علوم پزشکى تھران-

کردن واااااى یعباقلوا نى از  پرید گلوم کوفتم کردى آخھ چطور ممکن بود اونا بھ این راحتى قبول نم
 داشتم سرفھ میکردم!علوم پزشکى قبول بشم این دائما ور دل منھ

 چى شد-
 متى..بھ سال...باشھ..بارک...م- بریده گفتمبریده

 ممنون -
***** 

 ماه از کنکور گذشتھ بود نیما یھ ھفتھ بعد کنکور من رفت تھران امروز قرار بود نتایج اعالم بشھ دو
رفتسمانھ اومده بود خونمون ولى نت اص  ال نم

 وااااى آروشا نمیره-
 رفت سمانھ رفت-جیغ زدم......بده ببینم-

  مال منو برواول
 نع -

 و نام کاربریمو زدم یکم طول کشید ولى آورد قلبم تو دھنم بود آروم آروم صفحھ رو کشیدم پایین رمز
 نفسمو تو سینم حبس کردم

  جیغ زدم سمانھ علوم پزشکى علوم پزشکى وااااااى خدا بلند تر٤٤٦شده...رتبم...سمانھ....س....س-
  بغلشپریدم

 آروشا سر جدت واسھ منو بزن-
  نفسا تو سینھ حبس شد صفحھ رو کشیدیم پایین یھ لحظھ فکرى بھ سرم زد و لپ تاپمو بستمدوباره

 دیوونھ بازش کت -
 برو بشین رو بھ رو -

اونم از علوم پزشکى رشتھ پزشکى ٤٤٥ حرف رفت منم لپ تاپو باز کردم جالب بود رتبش شده بودبدن
 قبول شده بود جیغ کشیدم

شعور و لپ تاپمو بستم -  خر نفھم ب
 چى شده؟؟؟؟-
 خاک بر سر بى لیاقت-

 از علوم پزشکى قبول نشدم نھ؟؟؟- تو چشاش جمع شد اشک
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 خفھ شو سمانھ رتبت یکى باالتر از منھ-
 دروغ میگى؟؟؟- گرد کرد چشاشو

 نھ-
 اجونم ممنونممممم آروشا افتادیم تو یھ دانشگاهوااااى خد- کشیدجیغ

 بھ خونواده ھا گفتیم تا عصر کوبیدیمو رقصیدیم خنگ بازى در آوردیم تا ماه بعد باید میرفتیم بعدشم
 تھران

***** 
 مسافراى تبریز تھران سوار شن-

 مینا چشاى ھر  بھ یک مامان و بابا و خواھرامو بغل کردم سمانھ ھم داشت خدافظى میکرد رسیدم بھیک
 دومون بارونى بود بغلش کردم ھر دومون زدیم زیر گریھ

 مینایى خواھرى گریھ نکن-
 خواھرى خیلى بى معرفتى دارى میرى؟؟؟-

  تر بغلم کردمحکم
 مگھ نگفتى ما خواھریم؟من دلم طاقت دوریتو نداره-
 منم خواھرى قول میدم زود زود بیام سر بزنم-

  جدا شدمازش
 ھ نھ؟تو ھم میاى مگ-

  آره چرا نیام؟- باز و بستھ کرد چشماشو
 مسافراى تبریز تھران سوار شین راه افتادیم-

 دستمو گرفت ساکامونو برداشتیم رفتیم تو اتوبوس از پشت پنجره دست تکون دادیم و اتوبوس راه سمانھ
تمام طول راھو ھندزفرى ھامون تو گوشمون بود و ھی شکى بھ افتاد سخت بود از خونوادت دل بکن

ھیشکى کارى نداشت ساعت دوازده حرکت کرده بودیم ساعت ھشت رسیدیم ساکا رو برداشتیم 
کار کنیم میدونستیمن   چ
 خانوم راد-

  پشت سرم نیما رو دیدم خدا شکرت فرشتھ نجاتو فرستادىبرگشتم
 سالم بر دخترخالھ و دوست دخترخالھ خوب ھستین-
 سالم داداش گل شما خوبى؟-
 دختر خالھ شما خوبى؟دوست .مرسى-
 سالم عرض شد پسرخالھ دوست من خوب ھستین؟-
 ممنون خب برنامتون چیھ؟-
 بریم دنبال خوابگاه-
اونو من ردیف کردم بیاین بریم بعدش میریم خوش گذرونى آخھ از چشاى ھر دوتون معلومھ حسابى -

 گریھ کردین
 حلھ داداش بریم-
 آروشا جان آقا نیما یھ تعارف زد حاال-
 این چھ حرفیھ ساکاتونو بدین !ا-

  گرفت و رفت سمت یھ ام وى ام سفید وا مگھ این ماشین آورده اینجا؟ساکارو
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 تو مگھ ماشین آوردى؟-
 نھ ماشین اوستاس-
 کى؟-
 چیھ فک کردى فقط اسم خودت عجیب غریبھ؟ اوستا اسم دوستمھ اسم اونم باستانیھ-
 آھان-

اووففف ..... نگى بود یادم باشھ پسر دار شدم اسمشو بزارم اوستا تا حاال نشنیده بودم ولى اسم قشاوستا
باشھ بابا وجدان جون خفھ شو من یھ چیزى ...آروشا تو ھم کى میره این ھمھ راھو توھمات فانتزیو 

 خوابگاه نیما بود وسایال کنارشرفتیم یھ خوابگاه کھ ......خخخخخخ...... پاک خل شدم رفتاااا .......پروندم
شتیم لباسامونو عوض کردیم رفتیم یھ تیپ اسپرت زده بودم مانتواسپرت مشکى تا روى زانو رو گذا

شلوار لولھ تفنگى مشکى یھ شال گلبھى سرم کردم شبیھ عزادارا نشم کولھ پشتى سیاھمو رو شونم انداختم 
روحى در بیاد یھ رژ کمرنگ صورتى ھم زدم کفشاى اسپرتمو   پوشیدمیکم کرم زدم تا صورتم از اون ب

 یھ مانتو اسپرت صورتى شلوار لولھ تفنگى مشکى شال مشکى و مثل من کولھ و کفشاى اسپرت سمانھ
 سیاه

شرت رفتیم  پایین نیما نبود مثل اینکھ رفتھ بود تو خوابگاھشون اومد بیرون تیپشو عوض کرده بود یھ ت
  سمت رستوران گوشیشو برداشتسفید و شلوار لى مشکى لولھ تفنگى اومد ماشینو باز کرد راه افتادیم

 باشھ باى....آره آره.... باشھ ما رسیدیم ... ریمام باھاتھ؟....ما تو راھیم...امیر کجایى؟...الو -
 پارک کرد رفتیم سمت رستوران بعد یھ ربع یھ دختر و پسر ھم دوره خودمون اومدن خیلى شبیھ ماشینو

 ھم بودن
 بھ سالم داش امیر-
 فى نمیکنى؟سالم نیما خوبى معر-
بلھ مھلت بدى رو کرد بھ من معرفى میکنم ایشون دوست خل و چل من امیر اوشونم خواھر دوقلوش -

 ریما خوب ھستین ریما خانوم؟
 ممنون -
 .....این امیر تو این دوماه خیلى بھم کمک کرد خب امیر ایشون دخترخالھ من آروشا-

 چیییى؟؟؟- باھم گفتنھردوشون
 فرى نیستین کھ تعجب میکنینآره آروشا اولین ن- من
 اوشونم دوست پنج سالھ دخترخالھ من سمانھ خانوم-نیما

  ریما دست دادیم و ابراز خوشبختى کردیم نشستیم سر میز غذا ھارو آوردنبا
 خب آروشا خانوم معنى اسمتون چیھ؟-امیر
 نپرس-نیما

 چرا؟-
 نمیگھ-
 چرا؟-
 از خودش بپرس-
 چرا آروشا خانوم؟-

  معنیشو بھ خواھرامم نگفتم ولى خودتون تو نت سرچ کنین میاره خب نخواستم بگمخب واقعیتش- من
 ھیشکى از زبون خودش نشنیده-نیما
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 خب یھ دالیلى داره کھ فقط من میدونم-سمانھ
 سمانھ خانوم چند میگیرى لو بدى؟-امیر
من دونھ دونھ موھاشو اول اینکھ داداش امیر راحت باش خانو خانوم نکن مام راحتیم دومن این لو بده - من

 کنمی خودم میبا دستا
 سالش بود و ریمام کھ یک سال از ٢٦ زدن زیر خنده شام با شوخى ھا و خنده ھامون سرو شد امیر ھمھ

 ما بزرگ تر بود کھ البتھ بھ خاطر شباھت زیاد بھشون میگفتن دوقلو
****** 

 آروشا زود باش خوب نى روز اولى دیر برسیم-
 اومدم اومدم-

  کولمو انداختم پشتم گوشیمم گذاشتم رو سایلنت باھم رفتیم سمت دانشگاهدمدوی
 آروشا این یارو مث اینکھ مزاحمھ-
 کدوم؟-
 یھ ام وى ام سفید از وقتى اومدیم بیرون پا بھ پامون میاد-

  کولمو گرفتم دستم سفت نگھش داشتمبند
 بدون اینکھ تابلو بشھ جاتو بام عوض کن-
 ...بال شر نگرد اینجا تھرانھ غریبيآروش بیخیال شو دن-
 سمانھ گفتم حرف اضافھ نباشھ زود باش من از اینام شر ترم-

  اینکھ تابلو بش جامونو عوض کردیم بدون
 ببین سمانھ دیدم اوضاع خیت شد در میریم-
 ....آروش تو رو-
 ھیییییسسس ساکت-

د شیم رفتیم نزدیک ترش بى توجھ بھش  کولمو تو دستم محکمتر چسبیدم و بھ قصد اینکھ از خیابون زبند
 رد میشدیم کھ با یھ حرکت سریع کیفمو کوبیدم رو رخش زیباش 

 بیا پاین مرتیکھ-
 باز کرد با دیدن نیما برق از سرم پرید ولى بھ روم نیاوردم عینک آفتابیشو زد رو موھاش اومد رو درو

 کاپوت اون قسمتى کھ فرو رفتھ بود دستشو کشید
 روز تایم شروع کالسمون یکیھسوار شین ام-
 ...ببین نیم-
 پووووف ھیچى نگو دیگن از این کارا نکن بیچاره اوستا -

  راس میگفت ماشین اوستا بود بدبخت شدوااااى
  صدا سوار شدیمبى
 نیما ببین اشتباه کردى مام دوتا دختر تنھا ترسیدیم-
 الیى سرتون میاوردکارت اصال درست نبود آروشا اگھ طرف یھ آدم مریض بود یھ ب-

  خونسردانھ حرف میزد ولى در عین حال کالفھ رسیدیم دانشگاه و رفتیم سر کالسامونخیلى
  پنج دقیقھ اى میشد نشستھ بودیمو من با ناخنام بازى میکردم کھ سمانھ سقلمھ زد بھمیھ
 ھوووومممم-
 آروش ببین اون پسررو عجب تیکھ ایھ-
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یلى خوشگل بود چشم ابرو سیاه پوست سفید و موھاشم مشکى  آوردم باال راست میگفت طرف خسرمو
داشت اومدو با دوتا صندلى  مدل ابرو ھاشم خفن بود معلومھ اصال دست نزده ولى خیلى مغرور قدم برم

 فاصلھ ازمون نشست
 اوالال نھ سمانھ ایول فقط خیلى گنده دماغ میگم تورش کن-
  نیما ھستخفھ بابا من واس تو میگفتم اونم یادم افتاد-

  شدیدى بھش کردماخم
 ھزار بار گفتم منو اون خواھر و برادریم-

 لبخند شرور زد استاد اومد و آشنایى و اینجور حرفا کھ فھمیدیم اسم اون پسر ماھانھ از وقتى درس یھ
شروع شد دخترا کھ حرف میزدن این بھ پروبالشون میپیچید و ضایعشون میکزد بھ خاطر ھمین بدجور 

 ود رو مخم ب
 پسره ى بى شعور سمى من اگھ اینو نچزونم آروش نیستم-
 بابا اون مگھ با تو کارى داره؟-
 پاش بیاد منو تو رو ھم ضایع میکنھ از خود راضى-
 ببخشید خانوم راد؟-

  بود میچزونمت پررو یھ تاى ابرومو دادم باال بھ صورت پرسشگرانھ بعش نگاه کردمماھان
  میزنى روش کار کنخیلى تابلو بھ اینو اون زل-

  بھ حالت تحدید بردم باال و تکونش دادمانگشتمو
ببین پسره خودشیفتھ بھ پر و بال من نپیچ من مث دور وریات نیستم در مقابل ھر چى کھ از اون گالت -

 در میاد ھیچى نگم بھ نفعت نیاى سمتم
  فورى در رفتم چون از قیافش معلوم بود کم نمیارهو
 آروشاااا ایول-
 تم میچزونمش گف-

  افتادیم سمت خوابگاه از اونروز جنگ ما و ماھان شروع شد یھ فاجعھراه
* 

 ماه از  شروع ترم میگذشت ما شده بودیم پنج نفر منو سمانھ و سھ تا دختر دیگھ با اسماى شبنم یک
ج نفره ما در نازگل و الھھ کھ باالتر از ما بودن اونا ترم چھار میخوندن ما ھنوز ترم اول بودیم اکیپ پن

  و سامانو عرشیا اممقابل اکیپ پنج نفره ماھانو صمیمى ترین دوستش سھند با سھ تا پسر دیگھ س
شاپ نزدیک دانشگاه نشستھ بودیم این مدت شده بود پاتوق ما بعد دانشگاه اگھ وقت و رفتھ  بودیم کاف

اتفاقى اکیچ ماھان اینا رو حوصلھ داشتیم واسھ قھوه نسکافھ یا کاپ کیک میرفتیم گاھن ھم بھ طور 
 میدیدیم اونروزم باز اومده بودن

 بشینین بچھ ھا-
 اوه اوه آروش نیگا اینجان-الھھ

 خب کھ چى بشینین تابلو نشین-
 بى ریخت چھ پوزخندایى ھم میزنھ-سمانھ

دن و  سفارشامونو دادیم طبق معمول قھوه پسرا کھ کم باھامون فاصلھ داشتن الکى بھ ما نگاه میکرنشستیم
 بعد یکم پچ پچ میزدن زیر خنده دیگھ خنده ھاشون رو مخم بود

 نازگل یھ نقطھ ضعف از این بى اف قدیمیت میدى بھم-
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کار؟-نازگل  میخواى چ
 بگو دیگھ-

اووووومممم آھان تا اونجایى کھ من یادم میاد ماھان بدجور رو لباساش حساس بود ھمش لباساى -نازگل
 سفیدو بیشتر میپسندید

 اه بھش انداختم یھ پیرھن کتون سفید تنش بود نگاع شرورمو بھش دوختم نگیھ
 واى واى واى پشت اون نگاه یھ نقشھ شیطانى و خبیث نھفتھ اس-سمانھ

 ھیس ساکت فقط تماشا کنین-
 شدم دیدم فنجون قھوشو گرفتھ دست چپش و یھ ساعت مچى خوشگلم داشت خوبھ یھ لبخند شیک زدم بلند

 و رفتم سمتش
  وقتتون بخیرسالم-

 سالم بلھ فرمایش-ماھان
 عذر میخوام ساعت چنده-

 پسرا زدن زیر خنده اونم مچ چپشو برگردوند تا ساعتو نگاه کنھ کھ قھوه داغ ریخت رو پیرھن عزیز ھمھ
 گرامیش حاال نوبت اکیپ ما بود بخنده کافى شاپ از مثل بمب ترکید منم با خنده گفتم

 حساب بى حساب جناب ماھان-
فتم سمت میز خودمون اونقدر عصبانى بود کھ فنجونو کوبید زمین رفتم سر میز بچھ ھا ریسھ میرفتن  رو

 از خنده
 عاشقتم آروش-نازگل
 جنگمون از اونروز رفت رو آزار و اذیت ترم بعدش یکى از استاداى نامرد رفیق فابریک ماھان دیگھ

 پاس نشد اعصابم داغون شده بود جلو بود نگو پسره پر رو سپرده بود بھش واسھ ھمون سر لجبازى
 کالس منتظر ماھان وایسادم کھ کالس تموم شد اومد بیرون

 آقاى بھ ظاھر محترم این مسخره بازى ھارو تموم کن-
 کدوم؟؟-
 عقده ایى بیچاره آخھ من بخوام بچزونمت بدبختت میکنم-
د چون کیفمو محکم نگرفتھ بودم  قدم ھاى بلند راه افتادم سمت در خروجى کھ از پشت بند کولمو کشیبا

 موند تو دستش داد زدم
 چتھ وحشى؟-
 مشکلى پیش اومده آروشا جان؟؟؟-

  خودشھ بازم فرشتھ نجات من نیماواااى
 ماھان کیفمو بده......نھ چیزى نیست-

  بھ طور غیر منتظره یقشو گرفتنیما
 .....مرتیکھ -

 نکن نیما فقط کیفمو بگیر- زدم داد
  دستم رفتم سمت خوابگاه  گرفت دادکیفمو
 خیلى تکرارى شده بود دنبال یھ تغییر بودم از اول خیلى ویولن دوست داشتم باید با مامان صحبت روزام

 میکردم
 الو-
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 الو سالم مامان خوبى؟-
 سالم دخترم مرسى دلم برات تنگ شده بود-
 منم ھمینطور مامان یھ خواھش-
 چى عزیزم-
 لن یا گیتاراممم من میخوام برم کالس ویو-
 چیییییى؟؟؟؟؟؟-
 مامان توروخدا بھ خدا طاقت ندارم -
 نھ میخواستى اینجا درستو میخوندى ھمینجا میرفتى-
 اریمامان اشک منو در ن-
 من اونجا بھ کى اعتماد کنم-
 مامان نیمام اینجاس-
  رو سراغ داره؟بزار با بابات حرف بزنم میگم تا اون موقعم با نیما حرف بزن ببین کس قابل اعتمادى-
 چشم مامان-
 کارى ندارى -
 نھ مامانى سالم برسون-
 خدافظ-
 خدافظ-

  محض قطع کردن دوباره زنگ خوردبھ
 الو سالم مینا خوبى؟-
 سالم آروش مژده بده-
 خیره ایشاال-
 دارم میام-
 نععععع-
 اره انتقالیمو گرفتم-
 ایووووللللل-
 دلم برات تنگ شده-
 منم کى میاى؟-
 عدمن ھفتھ ب-
 باشھ بھ امید دیدار-
 باى خواھرى-
 باى-

  کردم رفتم پیش سمانھقطع
 چى شد-سمانھ

 قراره سھ نفره بریم کالس-
 نیماا؟؟؟؟-
 نھ مینا-
 نععععععع-
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 اره ساکت یھ زنگ بھ نیما بزنم -
 باش-

  گرفتم بعد دوتا بوق جواب دادشمارشو
 الو-
 الو سالم نیما -
 سالم خوبى آروش؟-
 ض از مزاحمت کیس خوبى واسھ آموزش ویولن یا گیتار دارى؟مرسى تو خوبى؟قر-
کار؟-  میخواى چ
 میخوام برم آموزش مورد اعتماد باشھ-
 آره آره اوستا ھست-
 اوستا؟-
 اره -
 باشھ-
 فقط ممکنھ طول بکشھ اخھ ایران نیست رفتھ فرانسھ-
 باشھ فعال-
 خدافظ-
* 

بود ترم سھ بودیم من و سمانھ یھ مقالھ پزشکى نوشتھ  اومده بود و شده بود ھم اتاقیمون خیلى عالى مینا
بودیم چون موفق بود فرستاده بودنش فرانسھ و اگھ جور میشد واسھ ادامھ تحصیل میرفتیم اونجا اوستا ھم 

 خوشبختانھ نیما نبود و تولد دمکارش طول کشیده بود بھار و تابستونو برگشتھ بودیم تبریز ولى روز تول
 تمینا خیلى خوش گذش

 آروش تو فکرى؟-مینا
 ھیچى مینا-
 جونم-
 یھ چیزى ھست-
 چى؟-
 من و سمانھ مقالھ نوشتیم-
 خب-
 چون موفق بود فرستادنش فرانسھ-
 چى؟اینکھ عالیھ-
 ممکنھ از اونجا بخوانمون اگھ ھم بریم شاید تا یھ سال نیایم ....خب اگھ -

  کردم و اشکام ریختبغلش
 بزارم من دلم تنگ میشھنمیخوام مینا نمیخوام تورو تنھا -

  ھق ھق افتادم از صداش فھمیدم گریھ میکنھبھ
خب خواھرى اگھ خواستنت باید برى نباید احساسى تصمیم بگیرى خب تا اونموقع درس منم تموم میشھ -

 خب؟قول بده
 میناااااا-نالیدم
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 ھیس ساکت ما ھممون منتظرت میمونیم-
  بغلش اومدم بیروناز
 امروز چندمھ؟-
 ردھم مھ-
 شونزده روز دیگھ تولد سمانس و ماه دیگھ نیماس-
 آره-
 بیاین غافل گیرش کنیم-

  باز شد و سمانھ اومد تودر
 چى شد چى شد کى رو میخواین غافل گیر کنین-

 نیما رو -مینا
 چجورى اونوخ-سمانھ

 ماه  دیگھ تولدشھ شماره امیرو باید پیدا کنم-
 اونروز ریما شماره خودشو داد بھم-سمانھ

 خوبھ بده بھم-
  گرفتمشمارشو

 الو-
 بھ بھ سالم ریما جون خوبى؟-
 سالم ببخشید بھ جا نمیارم-
 اوه معذرت میخوام آروشا ھستم-
 سالم آروشا جان مرسى تو خوبى؟-
 ممنون ریما امیر دوست صمیمى نیماس دیگھ؟-
 آره-
 واقعیتش ماه دیگھ تولد نیماس من میخواستم باھاتون ھماھنگ کنم -
 ایسا بدم با خودش حرف بزنآھان و-
 باشھ-
  امیر حرف زدم قرار شد دھم بریم خونشون با
* 

  سھ روزى از تولد سمانھ میگذشت کھ سمانھ بھترین یا شایدم بدترین خبرو بھم داددو
 آروشااااا-
 چتھ چرا داد و ھوار کردى؟-
 درست شد درست شد بھ زودى باید بریم فرانسھ-

 نعععععع-مینا
 ت میگى؟وااااى راس- من

 آره االن خبرش رسید باید دنبال بلیت باشیم -
  غم انگیزى بھ مینا کردم کھ چشماشو با اطمینان باز و بستھ کردنگاه
 واقعا خوشحالم خیلى خیلى خوشحالم-مینا
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 اونروز خودمونو این در اون در کوبیدیم تا یھ بلیت پیدا کنیم ولى نمیشد تا اینکھ باالخره واسھ روز از
 آبان صبح ساعت چھار یھ بلیت پیدا کردیم روز دھم آبان ھمھ رفتیم خونھ امیر اینا ھمھ کادو یارزدھم

ھامونو خریده بودیم با یھ کیک شیش نفر بودیم منو مینا و سمانھ و ریما یکى ھم امیر و خود نیما 
 کرد کھ خونشونو کامال تزئین کردیم روى کیک شمع ھارو گذاشتیم امیر بھش زنگ زد صداشو مثل این

 داره گریھ میکنھ
من خودمو .....من عاشقش بودم نیما.....نیما دلم میخواد بمیرم...خونھ.....نیما خودتو برسون....نیما...الو-

 منتظرتم......باشھ ....از لین زندگى راحت میکنم
کدوم  عالى بود ھمھ چراغارو خاموش کردیم بعد نیم ساعت زنگو زد با دکمھ بازش کردیم و ھر نقشمون

یھ طرف قایم شدیم امیر بمب شادى رو گرفت دستش منم کنار کلیداى چراغ وایسادم درو نیمھ باز 
 ھا گىگذاشتیم ھمین کھ اومد تو من چراغا رو روشن کردم امیرم بمب شادى رو ترکوند و کاغذ رن

پشت مبال اومدن ریختن سرش ناگفتھ نماند یھ دوربینم کار گذاشتھ بودیم تو بھت مونده بود کھ بقیھ از 
بیرونو شروع کردیم بھ خوندن آھنگ تولد ریما دوربینو گرفت دستشو ادامھ فیلمو ظبط کرد دوییدم فش 
فشھ ھا و شمع رو روشن کردمو کیکو گذاشتم رو میز ھمھ میگفتن میخندیدن با شمارش معکوس نیما 

 دم کھ تونستیم شادش کنیمبیست و چھار تا شمعو فوت کرد و وارد بیست و پنج سالگى شد خوشحال بو
 صاب تولد باید برقصھ بعد کیکو ببره- ریما
  چشاشو گرد کرد ھمھ زدن زیر خنده مخصوصا من کھ میدونستم نمیرقصھنیما
 آروش بیا اینو بردار ببر نوش جونتون-نیما

 نوچ باید برقصى-
 عمراااااا-

ھمین جمع و جور کردیم و کادو ھا  کشیدیمش وسط رقصوندیم باید تا ساعت نھ برمیگشتیم واسھ باالخره
 رو دادیم من یھ ساعت براش خریده بودم بعد کادو ھا سھ تامونم آماده شدیم

 کجا؟-نیما
 ....صبحم .... خب میریم خوابگاه .... چیزه -

  میگفتم؟اره اگھ نگم ناراحت میشھباید
 صبح باید زود بیدار شیم-
 چرا؟-
 پرواز داریم-
 تبریز؟-
 نھ-
 پس کجا؟-
 انسھفر-

  ریخت خیلى خیلىبھم
 کجااااا؟-
 فرانسھ-

  کرد مسلط باشھ بھ خودشسعى
 چند؟...ساعت-
 ساعت چھار. امممم-
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 آماده باشین میتم دنبالتون-
 نھ-
 نھ نداره ھمین کھ گفتم -

  رو دوشم جا بھ جا کردم برگشتم اا برمکیفمو
 آروش-
 بلھ؟-
 کى بر میگردى؟....کى-

 ھ ھاى مظلوم بود نمیتونستم بگم یھ سال بھش لبخند زدم مثل بچبرگشتم
 شیش ماه-
 باشھ منتظرت میمونم-

** 
 تو بغل مینا ساعت دو و نیم شب بود دو روز پیش از تبریز اومده بودیم از خونواده ھامون خدافظى رفتم

 کردیم و خواستیم نیان
 دلم برات تنگ میشھ خواھرى-
 .....چیزه....فقط.....منم-

  بغلش اومدم بیروناز
 چیزى شده مینا؟-
 میخوام باھات حرف بزنم....ببین....نھ-
 در مورد؟-
 ...تو حست نسبت بھ نیما....ببین آروش تو.....نیما-
 خواھر برادرى-
 ولى تو خوب میدونى اون بھ چشم خواھر بھت نگاه نمیکنھ....آروشا-

 مانھ حاضر شوس....مھم اینھ کھ من بھ چشم برادر بھش نیگا میکنم.خب مھم نیست-  زدملبخند
 آروشااا-

 جانم؟- عمیق کشیدم نفس
 ببین تو کارت اشتباھھ-
 وا کدوم کار ول کن مینا سر جدت-
 آروشا دارى بازیش میدى-
من؟من دارم بازیش میدم ھھ یعنى چى من کھ گفتم اون فقط برادزمھ بھ ھر چشمى ھم بم نیگا کنھ مھم -

 اینھ کھ من اونو بھ چشم برادر میبینم
خیلى خودخواھى آروشا ھیچ میفھمى تو این یھ سال اون بھ چھ روزى میوفتھ چرا این .واھیھاین خودخ-

 ھمھ بى رحمى؟چرا دارى یھ پسر جوونو با خوخواھیت بازى میدى نابودش میکنى ھاااا؟؟
  نمیشد اینى کھ اینجا ایستاده بود مینا بود؟آمپر چسبوندم داد زدمباورم

خواین زندگیمو بھ خاطر یھ عشق بچگونھ نابود کنم؟نھ خیرم از این بھ من خودخواھى نمیکنم ھھ نکنھ می-
 بعدم نیما رنگ منو نمیبینھ کھ بخواد تورو بفرستھ واسھ مخ زنى

  کردم بھش را افتادمپشت
 وایسا آروشا اون منو نفرستاده چرا دارى اینجورى میکنى-
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  توجھ بھ حرفش بلند سمانھ رو صدا زدمبى
 و بردار زنگ میزنم بھ آژانسسمانھ کجایى چمدونت-
 ...وا مگھ نیم-
 نھ خیرم نیما نمیخواد ھمین کھ گفتم-

  کھ دید آمپر چسبوندم بدون ھیچ حرفى رفت چمدونشو آورد منم زنگ زدم بھ آژانسسمانھ
 ھھ حاال بگو خودخواه نیستم اینم نمونش -
 مینا ھیچى نگو-

انسور بزگشتم تو خونھ ایستادم روبھ رو مینا چونم  یھ ربع آژانس زنگو زد چمدونمو گذاشتم جلوى آسبعد
 لرزید و بغض چنگ انداخت بھ گلوم ولى خودمو کنترل کردم سفت بغلش کردم 

 مینایى دلم برات تنگ میشھ-
 منم-

 جدا شدم بعدشم سمانھ باھاش خدافظى کرد رفتیم پایین آژانس جلو در منتظر بود سوار شدیم راه ازش
 افتادیم سمت فرودگاه 

 #نیما#
 تند لباسامو تنم کردم یک ربع تأخیر کرده بودم ساعت سھ و ربع بود یھ دستى بھ موھام کشیدم تند

خوشبختانھ شب ماشین اوستا رو گرفتھ بودم  پامو گذاشتم رو گاز و با سرعت تمام رفتم سمت ھتل زنگ 
 زدم گوشى آروشا

 ....دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میبا-
فتم ولى خاموش بود اینبار شماره مینا رو زدم کھ رد تماس کرد رسیدم دم ھتلى کھ قرار  لعنتى بازم گراه

نکنھ رفتھ نھ نھ امکان نداره ھرچى زنگ زدم نتیجھ نگرفتم واسھ ....بود یھ شبو اونجا بمونن لعنتى نکنھ
 کردم کوبیدم  دستمو مشترودگاهھمون شکم بھ یقین تبدیل شد و دوباره پامو گذاشتم رو گاز رفتم سمت ف

 رو فرمون داد کشیدم
 کجا رفتى آخھ ھااااان.... لعنتى -

  کھ فرودگاه نفھمیدم چھ جورى ماشینو پارک کردم و دویدم سالنرسیدم
 پرواز تھران پاریس رفتھ؟....خانوم-
 نھ خیر ......اجازه بدین چک کنم-
 میشھ خانوم آروشا راد رو پیج کنین-
 بلھ اجازه بدین-
  .....خانوم آروشا-

  بار پیج کرد ولى خبرى ازش نشد دیگھ بھ رسمھ داشتم دیوونھ میشدمچند
 آقا معذرت میخوام ولى من چند بار پیجشون کردم دیدین کھ-
 بلھ....بلھ-

 رو صندلى و با انگشتام شقیقھ ھامو فشار دادم این رسمش نبود چرا؟یعنى اونقدر ازم بدت میومد نشسستم
 الى ھم نکردى؟باید دنبالش میگشتم خواستم بلند بشم کھ اعالم کردن کھ حتى یھ خدافظى خشک و خ

 ه مقصد پاریس فرانسھ ھرچھ سریع تر کارت ھاى پرواز خود را دریافت کرده و ٥٤٦مسافرین پرواز-
 بار خود را بھ قسمت باربرى تحویل دھید
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داشتم رفت بھ ھمین سادگى  انبوه جمیعت گم شدم و نتونستم پیداش کنم دیگھ نایى واسھ سرپا موندن نتو
رفت و نفھمید چھ بالیى سرم آورد اعصابم داغون بود رفتم قفل ماشینو زدم پریدم توش سرمو گذاشتم رو 

 دوسش دارم ولى چقدرفرمون خدایا صبر ایوب بده بھم کھ این شیش ماھو تحمل کنم خدا کاش میدونست 
ش میگفتم سرمو از رو فرمون برداشتم تکیھ دادم ھربار با گفتن کلمھ داداش داغونم میکرد کاش بود و بھ

 بھ پشت صندلى و بازم بھ فکر رفت اینبار کھ صحنھ ھا اومد جلو چشم مشتمو کوبیدم رو فرمو داد زدم
 !لعنتى-

  جایى کھ االن آرومم میکرد بام تھران بودبا سرعت خودمو رسوندم از ماشین پیاده شدم و داد زدمتنھا
من ....خدا اون باالیى؟ اصن حواست ھست؟....ا ھااااانن؟چر...لعنتى چرااااا؟-

 کمکم کن!.....نمیتونم....عاشقشم
....  بیشتر بھ گلوم چنگ زد بعد اون ھمھ داد و فریاد پا ھام سست شد افتادم رو زمین بغضم شکستبغض

م ولى عشقم ھمشون شکست ھمشون کم موقعیتى پیش میومد گریھ کنم خیلى ک.....غرورم...خودم شکستم
تکرار شد خودمو بھ زور رسوندم بھ ماشین سوار شدم میگرنم اود کرده بود وحشتناک با این وضع 
رانندگى ممکن نبود نگاھى بع ساعت انداختم پنج صبح بود ھیچ کارى از دستم بر نمیومد رفتھ بود باید 

ودم در اولین فرصت شمارشو پیدا میکردم از تو جیبم یھ نخ سیگار در آوردم وقتایى  کھ عصبانى 
 .....میکشیدم روشنش کردم و پک زدم عمیق و تند تند یکى دیگشو دود کردم

 
 #آروشا#

 بارى پیجم کردن تو فرودگاه ولى میدرنستم نیماس واسھ ھمون یھ گوشھ قایم شدیم کھ صدامون زدن چند
ار راه افتاده بودیم و سوار ھواپیما شدیم خیلى ھیجان داشتم بھ آرزوم رسیدم فقط میخندیدیم ساعت چھ
 گرفت با خوابموندرست بھ موقع تا ساعت دو میرسیدیم تا شیش صبح گفتیم خندیدیم ولى یواش یواش 

 تکون دادناى سمانھ بیدار شدم
 پاشو داریم فرود میایم-

  چشامو باز کردم موقعیتمو کھ درک کردم کم مونده بود از خوشحالى جیغ بکشمگنگ
 ؟ھورااااااچیییییییى؟؟؟؟ رسیدیم؟؟؟-
 ھییس اره -
واى سمانھ باورت میشھ ما االن تو آسمون پاریسیم بعد اینکھ فرود اومدیم رفتیم سراغ ھتل فعال باید ھتل -

میبودیم خوشبختانھ ھر دومون بھ زبان فرانسھ تسلط داشتیم بعد یھ ساعت باالخره ھتل پیدا کردیم سوار 
 اخل اتاق خودمو انداختم رو تخت رو فشار دادیم رفتیم د١١آسانسور شدیم طبقھ 

 واااااى دارم میمیرم از گشنگى -
 منمممم-
 چیکا کنیم؟-
 خستممممم-
 بلند شو خوشگل کنیم-
 کجااااا؟من خستم-
 خفھ بلند شو-
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 سمت چمدونم لباسامو در آوردم یھ شلوارسیاه  لولھ تفنگى با ي تونیک قرمز کھ روش طرح برج رفتم
 موھاى درازمو بافتم انداختم یھ طرف یھ کت بافت تنم کردم کفشاى اسپورت ایفل سیاه داشت رو تنم کردم

 سیاھمو پام کردم و کولمو انداختم رو شونم
 سمانھ بیا-
 اومدم -

 شلوار لولھ تفنگى سفید تونیک صورتى موھاشم باال سرش جمع کرده بود یھ کت سفید تنش بود کولھ یھ
 صورتیشو رو شونش جابجا کرد کفشاشو پوشید

 بریم-
  افتادیم تو کوچھ ھاى پاریس یھ رستوران پیدا کردیم جنازمونو انداختیم توشراه

 سمانھ یھ غذاى فرانسوى توپ؟-
 پایم-

  کھ داشتم منو رو ورق میزدم گفتمھمونطور
 کارتون موش سرآشپزو یادتھ؟-
 اوھوم-
 پیداش کردم راتاتویل-

  صدا زدیم و سفارشمونو دادیم گارسونو
 سمانھ-
 ھوم-
 اى درد ھوم مرض اوھوم میمیرى یھ بعلھ بگى؟؟؟-
 باشھ بلھ؟-
 میگم بریم استراحت کنیم بعدش بریم ایفل-
 اوکى-

  سفارشامونو آورد و مشغول خوردن شدیم طعمش عالى بود گارسون
* 
 آروش پیشنھادت عالى بود طعمشو دوست داشتم از این بھ بعد بھ لیست غذا ھامون اضافھ کنیم-
 شھ عالیھسلیقھ من ھمی-
 !!معلومھ مگھ نھ دوستى مث من نداشتى-
 اییییششش خود شیفتھ میگم حاال چیکا کنیم-
 چى رو -
  کال-
 بریم ھتل استراحت-
 باش فقط سمانھ تو اولین فرصت باید یھ خونھ بگیریم-
 بھ بابا زنگ میزنم پول بریز حسابم-
 یھ مقدارش تو یھ مقدارش من-
 اوک-

 ق معمول بھ محض رسیدن سقوط کردیم رو تخت و رفتیم تو خواب  افتادیم سمت ھتل و طبراه
*** 



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 42 

 آروش....آروش-
 ھووووومممم-
 پاشو پاشو تو رستوران ھتل دارن شام سرو میکنن-
 اوووومممم خوابم میاااااددد-
 بلند شو تنبل زود باش-

ران و شامو  زور خودمو از رو تخت بلند کردم ھمون لباساى صبحو تنمون کردیم رفتیم تو رستوبھ
 خوردیم

 آروش-
 بلھ-
 میگم کالسا از ده روز دیگھ شروع میشھ-
 آره باید تا اونموقع خونھ پیدا کنیم-
 آھا راستى زنگ زدم بھ بابام گفت فردا پولو واریز میکنھ -
 مرسى منم برگشتیم زنگ میزنم-
 تو دلت تنگ نشده؟.....راستش-
 واسھ؟-
 خونوادت-
 کنیمچرا تنگ شده ولى باید تحمل -

  با غذاش بازى میکرد معلوم بود خیلى بى تابھداشت
 سمانھ جونمممم-

.......- 
 عزیزم چت شده-
 دلم واسھ سامان تنگ شده....آروش-
الھى من قربون اون دل قشنگت برم کھ تنگ داداششھ خب منم دلتنگ خواھرامم دلتنگ خواھر زاده ھام -

 ولى باید تحمل کنیم
......- 

 باشھ؟؟؟قبول؟؟؟-
 قبول-
 خب حاال غذاتو بخور-
 ....میل-
 د نشدا اگھ اینجورى بکنى با تیپا پرتت میکنم خونھ بابات-

  نشست رو لبش و آروم آروم غذاشو خوردلبخند
 راستى آروش باید صبح بریم یکم خرید کنیم سیم کارتم کھ یادمون نره-

 پ میخوایم پوالرو خرج کنیم- تاى ابرومو دادم باالیھ
  زیر خندهزد
 چھ مرگتھ بچھ؟چرا میخندى غذاتو بخور ناسالمتى دکتر آینده ایم آبرو نذاشتى واسمون-
 آخھ خیلى بامزه شدى-
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سمانھ فردا یھ تیپ بیست میزنیم یھ سر بریم جلو ایفل چندتا عکس شیک بگیریم بزاریم رو فیسبوک -
 ...بترکونیم بعدشم سیم کارت بعدشم خونھ بعدشم

 خرییید-
 باش بعدشم خرید-

 بودم کھ تونستم حال و ھواشو عوض کنم بعد غذا رفتیم تو اتاقمون و ولو شدیم رو تخت ولى خوشحال
 اصن خوابمون نمیگرفت بلند شدم نشستم لبھ تخت

 پیس پیس سمان-
 نمیخواد پیس پیس کنى خوابم نمیبره-
 منم-
 چیکا کنیم؟-
 یافتم-

  دادم سمت کمد کولمو برداشتم جعبھ ورقا رو رو ھوا تکوندویدم
 گل بگیرمت فکر کجا ھا رو کردى تو؟؟؟؟؟؟-جیجي جیجینق چشاشو گرد کرد-
 کجاشو دیدى چنتا گیم برد و ورق و ھرچى بخواى سرگرمى ھست ولى فعال این بھ کارمون میاد-
 بیا بشین چھاربرگ بزنیم-
 شب ایول پریدم رو تخت و شروع کردیم بھ بازى کردن وسطاشم حرف میزدیم خالصھ تا سھ نصف-

 بیدار موندى چرت پرت گفتیم بعدشم ھمونطور ورقا پخش رو تخت خوابمون گرفت 
 تلفن داشت رو مخم رژه میرفت جواب ندادم باالخره قطع شد چن دقیقھ نگذشتھ بود کھ صداى در صداى

 اومد کھ خانوم بھ زبان فرانسوى میگفت
 دک درو باز کنمخانوم راد حالتون خوبھ لطفا باز کنید مجبور میشم با کلید ی-

 جام سیخ نشستم وضیعت افتضاح بود رو تخت ایستادم و سمانھ رو با لگد بیدار کردم تند تند ورقا رو سر
 جمع کردیم و از پشت در گفتم

 بلھ خانوم کارى دارین-
 خانوم راد؟از ریسپشن تماس گرفتم پاسخ ندادین-
 اوه معذرت میخوام-
 تظرتوننخانوم راد پایین توى البى آقاپسرى من-

  کدوم آقا ما کھ کسى رو اینجا نداریموا
 باشھ خانوم بفرمایید ما بیایم-
 این یارو چى گفت؟کدوم پسره -
 نمیدونم واال سمانھ بھ خودت برس بپریم پایین ساعت یازدھھ-
 باشھ-

و  شلوار جین یخى با بافت یقھ ایسکى آبى آسمونى تنم کردم طبق معمول کفشاى اسپورت پوشیدم موھامیھ
باز کردم مرتب بافتمش تا گودى کمرم میرسید سمانم یھ سارافن لیمویى با زیرش و شلوار جورابى کلفت 

 و کفشاى عروسکى داشت موھاشم جمعش کرده بود رفتیم البى سمت ریسپشن
 ببخشید خانوم روز بخیر کودوم آقا با ما کار دارن؟-
 روز بخیر خانوم راد ایشون نشستن اونجا روى مبل-
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گاشو گرفتم رسیدم بھ یھ پسر کھ پشتش سمت ما بود و فقط موھاى خوشگلشو میدیدم موھاى خرمایى  نرد
 رنگش عالى بود رسیدیم بھش بعد چندتا سرفھ مصلحتى بھ زبان فرانسوى شروع کردم بھ حرف زدن

 ...ببخشید آقا من راد-
  شد برگشت سمتمون و در کمال تعجب فارسى گفتبلند

 شین من ایرانیمخانوم راد راحت با-
 اوه میتونم بپرسم شما کى ھستین؟-

 ....و کى فرستادتون و از کجا آروش رو میشناسین و -سمانھ
 اوه دونھ دونھ خانوم فرخ نژاد-

  شد اندازه نلبکىچشامون
 ...شما فامیلى منو-سمان

با ....ه آوردنگفتم کھ دونھ دونھ اجازه بدین بھ سمت کافى راھنمایى کرد و نشستیم فورى برامون قھو-
 ...چندتا سرفھ گلوشو صاف کرد

من شھریارپسر دایى امیر و ریما ھستم دیروز امیر بھم زنگ زد گفت کھ دو نفر از دوستاش اومدن .-
پاریس براى ادامھ تحصیل و مشخصاتتونو داد گفت شاید بھ کمک نیاز داشتھ باشین پیدا کردنتون کار 

 و پزشکى مھم بھتون کمک کنم من بعدش آھا بیست و ھشت سالآسونى نبود ولى پیداتون کردم و میخوا
خوندم و با خواھرم نگار اینجا زندگى میکنیم مادر و پدرمون تو لندنن ولى باالخره قراره مام برگردیم تو 

 ھر زمینھ اى میتونم کمکتون کنم
 تو ھر زمینھ اى؟- کھ امیر دادا چقد آقایى سمانھ فورى گفتواى
 خورد قلپ از قھوشو چند

 تو ھر زمینھ-
 ما دنبال خونھ ایم-

 اوردی در می پررو بازینجوری چرا داشت ادونمی اى بھ پھلوش زدم کھ آخش در اومد نمسقلمھ
معذرت میخوام جناب ولى بھتره مام خودمونو معرفى کنیم بنده آروشا راد ھستم بیست  یک سالمھ -

ھ تحصیلیمونم پزشکیھ و ھمچنین از آشناییتون رشت.ایشونم سمانھ فرخ نژاده ھمسنم و دوتا دوست صمیمى
 خرسندم

 اھا ببخشید منم خوشبختم-سمانھ
 خواھش میکنم االن اگھ مشکلى ندارین بریم دنبال کاراتون-  لبخند زد یھ
 نھ فقط کیفامون باالس-
 باشھ پس من تو ماشین منتظرم-
  سمانھ سوار آسانسور شدیم رفتیم کیفامونو آوردیمبا
 سمان-
 ھوم-
 یگم امیر یھ پارچھ آقاس بھ خدام-
 مبارک صابش-
 باشھ بابا حاال میگم ما از کجا بدونیم ماشین یارو چیھ-
 نمیدونم حاال بیا بریم ببینیم-
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 دم در و با چشامون مشغول کاوش شدیم کھ بھ قول سمانھ یارو رو پیدا کنیم کھ یھ ماشین شیک دو رفتیم
مز کرد بھش اھمیت ندادین کھ شیشش رفت پایین و پسره بھ دره سفید با شیشھ ھاى دودى جلو پامون تر

 فارسى گفت
 خانوما بفرمایین-

  گرد شد پس شھریار بود عینکشو داد زیر چونش آروشا سمانھ بیاین باال بریم دنبال کاراتونچشامون
جلو رو قدیما خانوم راد بودیم خانوم فرخ نژادى دیگھ براى اینکھ ضایع نشھ در ! سمانھ! آروشاجاااانم

باز کردم صندلى رو داد عقب کھ سمانھ زود لود کرد خودشو انداخت صندلى عقب بھش چشم غره رفتم 
 و نشستم رو صندلى جلو

خب خب خب خانوما اول اینکھ از این بھ بعد شما دوتا با من و خواھرم نگار چھارتا دوست صمیمى -
طور شما بخواین صداتون میکنم آروشا و خواھیم بود پس راحت باشین و منو شھریار صدا کنین منم ھر

 سمانھ درستھ؟
 نھ-سمانھ

 ...ببخشید اگھ مشک- شھریار چشاشو گرد کردبدبخت
یا گاھا سمى ھم میگھ ,سم سم,نھ نھ فقط میخواستم پیشنھاد بدم ما بھ آروشا آروش میگیم اونم بھ من سمان-

 خواستم اینارو ھم پیشنھاد کنم
 کى ھستین...ا دیگھشم.....بابا- زد زیر خندهیھو

 کھ نیدقت کن) زبونش دو متر دزاز تر شده یدی پسره رو دنی ای من متعجب بودم کھ سمانھ چرا از وقتو
 ) دراز بود یعنیدراز تر شده 

 اوکى -  خنده اى کرد و گفتتک
  یھ چیزى تو مایھ ھاى بنگاه نگھداشتجلوى

 ...ى تو چھ مایھ ھایى میخواین آپارتمانخب شما بشینید من برم بگم خونھ ھارو نشونمون بده راست-
 آپارتمان-
 اوکى-

 بعد یھ ربع با یھ پسر بور برگشت اون با ماشین خودش شھریارم دنبالش رفت جلوى یھ آپارتمان کھ رفت
نمیشھ گفت برج نگھداشت و پیاده شدیم رفتیم تو البى بعد کاراى ھماھنگى سوار آسانسور شدیم و پسره 

 )بھ زبان فرانسوى(د و شروع کرد بھ تعریف  رو فشار دا٢١طبقھ 
خونھ ھاى دانشجویى تو ھمین مایھ ھا ھستن این یکس از بھتریناشونھ دوتا جا پارک ماشین تو پارکینگ -

 .....ھست و
رسیدیم رفت در یکى از واحدا رو باز کرد داخلش کھ شدیم واقعا محشر بود شھریار ٢١ بھ طبقھ باالخره

و بھ دیوار تکیھ داد در کل خیلى عالى بود دوتا اتاق خواب متوسط پذیرایى و دستاشو گذاشت تو جیبش
 آشپزخونھ ھم حرف نداشت خودشم مبلھ بود و ھیچى از این بھتر نمیشد

 خب؟نظرتون؟- شھریار
 شھریار جان در مورد مبلغش صحبت کردى- من

 اونا چیزى نیست حلھ-
 پس اونموقع حرفى نمیمونھ عالیھ-سمانھ

 هاره محشر- من
 پس خوشتون اومد- شھریار
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 تکون دادیم و اون رفت سمت پسره یھ سرى حرفا زدن و باالخره گفتن فردا سند زده میشھ و ما سرمونو
 از فردا عصر مستقر میشیم برگشتیم توى ماشین

 خب مادمازال کاراى دیگھ- شھریار
 زحمتتون شد بھ خدا- من

 ااااا از این حرفا نداشتیم - شھریار
 قسمت میشھ ما نگارو ببینیمحاال کى -سمانھ

 ساعت یکھ چطوره براى نھار برنامھ بزاریم- شھریار
 نھ دیگھ اونموقع پررو میشیم-سمانھ

 راست میگھ شھریار خان-
نھ بزارین یھ زنگ بزنم بھش تلفنشو برداشتو شمارشو گرفت قرار شد بریم دنبالش دم در خونشون یھ -

و خوشگل و خوشتیپ شھریار جلوپاش ترمز کرد منم دختر ھمسن و سال خودمون با موھاى بلوند  
 ترجیح دادم برم پشت براى ھمین پیاده شدم بعد سالم و احوال پرسى نشستیم

خب معرفى میکنم خواھرم نگار نگار جان اینام دوستاى امیر و ریما ایشون سمانھ و اوشونم - شھریار
 آروشا

 از آشناییتون خوشبختیم نگار جان- و سمانھمن
 ینطور بچھ ھا خوب ھستى؟منم ھم-

  این بود کھ بھ فارسى مسلط نبود و ما تعجب کردیمجالب
واقعیتش ما دورگھ ھستیم یعنى از مادر فرانسوى و پدر ایرانى پدرم با من فارسى تمرین میکرد - شھریار

بت و چون منم عالقھ داشتم یاد گرفتم ولى خب مامانم اسرار و پافشارى کرد کھ نگار باید فرانسوى صح
 چندان بر فارسى نگارکنھ و اینجور چیزا حتى اون بھ یھ اسم فرانسوى نگارو صدا میزنھ براى ھمونم 

 مسلط نیست
 !اھا- من

 چھ جالب-سمانھ
 البتھ تا حدود بسیار کاملى میفھمھ حرف زدنش ضایعس- شھریار

 خودت ضایع بودا- نگار
  این حرفش ھمگى زدیم زیر خنده با

 یک شدیم و جلوى میز چھار نفره نشستیم شھریار منو رو گرفت طرفمون یھ رستورانن خیلى شوارد
 چى میل دارین؟-
منو سمانھ انتخابو میذاریم بھ عھده شما دوتا تا یھ غذاى فرانسوى -ااامممم منو رو بستم و گفتم -

 مھمونمون کنید
  با نگار پچ پچ کردن و بعد گارسونو صدت زدیکم

 ....آقا چھارتا بیف استروگانف با-
  استروگانف اسمشو شنیده بودم ولى قسمت نشده بود بچشمشبیف

 خیلى خوشمزه بود دستتون درد نکنھ افتادین تو زحمت-
 نھ بابا آروشا این چھ حرفیھ- شھریار

  چھار نفر از رستوران اومدیم بیرون باھم
 راستى ما یھ سیمکارتم میخواستیم-سمانھ
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؟میخواین شما سھ تا برین چندتا فروشگاه ھست این نزدیکیا اونو االن میگیرم شما خرید ندارین- شھریار
 برین اونجا من اونو بگیرم بیام

 باشھ آروشا فکر خوبیھ نھ-
 اره-

منم سیم کارت بگیرم بیا اینارو بھ زبان فرانسوى گفت چون بھتر (...)نگار باھم برین فروشگاه- شھریار
فروشگاھا یھ عالمھ گشتیم و چند دست لباس متوجھ میشد نگار سرى تکون و با ھم راه افتادیم سمت 

 کھ نفس نفس دخریدیم واقعا جنساشون محشر بود حدود یھ ساعت گذشتھ بود سر و کلھ شھریار پیدا ش
 میزد رسید بھھ ما بریده بریده گفت

 ...شد...ببخشید دیر.....سالم-
 نفس کش بعد بگى.آروم تر شھریار - نگار

 ل شدین؟واقعیتش یکم وقت برد شما ھا معط-
 نھ نھ اتفاقا اینجاھارو گشتیم- من

  سیم کارتو گرفت سمتمون دوتا سیمکارتجعبھ
 اینام خدمت شما بفرمایین بریم-

  افتادیم سمت ماشین و طبق ھمون روال نشستیمراه
 واقعیتش شما مثل نگار برام عزیزین میخواستم یھ سرى چیزا رو بھتون بگم- شھریار

 چى؟- من
 غربى از نظر قیافھ جذاب و خوبن ولى متأسفانھ در یھ رابطھ وفادار نمیشن ااامممم راستش پسراى-

 نمیشھ گفت باھاشون حرف نزنین پس بھشون دل نبندین..... خواھشم اینھ حداالمکان 
نع داداش شوما نیگران ما نباش ما - چسبیده بود زمین بابا این دیگھ کى بود لحن لوتى گرفتمفکمون

 میبرهکوالمونو چسبیدیم باد ن
  ریز خندید ولى شوخیم ھمچینم بھ جا نبود براى ھمون از آینھ چپ چپ نگاه کردسمانھ

 امیدوارم ھمینطور باشھ-
 صد در صد کھ ھمینطوره-سمانھ
  تا ھتل حرفى بینمون رد و بدل نشد تا وقت پیاده شدن کھ با نگار روبوسى کردیمدیگھ

 الزمتون شد در تماس باشیمراستى عصرى میس میندازم شمارمو بردارین - شھریار
 اوکى باى- من

 تو اتاقمون و سیمکارتارو انداختیم رو گوشى ھامون یک بھ یک زنگ زدیم شماره رو دادیم و رفتیم
عصرى شھریار زنگ زد و شماره نگارو ھم گرفتیم وسایالمونو جمع و جور تر کردیم تا براى فردا 

 و کپھ م ھتل و بعد صرف بھ رخت خواب تشریف بردیآماده باشیم طبق برنامھ براى شام رفتیم رستوران
 مرگمونو گذاشتیم

* 
 سمانھ زنگ زدى بھ خالھ اینا شمارتو بدى؟-
 بزا بزنم-
 منم یھ زنگ میزنم-

  خونمونو گرفتمشماره
 الو-
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  مامان پیچید تو گوشم اشک تو چشام جمع شد بھ زور با صدایى کھ از چاه در میومد گفتمصداى
 مان..ما-
 !شاآرو..آ-
 خودمم مامان-

  مامان غمگین شدصداى
 ....خوبى دخترم سخت نمیگذره؟غذات خوبھ؟جات خوبھ؟--
 ...من خوبم ھمھ چى خوبھ فقط!مامان چقدر سؤال دارى-
 ...فقط چى چى شده کسى چیزى-
 فقط دلم تنگ شده برا شما بابا سمیرا سیمین براى ھمتون...ماماااان-

 روشااااااآ- کم کم داشت گریش میگرفتمامان
مامان جون من گریھ نکن عصرى وصل بشین اسکایپ تصویرى ھمو ببینیم اصال ھم نگران نباشین ما -

 خوب خوبیم خب بھ خدا گریھ کنى بد میشھ ھا
 باشھ مادر برو مراقب خودت باش یھ زنگ ھم بھ مینا بزن-
 باشھ مامانى شمارمم بردارین کارى داشتین زنگ بزنین-
 باشھ عزیزم خدافظ-
 خدافظ-
  عصر یھ سرى کارارو کردیم و با کمک شھریار وسایالمونو بردیم تو اون خونھتا

 شھریار واقعا ممنونم تو این مدت خیلى لطف کردى جبران میکنم- من
خانوم از این حرفا نداشتیما من ھر کارى کردم بھ خاطر سفارشاى پسرعمم بود  و - کشید تو ھماخماشو

 ..... ھمچنینخانوماى با شخصیتى مث شما و
 من غلط کردم جناب شھریار خان از این حرفا نمیزنم حلھ؟-

 آفرین کارى داشتین زنگ بزنین من یا نگار فرقى نداره- زدلبخند
 اوک-
 من دیگھ دارم میرم خدافظ خدافظ سمانھ-

 خدافظ زحمت کشیدین-سمانھ
واى صبح مامان گفت بھ مینا .... داخل خیلى خوب شده بود از ھفتھ دیگھ ھم کالسامون شروع میشدرفتیم

 زنگ بزنم گوشیمو در آوردم و شمارشو گرفتم بعد سھ تا بوق جواب داد
 الو-
 ....بھ بھ دخت دایى خوبى خوشى سالمتى دلم برات تنگ شده بود ھمھ خوبن-
 ھیس دختر نفس بگیر ھمھ خوبن منم خوبم شماھا چطورین-
 مام خوبیم چھ خبرا-
 ل چطوره؟سالمتى از شما چھ خبر ایف-
 ایفلم سالم میرسونھ پا بوسھ-
 سالمت باشھ کى قراره جلوش عکس بندازین بزارین رو فیس -
 ایشاال فردا-
 ایشاال سمانھ خوبھ-
 اره سالم میرسونھ-
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 سالمت باشھ آروش جون کارى؟-
 ھیچى-
 باش پس باى-
 باى-

بود و ھوا خیلى سردتر شده  گذاشتم رو میز و رفتم یھ تونیک بافت کلفت پوشیدم سیزدھم آبان گوشیمو
بود در تراسو باز کردم و در کمال تعجب مستقیم دید داشت بھ برج ایفل ویوش خیلى قشنگ بود نشستم 
رو صندلى و مشغول تماشا شدم چون ھوا تاریک شده بود چراغا خیلى زیبا دیده میشدن نیم ساعت تو 

 تراس نشستم کھ سمانھ صدام زد
 آروش این گوشیت خودشو کشت-
 اومدم-

  داخل بدون اینکھ اسم مخاطبو بخونم جواب دادمرفتم
 بلھ؟-

  آن صداى محزون نیما پیچید تو گوشمیک
 آروشا-

  ندادم نمیخواستم جوابشو بدم کھ دوباره گفتجواب
 ....آروشا من چیکارت کردم کھ دارى اینجورى میکنى؟ اونروز چرا بى خبر رفتى؟نگفتى-

 بھتر بود اگھ ھم تا حاال حسى نسبت بھم داشت کمرنگ بشھ تماسو قطع  ادامشو بشنوم شایدنمیخواستم
 کردم میدونستم کار میناست ولى فقط تو انسداد مخاطب گذاشتم

 آروشا کى بود؟-
کار میکنى تو آشپزخونھ-  بیخى چ
 نسکافھ میخورى؟-
 ممنون میشم-

نھ نسکافھ رو گرفت مقابلم از  سمت پنجره و پرده رو کنار زدم یقھ تونیکمو کامل دادم باال سمارفتم
 .......دستش گرفتم ھمونطور کھ خیره شده بودم قلپ قلپ خوردم 

**** 
 ھفتھ میگذشت و کالسا شروع شده بود عصر مشغول درس خوندن براى فردا بودم کھ طبق معمول یک

 گوشیم زنگ خورد جواب دادم 
 الو-
 الو سالم دخت عمھ خوبى؟-
 مرسى مینا تو خوبى؟-
 ھ خبرااره چ-
 سالمتى از شما-
 آروشا-
 بل بل -
 زنگ زدم یھ سرى چیزا رو بھت بگم-
 خب میشنوم-
 آروشا از وقتى رفتى نیما داغون شده-
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 ببین مینا من خواستم اگھ حسى ھم باشھ اینجورى کمرنگ تر بشھ-
 کمرنگ نمیشھ فقط اون نابود میشھ-
 بس کن مینا من فقط این کار از دستم بر میاد-
 ه عاشق غریبان گیرت میشھ آروشا آ-
 بھ جھنم میخواد چھ جورى غریبانمو بگیره؟-
 کارى کھ با نیما کردى سرت میاد-
 باشھ مینا با این حرفا رابطھ ما داره خراب میشھ از این بھ بعد اصال در موردش حرف نزن-
 باشھ-
 ببخشید درس دارم کارى؟-
 موفق باشى-

ونھ میشدم بیخیال کتابمو بستم خوابیدم خیر سرم فردا کالس  ھیچ حرفى قطع کردم دیگھ داشتم دیوبدون
 داشتم
 طبق روال ھمیشھ من و سمانھ براى کالس آماده شدیم بعد کالس تو دانشگاه روى یھ نیمکت رو بھ صبح

 روى ھم نشستھ بودیم
 جااااانم-
 چتھ سمانھ؟-
 اونجارو-
 کجا-
 بابا اون پسره جدى جدى داره میاد طرف ما-
 مث آدم حرف نمیزنى کھاااااااه -

 پشتم اووووف راس میگفت ھمون پسره بود یھ پسر بور با چشماى ابى موھاشم یھ ورى خوشگل برگشتم
 )بھ فرانسوى(صداش دیگھ نذاشت بیشتر تو تیپش مخو بشم آى قربون صداى خوشگلت

 خانوم؟-
  جام با یھ حرکت بلند شدماز
 بلھ؟-
 من لویى ھستم-

 تا حد بسیار کمى ھم خم شد باھاش دست دادم سمتم دراز کرد و دستشو
 منم آروشام-

 اسمتونم مثل چھرتون زیباست- وایسادصاف
 اوه معرفى میکنم دوست صمیمیم سمانھ -ممنون نظر لطفتونھ دستمو سمت سمانھ گرفتم- اوه چھ غلطااوه

 بسیار خوشبختم جناب لویى-
 منم ھمینطور خانوم آروشا-
 بلھ؟-
 شتھ باشم؟میتونم نامبرتونو دا-
 امممم حتما حتما و شمارمو گفتم یادداشت کرد-
 تا دیدارى دیگر بدرود مادمازل-
 بدرود-
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  رفت من ھمونجورى بھ جاش خیر شده بودم و نیشم باز شده بود کھ سمانھ زد رو شونمو
آى آى آى جمع کن نیشتو زشتھ حاال خوبھ ازت خواستگارى نکرد من کھ توان نگھداشتن تو خپل رو -
 ارم قش میکردى میخوردى زمینند

 من کجام خپلھ؟؟؟؟؟بى شعور- پس سرشزدم
 نھ شما جنیفر لوپزى-
 بعلھ خودم میدونم-
 شکر ولى بى شرف خیلى خوش تیپ و خوشگل بود-
 آى آى آى فحش نده ھاااا-
 اوھو حاال نھ بھ باره نھ بھ داره-
 ھرچى بھش فحش نده جمع کن بریم خونھ -
 بریم-

 خونھ طبق معمول با چرت پرت گفتنامون یک ساعتى میشد رسیده بودیم داشتم با گوشیم  افتادیم سمتراه
 ور میرفتم کھ زنگ خورد

 الو-
 الو سالم خانوم راد؟-
 بلھ شما؟-
 بھ جا نیاوردین مادمازل؟-

  ولى خودمو زدم ھمون کوچھ معروفشناختم
 نھ متأسفانھ-
 لویى ھستم-
 آھان ببخشید-
 ببینم عصرى وقت دارین ھمو ببینیم؟خواھش میکنم میخواستم -

  جان بچم دل تنگ شده ولى حاال حاال ھا ناز بکشاى
 ...نھ متأسفانھ اگھ ممکنھ-
 نھ مادمازل خواھش میکنم-
 ....ااامممم فک نکنم-
 !آروشا-

  گفت آروشا دیگھ راھى نداشتوااااااى
 باشھ کجا-
   اونجا منتظرم٦جلوى ایفل یھ محوطھ اى ھست ساعت -
  باىاوک-
 باى-

 ؟؟؟!!!کى بود-سمانھ
  گذاشتم رو قلبم برگشتم سمتش دیدم دست بھ کمر ایستاده یھ تاى ابروشو داده باالدستمو

 چتھ مگھ جن دیدى؟-
 آره-
 میام میزنمتاااااا گفتم کى بود؟-
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 لویى-
 ھا؟-
 لویى گفت عصر قرار بزاریم ھمو ببینیم-
 خب-
 دش کھ دیدم اصرار میکنھ اوکى دادمخب بھ جمال بى نقطت منم اول ناز کردم بع-
 پس بادا بادا-
 برو بابا-
 حاال ساعت چند میرى؟-
٦- 
 خب پس بیا نھار -
 باش-

 یھ نھار خوشمزه پختھ بود گاھا نوبتى آشپزى میکردیم گاھى ھم بیرون میخوردیم ساعت چھار و سمانھ
ى سفید داشت رو با شلوار دمپاى یھ ربع بود بلند شدم یھ تونیک بافت یاسمنى کھ روش طرحایى از پولکا

 کیفمو برداشتم پوشیدمسفید تنم کردم موھامو طبق معمول بافتم کت بافتمو کھ سفید بود از روى تونیکم 
وسایالمو چپوندم توش کفشاى بابت یاسمنیمو پام کردم بیشتر بھ رنگ یاسمنى عالقھ داشتمیھ رژ کمرنگ 

 و کرم ھم تموم آرایش صورتم بود 
  دارم میرم کارى ندارى؟سمانھ من-
 نھ برو بھ سالمت-
 مراقب خودت باش-
 تو ھم ھمینطور-
 باى-
 باى-

 پنج رسیدم بھ محوطھ و با چشمام دنبالش گشتم روى یھ نیمکت چوبى نشستم خیره شدم بھ روبھ ساعت
رو کھ دیدمش تیپ سرمھ اى سفید زده بود خیلى خوشتیپ روى پیرھن سرمھ ایش یھ کراوات چھارخوتھ 
سفید سرمھ اى زده بود شلوار سفید کفشاى سرمھ اى ورنى کت اسپرت سرمھ اى کھ قسمت پشت 

  یھ تیکھ سفید بود منو کھ دید با لبخند آروشا کش اومد سمتمرنجاشآ
 سالم مادمازل-
 سالم-
پى گلفروشى ....یھ دستھ گل پر از رز سرخ از پشتش آورد بیرون ....بابت تأخیر عذر میخوام آخھ-

 م خوبشمیگشت
 باز موند بھ عمرم اینجورى خرکیف نشده بودم دستمو از ذوق گذاشتم رو دھنم و چشامو گرد کردم دھنم

 زل زدم بھش
 .!!!ممنونم....خیلى.... خ-
 قابل شما رو نداره مادام-
 میشھ اینقدر مادام مادمازل نگى-
 نمیدونستم بدت میاد آروشا جان-
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فک نکنم براى سکوت اومده -کت سکوت داشت کالفم میکرد گلو گرفتم و نشستیم رو ھمون نیمدستھ
 باشیم؟

 اوه اوه معذرت میخوام اااامممم کافى میخورى-
 نھ فقط اگھ میشھ زودتر حرفتونو بدین میخوام برم-
 خواھش میکنم یھ کافى فقط -
 پووووففف باشھ اینجا منتظرتونم-
  شد رفت چند دقیقھ بعدش با دوتا کافى برگشتپا
 بفرمایید-
 ممنون-

  از دستش مشغول خوردن شدم ھوا نسبتا سرد بود و میچسبیدگرفتم
 خب بگین-
شما واقعا .....واقعیتش شنیده بودم بانو ھاى شرقى چھره زیبایى دارن ولى خب تا این حد نمیدونستم-

 آروشا من دوست دارم...... اگھ بشھ .....زیبایین میخواستم
  این چى میگھ مخش تاب دارهبابا

 ؟بلھ-
  میدونم غیر منتظره بود-
 ھھ بیخیال بابا لویى حالت خوبھ-
 ... نھ آروشا اصال خوب نیستم از وقتى تو رو دیدم- چھره در ھم برگشت سمتمبا

 کھ داشت میگفت صورتش نزدیک تر میشد نھ آدم نمیشد پسره پررو فورى از جام بلند شدم ھمینطور
 رو صورتشدستھ گلو با این کھ دلم نمیومد ولى کوبیدم 

ھى ھى پسر جون خیلى وقیحى منم شنیده بودم پسراى غربى وقیح میشن ولى دیگھ نمیدونستم بھ این -
 اندازه

 آروشا- رو نیکت بلند شداز
ساکت شو لویى شما ھیچ کدومتون لیاقت اعتمادو ندارین برات متأسفم ھمچنین براى خودم اینو بدون -

 انسانیت بھ چھره جذاب نیست
 اد نگام میکرد پشت کردم بھش راه افتادم برم ھوا ابرى بود و بارون نم نم میبارید داد زد چشماى گشبا
من عاشقتم آروشا تا روزى کھ درخواستمو قبول نکردى ھر روز برات ھدیھ میفرستم بھت ثابت میکنم -

 باعث قدمام بى اختیار داشت آروم تر و سست میشد منم دوسش داشتم ولى کار امروزش ناخوشایند بود
 .....شد من دیگھ بھش اعتماد نکنم سعى کردم قدمامو محکم تر و سریع تر بردارم

 رسیدن بھ خونھ خیس خیس شده بودم با کیلید درو باز کردم سمانھ نشستھ بود روبھ رو تى وى فیلم تا
 میدید تخمھ میشکست با دیدن من تو اون وضیعت خودشو رسوند

 دى؟آروشاااااا چت شده چرا پیاده اوم-
 !ھیچى نشده ماشین گیر نیومد-
 خیلى تابلو دروغ میگى بابا اخالقتم چیز مرغیھ چى گفت این پسره؟-

 ممکن نبود ھمھ چى رو بھش گفتم اونم یھ بند پسره رو فحش داد بعد خوردن یھ شام مختصر مقاومت
 رفتیم تو رخت خوابامونو خوابیدیم خوشبختانھ صبح کالس نداشتیم

***** 
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 شاال دستتو از رو زنگ بکش اومدمخفھ شى ای-
  دستشو گذاشتھ بود رو زنگ نمیکشید درو باز کردمیکى

 بلھ؟-
 خانوم راد؟-
 بلھ خودمم-
 اینو براى شما فرستادن-

 دستھ گل بزرگ پر رز قرمز مغزم سوت کشید یھ نامھ و یھ بستھ کوچیک ھم پیشش بود از پست گرفتم یھ
 بھ گل ھا خیره شدم و نامھ اى کھ البھ الى گل ھا بود رو باز و کاغذو امضا کردم درو بستم با تعجب

 کردم
واقعا عذر میخوا بابت کارم آروشا من دیوانھ وار دوستت دارم نمیخواستم اونجورى باشھ اون لحظھ -

 اختیار کارامو نداشتم
  ھمیشگى تو لویىعاشق

 پووووفففف خدا اینو کجاى دلم بزارم؟-
یلى خوشگل بنفش بود خیلى ناز کنارشم یھ عطر برداشتمش یکم تو فضا  رو بازش کردم یھ خرس خبستھ

زدم بوى تلخش مستم کرد براى دستھ گل یھ گلدون پیدا کردم توشو پر آب یخ کردم گال رو گذاشتم توش 
 نمیدونستم چى کار کنم شاید بھتر بود یکم بگذره بعد ولى خب منم ازش خوشم میومد

.....  با چشماى نیمھ باز داشت میومد با دیدن دستھ گل چشاشو گرد کردسمانھ....کى بود این وقت صبح-
 این گالرو کى آورده؟

 لویى فرستاده-
 نھھھھھھھ؟؟؟-
و نامھ رو رو ھوا براش تکون دادم بعدش انداختم رو اپن و رفتم سمت .... آره با یھ نامھ و اون بستھ-

شت شروع کرد بھ خوندن اومدم از دستشویى دست صورتمو بشورم سمانھ ھم رفت نامھ رو بردا
 دستشویى بیرون

میدونى آروش المصب خیلى خوش خطھ ھمچنین خر پول ھمچنین خوش سلیقھ و خرسو رو ھوا تکون -
 داد

 آره میدونم-
 سمت یخچال و ھمونطور کھ با سمانھ حرف میزدم میز صبونھ رو ھم میچیدم سمانھ با یھ جھش رفتم

 نشست رو اپن
 ؟ولى خب ھدفش چیھ-
 یعنى چى ھدفش؟-
 واقعا عاشقتھ یا میخواد بازیت بده-
  این حرفش خشک شدم نھ نمیتونست بازى باشھ از رو اپن پرید پایین و رفت سمت دستشویىبا
 !من جاى تو باشم حرفاى شھریارو جدى میگیرم-

 سر میز چند لحظھ بھ خوم اومدم و سعى کردم افکار مزاحمو از ذھنم پاک کنم با سمانھ نشستیم بعد
 سمانھ-
 ھوم-
 میگم روزام خیلى یکنواخت شده-
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 برا منم-
 کاش یھ کالس موسیقى قابل اعتماد پیدا میکردیم-

 !یافتمش- لحظھ رو ھوا بشکون زدیک
 چى رو؟-
 !نگار-
 نگار چى؟-
چند روز قبل کھ باھاش حرف میزدم گفت بھ موسیقى عالقھ داشت دو سھ تا ساز بلده ھم ویولن ھم گیتار -

 الم مربى گرى کردهیک س
 جدى میگى؟؟؟؟؟؟- زدمجیغ

 آره زنگ میزنم باھاش ھماھنگ میکنم-
 من ویلون-
 من گیتار-
 ایول-

  رو خیلى خوب پشت سر گذاشتیم البتھ غافل از روز ھاى پیش روموناونروز
****** 

 سمانھ بیدار شو کالس داریم امروز-
 اااھھھھھھھ-
 کوفت بیدار شو-
 باشھ بابا-

بحونھ و پوشیدن لباسامون راه افتادیم سمت دانشگاه وارد محوطھ شدیم من چشمم دنبال  خوردن صبعد
 .....لویى میگشت نمیدونستم چرا خب چراشو ھم میدونستم

 آروشا-
  رشتھ افکارمو پاره کرد سرجام منجمد شدم صداى خودش بودصداش

 م بھت اعتماد کنھ؟چى میخواى از جونش بسھ لویى بس کن با اون گندى کھ زدى میخواى باز-
  سمانھ رو کشیدم با قدم ھاى نھ چندان استوار راه افتادم دست

 آروشا وایسا من متأسفم نمیخواستم اونجورى بشھ-
 آروشا وایسا من حال این پسر پررو رو بگیرم-
 الزم نکرده سمانھ-
 باشھ-

س لویى برام نامھ  برگزار شد ولى من چیزى نفھمیدم بخصوص کھ ھر ده مین یک بار از تھ کالکالس
میفرست و من ھمشو بدون اینکھ بخونم میذاشتم زیر کتابم البتھ طورى کھ اونا نبینن و فکر کنن انداختم 
دوربعد وراجى ھاى استاد کالس کھ تموم شد ھمھ نامھ ھارو یواشکى گذاشتم تو کیفم و با سمانھ بھ سمت 

 در خروجى رفتیم خوشبختانھ لویى دنبالمون نیومد 
 تى دیروز کھ خواب بودى زنگ زدم نگار راس-
 خب گفتى من ویولن تو گیتار؟-
 آره ولى گفت تو باید با شھریار کار کنى-
 من؟-
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 نھ من-
 چرا-
 گفت ھم این کھ شھریار گیتار بیشتر سرش میشھ ھم اینکھ اون نمیتونھ دو نفرو ھمزمان آموزش بده-
 اوه اوه پس بادا بادا-
  آروشا خانومنھ خیرم بھ دلت صابون نزن-
 برا چى؟-
 چون من گفتم نمیرم-

 چي؟تو چید خوردى تو غلط کردى میاى نیاى روتو نگاه نمیکنم اسمتم نمیگیرم-  برگشتم سمتشتیز
 آروشااااا-
 کوفت-
 اااااا-
 درد-
 آروششششش-
 میزنم تو دھنتااااا-
 باشھ بابا میرم-
 آفرین حاال از کى میریم آموزش -
 فردا-
 ایول پس-
 آره-

 دم در ھمزمان با ما یھ موتورى ھم وایساد موتورش براى اداره پست فرانسھ بود یھ بستھ دیمرسی
کوچیک با نامھ و یھ دستھ رز سرخ رفتم داخل و بستھ رو باز کردم توش یھ گردنبند کھ روش بھ 

 فرانسوى نوشتھ بود دوستت دارم خیلى خوشگل بود 
 پسره جدا خر پولھ از ماھام خرپول تره-
 بابا فوق فوقش ھم سطحیم ازش کم نداریمبرو -
 اره خب ولى ما برا بى افمون از این مایھ ھا نمیذاریم-
 این دیوونس خب-
 آره جدا ولى خیلى خوشگلھ-

 کلى چرت پرت شروع کردیم نامھ ھاى تو کالسو خوندیم کھ لویى بھ غلط کردم افتاده بود و کلى بعد
 خندیدیم

 بابا مھربون باش با این بچھ-
 ب تو نمیذارىخ-
ولى جدى دلم براش سوخت آروشا یکم برخوردتو بھتر کن نمیگما گرم بگیرى ولى از سردیت کاھش -

 بده
 باشھ بابا-

 سمانھ ببین تنقالت چى داریم بیار بلونبونیم اینم از فیلم- رو مبل جلو تى وىنشستم
 یھ چیپس داریم با یھ پوفیال بزا بیارم-
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یم بعدشم نھار و خالصھ بیخیال اونروز چون تقریبا بى مصرف ترین روز  تا وقت نھار فیلم دیدنشستیم
 بود 

  با غرغراى سمانھ بیدار شدمصبح
 اھھ چتھ غرغر میکنى؟ریدى تو خوابم- صداى گرفتھ و خواب آلو گفتمبا

 رو خوابم حساس بودم زمون راھنمایى بابام کھ از خواب بیدارم میکرد چھار ساعت بھ اجداد اوصوال
بیر فحش میدادم کھ مدرسھ درست کرده وقتى ھم کھ خواب آلو بودم چشامو میبستم دھنمو باز امیرک

 میکردم
 ممنونم از اینکھ این ھمھ با ادبى-
 عمت بھ قربون برادر زاده با ادبش-
 آروشا ارواح عمت من اعصاب ندارما-
 منم ندارم زدى ریدى تو خوابم -
 سکوتآروشا ادامھ بدى جر و بحث میشھ ترجیحا -
 باشھ بابا-

  دومون خفھ شدیم نیم ساعت دیگھ کھ اعصابم اومد سرجاش علت عصبانیتشو جویا شدمھر
 سمانھ-
 ھوم-
 چتھ چرا غر میزدى؟-
 ھیچى  بابا-
 نگو بدرک-
 آروشا تو رو خدا ناراحت نشو-

.......- 
 بابا من میخوام با نگار باشم-
 چى رو با نگار باشى؟-
 گیتار-
 ابا شھریار مگھ چشھ؟دیوونھ اى ھااا ب-
 چش نیس مماغھ-
 سمانھ نرى میزنم لحت میکنم-
 باشھ باشھ-
 آفرین حاال کى میریم؟-
 نگار گفت صبح بیاین کھ ویولن و گیتار بگیریم-
 پس پاشو حاضر شو-
 باشھ-

 شدم یھ پیرھن کتون سفید مردونھ تنم کردم از روش یھ پلیور زرشکى کھ آرنجاش توسى بود  و یقھ بلند
 یھ شلوار مشکى لى ھم پوشیدم از روش ھم یھ بارونى قرمز پوشیدم دکمھ ھاشو بستم کفشاى اسپرت ھفت

 زدم کولمو کرممقرمزو پام کردم موھامو سشوار کشیدم یکم حالت فر داشت ریختم رو شونھ ھام رژ و 
 انداختم رو شونم
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باز گذاشتھ بود رژ صورتى  یھ بافت سفید صورتى شلوار دمپا سفید بارونى صورتى دکمھ ھاشو سمانھ
خفن و کرم کفشاى عروسکى صورتى موھاشم مث من بود ولى خفن شده بودیم تازگى ھا ھردومون برا 
آیفن ھامون کاور خریده بودیم روش نگین کارى بود بیخیال اینا راه افتادیم زنگ زدیم قرار گذاشتیم 

برداشتم طرح چوب دقیقا عین ویولن سعید اومدن رفتیم یھ پاساژى کھ مرکز فروش ساز بود من یھ ویولن 
تو فیلم میم مثل مادر سمانھ ھم تو ھمون طرح یھ گیتار برداشت و راه افتادیم سمت خونھ خواھر برادر 

 امروز یھ جور دیگھ بود ولى فتمچند باریم مچ شھریارو وقتى داشت زیر چشمى بھ سمانھ نگاه میکرد گر
 اصن بھ روش نیاورد 

 )نگار فرانسوى حرف میزد(یا طبقھ باال ما اونجا تمرین میکنیم اینا اینجا بیا بریمآروشا تو ب- نگار
 باال بعد اینکھ من لباسامو در آوردم شروع کرد بھ گفتن یھ سرى چیزا در مورد نت ھا گفت رفتیم

کھ بعضیاشونو میدونستم خالصھ اون جلسمون خالصھ شد .... چنگ و, سیاه , گرد , درمورد نت سفید 
  آموزشات اولیھ تو

***** 
 یک ماه میگذشت منم کمى با لویى نرم شده بودم ولى نھ در اون حد کھ ھمو ببینیم دم بھ دقیقھ حدود

کالساى سازمونم فشرده تمرین میکردیم کھ زود تر یاد بگیریم ولى خب کم کمش یھ شیش ھفت ماھى 
 شیش ماه ولى خوب داشتھ بوده باشیم طول میکشید کھ بتونیم معمولى بزنیم بھ شرطى کھ استعدادشو ھم

ھم نمیشد یھ سالھ یاد میگرفتیم آذر ماه بود و ھوا نسبتا سرد تر شده بود جلو تى وى نشستھ بودیم و 
نسکافھ میخوردیم کھ زنگ درو زدن سمانھ میخواست بلند بشھ کھ من خودمو بھ در رسوندم در و باز 

 کردم طبق معمول مأمور پست
 این بستھ رو براى شما فرستازن با این دستھ گلسالم خانوم راد -

 ھم لویى یھ دستھ گل رز قرمز و یھ بستھ ازش گرفتم و بعد امضا گذاشت رفت یھ نامھ ھم بود درش باز
 آوردم ھمونطور کھ میرفتم داخل مشغول خوندن شدم 

 سالم عشق من -
ن امروز روز تول منھ و من یھ پارتى  منو از تھ دلت بابت دیدار اولمون ببخشى بستھ رو باز بکامیدوارم

 گرفتم اگھ منو بخشیدى منتظرتم
 لویى

 چى نوشتھ؟-
 ..... بلند کردم یھ جورایى گیج شده بودم رفتن ریسک بود و نرفتنسرمو

 الوووو میگم چیھ-
  جواب ندادم کھ از دستم کشید و خوندبازم

 ر مغزتو لیس زده؟چییییى؟؟؟؟ببینم نکنھ میخواى برى؟ھااان؟مغز خر خوردى؟یا خ-
 رو باز کردم یھ لباس شب خوشگل بلند گردنى رو سینش کامال پوشیده بود رنگشم یاسمنى رنگى کھ بستھ

 من عاشقش بودم محشر بود سمانھ از دستم کشید
 آروشا میزنم لحت میکنماااااا-
 سمانھ من باید برم-

 غلط کردى- زدداد
 فا پاشو بریم برا لویى یھ ھدیھ بگیرممن لویى رو دوست دارم بھ جاى این حر.....من-

 ....بالیى سرت بیارن من!!!آروشااااا-نالید
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 ساکت ھیچى نمیشھ مراقبم-
 نبود ولى کشون کشون بردمش بعد یھ عالمھ اینور اونور یھ ساعت مچى شیک کھ البتھ داغ بودم راضى

 م ازش اس ام اس اومدکلى پولش دادم رو براش خریدم تو یھ جعبھ شیک گذاشت عالى بود عصرى برا
 عزیزم اگھ اومدى من جلو در خونتون منتظرم-

 پس عالى بود فکر ھمھ جاشو کرده بود لباس شبو برداشتم تنم کردم ولى فکم چسبید زمین عوض خب
جلوش کھ پوشیده بود پشتش تقریبا روى باسن باز بود ولى من نمیتونستم اینو بپوشم از طرفى ھم سمانھ 

 کردم یھ زانھ چون عاشق رنگ یاسمنى بودم ھمھ چى تو این رنگ داشتم کمدمو بالحم میکرد خوشبخت
شال حریرى یاسمنى ھم انداختم تو کیفم کفشاى پاشنھ ده سانتى یاسمنیمو پام کردم چون لباسم نازک بود 
پالتو سفیدمم تنم کردم یھ نگاھى تو آینھ بھ خودم کردمرژ لب بنفش رژ گونھ کمرنگ بنفش ریمل و خط 

 تو کیفم و خدافظى سرسرى با ختمچشم و سایھ کمرنگ موھامم حالت دار ریختھ بودم دورم کادو رو اندا
سمانھ کردم و قبل اینکھ بخواد غرغر بکنھ در رفتم رفتم درو باز کردم دیدم یھ ماشین خفن قرمزجلو در 

ضدحال بزنم ولى خیت شیشھ ھاى دودى شیشھ رو داد پایین دیدم لویى ھس رفتم سمت در عقب برا اینکھ 
 کرد بھ اجبار نشستم اونم درو بست سالم و احوال پرسى زشدم چون بستھ بود پیاده شد اومد در جلورو با

فقط ھمین حداالمکان سعى کردم حرفى نزنم جشن توى ویال بود اطرافشم باغ بزرگ با ماشین رفتیم 
 دادم کھ چرا حرف سمانھ رو گوش داخل دروغ چرا چھار ستون بدنم بھ لرزه افتاد و بھ خودم فحش

 انگار کھ عروسیھ لویى یھ اتاق بھم نشون داد و من رفتم میزدننکردم رفیم داخل ویال ھمشون سوت 
لباسامو عوض کنم برا اینکھ کار از محکم کارى عیب نکنھ درو قفل کردم کلیدش روش بود با خیال 

 میترسیدم دست من بود میذاشتم ھمین راحت لباسامو عوض کردم ولى خب دروغ چرا؟عین چى داشتم
ھ اى تخت قھوه اى رو تختى کرم کاغذ عالىاآلن میرفتم دکوراسیون اتاق   بود تو مایھ ھاى کرم قھو

دیواریشم ترکیب این دوتا رنگ بود خوشم اومد اونطرفتر کمد داشت با در ھاى کشویى کنارش میز 
ک بود روى یھ دیوار عکس لویى با تیپ خاص آرایش ست تختش و آینھ گذاشتھ بودن در کل خیلى شی

 داشت بھم نگاه میکرد شالو انداختم رو شونھ ھام رو بھ رو آینھ رژمو وشگلکرم قھوه اى و یھ ژست خ
تجدید کردم دستى بھ موھام کشیدم خوب بود کادو رو تو یھ پاکت خوشگل کذاشتھ بودم با کیف و موبایلم 

 آخر تو آینھ نگاه کردم عالى بود رفتم سمت در و آروم قفلشو باز برش داشتم کفشامم پام بود برلى بار
 و دستگیره رو بردم پایین درو کھ باز کردم دیدم لویى جلو در وایساده از استرس وقت نکرده بودم کردم

براندازش کنم دیدم تیپ کرم قھوه اى اسپرت زده دیگھ داشت حالم بھ ھم میخورد ھمھ چى کرم قھوه اى 
 ومد نزدیک با لبخند ا

 محشر شدى عزیزم-
 کردم لبختد بزنم آروم دستشو در کمرم حلقھ کرد رفتیم تو جمیعت و منو معرفى کرد بعضیا سعى

رقصیدن ولى بعدش نوبت کادوھا رسید و من ھدیمو دادم گویى خیلى ھم خوشش اومد بعد کیکو آوردن 
 یھ جور خاصى بودم حالم داشت بد کیک شکالتى ولى من زیر نگاه ھاى ھیز ھیچ لذتى از طعمش نبردم

میشد برا ھمین با ھمون لباس تو اون ھوا زدم بیرون رفتم تو باغ دوییدم لویى اصال حواسش نبود کمى از 
ویال دور شده بودم کھ یھ لحظھ ایستادم اما صداى خش خش برگ ھا اومد و اونم فورى ایستاد مثل اینکھ 

 تھ باغ ولى چھ قدر آخھ آخرش دما اون کفشاى پاشنھ بلند دویییکى داشت رو برگا راه میرفت ترسیدم و ب
پام پیچ خورد نقش زمین شدم برگشتم یھ پسرو دیدم چندش و ھیز از ھمون اول داشت با نگاھش منو 
میخورد ھمونطور با لبخند چندش نزدیک و نزدیک میشد و من توانى براى بلند شدن نداشتم و فقط بھ 

 آخ اومد الى چشانو باز کردم دیدم یھ صداىعیت خوب نبود چشامو بستم کھ خودم فحش میدادم دیگھ وض
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پسر  چوب بھ دست وایساده بود جلوم خیلى سرتر از لویى بود البتھ بور نبود نگاھمو ازش دزدیدم نگاه 
بھشو خیانت بھ لویى میدونستم ولى ھى چھرش جلو چشام نقش میبست کنارم نشست زمین و کتشو در 

  رو شونھ ھامآورد انداخت
 ...آقا-
 خانوم من فرانسوى نیستم ایرانیم فارسى حرف بزنید-

  بھ زبون فارسى حرفمو بھ زبون آوردماینبار
 آقا من واقعا ممنونم-

  ھیچ حرفى زیر بازومو گرفت بلندم کرد پسره مغرور از خود رازى کفشامو در آوردم گرفتم دستمبدون
 خوار میره تو پات-

 یر بازومو کھ گرفتھ بود راحت نبودم  چرا ولى زنمیدونم
 ببخشید میشھ دستمو ول کنید-
 من دستمو ول کنم تو اینجا قش میکنى-
 ...اااا یعنى چى تو مگھ چیکاره اى از کجا میدونى-

  یھ حرکت انگشت اشاره اونیکى دستشو گذاشت رو لبامتو
 ساکت حوصلھ ندارم با یھ بچھ کل کل کنم.ھیشش-

بسھ بابا اونقدر پوست لبتو نجو - میخواستم فحش بدمش کھ یھ لبخند زد بعدش گفت بھ ھم ریختاعصابمو
چرا عصبانى میشى؟خانوم محترم بنده روانشناسم از وضیعت تو و این رنگ رو خوب میتونم تشخیص 

 بدم در چھ حالى
  یعنى خااااککک خااااکککک طرف روانشناسم ھست برا ھمون فھمیده چھ مرگمھوااااى

 لنگ میاىچرا لنگ -
 پام پیچ خورده-
 حقتھ من موندم شما دخترا چھ عشقى برا پوشیدن این کفش پاشنھ بلندا دارین؟-
 ناسالمتى روانشناسى-
 !شما دخترا چیزى فراتر از روانسناس میخواین-
 آقاى محترم میشھ این بحث چرتتو تموم بکنى؟-

  یھ ماشین دو در مشکى وایساد درشو باز کردکنار
 شین من برم لباساتو بیارم بیامبشین تو ما-
 رفت دیوانھ تو آخھ از کجا میشناسى لباساى منو؟ بدرک بره ضایع بشھ بیاد کتش ھنوز رو دوشم بود و

بوى عطر تلخش مستم کرده بود چند بارى وسط بحثمون خوار رفت تو پام ولى بھ روم نیاوردم بدجور 
 داد اشتکمال تعجب ھمھ وسایالم ھمراھش دمیسوخت توجھى نکردم در ماشینو باز کرد نشست و در 

 دستم و بدون پرسیدن آدرسى حرکت کرد
 ببخشید ولى کجا دارى میرى؟-
 بیمارستان-
 چییییى؟؟؟-
 مگھ نگفتى پات پیچ خورده؟-
 آره ولى نیازى نى-
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ن تو دوست دختر لویى ھستى ھرچى باسھ من و اون دوستاى چندسالھ ایم و تو امانتى االن نمیتونم نگرا-
 نباشم

 نداشتم بزنم بعد یھ ربع رسیدیم بیمارستان کمکم کرد پالتومو تنم کنم و بعد کفشامو داد بپوشم پامو حرفى
بلند کردم کھ با دیدن قطرات خون کف پام خشکم زد پس علت سوزشش این بود ھمونطور مونده بودم و 

 پسره کنار ماشین بود وقتى دید پیاده نشدم درو باز کرد
 ....اره میکنى زود بادارى استخ-
  با دیدن پام حرفش تو دھنش ماسیدو
 پات چى شده؟؟؟-
 میسوخت..خب چن بارى خوار رفت بعدشم .....اممم...فک کنم-
 االن میگى؟؟؟؟؟؟-
 با عصبانیت و یھ حرکت یھ جورایى کشید تو بغلش گر گرفتم ضربان قلبم رفت باال برد تو بیمارستان و

جر و بحث پامو پانسمان کردن و در رفتھ بود جاش انداختن یھ جفت گذاشت روى تخت و بعد کلى 
 دمپایى دادن پوشیدم و با کمک ھمون پسره رفتم آدرسو گرفت و رسوندتم خونھ

****** 
 آروشااااااا-

  داد  بیداد سمانھ بود صبح ساعت چھار خوابیده بودم اینم داشت بھ زور بیدارم نیکردصداى
 آروشاااا پات چى شده؟؟؟-
 چیزى نى-

  داد و بیداد کرد مجبور شدم کل جریاناى دیشبو تعریف کنم اونم کلى فحشم دادکلى
 خاک بر سر بى عقلت کنم گفتم نرو گوش نکردى گفتم یا نھ ھااان؟؟؟-
 سمان جونم بیخى دیگھ چیزى نشده کھ-
 چیزى نشده؟؟؟؟حتما باید بالیى سرت میومد اگھ اون پسره نبود چى کار میکردى ھان؟-
 سمان بسھ-
 دیگھ اصال طرف این پسره نگرد-
 سماااانھ-
 بدرک اصن بھ من چھ ھان؟؟؟؟؟-

 قھر کرد کارى بھ کارش نداشتم رفتم یھ نھار آماده کردم از دلش در بیارم بعد کلى منت کشى پوووففففف
ودیم از دلش در اومد طبق معمول جلسھ ھامون براى آموزش موسیقى رو سر وقت میرفتیم و ناشى بلد ب

بزنیم از اونروز  یک ماه  میگذشت حدودا سھ ماه میشد اومده بودیم فرانسھ و یک روز در میون با لویى 
میرفتم بیرون قرارمونم تو محوطھ ایفل رو ھمون نیمکت چوبى بود میشستیم و کلى باھم حرف میزدیم 

رو عاشقانھ تر میکرد منم زمستون رسیده بود مام سال دو بودیم برف میبارید و منظره ھاى من و لویى 
 کلى از شھریار بد و بى راه شنیدم کھ کھدوسش داشتم اونم منو میگفت قراره باھام بیلد ایران باشد 

نصیحت ھاشو گوش نکردم ھمش میگفت ازش دورى کن ولى گوشم بدھکار نبود طبق معمول سر 
 ت کنج لبمآموزش ویولن بودم کھ گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم لویى لبخند نشس

 جانم لویى-
 سالم عزیزم خوبى؟-
 مرسى تو چطورى چھ خبرا؟-
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 منم خوبم مرسى زنگ زدم قرار امروزمونو یاد آورى کنم-
 یادمھ عزیزم نگران نباش-
 آروشا-
 جانم-
 میگم کى برمیگردى ایران-
 احتماال سال دیگھ نزدیکاى ژانویھ-
 ولى من میخواستم کریسمسو باھم باشیم-
 نمیاى؟اوه مگھ تو -
 ایران؟-
 آره-
 خب ببین عزیزم من یھ سرى کارا دارم این سرى نمیتونم بیام-
 یعنى چى لویى من معلوم نیس دوباره کى برگردم ایران یعنى کارت مھمتر از منھ؟-
 نھ عزیزم تو دنیاى منى این حرفو نزن-
 پس چرا نمیاى-
 آروشا بھ موقعش توضیح میدم-
 ینام کارى ندارى؟باشھ باشھ من باید برم سر تمر-
 !عزیزم-
 ھوم؟-
 ناراحت نشو-

نیستم خدافظ و قطع کردم گوشیمم گذاشتم رو سایلنت درست نداشتم اینجورى بشھ میخواستم قبول - گفتمتند
 بکنھ

*****& 
 ماه مونده بود بھ ژانویھ و در بھ در دنبال بیلیت بودیم کھ لویى زنگ زد گفت پیدا کرده با خیال راحت یھ

اومده بودیم قدم زنى ھر دومون بھ خوبى میتونستیم ساز ھامونو بزنیم و اوقات فراغتمونو با اون با سمانھ 
 بھ لویى شک کرده بودم تلفن واخرپر میکردیم از اونطرف خونواده ھامون پرپر میزدن ببیننمون این ا

م شده بود ھاى مشکوک تالشش براى زودتر رفتن من و گاھا تندى ھاش و  سردى ھاش دیگھ صبرم تمو
ارتباطمون شده بود سالم احوال پرسى و ھفتھ اى دو بار داشتم دیوونھ میشدم طبق معمول رفتھ بودیم 
پیش نگار و شھریار درست بود دیگھ راه افتاده بودیم ولى بازم میرفتیم باھم میزدیم حرفھ اى بشیم داشتم 

میدادم ولى زنگ ھاى مکرر نگرانم ویولن میزدم کھ گوشیم مدام زنگ زد اکثرا تو این مواقع جواب ن
 کرد ویولن رو گذاشتم زمین رفتم سمتش لویى بود ولى ما دیروز باھم حرف زده بودیم جواب دادم

 الو؟-
 سالم- پر عشوه یھ دختر پیچید کھ داغون شدمصداى

 بھ جانمیارم تلفن لویى دست شما چیکار میکنھ؟-
 من میخوام ببینمت-
 سمچرا اونوخ من شمارو نمیشنا-
اگھ میخواى دلیل زنگ زدنمو بدونى نیم ساعت دیگھ ھمون نیمکت چوبى کھ پاتوق عاشقونھ تو و لویى -

 بود
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  خدا این از کجا میدونھ؟واااى
 تو کى ھستى؟.....تو-
 گفتم کھ منتظرم-

 کردم افکار مزاحمو از ذھنم دور کنم ولى غیر ممکن بود با عجلھ یھ چیزى تنم کردم نگار ھرچى سعى
سید جوابى نداشتم فقط ازش سوئیچ ماشینشو خواستم اونم وقتى وضیعت داغون منو دید بى چون و میپر

 یھ پشتچرا داد دستم سوار شدم و با سرعت ھرچھ تمام خودمو رسوندم بھ محوطھ روى نیمکت از 
 دخترو میدیدم نزدیک شد

 خانوم؟-
  سمت یھ نیشخند زدبرگشت

 ى؟ھھ سالم پس تویى کھ آویزون لویى شد-
 یعنى چى زنیکھ مراقب حرف زدنت باش- چسبوندمآمپر

  جاش بلند و شد منم رفتم مقابلش ایستادم شکمش برجستھ بود میشد تشخیص داد حاملساز
دختره عوضى لویى منو فرستاده دکت کنم دستشو گذاشت رو شکمش این بچھ اى کھ اینجاست بچھ لویى -

 و منھ
  سست شد باورم نمیشد لویى؟پاھام

  شو خفھ-
ببین دخترجون من و لویى قراره براى جشن کریسمس بریم سرخونھ زندگیمون از این بھ بعدم نمیخوام -

در و بر لویى ببینمت من گفتنى ھارو گفتم حاال من از لویى بچھ دارم خوددانى فکر نکنم بخواى بشى زن 
 دومش پس دمتو بزار رو کولت برو ھمون خراب شده اى کھ ازش اومدى

 ....ببند زنیکھ من و لویى قرارهدھنتو -
  طرف صورتم سوخت شورى خونو تو دھنم حس کردمیھ
 خفھ شو دختره ھرزه-
 ! گذاشت رفت توان ایستادن نداشتم رو زانو ھام افتادم زمین تو چند دقیقھ شکستم بھ من گفت ھرزهو

نمیکردم ھوا سرد سرد ھمھ چى مبھم بود باور ! گفت یھ بچھ از لویى داره! من میخوام بشم زن دومگفت
بود دونھ ھاى برف آروم آروم میریختن و من با ھق ھق گریھ میکردم باید با لویى حرف میزدم گوشیمو 

 در آوردم و شمارشو گرفتم
 بلھ؟-

......- 
 الو بلھ؟-
 !لویى....لو- گریھ و صداى لرزون نالیدمبا
دم من عشق واقعیمو پیدا کردم پس دیگھ ببین آروشا ھرچى بین ما بود تموم شده من از اولش عاشقت نبو-

 بوق ممتد.....زنگ نزن
 ھق ھقم بلند شد باورم نمیشد لویى اینجورى باھام رفتار بکنھ زیر برف تو ھواى سرد ھق ھق شکستم

 لوییییى.....لویییى-میکردم ھوا سرد بود ولى وجودم بیشتر یخ زده بود داد زدم
راه افتادم تو خیابوناى پاریس گریھ کنان راه میرفتم توجھى بھ  کم آوردم بھ زور بلند شدم ھمونجور نفس

اطرافم نداشتم گوشیمو خاموش کرده بودم رفتھ رفتھ اشکام خشک شد شدم مثل یھ مرده کھ تو خیابون راه 
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 تب داشتم سرگیجھ و ختمیره بى ھدف راه میرفتم ھوا تاریک شده بود ولى توجھى نداشتم گلوم میسو
 ..... ھیچى نفھمیدمچشام سیاھى رفت و

 #سمانھ#
 لعنتى خاموشھ نگار کجا رفت آخھ- شھریار

 ھیچى نگفت- نگار
 گذاشتم رو صورتم کالفھ بودم بغض چنگ انداخت بھ گلوم آروشا نبود رفتھ بود دو ساعتى میشد دستمو

گوشیشم خاموش کرده بود نگران بودم دلم شور میزد شھریار رفت نشست روى یکى از مبال سرشو 
 بین دستاش بلند شدم آروم رفتم پیشش یھ دفعھ رو زانو ھام افتادم چنگ زدم بھ شلوارش و زدم زیر گرفت

 گریھ با ھق ھق گفتم
شھریار اتفاقى براش بیوفتھ خودم نمیبخشم ھق ......آقا شھریار دستم بھ دامنت پیداش کن ...شھریار...ش-

 زو ھامو گرفت محکم تکون دادھقم نزاشت ادامھ بدم از مبل اومد پایین نشست کنارم با
 سمانھ تورو خدا گریھ نکن.....گریھ نکن پیداش میکنم...سمانھ-

  شد با عصبانیت مشت زد رو دیوار و داد زدبلند
 د لعنتى میگم گریھ نکن-

 بریدم ولى بى صدا گریھ میکردم رفت کتشو برداشت با سرعت از خونھ زد بیرون اینو دیگھ صدامو
وبید بھم نگار پشت سرش صداش زد ولى برنگشت ھمونجور رو زمین داشتم گریھ چیکار میکردم درو ک

 شمیکردم ساعت ھشت شب شد ولى نھ خبرى از آروشا شد نھ شھریار یھ دفعھ گوشیم زنگ زد بایھ جھ
 آروشااااا- پریدم سمتش شماره آروشا بود جیغ زدم 

  پرید باال سرمنگار
 الو-

 سالم خانوم-بون فرانسوى گفت یھ مرد پیچید تو گوشى و بھ زصداى
  بیشتر شددلشورم

 الو خانوم-
 بلھ؟...ب-
 ببخشید شما چھ نسبتى با صاحب این مشترک دارین-
 من خواھرشم....من-
 ......خانوم خواھرتون تو بیمارستانن-

 بقیھ حرفاشو نشنیدم پاھام سست شد افتادم زمین گوشى از دستم افتاد نگار گوشى رو برداشت حرف دیگھ
 د وقتى تموم شد اومد پیشم اشکاى من یکى یکى بى صدا گونمو خیس میکردنز
 بلند شو باید بریم بیمارستان ......چیزى نشده....سمانھ-

  زور خودمو رسوندم بیمارستان دوییدیم سمت اورژانس بھ
 خانوم پرستار ببخشید یھ دختر جوون بع اسم آروشا راد- نگار

 فرمایین از این طرفبسترى شدن حالشون مساعد نبود ب-
یھ نفر تو خیابون بى حال دیدتش رسوندتش بیمارستان وقتى آوردنش فشارش روى - راه افتادیم دنبالش

 شیش بود و توى تب میسوخت
 فعال بھ ھوش نیومده- حرفاش بیشتر داغون میشدم برد داخل یھ اتاقبا
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شت دوباره اشکام راھشونو پیدا کردن واقعا چیزى از جنازه کم ندا......  با رنگ پریده روى تخت آروشا
و گونھ ھام خیس شدن رفتم سمتش دستشو گرفتم یخ بود دستمو زدم بھ پیشونیش برعکس دستاش داغ داغ 

 چشاشو باز رومبود نشستم رو صندلى کنار تخت و سرمو گذاشتم رو دستش  انگشتاش تکون خوردن و آ
 .....کرد

 #آروشا#
چشامو زد باعث شد دوباره ببندمشون روى دست راستم خیسى احساس  آروم باز کردم نور زیاد چشامو

میکردم سرمو برگردوندم بعد چند بار باز و بستھ کردن چشمام موقعیتمو درک کردم تو بیمارستان بودم 
 خیس میکنھ موسمانھ سرشو گذاشتھ بود رو دستم و داشت گریھ میکرد فھمیدم اشکاى اونھ کھ داره دست

تاده بود معلوم برد اونم داره گریھ میکنھ دست چپمو آروم کشیدم رو سر سمانھ نگار کنار در ایس
 نمیدونستم چرا اینجام سرشو بلند کرد با دیدن چشماى بازم سرمو کشید تو آغوشش

 کجا بودى دختر جون بھ لبم کردى ھاااان؟؟-
...... و بیداداى منداد .....حرفاى لویى.....حرفاش.....  آن ھمھ چى اومد جلو چشم دختر حاملھیک

 و تاریکى مطلق زدم زیر گریھ ھنوز باورم نشده بود سمانھ منو از خودش جدا کرد......سرگیجھ
 آروشااااا!....چى شده؟گریھ نکن!!!!آروشا-
 !!!سمانھ....س-
 جانم چى شده-
 اون گفت....اون-

  ھقم نذاشت ادامھ بدمھق
 آروشا کى؟چى گفت؟-
 !عروسى......اون......بچھ.....لویى....اون گفت.....اون-
 یعنى چى من نمیفھمم چى میگى-

 و صداى ھق ھقم بلند شد!!!!اون دختره از لویى بچھ داره- زدمداد
 چى؟؟؟؟؟-

 !باھاش عروسى بکنھ..... میخواد....لویى بچھ داره میخواد!!!!سمااانھ-نالیدم
  نفسى برام نموند توان نداشتم چشام سیاھى رفتدیگھ

 #سمانھ#
 نمیشد کار اون لویى بود بازیش داد لویى بچھ ھم داشت خداى من آروشا ھمونطور کھ زار میزد از مباور

ھوش رفت پرستارو صدا زدم گفت آرامبخش زد تا بخوابھ حالش اصال خوب نبود نگار بین گریھ زارى 
دلى و  صنوھامون رفت بیرون منم رفتم پیشش گفت زنگ زده شھریار گفتھ اونم داره میاد نشستم ر

 سرمو گرفتم بین دستام عوضى بد کرد با آروشا بد شھریار سراسیمھ اومد تو 
 چى شده؟آروشا؟-

 چیزى نیست نگران نباش فقط فشارش افتاده- نگار
  ممکنھ نگار خبر نداشتھ باشھ اومد جلوم تقریبا زانو زدمیدونست

 !آروشا چش شده!سمانھ-
 اون پسفترت.....اون-با صداى لرزون گفتم کردم ولى خودمو کنترل کردم اشکام نریزه بغض

 کى؟-
 لویى.....لویى-
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 لویى چى؟؟؟-
 یھ دختر از لویى حاملس-
 چیییییى؟؟؟؟؟-

 منم نمیدونم چى شده فقط تا ھمینجاشو فھمیدم-  برا ھممون سخت بود خیلىباورش
 ..... بلند شد دستاشو کشید الى موھاشکالفھ

****** 
 ولى آروشا نبود میشھ گفت آروشا مرد اصال با ھیچکس حرف  روز بعدش آروشا بھ ھوش اومدچند

نمیزد با ھیچکس خودش بود و ویولنش و اتاق تاریکش صداى نالھ ھاش پروازو کنسل کردیم اگھ میرفتیم 
 بعد عید ودباید نوروزو پیش خونواده ھامون میبودیم و مادر آروشا نباید اونجورى میدیدش قرار شده ب

وشا کارش بھ جایى برسھ کھ بامنم حرف نزنھ بھ خاطر ھمین ھیچ کودوممون بریم فکر نمیکردم آر
 .....نفھمیدیم اونروز چھ اتفاقى افتاده

 #آروشا#
 برمیداشتم اتاقم تاریک میبود شروع میکردم بھ زدنش ھمراه باھاش گریھ میکردم زار میزدم و ویولنمو

و ھم روزى یھ وعده بھ زور اشک و نالھ ھمونجا خوابم میبرد دوست نداشتم با کسى حرف بزنم غذا ر
ھاى سمانھ میخوردم بھ رسمھ شده بودم مرده متحرک نمیدونستم سمانھ چھ دروغى سر ھم کرده بود کھ 
نھ مامان بھ مینا و نھ ھیچکس دیگھ زنگ نمیزدن کھ مجبور بشم باھاشون حرف بزنم میگفت بیلیتارو 

الشم خیس خیس میشد و ھمش صداى مینا تو گوشم کنسل کرده شبا با عکس لویى میخوابیدم صبحا ب
  میارهرتیکى ھمین بال رو س......نکن آروشا نکن آه عاشق میگیرتت-تکرار میشد کھ گفت

 تاوان میدادم تاوان آھایى کھ نیما کشیده رو میدادم عید بود روز اول فروردین ولى فقط مکالمھ ھام داشتم
 ر بھش نگاه میکنممھم اینھ کھ من بھ چشم براد-تکرار میشد

 !آروشا من از اولشم عاشق تو نبودم-
 !مینا من بھش بھ چشم برادر نگاه میکنم-
 آروشا ھرچى بین ما بود تموم شده-
 نکنھ میخواى زندگیمو بھ خاطر عشق بچگونھ نابود کنم؟-
 آروشا من عشق واقعیمو پیدا کردم-
 آروشا از وقتى رفتى نیما داغون شده-
 ستم اگھ حسى ھم باشھ اینجورى کمرنگ تر بشھببین مینا من خوا-
 کمرنگ نمیشھ فقط اون نابود میشھ-
 بس کن مینا من فقط این کار از دستم بر میاد-
 آروشا آه عاشق قریبان گیرت میشھ -
 بھ جھنم میخواد چھ جورى قریبانمو بگیره؟-
 کارى کھ با نیما کردى سرت میاد-

د جیغ کشیدم و ھرچى روى میز آرویش بودو ریختم زمین و یک  شدم حرفا مدام تو ذھنم تکرار میشبلند
بھ یک با صداى وحشتناک شکستن نشستم با ھق ھق گریھ کردم سمانھ سراسیمھ درو باز کرد چراغ 

 روشن کرد جیغ کشیدم
 !!!!خاموشش کن-

  نکرد دویید سمتم بغلم کردخاموش
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 آروشا چیکار میکنى با خودت ھاااان دارم دق میکنم -
 تو بغلش بود و داشتم گریھ میکردم نوازشم میکرد  سرم

 آروشا قربونت برم نکن این کارو دارم دیوونھ میشم-
  معمول جوابى نداشتم طبق

 !آروشا براى دھم بیلیت داریم از این جھنم میبرمت کھ دیگھ خاطره اى ازش نباشھ-
 ...... فقط ھق ھقاى من بودجوابش

***** 
 آروشا وسایالتو جمع کردى؟-

  ساک کوچیک برداشتھ بودم با ویولنم رفتم بیرونیھ
 وسایلت فقط ھمینھ؟-

 سکوت کردم از اونروز حرف نزده بودم ساکو از دستم کشید زیپشو باز کرد با دیدن عکس لویى بازم
 آمپر چسبوند 

 گل بگیرمت خاک تو سرت حیا نکردى عکس این عوضیو چرا برداشتى ھاااننن؟؟؟-
 ھدیھ ھاى لویى بود رفت یھ کیسھ زبالھ برداشت ھمشو کرد تو اون سعى کردم  زیرو رو کرد ھمشساکو

از دستش بگیرم ولى نذاشت انداختشون بیرون رفت چندتا وسیلھ شخصى و ضرورى ریخت توش 
 شھریار منتظر بود و مارو رسوند فرودگاه 

*** 
تمام وجود منو تو آغوش کشید ولى  گذاشتم تو خاک ایران تو فرودگاه مینا منتظر بود دویید سمتمونو با پا

دریغ از یک عکس العمل از سوى من با تعجب ازم جدا شد ھرچى صدام کرد جواب ندادم سمانھ چشم 
 ھم نکردم فوضولىابرو اومد دست از سرم برداشت با ماشین اومده بود اما اصال تو اون موقعیت حتى 

 جلو مینا یواش مثال میخواست من نشنوم از فقط رفتم نشستم صندلى عقب و سمانھ ھم بدون حرفى نشست
 سمان سمان-سمانھ پرسید

 بلھ؟-
 این چشھ؟-
 چیزى نیست-
 یعنى چى؟عمھ اینو اینطورى ببینھ سکتھ رو زده-
 میگم بعدا....مینااااا-

 سکوت بھ راھش ادامھ داد باالخره از ترافیک تھران خالص شدیم و مینا جلوى در یھ آپارتمان توى
 نگھداشت

 اینجا کجاست؟-ھسمان
 امروز بھ مناسبت ورود شماھا ھمھ جمع شدیم قراره فردا بریم شمال گفتیم شما یکم استراحت کنین بعد -
 عالیھ -
 پیاده شدن بھ زور خودمو از ماشین کشیدم پایین ساک و کیف ویولنو برداشتم مینا کھ تا اون موقع و

 حواسش نبودو ندیده بودش با ذوق گفت
 نن؟؟؟؟؟؟ویوووووللللنن-

  ھم کیف گیتارش و ساکشو برداشتسمانھ
 گیتااااااررر؟؟؟؟من فکر کردم فقط من زرنگى کردم-
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 بعلھ من و آروش جونم اونور آب آموزش دیدیم بعدشم دستشو دور شونم حلقھ کرد-سمانھ
 فکر کردین زرنگین؟؟؟-

 !!!!فکر نمیکنیم مطمئنیم-سمانھ
 پس مطمئن نباشین-
 چرا؟-

 چون منم اینور آب  رفتم برا گیتار-کاپوتو میبست دزدگیرو زد و گفت کھ در ھمونطور
 حوصلھ نداشتم وایسم بھ حرفاشون گوش کنم اگھ آروشاى قبلى بودم کھ وایمیسادم پا بھ پاشون گل دیگھ

میگفتم گل میشنفتم ولى نبودم برا ھمون رفتم سمت در اونام پکر شدن اومدن مینا زنگو زد و صداى ریما 
 اومدین؟؟.سالم-پیچید 
 پ ن پ ھنوز تو فرانسم روحمھ-سمانھ

 لوس نشو بیا کھ دلم براتون یھ ذره شده-
 ریما و امیر اسباب کشى کرده بودن اینجا رفتیم باال دم در ریما اومد کشید تو بغلش نمیتونستم عکس گویا

واقعا دلم براش العملى نشون بدم چون احساسم مرده بود ریما از این حرکت من تعجب کرده بود ولى 
 تنگ شده بود اخماشو کشید تو ھم

 !!!!آروشا-
 منم خوبم مرسى ھمھ سالم دارن- براى اینکھ جو رو عوض کنھ زود گفتسمانھ

 گم شو بابا بیا ببینمت- حرفش باعث شد ریما سرشو بلند کرد و گفتاین
م تو چشم شدن با نیما ھمانا  از فرصت استفاده کردم رفتم تو ولى کاش نمیرفتم وارد شدنم ھمانا و چشمنم

با دیدن من رنگ از رخسارش پرید یھ دفعھ مثل جن دیده ھا از جاش پرید منم دست کمى از اون نداشتم 
 تو شوک بودم ھمونجا خشکم زد ثابت وایسادم 

 آروشا؟....آ-نیما
اعث  رو چھره اش متمرکز شدم خیلى عوض شده بود چشماش ھنوز یھ غمى داشت و من خودمو ببیشتر

 میدونستم وقتى تو اون وضیعت دیدمش فھمیدم ھر بالیى سرم بیاد حقمھ اومد نزدیک تر
 خودتى؟....آروشا-

 و سکوت و سکوت تو این چند ماه کارم ھمین بود محکم بازوھامو گرفت و با فشار عقبانیت سکوت
 تکونم داد

 زنحرف بزن لعنتى گفتى شیش ماه؟ شیش ماھھ؟ھاااان؟حرف ب....د حرف بزن-
  سکوت سمانھ با عصبانیت اومد منو از نیما جدا کرد و انگشت اشارشو بھ حالت تھدید برد باالبازم

نیما مراقب رفتارت باش صداتو ھم براش بلند نکن اگھ میبینى خفھ خون گرفتھ بیشتر از یھ ماھھ ھمینھ -
 دادن ھر بالیى جواب ھمھ چیمون شده سکوت چرا؟ھھ میگى چرا؟ چون امثال و ھمجنساى تو بازیش

 سرش آوردن میدونى بھش چى گذشتھ بھ اندازه یھ عمر پیر شده 
 چنگ انداخت بھ گلوم بغض لعنتى امیر و ریما و مینا یھ گوشھ تماشا میکردن فکر میکردم شھریار بغض

 بھ امیر گفتھ باشھ ولى از ھمھ متعجب تر چھره امیر و ریما بود 
 سمانھ؟جریان چیھ؟- ریما
 !یار میگفت ھمھ چى خوبھولى شھر-امیر

جریانش مفصلھ البتھ منم تا یھ جایى میدونم چون بعد اون ھیچکى ھیچ صدایى جز گریھ و نالھ از -سمانھ
 !آروشا نشنیده
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 این چى میگھ؟ھاااان؟!آروشا-نیما
 در موردش حرف نزن!نیما- ریما
  کسى چیزى نگفت کھ نیما یھ دفعھ گفتدیگھ

  موسیقى اى اى اى شما دوتا رفتین کالس-
 بعلھ پس من گیتار آروشام ویولن-سمانھ

 بابا اى ول حاال بیارین بزنین-
 آروش بپر لباساتو در آر بیایم-

  با اخم بھ نشان نھ تکون دادم و رفتم تو اتاق ولى صداشونو میشنیدمسرمو
 فکر کنم سفر فردا روحیشو عوض میکنھ-امیر
 سمانھ بشین جریانو بگو -نیما

 نمیتونم-سمانھ
 وا یعنى چى؟- و نیمایرام
 یعنى این کھ شاید خودش نخواست-

 سمانھ جان حرفت منطقیھ ولى ما دوستاشیم شاید بتونیم کمکى بکنیم- ریما
 .....خب ببینین-سمانھ

 شروع کرد بھ تعریف کردن جریانات البتھ تا اونجا کھ من از خونھ شھریار و نگار زدم بیرون و اینکھ و
لباسامو عوض کردم ھمونطور کھ بھش گوش میدادم رفتم رو تخت پتو رو یھ زن از لویى بچھ داشت 

 کشیدم سرم بغضم بى اختیار شکست 
 !مرتیکھ عوضى-نیما
 نیما-امیر

 )اى کوفت و ھان نبود من ادبت نکرده ھاااا(ھان؟ -
 )اوستا دیگھ خر کیھ؟(گفتى اوستام میاد فردا؟-
 آره-

 !مک بزرگى باشھایول اون میتونھ براى بھبود آروشا ک-امیر
 نھ امیر-نیما
 !یعنى چى نیما؟چى میگى؟نھ؟اوستا ھمھ جوره میتونھ کمکش کنھ- ریما
 ...ولى-نیما

 وایسین ببینم این اوستا کیھ؟-سمانھ
 اوستا رفیق فاب نیماس از قضا روانشناس ھم ھست -امیر

 خب چھ علتى براى مخالفت داره جناب نیما خان؟-سمانھ
 داشتم گریھ میکردم اونقدر زار زدم کھ پلکام سنگین شد خوابم برد سکوت کردن زیر پتو ھمھ

***** 
 بھ زور بچھ ھا ساکو ویولنمو برداشتم حوصلھ تیپ زدن نداشتم ولى سمانھ مجبورم کرد خوشتیپ صبح

کنم یھ مانتو صورتى اسپرت با شلوار سفید شال صورتى و کفشاى صورتى با دوتا ماشین یکى ام وى ام 
 ذکر خیرش بود کھا جدیدا خریده بود و یکى بنز امیر راھى رامسر شدیم گویا ھمین اوستایى کھ گویا نیم

از دیروز رفتھ بود ویالشونو تمیز کنھ کھ بریم اونجا اسم اوستارو من شنیدم اونقدر بھ مغزم فشار آوردم 
وغ چرا دلم تنگ کھ باالخره یادم اومد البد این یارو ھمونى بود کھ من زدم ماشینشو سرویس کردم در
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 کھ بھش بگم تموم راھو تو خودم بودم نیما وددریا شده بود اینکھ برم درد دلمو بھ دریا بگم ھیشکى نب
خیلى کالفھ بود بھ خاطر ھمین خبرى از آھنگ نبود ھندزفریمو کردم تو گوشم ولى ازبس بى حال بودم 

 پلکام سنگین شد و خوابم گرفت 
***** 

 و از یھ طرف ھم صدام میزد داشت تکونم میداد دستى
 بیدار شو رسیدیم....آروشااا....آروشا-

 نینھ باز کردم سمانھ با یھ لبخند گلھ گشاد باال سرم ایستاده بود پیاده شدم یھ حیاط بزرگ کھ باغچھ چشامو
ھاى زیادى ھم داشت کلش سنگى بود انتھاش شبیھ باغ بود و درختاى بزرگ و تنومند دیده میشد وسایلمو 

 یھ پسر ھم رو بھ روشون کھ وندااشتم و با سمانھ رفتیم تو درو باز کردیم بچھ ھا نشستھ بودن ھمشبر
 پشتش بھ ما بود و داشت ادا میداد اون یکى ھا میخندیدن

 اھم...اھم-سمانھ
 یھ دفعھ پسره برگشت و با دیدن من مات شد نفھمیدم چرا ولى تمام اجزاى صورتمو بررسى کرد یھ کھ

  نشست رو پیشونیش قیافش یکمکى آشنا میزداخم کوچیک
  بلند شد از جاش و اومد بین ماھا ایستادنیما

دخترخالھ و سمانھ اینم ....اوستاجان معرفى میکنم دخترخالھ بنده آروشا و رفیق شفیقش سمانھ خانوم-
 اوستا رفیق شفیق من

 خوشبختم جناب اوستا-سمانھ
 منم ھمینطور - با اخم و جدیت گفتاوستا

 نزدم براى ھمون اخماش بیشتر تو ھم گره خوردن یھ قسمت از ویال پلھ مارپیچ داشت کھ میرفت رفىح
 طبقھ باال از اون پلھ ھا رفتیم باال و سمانھ منو برد تو یھ اتاق 

 بیا لباسامونو در بیاریم بریم ببینیم این دوست جدید چھ جوریاس -
 زرشکى با شومیز چھار خونھ ترکیبى از رنگاى سفید  بى تفاوت بودم از تو ساک یھ شلوار کتونکامال

 زرشکى سرمھ اى پرت کرد روم بازم ساکمو زیر و رو کرد اینبار یھ ال تابستونى سفیدم پرت کرد طرفم 
 اینارو ھم بپوش -

 خودشم یھ شومیز چھارحونھ با ترکیب رنگى آبى صورتى سفید و شلوار کتون آبى با شال سفید بعدشم
 کرد منم اون لباسارو پوشیدم جالب این بود کھ صندل انگشتى ھاى ستشم آورده بود کھ برداشت و تنش

 آھا اوستا سینھ پسرهرفتیم ساحل بپوشیم اونارو ھم پامون کردیم سمانھ درو باز کرد بره بیرون کھ با اون 
 بھ سینھ شد

 ببخشید معذرت میخوام من با آروشا کار داشتم اگھ بشھ بھاش حرف بزنم-اوستا
نھ خواھش میکنم بفرمایید و خودش رفت نمیدونم چرا این پسره بدجور آشنا میزد نا گفتھ نماند -سمانھ

صداش بدجور بھ دل میشست البتھ صداشم آشنا بود نشستم رو تخت اومد تو درو بست پسره پررو یھ 
 آرنجاشو صندلى برداشت گذاشت رو بھ روى من نشست روش فاصلمون کم بود دستاشو تو ھم قالب کرد

گذاشت رو پاھاش بعدشم چونشو گذاشت رو دستاش زل زد بھ چشام ولى نھ جورى کھ چندشم بشھ ولى 
خب معذب بودم ھم این کھ بدم میومد از ھروى پسره با اخم دست بھ سینھ شدم ولى اون ھمچنان زل زده 

 بود بھ چشام
 درستھ-

  تاى ابرومو دادم باال تکیھ داد بھ صندلیشیھ
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 لویى؟؟؟-
 داشتم سکتھ رو میزدم این اسم لویى رو از تو چشام خوند؟نکنھ سحر و جادو بلده؟ مطمئن بودم دیگھ

 قیافم شده شبیھ عالمت سؤال 
 اولش دیدمت باور نکردم ولى خب االن کھ دقت کردم دیدم درست حدس زدم-

بگم ولى  حرف زدنش داشت با اعصابم بازى میکرد ھر آن بود دھن باز کنم یھ چیزى بھش سکرت
 نمیتونستم 

 .....اون شب تو مھمونى-
بیشتر رو چھرش متمرکز شدم آره خودش بود ھمونى کھ تو مھمونى لویى اومد .... نھھھھھ یعنىوااااااى

از دست اون پسره نجاتم داد دیگھ چى از این بھتر؟؟؟ بد بخت شدم بیچاره شدم گل تو سر شدم اگھ بره بھ 
 پرید اوستا برگشت دید رمنیما بیچارم میکنھ رنگ از رخسا! تنم نمیمونھنیما بگھ وااااى مطمئنم سر بھ

  ترکی بلند شد اومد نزدیچشاش گشاد شد از رو صندل
 چت شد؟چرا رنگت پرید؟...آروشا خوبى؟....آروشا....آروشا-

  بود خیلى ترسید بلند شد کالفھ دستشو فرو کرد تو موھاش معلوم
 مغزت بیرون کن ببین آروشا اون افکار چرتو از -

 لرزید خداى داشتم بھ رسمھ بدبخت میشدم بغض کردم شاید اگھ اون شب نمیرفتم تو اون مھمونى چونم
 لعنتى اگھ بھ حرف سمانھ گوش میکردم ھیچ  کدوم از این بدبختى ھا پیش نمیومد 

یما یا بقیھ نمیرسھ با ببین مطمئن باش ھیچ کدوم از اتفاقایى کھ تو اون مھمونى افتاد بھ گوش ن....آروشااا-
دستام صورتمو پوشوندم کھ صداى کوبیده شدن در اومد دستامو برداشتم نبود رفت یعنى واقعا دھنش 

 چفت و بست داره؟نمیدونستم در دوباره باز شد
 آروشا بلند شو بیا پایین-سمانھ

اشت تاریک میشد  بچھ ھاى حرف گوش کن پا شدم دنبالش راه افتادم اخمام رو پیشونیم بود ھوا دمثل
 باورم نمیشد دو سھ ماھى بود حرف نزده بودم 

 بچھ ھا یھ پیشنھاد خوب-مینا
 پیشنھاداى شما ھمیشھ خوبن-امیر
 اه لوس نشو تو یکى معلومھ قراره کارت بیوفتھ دارى خر میکنى-مینا
 خیلى بى انصافى حاال پیشنھادتو بگو-امیر
 ساحل یھ دورى بزنیم خب بابا اومدیم بشینیم اینجا؟پاشین بریم -مینا
 راست میگھ بنده خدا-امیر
 دیگھ یقین پیدا کردم چیزیت شده کارت افتاده- پشت چشم براش نازک کردمینا

  خندیدن ولى خنده ھاى من خشک شده بودن تھ کشیده بودنھمشون
 جدى بلند شین بریم-نیما
 بابا منم حوصلم سر رفت- ریما
 در ضمن بھ یھ شرط میریم-نیما
 چھ شرطى؟؟؟- مینا ھمزمان گفتن وریما
اونایى کھ زیر زیرکى زفتن ساز یاد گرفتن تاراشونو بردارن بریم لب - زیر چشمى نگاھى بھم کردنیما

 ساحل بزنن در ضمن اوستا شمام شامل میشى
 عمرا افتخار نمیدم-اوستا
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 غلط کردى پسره پررو برا من تاخچھ باال میزاره- خیز برداش سمتشنیما
 یزنم قبولمن م-سمانھ

 !!!اوستا-نیما
 باشھ بابا منم میزنم-

 مینا اااا؟-نیما
 ھستم-مینا
 و اما آروشا؟-نیما

 و با بى تفاوتى نگاش کردم نگام اونقدر سرد بود کھ یخ زد ھمشون بلند شدن منم طبق معمول بھ ساکت
 بزنم بغض میکنم زور مینا و سمانھ راه افتادم دنبالشون ھرچى گفتن سازتو بردار برنداشتم میدونستم

 دستامو گذاشتم تو رکگریم میگیره سمانھ و مینا مثل چى سرشونو انداختن رفتن من تنھا موندم خب بھ د
 جیبم الکى برا خودم قدم میزدم کھ یھ لحظھ اوستا کنارم سبز شد

 خوبى؟-
......- 

 چرا خودتو با حرف نزدن مجازات میکنى؟-
......- 

 ....ببین-
 اوستا بیا بزن گیتارتو یھ دھنم برامون میخونى -ذاشت حرفشو ادامھ بده امیر و نیما نصداى

 اومدم-
 نشست کنار نیما رو شن ھا ھممون نشستیم یھ دایره درست کردیم خورشید داشت غروب میکرد رفت

منظره جالبى بود انگشتاى اوستا نرم رو سیماى گیتل حرکت کرد خیره شدم بھ دستاش شروع کرد بھ 
 حشر بودخوندن صداش م

  تنھا تماشا کنای لحظھ بکی من تنھا رو -
 

  از من ، برو حرفاتو حاشا کنی کشی مخجالت
 

  زدم باتوی ، نگو حرفدمیدی رو دگھی ھم دنگو
 
  خواب چشماتونمی خواب چشماتو ، نبنمی باور بکن سختھ نبیول
 

  دونمی احساسو منی از من ، من ای کشی مخجالت
 
  مونمیاره با تو م اما دوبی کنی من بد مبھ
 

  دونمی احساسو منی از من ، من ای کشی مخجالت
 
  مونمی اما دوباره با تو می کنی من بد مبھ
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 ی عاشقم باشی کھ روزیدی کمتر از اون دمنو
 

 ی دوباره تنھا شی بدون من بریدینترس
 
 یزونی دل خستھ ، چرا دائم گرنی غمگنی ااز
 
 ی دونی نمیزی ، نگو چی دونی نمیزی احساس پاک من ، نگو چنی ااز
 

  دونمی احساسو منی از من ، من ای کشی مخجالت
 
  مونمی اما دوباره با تو می کنی من بد مبھ
 

  دونمی احساسو منی از من ، من ای کشی مخجالت
 
  مونمی اما دوباره با تو می کنی من بد مبھ
 

  ندارمی نگاھت ، راه برگشتی شدم توگم
 
  عشق تو بذارمی پامویگ بار زندنی خوام ایم
 

  دونمی احساسو منی از من ، من ای کشی مخجالت
 
  مونمی اما دوباره با تو می کنی من بد مبھ
 

  دونمی احساسو منی از من ، من ای کشی مخجالت
 
  مونمی اما دوباره با تو می کنی من بد مبھ
 

  از منی کشی مخجالت
 

من ھمونطور خیره شده بودم بھ سیماى گیتار نوبت  کردم چشام پر شد ھمھ براش دست زدن ولى بغض
 سمانھ بود

 خانوم دل بھ تو بستم-
  ھمھ رو شکستمدل
  امروز و فرداتنی ااز
  خستھ خستمگھید

 ی خانوم دلمو شکستآخ
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 ی دل نبستیرفت
 ی قرار گذاشتباز
 ی کوچھ منو کاشتسر
  امان از اون چشمات کھ دلھ منو بردهیول
  رو بردهای دل دن اون رنگ رو لبھات کھاز
 یدی سالم جواب نمگمیم

 یدی دی ازم چی خوببجز
  تو چرگھی بسھ دآخھ

 یدی پس نمدلمو
  دل بھ تو بستمخانوم

  ھمھ رو شکستمدل
  امروز و فرداتنی ااز
  خستھ خستمگھید

 ی خانوم دلشو شکستآخ
 ی دل نبستیرفت
 ی قرار گذاشتباز

 ی سر کوچھ کاشتاونو
  نکن از آدمیر کوچھ ھا دل بی بال تویا

  دل دارنھی نھی تو سھمھ
 )دو( ھوا ی رو بی دلینشکن

  دل بھ تو بستمخانوم
  ھمھ رو شکستمدل
  امروز و فرداتنی ااز
  خستھ خستمگھید
  نکن از آدمی کوچھ ھا دل بری بال تویا

  دل دارنھی نھی تو سھمھ
 )دو( ھوا ی رو بی دلینشکن

 ی دلشو شکستخانوم
 ی دل نبستیرفت
 یار گذاشت قرباز

 ی سر کوچھ کاشتاونو
  دل بھ تو بستمخانوم

  ھمھ رو شکستمدل
  امروز و فرداتنی ااز
  خستھ خستمگھید

 ی خانوم دلمو شکستآخ
 ی دل نبستیرفت
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 ی قرار گذاشتباز
 ی کوچھ منو کاشتسر
  امان از اون چشمات کھ دلھ منو بردهیول
  رو بردهای اون رنگ رو لبھات کھ دل دناز
 یدیجواب نم سالم گمیم

 ؟یدی دی ازم چی خوببجز
  تو چرگھی بسھ دآخھ

 ؟یدی پس نمدلمو
  دل بھ تو بستمخانوم

  ھمھ رو شکستمدل
  امروز و فرداتنی ااز
  خستھ خستمگھید

 ی خانوم دلشو شکستآخ
 ی دل نبستیرفت
 ی قرار گذاشتباز

 ی سر کوچھ کاشتاونو
  کردیم بھ دست زدن اونم یھ لبخند گلھ گشاد زدشروع

 مینا زود باش-امیر
 نوچ-مینا

 ادا اطوار نده-سمانھ
 دیگھ حرفى نزد شروع کرد بھ زدن اھنگ ترکیھ اى ھر سھ تاشون خوب بودن اوستا توجھى بھ مینام

وضیعت من نکرده بود ولى مینا و سمانھ سعى داشتن شادم کنن کوبیدن و رقصیدن ولى متن آھنگ 
 بود م کنارم و من سرمو گذاشتھ بودم رو شونش مینام کناراوستا توى گوشم زنگ میزد سمانھ نشستھ بود

ھى تیکھ میپروندن کھ من بخندم بعد کلى شوخى رضایت دادن برگردیم ویال حال و ھوام عوض شد ولى 
فقط تو مدتى کھ اونجا بودیم برگشتیم و دوباره شروع شد وقتى تنھا بودم ویولن میشد یارم روزام تلخ 

 طبق معمول فقط بزنمھفتھ اى میگذشت کھ نیما زنگ زد حوصلھ نداشتم حرف بودن تلخ تر از زھر یک 
 گذاشتم دم گوشم وقتى صداى نفسامو شنید شروع کرد بھ حرف زدن

 سالم آروشا خوبى؟-
......- 

دارم میام ببینمت سمانھ ویولن زدنتو تعریف کرده اوستا استدیو داره خواست کھ برى اونجا .....میگم -
 تا نیم ساعت دم در باش در ضمن ویولنتو برندارى نھ من نھ تو زود آماده شو و قطع کرد ویولنتو بردار

 تیپ مشکى زدم الرفتم سمت کمدم یھ مانتو اسپرت مشکى شلوار لولھ تفنگى مشکى و شال مشکى ک
یما ویولنو گذاشتم تو کاورش و برش داشتم گوشیم انداختم تو جیب مانتوم کفشامو پام کردم رفتم دم در ن

ھم ھمزمان رسید سوار ماشینش شدم میدونست حرف زدن بى فایدست برا ھمون فقط یھ سالم کرد راه 
  کارى دارم نمیتونم بیام موفق باشىایىآروشا من یھ ج-افتاد دم در استدیو پیاده شدم شیشھ ر داد پایین

 یھ استدیو تقریبا مجھز  تکون دادم اونم سریع حرکت کرد رفتم درو زدم از آیفون باز کرد رفتم توسرى
 اوستا با یھ تیپ اسپرت سیا سفید اومد استقبالم
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 سالم علیکم -اوستا
-....... 
 جواب سالم واجبھ ھاا-

  جواب نمیدم دیگھ کشش نداد دوتا نسکافھ بھ دست اومد نشست رو بھ رومدید
 داشتى برطرف کنم خب خب خب از سمانھ شنیدم خوب میزنى گفتم بیاى اینجا بزنى اگھ یھ موقع نقصى-

 اگھ ھم نھ چند جلسھ بیاى گیتارم یادت بدم نسکافتو بخور بریم 
 آروم نسکافمو خوردم نمیخواستم بزنم ولى چون گفت گیتار یادم میده مقاومتى نکردم ویولنمو از تو آروم

ع کاورش در آوردم اوستا مثل اونروز دستاشو قالب کرد گذاشت زیر چونش چشمامو بستم و آروم شرو
 ھمونطور کھ شدکردم بھ زدن یک بھ یک روزاى خوب و بدم با لویى مثل یھ فیلم رو پرده چشام پخش 

میزدم بغضم شکست ریتمش بھ ھم خورد و دیگھ نزدم گذاشتمش رو زمین و ھق ھق کردم با دستام 
 صورتمو پوشوندم اوستا آروم شروع کرد بھ حرف زدن

تو اون آروشایى کھ نیما از .....بگو خودتو سبک کن....بگوچى تورو اینقدر ناراحت کرده؟....آروشا-
 بگو....اعتماد کن...آروشا!شیطنتاش میگفت نیستى

  چرا ولى بھش اعتماد داشتم بى اراده شروع کردم بھ حرف زدننمیدونم
 ...اون ازش بچھ داشت.....اون-

 بگو خودتو خالى کن....بگو آفرین...خب- با تعجب اومد جلو تراوستا
 !نکردم...باور....با-
-....... 
 .....االن میگھ دروغھ...... گفتم......زنگ زدم.....بعدش کھ رفت......اونروز -

  شدت گرفت تموم بدنم میلرزیدگریم
 آروشا آروم باش کى رفت؟-
 بچھ داشت....ھمون کھ ازش....ھمون.....اون دختره-
 خب خب بعدش چى شد تو بھ لویى زنگ زدى چى گفت-
 گفت عشق واقعیشو پیدا کرده.....عاشقت نبودم....گفت من از اول....تگف...گ-
  دیگھ گریم بند نیومد فقط زار میزدمو
 آروشا آروم باش چندتا نفس عمیق بکش ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم-

  یھ لیوان آب آورد آروم شده بودم انگار یھ چیز سنگینو از رو دلم برداشتنرفت
 حالت خوبھ؟-
 .....فقط چیزه.....ممنون فقط....بلھ-
 چى شده؟-
 اینا بینمون....میشھ-
 ...آروشا بھت گفتم نگران نباش اینا بین ما میمونھ کسى چیزى نمیفھمھ-
 بازم ممنون-
 راستى خیلى خوب میزنى میدونستى؟-

 نمیخوام اینجورى بشھ ولى خب میخوام خواھش کنم اگھ میتونى بازم بزن-  زدم گفتلبخند
 باشھ- یلى آروم گفتم صداى خبا
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 گرفتم دستم سعى کردم خودمو کنترل کنم زدم یکم دلم گرفت ولى سبک شده بودم اوستام با دقت ویولنمو
 گوش میداد بعد این کھ تموم شد دست زد

 نقص خاصى ھم نداشتى اگھ موافقى بریم سر گیتار....عالیھ-
رم یھ چیزایى فھمیدم اونروز بعد این ھمھ  پا شدیم رفتیم ھمھ چى رو توضیح داد و یکم زد کھ یاد بگیو

 مدت بازم حرف زدم لبخند زدم بعد این کھ تموم شد عصر بود
 آروشا وایسا برسونمت-
  نیست میرمینیاز-
 نھ وایسا-

 تو حیاط یھ پورشھ خوشگل مشکى داشت برق میزد اوستا قفلشو باز کرد کھ چراغاش خاموش رفتیم
رفتم سوارش شدم اون بى چاره ھم منو برد رسوند رسیدم خونھ زوشن شد انصافا عاشق پورشھ بودم 

 سمانھ پرید جلوم
 سالااااامممم-
 سالم-

  دفعھ جیغ زدي
 زدى؟؟؟؟...تو حرف....تو-
  دوباره جیغ زدو
 وااااى خدایا حرف زد دیگھ داشتم میمردم خدایا شکرت-
 ھیس آروم-
وران و بعدشم تلفنو برداشت یک بھ یک چى چى رو آروم بزنم لحت کنم اصال امشب ھمھ میریم رست-

زنگ زد بھ بچھ ھا بھ نیمام گفت بھ اوستا خبر بده و بھ زور حاضرم کرد ولى حوصلھ نداشتم رفتیم یھ 
 اکیپ ردیمرستوران از پشت کلھ چھارتا پسرو دیدیم رو بھ روشونم مینا و ریما بودن ھرچى حساب ک

 تر کھ مینا و ریما بلند شدن پشت سر اونا پسرام بلند شدن پسرا سھ نفر بودن پس این کى بود؟ رفتیم جلو
واى باورم .....و یک بھ یک چرخیدن بھ ترتیب نیما و امیر و اوستا و اونى کھ دیرتر از ھمھ چرخید

 گلھ گشاد تحویلمون داد با لبخندنمیشد شھریار بیشتر از من سمانھ چشاش شده بود نلبکى شھریار یھ 
م حاال نوبت اونا بود کھ تعجب کنن اینکھ من حرف میزدم چیز کمى نبود تغریبا ھمشون سالم علیک کردی

 ھمشون قطع امید کرده بودن
 حرف زدى؟؟؟؟.....آروشا؟تو-مینا
 !!!نھھھھھھھ-نیما
 امکان نداره-امیر
 آروشا خودتى؟- ریما

 معجزس؟- شھریار
  اوستا با حس غرور ایستاده بود باالخره کار اون بود ولى

  پس چى فکر کردین برا ھمین گفتم جمع بشیم شادى کنیمبلھ-سمانھ
 رفتیم سمت صندلى ھا یھ طرف کھ پسرا بودن روبھ روى نیما ریما نشستھ بود روبھ روى امیر بعدشم

مینا رو بھ روى اوستا و شھریار خالى بود رفتیم من نشستم رو بھ روى اوستا و سمانھ ھم رو بھ روى 
  خوردیم تیم ولى من سعى میکردم حفظ ظاھر کنم غذا سفارش دادن نشسشھریار کلى گل گفتن و خندیدن

**** 
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 آروشا بیدار شو قراره برى پیش اوستا-
 ماھى از اونروز میگذشت نسبت بھ قبل بھتر شده بودم زبون درازم برگشتھ بود ولى درازتر شده بود سھ

 میکردم غد و یھ دندگى ھم اضافھ لجبازیم بیشتر شده بود ضدپسر بودنمم بیشترتر بعضى جاھا شر بھ پا
 جور نبودم ولى ونمشده بود  خدا شاھد بود کھ اوستا چقدر روم کار کرد تا خوب بشم ولى دیگھ با ا

میرفتم گیتار پیشش یاد میگرفتم چند بارى ھم بھ مامان اینا سر زده بودم ولى حفظ ظاھر کردم کھ چیزى 
ل کل کنھ جمع کھ میشدیم دور ھم فقط کل کالى من و اوستا نفھمن اوستام کھ انگار از خداش بود باھام ک

 بود سمانھ ضربھ نھایى رو محکم تر زد
 بیدار شو ارواح عمت....آروشااااا-
 ...اه سمانھ برو اونطرف بزار بکپم اول صبحى-
 چى چى رو اول صبحى ساعت یازده و نیمھ-
 خب اول صبحھ دیگھ-
 رو رو برم حیف سنگ پاى قزوین-
واااا-  اى خدا یا این اوستا رو اد رو زمین محو کنا

یعنى چى اون بدبخ دو ماه تموم زحمت کشید تا از اون وضیعت بھرانى نجاتت داد تو - زد پس کلمسمانھ
 دارى میگى از رو زمین محو شھ

 باشھ بابا بمونھ تا قیامت -
 مینا میونشونو جفت کرده  شدم رفتم دوماھى میشد دوباره سھ نفرى تو یھ خونھ بودیم اون کھ امیر وپا

 بودن سمانھ ھم با شھریار 
 چھ عجب بیدار شدى اون اوستاى بدبخ االن باید چھار ساعت عالف بشھ تا تو برى-مینا

 شمام کھ ھمتون سنگ اونو بھ سینھ بزنین دوستاى من نیستین کھ-
 دیوونھ شدى ھا -سمانھ

 اره -
لمھ مخ زدن بابا حاضر شد یھ فرارى بگیره برام اونم  یھ لقمھ گرفتم و خوردم ھفتھ پیش بعد یھ عارفتم

مشکى شیک و خوشگل براى ھمونم بچھ ھا ندیده بودنش البتھ بھ جز سمانھ و مینا سمانھ ھم مخ باباشو 
زد یھ فرار زرد انداخت زیر پاش مینام یھ بنز خوشرنگ بادمجونى داشت بعد کلى تیپ زدن اونم اسپرت 

رو صورتم یھ رژ حدودا قرمز ھم زده بودم کل آرایش صورتم یھ رژ مشکى موھامو یھ ورى زیختم 
قرمز با کرم بود نشستم تو ماشین اول آینھ رو رو صورتم تنظیم کردم عینک آفتابیمو در آوردم زدم رو 

  در آوردم شماره اوستارو گرفتمفنموچشام بعد آینھ رو برگردندم سر جاش کال اینبار تیپم خفن بود آی
 بلھ-
 جناب اوستا کجایى؟سالم -
 علیک بنده چھار ساعتھ تو استدیو منتظر جنابالى آن تایم ھستم-
 اوه ماى گاد گاو و گوسفند دور و برت جمع نشدن؟-
 نھ خیر فعال جنابالى رو نمیبینم-

نمیاد و بعدشم قطع کردم با یھ تیکاف وحشتناک راه افتادم ....صدات.....ستا...ا....و ...ا-  بى شعورپسره
طور وحشتناک رانندگى کردم و رسیدم جلو استادیو داشت درشو قفل میکرد بره شیشھ سمت کمک ھمون

 برسونمت ھمین کھ بفرماببخشید جناب - راننده رو دادم پایین و ھمونطور کھ بھ جلوم خیره شده بودم گغتم
 برگشت منو دید جاخورد 
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 ....اىماشاال زمونھ خراب شده نکنھ میخواى بعد سوار کردنم پیشنھاد-
 ھى ھى ھى مراقب باش اوستاخان ھوا برت نداره االنم درو باز کن-
 بار آخرت باشھ منو عالف میکنى-
 پووووووففففف باشھ-

  درو باز کردقفل
 در پارکینگم باز کن -
 نوکر بابات غالم سیاس-
 میبینم جلوم وایساده درو باز کن-
خودت بیا درو باز کن نھ کھ میخواى بچھ بازى ببین آروشا میخواى ماشینتو بیارى مشکلى ندارم ولى -

 در بیارى بگو بدونم عالفم نکن برم سر زندگیم
اوه ماى گاد ھمچین گفتى زندگى فک کردم پنج تا بچھ قد و نیم قد و سھ تا زن و مادر و مادر بزرگتو با -

 یھ ماشین لگن از راه مسافرکشى در میارى
 فسشو با صدا داد بیرونو گفت خشم اومد نزدیک تر خم شد از پنجره نبا
ھر فکرى میخواى بکنى بکن االنم من وقت کل کل باھاتو ندارم مطبمو ول کردم اوکدم کار نورو راه -

 بندازم کیبینم لیاقت ندارى خدا شاھده اگھ از اول اصراراى نیما نبود من یھ قدمم برات بر نمیداشتم
 شم از رو صورتم برداشتم برگشتم سمتش آفتابیمو کھ تا اون موقع رو چشام بودو با خعینک

میخواستى برنمیداشتى مگھ من خودمو کشتم اصن میدونى برو یقھ اونى رو بچسب کھ اصراراى بى جا -
 کرده 
 شیشھ رو دادم باال با یھ تیکاف وحشتناک تر از قبل راه افتادم پسره ى پررو چى فکر کرده با بعدشم

شدیم یھ درگیرى داشتھ باشیم برا ھمون مھم نبود ولى بعضى خودش درستھ عادت شده بود وقتى جدا می
 مھر حال و اوایلوقتا بدجور میرفت رو مخم تا حدى کھ ازش متنفر بشم ولى خب این تنفر زودگذر بود 

ھواى خوبى نداشتم ھنوز لویى رو کامال از یاد نبرده بودم و گاھا ذھنم سمتش کشیده میشد ولى نھ براى 
فرت براى انتقام میخواستم برگردم فرانسھ حالشو بگیرم ولى بھ ھیچ عنوان قبول عشق اینبار براى ن

سالم ٢٢ این طرف ولى من بچھ نبودم ایننمیکردن ھمشون میگفتن شھریار داره کاراتونو راه میندازه بی
بود میدونستم چھ مرگشونھ میخواستن اینور مرز شوورم بدن بعد بفرستنم اونطرف فکر کردن بھ اینکھ 

رار باشھ یھ عمرو با یھ پسر سر و کلھ بزنم دیوونم میکرد رسیدم دم در خونھ ھرچى دنبال کلید گشتم ق
 جواب نداد ھرچى زدم کسى نبود گوشیمو برداشتم شماره ىپیداش نکردم براى ھمین زنگو زدم ولى کس

 مینا رو گرفتم
 الو-
 علیک سالم کجایین شما؟-
 چطور مگھ؟.....ما؟-
 م ندارممن دم درم کلید-
 چى؟دم در؟چھ زود تموم شد کارت؟-
 یعنى چى ؟کجایین شما-
 بابا تو رفتى بیرون مام حوصلمون سر رف اومدیم گشت وگزار -
 خب کجا رفتین گشت و گذار بگین من بیام دنبالتون برتون گردونم-
 ھستیم اومدیم خرید منتظریم(......)باشھ ما تو-
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 باشھ باى-
 درس داد نشستن تو ماشین افتادم ھمون جایى کھ آراه

 آروش جووووننمممم-سمانھ
 واى واى واى کارت افتاده شک ندارم-

 آفرین-مینا
 داشتیم؟؟!ااااا مینا-سمانھ

 باشھ-مینا
 خب حاال بگین ببینم دردتون چیھ؟-

 خواھش نھ نگو-سمانھ
 اگھ میدونى نھ میگم خواھش نکن-

 اھھھھھھ-سمانھ
 آروشااااا بگو نھ نمیگى-مینا

 بابا حالت بگین ببینم جریان چیھ؟باشھ -
 شھریار قراره چند روز دیگھ بیاد-سمانھ

 خب-
 بر و بچ ترتیب مھمونى دادن-مینا

 خب-
 خب بھ جمال بى نقطت-مینا

 بى ادب-
 یعنى اوک؟-سمانھ

 چى چى رو اوک؟-
 مھمونى پس فردا رو-سمانھ

 یعنى چى؟-
 یعنى اینکھ پس فردا کشون کشون میبریمت مھمونى-مینا

 یى؟؟؟؟؟؟من؟؟؟؟؟چ-
 ارواح عمت نھ نیار-سمانھ

 نھ-
 یعنى چى؟تو قول دادى نزن زیرش-مینا

 اه-
 کوفت-سمانھ

 باشھ بابا -
  دوشون یک دفعھ دستاشونو کوبیدن بھ ھم و من شروع کردم با سرعت باال رفت سمت خونھھر

**** 
  مشکى و شال  و کیف  سمت کمدم میخواستم یھ تیپ بیست بزنم بارانى چرم قرمزمو با شلواررفتم

مشکى یھ رژ قرمز زدم آماده بودم آیفونمو برداشتم یھ کاور جدید براش خریده بودم کھ مشکى بود روش 
 بود مینام دهعکس لب قرمز بود ھمونو انداختم پرتش کردم تو کیفم سمانھ ھم یھ تیریپ صورتى سفید ز
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 رفتیم سمت فرار مشکى من البتھ سمانھ میگف تیریپ سیا سفید کفشاى سیاه پاشنھ ده سانتیمو پام کردم و
 با ما اون بریم ولى من پا فشارى کردم نشستیم راه افتادیم گوشیمو در آوردم شماره امیرو پیدا کردم

 الو-
 سالم امیرخان وایسین اکیپ پسرا برین تو یھ ماشین ریمارم بده ما-
 منتظرتونیم(....)باشھ ما تو -
 حلھ-

 گفتھ بود اونا سوار پورشھ اوستا دخترام سوار فرار من شدن میشھ گفت گورشونو  اونجایى کھ امیررفتیم
 کندن ماشینمو بردم کنارش شیشھ رو دادم پایین

 آقاى باستانى ھستى کورسو؟؟؟-
 خانوم باستانى ھستم کورسو البتھ-
 بل بل؟-
 با شرط بندى-
 صد در صد-

 یا ابیرفض-سمانھ
 حاال مستر باستانى عرض کن شرطو-
 ......رکى باختھ-

 باید تو رستوران گارسون بشھ-مینا
  پول شام امشبم بھ جیب اون-سمانھ
 قبولھ-اوستا

 یک....دو.....قبولھ پس سھ- من
 یھ تیکاف وحشتناک کھ جیغ بچھ ھارو در آورد حرکت کردم دستمو بردم سمت دم دستگاھم یھ آھنگ با

 الیى میکشیدیم افتضاح بود وضیعت داشتیم بھ توپ گذاشتم از تى ام بکس صداشو بردم آخر بین ماشینا
 شدن تکیھ دادم دهمقصد میرسیدیم کھ با یھ چرخش وحشتناک پیچیدم جلوش از ماشین پیاده شدیم اونام پیا

 بھ کاپوت ماشینم و با حالت مسخره کھ یکم ترحم مسخره قاطیش کردم گفتم
 ؟!چھ شود!!!اوه مستر باستانى گارسون-
را زدن زیر خنده ولى پسرا از ترس اوستا حتى لبخندم نزدن آخھ اوستا وقتى سگ  پشت بندش ھمھ دختو

 میشد کسى جلودارش نبود
 دخترا پرچمو باال بگیرین من ماشینو پارک کنم برگردم -

 ماشینارو پارک کردیم ھمھ باھم وارد رستوران شدیم رفتیم سر یھ میز و کلى سفارش دادیم فیشو رفتیم
 ند شو کارتو شروع کن مستربل-گرفتم سمت اوستا

 !!!اوخى-سمانھ
 این دفعھ ھمھ بدون استثنا خندیدن و اوستا با یھ لبخند شیطانى بلند شد رفت و جریانو برا یکى از دیگھ

گارسونا گفت اونم قبول کرد اوستا رفت سفارشاى چنتا میزو داد و منم با لذت نگاش میکردم داشت 
 ھا از فلزى ھا وشابھال سرم و یھ دفعھ سینى رو برگردوند روم ننوشابھ ھارو میاورد طرف ما اومد با

بود ولى از عمد در یکیشو باز کرده بود کھ تموم شلوارمو کثیف کرد جیغ کشیدم چون واقعا تگرى بود 
 از جام بلند شدم گفتم

 ھمین االن اینجارو طى بکش -
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کشید من لذت میبردم با اینکھ  اونطرفم اون گارسونھ اومد و مجبورش کرد طى بکشھ اون طى میاز
ولى خب باید !!! کوفتم کرد ولى شب خیلى خوبى بود و کلى خوش گذشت مخصوصا با چزوندن اوستا

 ....منتظر تالفیش میشدم
**** 
 بھمن بود و برف از صبح شدید میبارید کارا درست شده بود و کالسامون تو علوم پزشکى قرار اواسط

 مرتبا کالساى گیتارو با اوستا میرفتم ولى خب کل کال ادامھ داشت بود شروع بشھ از اونروز دیگھ
 کھ نطورنسکافمو برداشتم پرده پنجره رو کنار زدم دو دستى لیوان عروسکیمو بردم سمت لبم ھمو

میخوردم بھ دونھ ھاى برف خیره شده بودم تو فکر این بودم کھ چجورى کار لویى رو تالفى کنم دوباره 
 ھاى برف خیره شدم  چقد دلم برف بازى میخواست صداى زنگ گوشیم منو از بھ رقص قشنگ دونھ

 دنیاى خیاالتم بیرون کشید بدون اینکھ نگاه کنم کیھ جواب دادم
 جانم؟-

.....- 
  من این جانمو از کجام در آوردم نمیدونم تو ھمین فکرا بودم کھ باالخره حرف زدپوووففف

 حرف میزنى یا شماره رو دیدى برا ھمون؟سالم شما ھمیشھ با مخاطبات اینجورى -
 پسره پررو!ھمینم مونده بود پیش این سوتى بدم!اوستا

 گیریم شمارتو دیدم کھ چى بشھ؟عشقم کشیده با مزاحمام خوش برخورد کنم مشکل دارى؟؟-
 ...آره-
خب بھ من مربوط نیس ناسالمتى خودت روانشناسى حل کن مشکلتو نھ اگھ نمیتونى یھ روانشناس -

 معرفى کنم
 نفس بگیر مث این کھ اون زبونت نیاز بھ قیچى داره زیادى دراز شده ھان؟-
 !نگو این حرفارو!واى واى واى چھل ستون لرزید بمونھ چھار ستون بدن من-
 چرت پرتات تموم شد؟-
 بنده باید بپرسم یاوه گویى ھاى شما تموم شد یا نھ؟-
 !دیگھ از توانم خارجھ-
 چى؟-
 درمانت-
  بینیم سیرابىبیشین-
 میدونستى بى تربیتى-
 ارواح عمت؟؟؟؟-
 عمھ ندارم-
 ارواح عمھ نداشتت؟-
 پوووفففف تمومش کن-
 باشھ-
 بدون دیوونھ بازى حاضر باشین میریم لواسون-

 قرارمون کجا؟- کھ پایھ منم
 دم در خونتون-
 باشھ -
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  زود قطع کردم بدون خدافظى کھ فورى اس اومدو
  درمان ندارىبخواى نخواى بى ادبى-

  بابا رفتم سمت اتاقمگمشو
 مینا سمانھ پاشین اوستا زنگید گف آماده شین بریم ویالى لواسون-

 چى؟-سمانھ
 پوووفففف تعجب داره؟ویالى لواسون-

  حاضر با یھ ساک اومد بیرون چشامون شد نلبکىمینا
 تعجب داره؟؟؟؟امیر قبل شما بھم خبر داد-مینا

 جاى شھریارم خالى-سمانھ
  در آوردم پرت کردم سمتشمپاییمود
 کوفت بى حیا گمشین منم برم حاضر شم-

  دوشون زدن زیر خنده کھ اون یکى لنگھ دمپاییمم پرت کردم سمتشونھر
 ھوى وحشى نشو-مینا

 !ھوى بھ عمھ سمانھ!استغفرهللا آخھ فحش بدم بھ عمت کھ میرسھ بھ ننھ من-
 اى بابا بھ عمھ بدبخت من چى کار دارى-سمانھ

کوفت میذارین برم حاضر شم االن اینا برسن بخوایم حاضر شیم ھف تا شیکم زاییدن مخصوصا این -
 اوستا فک کنم ده بیس تا شکم بزاد

 دوشون ریسھ رفتھ بودن از خنده خودمم ھمونطور کھ میخندیدم رفتم تو اتاقم یھ بافت قھوه اى تا روى ھر
چنتا ساق کاموایى از زیرش پوشیدم یخ نزنم یھ شال سھ زانوم با ساپورت قھوه اى تنم کردم بماند کھ 

 گیتارمو گذاشتم تو وگوش بافت قھوه اى انداختم رو سرم چنتا وسایل الزم گذاشتم تو ساکم ویولن 
کاورشون برشون داشتم پالتوى مشکیمو پوشیدم زیپشو باز گذاشتم رفتم بیرون ھمشون حاضر بودن دیگھ 

 تعریف کنم خودتون دوتا دخمل شیک تصور کنین حوصلھ ندارم تیپ اون دوتارو 
 امیر تک زد بپرین پایین-مینا

  ھاى ساق بلندمونو برداشتیم و ھممون پریدیم پایین داشتن میرفتن کھ گفتمبوت
 اى دخترا انتظار ندارین کھ با ماشین پسرا بریم بپرین در پارکینگو باز کنین-

 ریموت دم دستتھ-سمانھ
 !اوا راس میگى ھا-

 خوشملمو روشن کردم درو زدم رفتم در داشت آروم آروم باز میشد ھمھ جا سفید شده بود شینما
ھمونطور کھ در باز میشد قامت خوشگل اوستام نمایان میشد اوه اوه اوه دارم ھذیون میگم یا ابیرفض این 

 کنترل ترعچرا میر غضب شده؟بکش کنار ماشینمو بیارم بیرون پامو گذاشتم رو گاز بترسونمش با س
شده اى سمتش پاوارت برداشتم ولى از رو نرفت ھمونجور وایساد منم ترمز زدم دستشو گذاشت رو 

 کاپوت ماشینم با خشم گفت
 ماشینتو ببر تو -

  دادم پایینشیشمو
 جانممم؟؟؟؟-
 گفتم ماشینتو ببر تو-
 چرا اونوخ؟-
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 ماشین دوتاس ماشین منو امیر نیازى نى-
 ر میتونم پارکینگمو اجاره بدم بھتخب شما ماشین لگنتو بزا-

 با من لجبازى نکن گفتم ببر تو ماشینتو -  برد باالصداشو
 پررو عصبانى از ماشین پیاده شدم توجھ نکردم ماشین خوشگلمھ با ضرب درشو کوبیدم کھ خودم پسره

 گفتم االن درش شکست رفتم سمتش از اونجایى کھ آدم شرى بودم توجھى نکردم داد کشیدم
 کردى کى ھستى کھ دارى دستور میدى ھان؟فک -
تو این برف با اون وضع رانندگیت نمیذارم ماشین بردارى جونتومگھ از سر راه آوردى جون خودت -

 !پیشکش سھ نفرم بھ کشتن میدى
 بھ تو ربطى نداره بردار سھ نفرو بچپون تو ماشینت من ھرجور عشقم بکشھ رانندگى میکنم-

 بحث مارو تماشا میکردن با این حرفم اوستا خواست سمتم حملھ کنھ کھ  عین چى داشتن جر وھمشون
 امیر گرفتتش

 تو غلط کردى -
 غلطو عمت کرده گمشو اونطرف میخوام ماشینمو بیارم بیرون -
 د بچھ زبون نفھم حالیت نى؟میخواى بزنى خودتو ناقص بکنى؟ھان؟-

 آره تو چرا جوش میزنى ھان؟- من سمتش یورش بردم اینبار
 !آروشا- شھریار

  چشمم بھ شھریار افتاد البتھ سمانھ ھمش نگران دعواى ما بود و حواسش نبودتازه
 چیھ؟-

 کوتاه بیا- شھریار
اومدین زور بازوتونو بھ رخ من بکشین؟نھ داداش االنم  بگو بره کنار من اعصاب ندارم بیشتر داد زدم -

 بگو گم شھ اونطرف
وبید رو پیشونیش چند بار این کارو تکرار کرد منم از فرصت  رفت اونطرف با کف دستش محکم کاوستا

استفاده کردم فورى ماشینمو دادم بیرون کھ با صداش فورى برگشت سمتم اومد سمت ماشین عینک 
 آفتابیمو گذاشتم رو چشام شیشمو دادم پایین

 ھرکى میخواد با من بیاد یاال-
 اھرم کوتاه بیاآروش کوتاه بیا خو- اومد خم شد از تو پنجرهشھریار

خود نکن لطفا ببین کسى میاد بیاد نمیادم من باى-  شھریار جان اصرار ب
 و مینا و ریما اومدن سمت ماشین من اول ریما و سمانھ نشست عقب بعدش مینا نشست جلو اوستا سمانھ
وت خدا شاھده ببینم دارى بچھ بازى در میارى کورس میذارى جونمو میدارم کف دستم میپیچم جل- گفت

 برامم مھم نیس اینجا چن نفرو بھ کشتن میدم گرفتى؟
 چرا از لحن و تحکم حرفش عین چى ترسیده بودم ولى بھ روم نیاوردم خیره شدم بھ جلوم یھ دروغ

 نیشخند زدم بیچاره حق داشت رانندگیم خرکى بود 
 خورده فرمایشات-

  وایسادراست
 امیر ماشینتو ببر پارکینگ با ماشین من میریم -
 دید اوستا اعصاب نداره فورى برد تو پارکینگ و سوار پورشھ خوشگل اوستا شدن با یھ تیکاف میرما

 طبق معمول حرکت کردم و آھنگ توپ تى ام بکسو پلى کردم
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 آروش ارواح عمت سرعتتو کم کن من این اوستارو میشناسم بزنھ بھ سرش ھیچى حالیش نمیشھ - ریما
 باشھ بابا-

زدیم تو جاده دخترا شروع کردن بھ رقصیدن ھى ھى سبقت میگرفتیم ھوا برفى  نسبت کم کردم سرعتمو
بود و خطرناک ولى من گوشم بدھکار اخماى اوستا نبود و گاھا منم میرقصیدم اونام تو ماشین اوستا 

 بزرگ بود و الشمسخره بازى در میاوردن کلى خندیدیم خدارو شکر               سالمت رسیدیم ویال وی
میخوام من برف بازى و السا :محشر پر از برف بود یاد آھنگ انیمیشن فروزن افتادم کھ آنا میخوندباغش 

نمیرفت ھمونطور کھ آھنگ انگلیسیشو زیر لب زمزمھ میکردم ساکمو برداشتم برگشتم برم کھ خوردم بھ 
 یھ چیز سفت سرمو بلند کردم دیدم اوستاس 

 سازات یادت نره بچھ تخس-
 عمتھ کھ رفت گیتار خودشو برداشت منم ویولن و گیتارمو برداشتم رفتم برف ھنوز  بگم تخسخواستم

میبارید رفتیم تو شھریار و سمانھ مشغول روشن کردن شومینھ بودن و ریز ریز باھم حرف میزدن 
شھریار پسر خوبى بود بھ ھم میومدن نیما یھ طرف پاشو انداختھ بود رو پاش با گوشیش مشغول بود 

 نشست پیش گیتارشو در آورد مشغول حرف زدن شدن رفتم باال یھ اتاق بود کھ صداى خنده اوستا رفت
ھاى مینا و ریما میومد درو باز کردم رفتم تو و حاضر شدیم با ھمون بافتى کھ تنم بود داشتم میرفتم پایین 

ازه اومده بود  امیر کھ تایینکھ مینا صدام زد بساطمو پرت کرد طرفم خودشم گیتارشو برداشت رفتیم پ
 دستش سیخ و گوشت بود پس کباب داشتیم بیچاره رفتھ بود خرید 

 !بھ بھ مث اینکھ امشب کنسرت زنده داریم-نیما
 بلھ پس چى فکر کردى؟- من

ھواى کنسرت زنده نکنین شھریار داداش پاشو بریم اینارو کباب کنیم نیما اوستا یھ تکونى بھ -امیر
 خودتون بدین

و پختن مام سفره رو حاضر کردیم نشستیم خوردیم بعد شام طبق معمول گفتن بزنین و  رفتن کبابارپاشدن
اول از ھمھ من ویولن آھنگ میم مثل مادرو زدم بعدش گیتارى ھا زدن بعدش بازم گفتن من گیتار بزنم 

 منم شروع کردم بھ زدن و خوندن آھنگ 
  ازدواج کردى از مھسا نوىشنیدم
ون صدام لرزش خفیفى داشت آتیش شومینھ و شب و آھنگ فضا رو کامال  دلم گرفتھ بود برا ھمخودم

عاشقونھ کرده بود بعد تموم کردن سرمو بلند کردم چراغارو عمدا خاموش کرده بودیم یھ لحظھ حس 
 ھم یىکردم اوستا طور خاصى داره نگام میکنھ یک آن حس کردم دلم لرزید حسى کھ حتى با نگاھاى لو

 فضا رو نداشتم یھ شبھ اومده بودیم فردا باید برمیگشتیم پاشدم دوییدم سمت اتاق بھم دست نمیداد تحمل
 درو پشتم بستم و سعى کردم خوابم ببره

*** 
 چشامو باز کردم ھمھ خواب بودن رفتم سر و صدا کردم بیدار شدن ھمشون بدون استثنا و دوییدم صبح

 سرمو بلند کردم برگشتم طرفش ببینم چى تو باغ و شروع کردیم بھ برف بازى یک آن اوستا صدام زد
 نامرد یھ ىمیگھ کھ صورتم یخ زد و صداى خنده چند نفر بھ گوشم رسید حس کردم سرم گیج میره اوستا
 گلولھ گنده پرت کرده بود سمتم آروم آروم خنده ھاشون کمتر شد و فریاد نگران اوستارو شنیدم

 آروشا.....آروشا-
دستى پشت گردنم حلقھ شد و منو کشید طرف خودش بعد دستى باالى لبم  نشستم زمین و حس کردم آروم

 کشیده شد آروم چشامو باز کردم و اوستارو باال سرم دیدم با چھره اى پر اضطراب 
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 چیکارش کردى؟- جیغ زدسمانھ
داره از دماغش خون میاد چشامو کامل باز کردم ھمشونو پس زدم و دوییدم صداى اوستا رو ....دا-مینا
شنیدم کھ مدام صدام میزد ولى من میدوییدم رسیدم بھ یھ درخت تکیھ دادم بھش و نشستم رو برفا خون می

 جایى رو نمیشناختم باغ برفادماغم ھنوز بند نیومده بود دستام و لباسام خونى بود بى جون افتاده بودم رو 
وم بیشتر بھ خودم پیچیدمش ھوا خیلى بزرگ بود گوشیمو در آوردم آنتن نمیداد لعنتى گذاشتم تو جیب پالت

خیلى سرد بود داشتم یخ میزدم یھ ساعتى گذشتھ بود کھ چشام سنگین میشد سعى میکردم خوابم نبره ولى 
سخت بود مطمئن بودم اگھ بخوابم یخ میزنم ولى دست خودم نبود ھمونجورى کھ چشام سنگین میشد 

 صداى اوستا رو شنیدم
 یى؟آروشاااااا کجا......آروشااااا-

 کردم صدایى در بیارم اعالم وجود کنم ولى بى فایده بود گلوم میسوخت با اینکھ تار میدیدم ولى سعى
 دیدمش کھ دویید سمتم داد زد

 سعى کن نخوابى سعى کن دختر.....دیوونھ....آروشا-
  در آورد انداخت دور شونم منو گرفت بغلش سعى میکرد گرمم کنھ ولى ھمچنان غر میزدپالتوشو

 ......ختره دیوونھ رنگ بھ رو ندارى مینا وقتى گفت کم خونى دارى میخواستم بمیرم د-
  داشت سنگین میشد کھ صداى دادش منو از جا پروندچشام

 نخواب آروشا نخواب آروشا جون ھرکى دوسش دارى نخواب آروشا بھ خاطر من -
 دا غلط کردم داشت یخ میزد میشد از قیافش فھمید دیگھ داشت گریم میگرفت خخودش

 وستا....ا.....اوستا...ا-
 آروشا فقط نخواب باشھ؟-
 اوستا-
 جانم-

  چھ مھربون شده البد دارم میمیرم ھھ
 یخ میزنى....دارى.....خودت-
 نھ من سردم نیست دختر فک کردى این عضلھ ھا برا چیھ؟-

چشمم اومد و ھیچى  داشت میگفت چونش میلرزید چشامو گذاستم رو ھم و یھ قطره اشک از گوشھ الکى
 .....نفھمیدم ھیچى

*** 
 بدى رو تو گلوم حس کردم چشامو آروم باز کردم چند بار باز و بستھ کردم تونستم چھره سمانھ و سوزش

مینا رو باال سرم تشخیص بدم ھردوشون چشا و بینیشون قرمز شده بود معلوم بود گریھ کردن خواستم 
 ز گلوم نیومدحرف بزنم لبامو تکون دادم ولى صدایى ا

 آى دختر رفتین چى کار کردین جنازه ھر دوتون اومده خونھ-مینا
  پاشد رفت با قیافھ اى شبیھ عالمت سؤال بھ سمانھ نگاه کردمو
ھممون نگرانت بودیم مینا گفت کم خونى دارى این اوستا قاطى کرد پالتوشو برداشت زد بیرون دو -

یداد بعدش اوستا با صورتى مث گچ سفید اومد درو کھ ساعتى خبرى نشد گچشى ھیچکودومتون آنتن نم
 بازکردیم تورو بغلش دیدیم خودش وضعیتش 

 خوب نبود ولى دادى کشید کھ ھممون خودمونو جمع و جور کردیم یھ جا برات آماده کردیم گذاشت اصال
اد کھ اونجا خودش تلو تلو خوران رفت پایین طورى کھ سھ تا پلھ آخرو سرش گیج رفت داشت میوفت
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شھریار گرفتتش خدارو شکر نیما پزشکى خونده یھ چیزایى حالیشھ اومد یھ کارایى کرد تبت اومد پایین 
 .....البتھ بیست و چھار ساعتھ خوابى اون بدبختم

  در نذاشت حرفشو ادامھ بده در باز شد و چھره نگران اوستا تو چھارچوب در نمایان شد اومد توصداى
 خوبى؟-
 آره-

تو کھ منو نصف جون کردى دختر مگھ نگفتم نخواب چرا خوابیدى نگفتى یخ -ایساد باال سرم  تو واومد
 میزنى؟
 جوابم بود یھ نفس عمیق کشید رفت بیرون چون حال من خوب نبود یھ شب ھم موندیم صبحش سکوت

شین ما و حرکت کردیم البتھ من و اوستا کھ دمقى براى ماشین روندن نداشتیم براى ھمون شھریار اومد ما
 ......نیمام ماشین اوستا رو روند

***** 
 عید بود خریدامونو از تھران کرده بودیم اوستا رفتھ بود پاریس نمیدونم چرا ولى دلم بدجور نزدیک

 میگرفت ھواشو میکرد دلم سراغشو میگرفت 
 د عاشق شدى بدبخ-
 م بسھوجدان جان تو یکى خفھ چى چى رو عاشق یھ بار عاشق شدم برا ھفت پشت-
 خوددانى این یکى فرق داره-
 وجدان دست بردار اصال گیریم من عاشق عشق یھ طرفھ بھ چھ دردى میخوره-
 از کجا میدونى یک طرفس-
 وجدان گورتو گم میکنى یا دمپایى پرت کنم سمتت؟-
 باشھ بابا باى-

  خفھ شد ولى من بازم رفتھ بودم رو دنده تخس بازى و لجبازى و یھ دندگى وجدانم
 آروشا ھفتھ بعد باید بریم-مینا

 چیزه....امممم....باشھ-
 چى؟-
 کى برمیگردیم ....میگم-
 بعد سیزده بھ در-
 باشھ-

 بپرسم اوستا کى میاد چون دیگھ خیلى تابلو میشد عیدو چھار نفرى با ماشیناى خودمون نمیتونستم
صداى سمانھ منو از جا برمیگشتیم چرت بود ولى خب کاریش نمیشد کرد ھمونجور تو فکر بودم کھ 

 پروند
 آروشااااااا مینااااااا-

 چھ مرگتھ؟- بیرون و من و مینا ھمزمان گفتیمدوییدم
 شھریار با خونواده مبارک دارن میان امیر و ریمام قراره بیان تبریز یعنى تنھا نیستیم-
 وا چرا؟-
 داشت سرخ و سفید میشد .....چیزه.....امممم-

 د بگو نصف جونم کردى-مینا
 !خواستگارى.....بیان......آخھ قراره- ھمونطور کھ با ناخناش بازى میکرد گفسمانھ
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 چیییییییى؟؟؟؟؟جیغم رفت ھوا -
 راس میگى؟؟؟؟-مینا

 با اجازه بزرگترا بعلھ-سمانھ
 حیا کن دختر خجالت بکش حاال کى میان؟- معمول دمپاییمو پرت کردم سمتش طبق

 یمنمیدونم خب گفت میرسیم باھاتون میا-
 .... داشتیم یکى یکى از ھم جدا میشدیم و این باعث میشد من یواش یواش احساس تنھایى بکنم خالصھ
***** 

 آروش بدو منتظرن بدو-سمانھ
 باشھ بابا باشھ-

 من آمادم-مینا
 سمون خوشگل کرده بودیم سھ تا ماشین داشتیم سمانھ با فرار زردش قرار بود نگار و ریما رو داشتھ ھر

ا ھم مامان باباى شھریار و امیر و قرار شد مینا ماشینشو نیاره براى ھمون مینا و امیر با ماشین باشھ نیم
  آوردنمن اومدن توى طول راه مشغول حرف زدن بودیم کھ مینا حرف دلمو بھ زبو

 راستى از این اوستا چھ خبر؟-مینا
 اوستا رفتھ پاریس-امیر
 آره میدونم ولى چرا؟-مینا
 !واستھ چن ماه با آبستا و آسا باشھمث اینکھ خ-امیر
شایدم نامزدش واااى پس چرا خودم نفھمیدم تحویل بگیر وجدان جان مینا بازم !البد دوست دخترشھ!آسا

 حرف دلمو بھ زبون آورد
 اونا کین؟-مینا
اوستا فرزند بزرگ خونوادشونھ آبستا برادر کوچیکشھ کھ دو سال اختالف سنى دارن یعنى اوستا -امیر

 و شیش سالشھ آبستا بیست و چھار آسا ھم کھ خواھر تھ تغارى و کوچیکشونھ کھ ھیجده سالشھ بیست
  خونشوناووووففففف خدارو شکر خواھرشھ عجب اسمایى ھم دارن واال ماشاال موزه ایران باستانھ 

 خواستھ یھ مدتى باھم باشن -امیر
 ماشاال -مینا
حواسش بھ آسا ھست آبستا و آسا ھر مشکلى داشتھ باشن آره اوستا عاشق خواھر و برادرشھ ھمیشھ -امیر

 با اوستا در میون میذارن براى ھمون آسا ھیچ وقت جاى خالى خواھرو تو زندگیش حس نمیکنھ
 غیر ممکنھ-  ھوا چیزى کھ تو ذھنم بودو آوردم سر زبونمبى

 چى؟-امیر
 اینکھ یھ دختر جاى خالى خواھرو تو زندگیش حس نکنھ.....امممم-

بى رو در بایسى ھرکى اوستارو بھ عنوان برادر پدر یا ھمسر داشتھ باشھ یھ ھمچین جاھاى خالى -امیر
 رو خیلى کمتر حس میکنھ 

  نیشخند زدم کھ از چشماى تیز امیر دور نموندیھ
آروشا من رفیقمو میشناسم ما دوستاى چندسالھ ایم اوستا ھرچقدرم کھ لجباز و یھ دنده باشھ چندین -

بون و خوش قلبھ وقتى یکى رو دوست داشتھ باشھ و یھ حرفى رو از سر دوست داشتن بگھ برابرش مھر
 اون بود براخوشش نمیاد نھ بیاره و واقعا عصبانى میشھ اگھ اون روز نمیخواست خودت ماشین بیارى 

ى رو کھ نگرانتھ برا اون بود کھ چن بار رانندگیتو دیده بود و میدونست تو برف خطرناکھ آروشا یھ چیز
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تو عالم برادرى میگم اوستا وقتى کسى رو دوست داشتھ باشھ باھاش سرسنگین میشھ ازش دورى میکنھ 
 اطمینان حاصل کنھ اوستا دتا ببینھ دلش براش بى تابى میکنھ ببینھ عشقش دروغیھ بچگونس میخوا

 مغروره اعتراف بھ عشقش طول میکشھ تا حدى کھ ناخواستھ طرف مقابلشو آزار میده
 ماشاال چندبار عاشق شده؟چند بارشو شما پیشش بودى؟- نیشخند زدممباز

مسخره نکن آروشا خالصھ میکنم اگھ احساسى نسبت بھش تو دلت دارى سرکوبش نکن بھ جرأت -
میتونم بگم اوستا عاشقتھ اونروز کھ زد خون دماغ شدى دل تو دلش نبود وقتى اومد نجاتت داد برت 

ورو برد گذاشت رو تختت وقتى برگشت تو پلھ ھاى آخر سرگیجھ باعث گردوند با اون وضعیتش اول ت
االنم اگھ رفتھ دلیلش اطمینان خاطر از ! زمین بخوره اگھ شھریار نمیگرفتش معلوم نبود چى میشددش

 .....عشقشھ
 چى بگم حرفاش بدجور روم تأثیر گذاشتھ بود اگھ اونطور کھ امیر میگفت باشھ اگھ دوسم داش نمیدونستم

اب من چى بود؟نمیدونستم دیگھ تا تبریز من حرفى نزدم رسیدیم تبریز یھ ھتل توپ جور کردیم جو
 خونھ مامان یدمفرستادیمشون اونجا نیما و سمانھ و مینام رفتن خونھ ھاشون من موندمو فکر اوستا رس

 شده بود بھ کھ فکر تازه فھمیدم چقدر دلم براشون تنگ.....  پرید بغلم کرد بعدشم بابا و سیمین و سمیرا و
اوستا پر کشید و رفت جمع خونواده یھ چیز دیگھ بود اون سب در جوار خونواده یھ شب بھ یاد موندنى 

 شد 
**** 

 خالھ خالھ بیدار شوووو خالھ اھھ عین خرس خوابیدى-
 سگ تو روح عمھ نداشتت سپھر بذار بکپم خرسم عمتھ-
 من عمھ ندارم خالھ ارواح عمت بیدار شو-

 سپھر میرى یا پاشم با تیپا پرتت کنم خونھ بابات- ث این کھ دس بردار نیس  منھ
 خالھ من بھ خاطر تو شبو موندم خااالھھھھ-
 خالھ و کوفت محبتت تو حلقم پاشو برو سپھر پاشو-
 خالھ میرم میگما چى بھم گفتى-
 اى وااااى سپھر-
 جانم-

بزنم سمتش کھ سپھر برش داشت اخھ چھ  حالت گریھ بلند شدم گوشیم زنگ خورد خواستم شیرجھ بھ
 سپھر خفت میکنم-فحشى بدم بھ خواھر خودم نرسھ جیغ زدم

 نمیتونى بگیرى -
 سپھر دستم بھت برسھ مردى بده من گوشى رو -

  موھامو با کش بستم دییدم دنبالش زود
 خالھ خوشگلھ جیغ جیغ نکن-

 من؟اممممم من دوس پسرشم.......دمبھ جا نیاور......سالم.....الو- جواب داد بچھ پرروبعدشم
 سپھر خفت میکنم جیغ زدم یورش بردم سمتش بچھ پررو-
 اه خالھ لوم دادى بگیر گوشیتو....شما منو از کجا میشناسى؟.....اسمم سپھره؟نھ بابا....من-

 خالھ غلط کردم- رو گرفتم از دستش بعدشم ھمچین یواش گوششو گرفتم کھ دادش رف ھواگوشى
 بچھ پررو بار آخرت باشھ دست بھ گوشى من میزنى -وخت ولش کردم براش سدلم

 چشم-
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 الو-
.....- 

 الو؟ نگو سمانھ از پشت خط ریسھ رفتھ-
 !!!!واااى آروشا این سپھر چقدر شیرینھ-
 کوفت-
 ممنونم از استقبالت-
 خواھش عرضتون؟-
 آھا میگم تو امشب نمیاى؟-
 کجا؟-
 خونھ ما-
 براى چى؟-
 استگارى دیگھاه کوفت براى خو-
 نھ بابا میخواى الک دولک پاشم بیام بیخى موفق باشى -
 آروش-
 ھوم-
 میگم من جوابم منفیھ-

 چییییى؟؟؟- زدمجیغ
 منفى-
 براى چى؟-
 خب میدونى من میخوام پزشک شم بعدش-
 خب اونم منتظرت وامیسھ؟-
 بخواد میایستھ-
 م خانوم دکتر بیخى بابا تو مثبتو بده بگو نامزد تا اونموقع کھ من بش-
 نمیدونم واال-
 بیخود مگھ تو دوسش ندارى-
 چرا دارم-
 باشھ پس زر اضافى موقوف االنم برو یھ تیپ خوشگل بزن کھ شھریار جونت قراره بیاد-
 گمشو بابا کو تا شب-
 اجازه میدى؟-
 چى رو؟-
 گمشم-
 آره آره شرت کم باى-
 درد و باى-

ھ نى تا عصر با سپھر خوش گذروندیم بعدشم مامان اینا  رو قطع کردم بعدش فھمیدم ھیشکى خونگوشى
اومدن خوشحال بودم کھ این مدت پیششونم خالصھ میخواستم کلى خوش بگذرونم شب کھ رفتم بخوابم 

 شماره سمانھ رو گرفتم کھ صداى محزونش پیچید 
 الو-
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 الو سالم سمان گلى-
 سالم-
 چیزى شده؟-
 نھ بابا-
 بگو چى شدهیعنى وى نھ بابا؟بدون دروغ -
اه ھیچى بابا اومدن بعدش گفتن کھ میخوان تو خارج از ایران زندگى کنیم بابا گفت نھ و من نمیتونم -

دخترمو بفرستم و این حرفا باباش مرد خوبى بود ولى مامانش بعد یکن بحث بدون ھماھنگى بلند شد و 
 نھ انگار انگار ابرو اومد گفت خب مث اینکھ قسمت نیس این وصلت سر بگیره و شھریار ھرچى چشم و

بقیھ رو بھ زور بلند کرد رفتن کھ شھریار برگشت یھ عالمھ عذرخواھى از بابا و این حرفا آخرشم رفتم 
منم پا برھنھ رفتم تو حرفش و گفتم ....بھ بھونھ بدرقھ کھ آروم گف سمانھ حلش میکنم نگران نباش فقط

 مھر تأیید زد بھ جواب منفیم بعدشم ونن حرف مادرتمھم نیس از اول یکم رو جوابم شک داشتم ولى اال
پشت کردم بھش برگشتم خونھ این سامان یھ عالمھ ناراحت شد کھ زنھ خیلى بى شعور بود و این حرفا 
ولى خب شھریار بعد اون حرفم سرجاش خشکش زد البد انتظار داشت منم بابارو راضى کنم درستھ اگھ 

 بخوام میتونم ولى نھ
 !سمانھ-
 بلھ-
 !چى میگى شھریار دوستت داره-
خب بھ درک کسى کھ منو دوست داشتھ باشھ اقال اونجا یکى میزد تو پر ننش کھ ھى بین حرفاش نگھ -

 ببین مارو برا چى کشونده اینجا
 پوووفففف نمیدونم عزیزم باالخره خودتو ناراحت نکن اوکى؟-
 باشھ-
 کارى ندارى؟-
 نھ باى-
 باى-

 بشھ مادر این شھریار واال راس میگم خالصھ صبح باید آمارشونو از مینا  اینطور چھ مادرشوورىکھ
 میگرفتم 

*** 
 برداشتم وقت برگشت بود قرار شد من فقط ماشینمو بردارم البتھ با اصراراى فراوان ولى خب ساکمو

ینجا نیما گفت اون با ماشین خودش میاد امیر و ریما مامان باباشونو فرستاده بودن و خودشون ھنوز ا
بودن یعنى تا امروز البتھ امروز درست سیزدھم بود کھ ما راه میافتادیم دیگھ نشد سیزده بھ درو بمونیم 
بعد خدافظى راه افتادیم مینا و سمانھ تو ماشین من ریما و امیر تو ماشین نیما مثل اینکھ شھریار بعد 

 با سمانھ مزدوج نشھ تو تھران جریان خواستگارى یھ دعواى مفصل راه انداختھ و گفتھ تا موقعى کھ
 امیر اینا بود سمانھ یکم ناراحت بود خونھپالسھ ولى خب مامانش و نگار و باباش برگشتن و شھریار 

ولى بھ مرور زمان دیگھ بروز نمیداد تو راه کلى گفتیم خندیدیم وقتى رسیدیم عصر بود وسایل ھارو 
وابم برد ولى زیاد طول نکشید کھ زنگ کذایى گوشیم برداشتیم بردیم خونھ مث مرده افتادم رو تختم و خ

 رید تو خوابم 
 الو.....شیطونھ میگھ بزن گوشى و پشت خطى رو خوردش کن-
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 الو سالم خوبى-
 وااااى امیر تو روحت-
 ممنونم از استقبالت-
 زدى خوابمو قشنگ قھوه اى کردى بعد توقع استقبال ھم دارى؟-
 اوه معذرت میخوام خواب بودى-
  اجازه بزرگترا بعلھ حاال بیخیال کارت؟با-
 میگم پس فردا چندى از بچھ ھا قراره بیان خونمون مینا جواب نداد گفتم بھ تو بگم -
 خب-
 خب بھ جمالت شمام دعوتین-
 اى خدااااااا-
تى لباس مجلسى بپوشین تولده-  بازم ببخشید بیدارت کردم را
 ى مجلسى انگار ھمیشھ با لباس بنایى میایم باىنھ بابا این چھ حرفیھ بیخیال اوک ھمچین میگ-
 نھ بابا باى-

 گیرى کردیما نرسیده دور ھمى اینا شروع شد اى تو روحتون آخھ یکى نى بگھ شماھا اومدین عجب
 درس بخونین یا اینجا برا من دورھمى بزارین آخھ من چھ فحشى بدم ھااان؟؟؟

 کى بود-سمانھ
 امیر-

 چى میگف؟-مینا
 ورھمى ھاشون شروع شده پس فردا دعوتیم خودشم میگھ تولدهطبق معمول د-

 اى وللللل-  و سمانھ ھمزمان گفتنمینا
 وایسا ببینم چى چى رو ایول جریان چیھ؟-

 ھیچى دورھمى مام کھ پایھ-سمانھ
 شمام یھ پایت مث اینکھ ترک برداشتھ ھاااا-مینا

 ...بى شعورنھ بابا شما برین منم باید بیام چاره اى ندارم این امیر -
 نشنیدم چى گفتى بھ امیر؟-مینا

 جاااانم؟ھیچى تو راحت باش-
 خوبھ فکر کردم یھ چیزایى شنیدم برا ھمون-مینا

 نھ گفتم کھ راحت باش خوددرگیرى بود حل شد-
 آقا من دارم میرم بخوابم مردم از خستگى-سمانھ

 آى نگو منم باى شبخوش-
 بھ ھمچنین بریم الال-مینا

و اتاقمون کپھ مرگمونو گذاشتیم تو خواب خوش سیر کردیم البتھ تو خواب ھمش میدیم  رفتیم تھرکدوم
رفتم خرید لباس بخرم برا دورھمى یا ھمون تولد الھى عمت چالغ شھ قاب تولد االن مگھ وقت بھ دنیا 

 اھھھھ....میکنىاومدنھ؟چھ حرفیھ میزنم مگھ دست خودش بود؟نھ خب نبود ولى تو چرا دارى منو ضایع 
 بازم خوددرگیرى بابا بیخیال بزارین بکپم اه

**** 
 بچھ ھا بھ نظرتون من چى بپوشم؟-
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 لباس و ھردوشون خندیدن-مینا
 استغفرهللا دھنمو دارین باز میکنین خوب شد گفتى من میخواستم لخت برم.....ارواح عمم؟فک کردم-

 جدى؟پس جدا خوب شد گفتم-مینا
 بى شوخى من چى بپوشم-

 ى پرو کن چند دست لباسو ما از بینشون انتخاب کنیمیکى یک-سمانھ
 باشھ-

 سمت کمدم یھ پیرھن آستین بلند سرمھ اى کھ آستیناش با دامنش چین داشت و بدنش یکم گشاد بود رفتم
برداشتم اون یکى انتخابم یخ پیرھن یشمى با آستیناى سھ ربع و ساده بود یھ پیرھن صورتى آستین سھ 

 دوتاى اولى آنچنان دممنش رفتھ رفتھ تا روى زانو تنگ شده بود رفتم از آخر پوشیربع ھم برداشتم کھ دا
مورد پسند واقع نشد ولى پیرھن سرمھ اى رو خیلى خوششون اومد پیرھن سرمھ اى تا باالى زانوم بود با 

رژ  و کفشاى ورنى پاشنھ ده سانت و کیف ستش تنم کردم رفتم جلوى آینھ یھ کرم و ییھ ساپورت سرمھ ا
 خودشون خوش حالتن ولى خب نیاز بھ ھقرمز زدم موھامو باز کردم یکم نم داشت شونھ کردم درست

بابلس داشت مینا با حوصلھ موھامو فر کرد موھام تا روى کمرم میرسید براى ھمون خیلى خوشگل شد 
اى ھممون چپیدیم تو کم کم باید میرفتیم ھممون آماده بودیم بارانى سفیدمو تنم کردم با یھ شال سفید سرمھ 

 ماشین رفتیم خونھ امیر اینا
 ااااا اینا کھ چراغاشون خاموشھ-

 نکنھ بالیى سرشون اومده باشھ-مینا
 واااى بدبخ شدیم زود باشین بریم-سمانھ

 نفوس بد نزنین-
 آروشا مردم از نگرانى پیاده شو بریم ببینیم چھ مرگشون شده زود باش-مینا

 باشھ باشھ-
کردم دوییدیم سمت در و در کمال تعجب در باز بود واقعا ترسیدم سوار آسانسور شدیم  ماشینو قفل در

رفتیم کھ دیدیم در ورودى ھم بازه و داخل خونھ تاریکھ پاورچین پاورچین رفتیم سمت در منو انداختھ 
ذ  صداى بوم کاغوبودن جلو خودشون دنبالم میومدن درو باز کردم رفتم تو یھ لحظھ چراغا روشن شد 

 رنگى ھا ریخت رو سرم
 .....تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک ھپى بیرت دى تو یو-
  دھن باز ھمونجورى موندم زیرلب گفتمبا
 پونوزدھم؟؟؟.....امروز-

آره صداى خودش بود بى اختیار ھمونطور کھ پشتم بھ ..... سکوت کردن و بعدش صداى گیتار و بعدھمھ
د یھ قطره اشک از گوشھ چشمم اومد پایین و برگشتم سمتش نمیدونم اشکم براى شوق صاحب این صدا بو

 نیما شھریار ربود یا چیز دیگھ ھمونطور خیره شدم با پشت دستم اشکمو پس زدم چشم چرخوندم ریما امی
وى یھ سمانھ کنار من زل زده بود بھ شھریار اونم نھ با لبخند با اخم میدادى لت و پارش میکرد اوستام ر

صندلى نشستھ بود گیتار میزد تموم کھ شد ھممون براش دست زدیم بعدش ریما مارو برد لباسامونو در 
بیاریم لباسامونو در آوردیم بعد مراتب کردن موھامون اومدیم سمانھ و مینا نشستن من وایسادم رفتم یھ 

 جایى کھ تو دید ھمھ باشھ و شروع کردم بھ حرف زدن
نتا دوست خوب نمیتونھ مثل ھیچ چیز دیگھ اى شادت کنھ دوستاى خوبى کھ تموم گاھى وقتا داشتن چ-

لحظھ ھاى بد و خوب زندگیم باھاشون بودم فقط اینو میگم خیلى خیلى دوستون دارم با ارزش ترین ھدیھ 
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 بلندم کردین رفتیندنیایین اصال ھم این اننظارو نداشتم کھ تولد بگیرین ھمین کھ تو سختى ھا دستمو گ
 .....ممنونم از تک تکتون

  ھمینا بود تموم کھ شد بچھ ھا تعارف کردن کھ نھ بابا ال و بل و انجام وظیفھ کھ زنگ خورد حرفام
اى واى دوستان یادم رفت یھ دوست جدیدم بھ جمع ما پیوستھ کھ ھمین االن سر رسید البتھ دیروز از -نیما

 تبریز اومده 
د تو نیما بغلش کرد چھرش معلوم نبود بعد اینکھ از ھم جدا شدن  چشم دوختیم بھ در یھ پسر اومھممون

وقتى دیدمش قلبم وایساد بعدش ضربانم رف رو ھزار باورم نمیشد اومد تو اول سمانھ رو دید بعدش منو 
 آدم چرا دانیال باید بشھ مھیھ نیشخند زد یعنى آخر بدبختى دانیال چرا باید اینجا باشھ؟اصن از بین این ھ

 یما نیما شروع کرد بھ معرفىدوست ن
 .....ایشونا دوستاى گل من شھریار و اوستا و امیر اوشون ھا خانوم ھاى جمع ریما و مینا و-نیما

 سمانھ و آروشا؟-دانیال
 شما ھم دیگھ رو میشناسین؟-چى؟برگشت سمت ماھا کھ رنگ بھ رو نداشتیم و گفت-نیما

چون بھ ما گفتھ بودن پاریس !کھ البتھ سورپرایز شدممگھ میشھ نشناسم؟ !دختر عمھ و دوستشون-دانیال
 .....تشریف دارن و حاال

 آقاى دانیال آقا ما نیازى نمیبینیم بھ شما توضیح بدیم - داشت چرت میگفدیگھ
 زد تو پھلوم متنفر بودم ازش پسره اکیبیرى دانیال پسر دایى سمانھ بود و از قضا چندبارى ھم منو سمانھ

دت بھ سمانھ پیشنھاد میده و سمانھ رد میکنھ چون غرورش خدشھ دار میشھ میگھ دیده بود بعد یھ م
ننمیذاره سمانھ با کس دیگھ اى ازدواج بکنھ وقتى رفتیم پاریس دیگھ گفتیم ھمھ چى حلھ براى ھمون بعد 
ا برگشتمون سمانھ حرفى بھ فامیالشون نگفت کھ برگشتھ فقط خونوادش میدونستن کھ االن گند زده شد مین

بچھ ھا ناسالمتى تولده ھا بیخیال -کھ اینارو میدونست و نمیخواست جشنمون بھ ھم بخوره فورى گفت
 ...بیاین بشینین ریما ببخشید کیک

 بزار بیارم اوستا سفارش داده- ریما
 رفت تو آشپزخونھ نیمام براى دانیال جا باز کرد بشینھ گل بگیرنت دانیال ایشاال خالصھ سعى کردم و

خانوم باستانى تولدت (رو گذاشتن روش روى کیک شکالتى نوشتھ بود ٢٢نم آوردن شمع عددتوجھى نک
 بشنوه ونجالب بود وقت بریدن کیک اوستا اومد از کنارم رد شھ جورى کھ فقط ا)مبارک آروشاعزیز

 گفتم
 ممنون آقاى باستانى اوستاى عزیز-

چھ ھا آوردن ھدیھ ھاشونو بدن اول  نشست گوشھ لبش و رفت نشست یھ گوشھ بعد بریدن کیک بلبخند
مینا اومد یھ جعبھ کوچیک خوشگل بازش کردم داخلش یھ گردنبند طال سفید کھ یھ قلب داشت و توش 

 بازشحرف التین الف بود واقعا دوسش داشتم ھمونجا بستم گردنم عالى شد سمانھ ھدیشو آورد وقتى 
 کردم مات موندم 

 ىاین؟وااااى تو کھ گفتى اینو نخرید-
 خب بعدش خریدم-

 نقاشى بود کھ وقتى رفتھ بودیم فرانسھ یھ نقاش از من و سمانھ کشیده بود ھرچى بھ سمانھ گفتم من یھ
دوسش دارم بخریم گف نھ فرداشم رفتم گف فروختھ خیلى قشنگ بود بعدش نیما یھ ساعت اسپرت گرفتھ 

گل تنگ کوتاه مشکى کھ یھ دکمھ داشت با بود خیلیم ناز بود بعد نیما ریما آورد ھدیشو کھ یھ مانتو خوش
یھ کمر بعد از ریما امیر آورد ھدیشو امیر یھ دستبند خریده بود شھریار یھ شال ابریشم خوشرنگ بعدشم 
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کھ دانیال انتظار نداشتم ھدیھ اى بگیره ولى خب یھ بستھ داد دستم بى توجھ انداختم رومیز حتى بازش 
 چیھ بازش کھ کردم چشام شد نلبکى یھ دفعھ جیغ نو میز موندم کھ اینکردم اوستا یھ بستھ گنده گذاشت ر

 زدم
 واااااى مرسى -

دختر زشتھ خجالت بکش مگھ بچھ اى این نیما میگف یھ دخترخالھ - خرس گنده یاسمنى ناز اوستا گفتیھ
 داره اتاقس پر خرس رنگارنگھ باورم نمیشد

از خرساى رنگارنگ تو فرانسھ وقت نمیشد واسھ این  خنده اى کردم واقعا خونھ خودمون اتاقم پربود تک
کارا ولى عاشق عروسک بودم و این واقعا سورپرایز بود کال یھ شب بھ یاد موندنى بود برام و نوبت 
رسید بھ رقص دیگھ اھل این نبودم دوست نداشتم برم تو بغل این و اون بیشتر دوست داشتم ھمسرم کسى 

قادات خاص خودمو داشتم براى ھمین من و مینا و سمانھ از اول تا باشھ کھ من تو آغوشش برقصم اعت
آخر نشستیم سرجامون چند بار دانیال اومد سمت سمانھ کھ خوب دیدم شھریار چھ جورى جوش آورد 

 خالصھ بعد کلى تشکر و این حرفا رفتیم خونھ کپھ مرگمونو گذاشتیم
**** 

م ولى دلتنگ بودم میدونستم چى آرومم میکنھ رفتم  گرفتھ بود درستھ دیشب یھ عالمھ خوش گذروندیدلم
صندوقو برداشتم و قاب عکسو در آوردم با دیدنش یھ لبخند تلخ نشست رو لبام و بى اختیار یھ قطره 

 اشک ریحت رو گونم عکسشو بغل کردم بدجور دلتنگش بودم
 !مگھ نگفتى زود برمیگردى چى شدى پس آرشام!آرشامم چرا نمیاى ھاااان-
آرشام داداشم بود )رى چیزا تا این قسمن داستان سکرت مونده کھ میخوام االن اونارو براتون بگمیھ س(

من عالوه بر دوتا خواھر یھ داداش پنج سال بزرگتر از خودم داشتم کھ اسمش آرشام بود آرشام از بچگى 
سالگیش فتنھ اى بھ  یجدهمیگف بعد ھیجده سالگیش میره اونور آب ولى بابا ھمیشھ میپیچوند روز تولد ھ

پا شد کھ آرشام شبونھ از خونھ زد بیرون اونقدر اشک ریختم کھ بغلم کرد گفت برمیگرده ولى نیومد 
میونم با آرشام خیلى خوب بود از وقتى اون رفت من خیلى تغیر کردم ولى خب بھ مرور زکون باز 

اشت گفت من از این بھ بعد پسرى بھ  بردھبرگشتم چند روز بعدش فھمیدیم رفتھ کانادا بابامم نھ گذاشت ن
اسم آرشام ندارم و تو کل فامیل گف کسى حق نداره اسمشو بیاره ھمھ عکساشو سوزوند و من این یھ 
دونھ عکسو دزدکى نگھداشتم ھرموقع دلتنگش میشدم باھاش حرف کیزدم آخرین عکسمون بود باھم 

د و ھنوز چند روز بھ تولدش مونده بود  بولمروى تاب نشستھ بودیم تو حیاط اونموقع من سیزده سا
ھردومون میخندیدیم اشکامو با ھق ھق ریختم تحملش سخت بود بعد یکم گریھ کردن بلند شدم اشکامو 
پاک کردم عکسو گذاشتم تو ھمون صندوقچھ و پنھونش کردم بازم رفتم سراغ ویولنم درستھ بى ھدف بود 

ود بعد ویولن رفتم سراغ دفتر خاطراتم دفترى کھ تو تموم  بستھولى زدم برا خودم برا دلم کھ اینقدر شک
این مدت از ھمون سیزده سالگیم خاطراتمو نوشتھ بودم خاطرات امروزمو ھم نوشتم گذاشتم پیش ھمون 

 ......عکس خستھ شده بودم دراز کشیدم رو تخت پلکام سنگین شد و آروم آروم خوابم برد
 آروش بیدار شو ھوھو بیدار شو-سمانھ

 اه باز چھ مرگتھ آخھ -
 آروش بلند شووووو میخوایم فیلم ببینیم -مینا

 اى واى خدا باشھ شما برین منم بیام-
 بشمار سھ اومدى-سمانھ

 چشم-
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 بیرون خواب از سرم پریده بود موھامو بستم رفتم بیرون دوتاشون جلو تى وى لم داده بودن فیلم رفتن
 میدیدن رفتم نشستم وسطشون

  دارى؟فردا کالس-مینا
 آره-

 پس باھم میریم-مینا
 اوکى -

 میگم دیروز خوش گذشت دیگھ بھت؟-سمانھ
 آره واقعا بازم ممنونم-
 دیوونھ منت نمیذارم کھ-
 اوکى منم چیزى نگفتم بیخى فیلمو داشتھ باش-

  فیلم دیدیم و بعد کلى ادا و اطوار و چرت و پرت رفتیم کپیدیم کھ صبح زود بیدار شیمنشستیم
*** 
  جلو دانشگاه پیاده شدیم در ماشینو قفل کردم رفتیم تو توى سالن صداى جیغ جیغ یھ دختر میومدیمرسید

 یعنى چى چى دارى میگى؟خجالت بکش دارى منو بازى میدى اوستا این حرفا یعنى چى ھاان؟-
  در کمال تعجب اوستارو دیدیمو

ازت خوشم نمیاد گفتى دوتا دوست ساده روژین تمومش کن اینقدر خودتو بھم نچسبون از اول گفتم -اوستا
 دیگھ گندش نکن االنم میبینم ظرفیتشو ندارى میگم کات کنیم

  بھ چشمم روشن بى اختیار اخمام رفت تو ھم رفتم نزدیک تر صداى دختره بدجور رو مخم بودبھ
ت چتھ دارى جیغ جیغ میکنى دانشگاه گذاشتى رو سرت؟خجالت بکش دختر اگھ مشکلى با دوست پسر-

 دارى اینجا جاى این جلف بازیا نیست برو تو خونش ھرچى جیغ جیغ میکنى بکن 
 جنابالى کى باشى؟-روژین

 آژیرتو میبندى یا برات ببندم -
آروش بیخى بیا بذار التماس کنھ دوس پسرش بگیرتش و با مینا زدن زیر خنده برگشتم با اخم -سمانھ

ى منو اونطورى دید نیششو جمع کرد سرى بھ نشون تأسف سمت اوستا کھ داشت با لبخند نیگام میکرد وقت
 تکون دادم راه افتادم سمت کالس افتاد دنبالم صدام زد

 آروشا توضیح میدم وایسا ببین وایسا-
آقاى محترم من ازتون توضیح خواستم؟من میگم قباحت داره شمایى کھ قراره فردا بشى - سمتشبرگشتم

 ى این جلف بازیا نیست منم از شما توضیح نخواستمپزشک جامعھ زشتھ بھ خدا دانشگاه جا
ببین آروشا من براى یھ کارى اومده بودم کھ روژین جلومو گرفت گف - صداى آرومترى گفتبا

 چراوجواب تلفناشو نمیدم منم گفتم میخوام کات کنم صداشو انداخت رو سرش
ود ھھ امیر خوش خیالو میگھ بکش کنار آقا وقت منو نگیر و بعدش رفتم سمت کالس اعصابم داغون ب-

عاشقتھ غلط کرده بره گم شھ خالصھ اونروز کال ھیچى از درس سر در نیاوردم موقع برگشتن باز اون 
 دختره اکیبیرى دیدم کھ جلوم سبز شد سمانھ و مینا باھام بودن

 !!!!بھ بھ خانوم آروشا- رژین
 عرضتون؟-
 چیز خاصى نیس اینھ کھ دور و بر اوستا نپلکى-

 اى جان میخواد کات کنھ آره- خندیدمبلند
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 خفھ شو اگھ تو آویزونش نمیشدى کھ ھمچین نمیدشد-
ببین دختره اکیبیرى قسم بھ جدم نیستى در حدم کھ دھن بھ دھنت بزارم فکر - کرد با خشم گفتمعصبانیم

دت نکنم اوستام بخواد با یھ ھرزه ازدواج کنھ برو ھرچى دوست دارى جیغ جیغ کن یھ عوضى لنگ خو
 !بگیرتت حالیتھ

 نکشى کنار خودم برت میدارم-
بکش کنار بزا باد بیاد بعدش ھلش دادیم رفتیم بماند کھ کلى بھ این -  دفعھ من و سمانھ و مینا باھم گفتیمیھ

 ھماھنگى پیشبینى نشده خندیدیم 
 رژین رژین یھ بارکى میگفتین ماتیکى دیگھ اه اه اه لوس چندش -

 ولى خوب چزوندیمش-مینا
 آره حال داد-سمانھ

 ماشاال اوستارو-مینا
 جدى من از اون این انتظارو نداشتم-سمانھ

میشھ این بحث مسخره رو تموم - دفعھ صدام بى اختیار بلند شد دوست نداشتم حتى اسمشو بشنومیھ
کنین؟ھردوشون ساکت شدن بعد کلى ترافیک خیابوناى تھران رسیدیم خونھ و من مشستم فقط خر زدم 

 وخالصھ سھ ساعتى خر زدم !صابم خراب میشد درس میخوندم شاید عادت خوبى بود شایدم نھوقتى اع
 .....بعدشم یھ کم چرت و پرت بازى و

 #اوستا#
 داخل دانشگاه یھ سرى کارا داشتم فقط خدا خدا میکردم رژینو نبینم اصال حال و حوصلھ جیغ رفتم

ھارو دیدم داشتیم حرف میزدیم کھ صداى رژینو جیغاشو نداشتم دختره جیغ جیغو تو راه یکى از بچھ 
 واااااااى اوستاااااا سالم خوبى اوستا جونم- شنیدم اولش یھ جیغ خفیف کشید

 پوووففففف سالم مرسى من خوبم- دستم کشیدم تو موھام و نفسمو با صدا دادم بیرونکالفھ
 نمیخواى حال منو بپلسى؟-
  من کار دارم رژین - اه اه لوس چندشاه
 اا اوستا بیا بریم تو کافى اا-
 رژین من میگم کار دارم باى-

اوستا اصن چرا جواب تلفنامو - بازومو گرفت با خشم بازومو کشیدم با اون صداش جیغ جیغ کرداومد
 نمیدى اه

 چون حوصلتو ندارم چون میخوام کات کنم حالیتھ؟- عصبانیت برگشتم سمتشبا
 چیییییى؟؟؟؟-
 میخوام کات کنم!کات-

 ى چى چى دارى میگى؟خجالت بکش دارى منو بازى میدى اوستا این حرفا یعنى چى ھاان؟یعن--
روژین تمومش کن اینقدر خودتو بھم نچسبون از اول گفتم ازت خوشم نمیاد گفتى دوتا دوست ساده دیگھ -

 گندش نکن االنم میبینم ظرفیتشو ندارى میگم کات کنیم
وشا داره با عصبانیت میاد سمتمون خدایا اینو کجاى دلم  ھمونطور جیغ جیغ میکرد کھ دیدم آرروژین

 بزارم با خشم رفت سمت روژین 
چتھ دارى جیغ جیغ میکنى دانشگاه گذاشتى رو سرت؟خجالت بکش دختر اگھ مشکلى با دوست -آروشا

 پسرت دارى اینجا جاى این جلف بازیا نیست برو تو خونش ھرچى جیغ جیغ میکنى بکن 
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 باشى؟جنابالى کى -روژین
 آژیرتو میبندى یا برات ببندم-آروشا

ول آخ   کھ چقدر دارم حال میکنم آروشا جوابشو بده ا
آروش بیخى بیا بذار التماس کنھ دوس پسرش بگیرتش و با مینا زدن زیر خنده سمانھ و آروشا یھ -سمانھ

ى بھ نشانھ دفعھ با خشم برگشت سمتم اخماش تو ھم بود نیشم کھ باز شده بود جمع جورش کردم سر
 تأسف تکون داد و رفت تو دلم فقط فحش دادم بھ خودم حاال بیا و درستش کن راه افتادم دنبالش

 آروشا توضیح میدم وایسا ببین وایسا-
آقاى محترم من ازتون توضیح خواستم؟من میگم قباحت داره شمایى کھ قراره فردا بشى - سمتم برگشت

 ین جلف بازیا نیست منم از شما توضیح نخواستمپزشک جامعھ زشتھ بھ خدا دانشگاه جاى ا
ببین آروشا من براى یھ کارى اومده بودم کھ روژین جلومو گرفت گف - صداى آرومترى گفتمبا

 چراوجواب تلفناشو نمیدم منم گفتم میخوام کات کنم صداشو انداخت رو سرش
 پیشونیم و با اعصاب داغون بکش کنار آقا وقت منو نگیر و گذاشت رفت با کف دستم محکم کوبیدم رو-

ھھ میبینم بدجور -راه افتادم سمت در دانشگاه کھ رژین جلومو گرفت میدونستم ھدف اصلیش پولھ گفت
 آویزونت شده 

 .....آویزون تویى دختره- نزدیکش انگشتمو بھ حالت تھدید تکون دادم رفتم
 تو ببینم گمشو اونطرف دیگھ نمیخوام ریخت- خوردم و نفسمو با عصبانیت دادم بیرونحرفمو

  راه افتادم در ماشینمو باز کردم و با یھ تیکاف رفتم سمت خونھ رفتم داخل درو با عصبانیت کوبیدمو
 چتھ وحشى-آبستا
  بھ پروپام نپیچااااااآبستا
 چى شده اوستا- آسا

طبقھ باال واقع اى بابا چرا گیر سھ پیچ میدین اه و از پلھ ھا رفتم باال خونمون دوبلکس بود و اتاق من -
شده در اتاقمو باز کردم و کوبیدم حوصلھ ھیچکى رو نداشتم برا ھمون قفلش کردم نمیدونستم چھ جورى 

 شیش پیچ داده بود چت شده سرمو گرفتم ریاین روژینو خفھ کنم خوشبختانھ مامان خونھ نبود کھ اگھ بود گ
م بھ دیوار روژین خفت میکنم اصال پاک بین دستام داشتم گند پشت گند میزدم دلم میخواست سرمو بکوب

فقط و فقط حرف چند ماه پیش استاد توى ذھنم تکرار میشد وقتى بھش ..... یادم رفت واسھ چى رفتھ بودم
 اونو درمون بکنھ پس اگھ درمان شده مطمئن نمیتونھھیچ پیز بھ غیر عشق -گفتم آروشا درمان شده گفت

 ؟آره اوستا؟؟؟!شو برده باشىممکنھ تو دل......باش دوباره عاشق شده
**** 

 #آروشا#
 ماھى میگذشت و ما ھمچین برخوردى با اوستا نداشتیم تا اینکھ ریما زنگ زد گفت کھ میان خونھ ما یک

در واقع من و سمانھ و مینا مام گفتیم فردا بیاین تا ما تدارک ببینیم و تأکید کردیم کھ دانیال رو نیارن و 
...  دسر و پیس غذا و پس غذاومزود پاشدیم سھ تایى یھ شام توپ تدارک دیدیاونروزو رفتیم خرید صبح 

خالصھ زنگ بھ صدا در اومد و ھمشون یھ جا اومدن سھ تایى کنار در وایسادیم و اومدن اول نیما بعد 
شھریار بعد ریما و امیر و آخرین نفر اوستا با یھ دستھ گل موھاشو یھ مدل خاص و خوشگل کرده بود کھ 

 بلندشو یکم ریختھ بود رو صورتش و یھ تیپ اسپرت اىنیشم باز شد یھ طرفش کوتاه کوتاه بود قسمتمن 
مدل ابرو ھاش ھشتى بود با اون ) اول توصیف نکردم االن میگم(سفید مشکى داشت ابرو ھاشم کھ نگو 
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 کھ خیلى چشاى مشکیش  یعنى جیگرى شده بود میخواستم درو ببندم کھ یھ دختر و پسر دیگھ ھم دیدم
 !!! پرید بغل من چھ پسر خالھومدشبیھ اوستا بودن دختره ھمین کھ ا

 سالم خوبى من آسا ھستم-
 سالم عزیزم منم آروشام خوشبختم -
 منم-

سالم ببخشید مزاحم شدیم من آبستام داداش اوستا آسام - رفت سمت مینا و سمانھ پسره اومد تو بعدش
 کنھخواھرمونھ دیگھ یادش رفت کامل معرفى 

سالم نھ بابا این چھ حرفیھ مراحمین خوشبختم از آشناییتون بعدشم رفتیم سمت بقیھ من و مینا و سمانھ -
 رفتیم میزو بچینیم کھ ریما و آسا ھم اومدن کھ کمک کنن

 بچھ ھا ما اومدیم کمک- ریما
 زود تند سریع کاراتونو بگین- آسا

آسا برگشت سمتم دست بھ .نین ما ھستیم بفرماییناى بابا شما مھمو-  دستمو گذاشتم رو شونھ ھاشونرفتم
 عمرا بتونى بیرونمون کنى ھااااا من اینجا میمونم بایدم کمک کنم-سینھ گفت

 بیخى آروش بیاین میزو بچینیم-مینا
 آره بابا ما تعارف نداریم کھ-سمانھ

ى ازت تعریف میکرد داداشم خیل- کھ داشتیم میزو میچیدیم آسا کھ کنارم بود آروم دم گوشم گفتھمونطور
 !!میبینم ھمچین بى موردم نبود

 کردم اوستا از من تعریف کرده بود؟چى بگم واال بھ یھ لبخند اکتفا کردم و مشغول کارم شدم تموم تعجب
کھ شد پسرارو صدا کردیم شھریار ھمچنان سعى در بھ دست آوردن دل سمانھ داشت از اونطرفم کھ 

 د اومدن نشستنمادرش در واقع بدجور تو فشار بو
 بھ بھ چھ کردین سھ تفنگ دار؟-نیما
 آبستا یکیتون گوشیتونو بیارین, اوستا , شھریار -امیر

  با جدیت رفت آورداوستا
 خب؟-اوستا
 ١١٥این شماره رو بگیر -امیر

 آماده باش بدین آمبوالنسا بیان دم در منتظر باشن - با تعجب سرشو بلند کرد کھ امیر گفتاوستا
یچسبھ یھ پس گردنى مھمونش کنم خدااااا ھمینطور داشتم تو دلم میگفتم کھ اوستا یھ پسگردنى  کھ چھ مآخ

زد بھش ھممون روده بر شده بودیم از خنده بعد کلى چرت پرت شام صرف شد و ھمھ تعریف کردن 
 ارىمیزو جمع کردیم حوصلھ جمعو نداشتم براى ھمون یھ قسمتى از ماشین ظرف شویى رو دست ک

 فتم سمت سینک دستکشارو دستم کردم مشغول شستن ظرفا شدم کھ آسا اومد توکردم ر
 وا چرا دارى میشورى بزار تو ماشین دیگھ-
 خرابھ االن میشورم میام-
 پس بزار باھم بشوریم-
 عمرا نمیذارم-

 فک کنم گوشیت- جر و بحث میکردیم کھ اوستا اومد بعد اینکھ چنتا چشم ابرو اومد بھ آسا گفتھمینطور
 زنگ میزنھ

 باشھ بزار برم ببینم کیھ-
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  گذاشت رفت ھمونطور داشتم کف میکردم ظرفارو اومد تکیھ داد بھ طرف دیگھ سینکو
 آروشا-
 بلھ-
 چیزه ببین آروشا اون یھ سوء تفاھم بود.....اممممم-

 چى؟- زدم کوچھ معروفخودمو
 اون جریان روژین -
 خب مگھ من چیزى میگم؟-
 کنىخواستم بگم فکر بد ن-
 پوووفففف چرا فکر میکنى در موردت فکر بد میکنم؟-
 فکر نمیکنم مطمئنم-
 !اشتباه میکنى من اصال در موردت فکر نمیکنم-

 آروشااااااااا
 بلھ-
 ببخش-
 چى رو؟؟؟؟؟-
 فراموش کن اون جریانو-
 من فراموش کردم باشھ-
 پس آشتى؟؟؟-

کشھ شیر آبو کھ باز کرد چون با  کردم لبخند زد برگشت طرف سینک خواست ظرفارو آب بسکوت
 فشار میومد کال خیس شدم ھمونطور کھ دستکشام کف داشت بردم و صورتشو کفى کردم

 دیوااانھ خیس شدم-
 خب تو ھم صورتمو کفى کردى- میخندید صورتشو پاک کردھمونطور

رش و زدم  لبخند شیطانى زدم آروم طورى کھ نبینھ دستمو باز کفى کردم تو یھ حرکت کشیدم رو سیھ
زیر خنده بدبخ موھاش کثیف شد اونم خندید بلند شد رفت فک کردم رفتھ کھ یھ لحظھ حس کردم کمرم یخ 

 یخو انداختھ عورزد جیغ کشیدم برگشتم سمتش دیدم یخ دستشھ با اون موھاى کثیف داره ھرھر میخنده بیش
 بود تو کمرم

دم دنبالش دوییدم رفت تو پذیرایى منم ھمونطور من خفت میکنم کفتگیرو برداشتم تو ھوا تکون دادم افتا-
 دستام کثیف و کفتگیر بھ دست دنبالش مى دوییدم

 با موھاى کثیفش در میرفت ھمھ تو بھت زل زده بودن بھ ما دوتا خم شدم دمپایمو در آوردم پرت اونم
اشتم رو دھنم کردم سمتش کھ نامرد جا خالى داد از شانس گند من درست خورد تو کلھ آبستا دستمو گذ

 اى چالغت کنم اوستا شما خوبید آبستا آقا؟- ھیھ کردم فورى گفتم
 آى آى آى دختر چى کار میکنى کلم شکست-آبستا

شرمندم بھ خدا رفتم چون دستکش دستم بود دستمو بردم سمت کلش کھ موھاى اونم کفى شد و بمب خنده -
 بودم چیزى بار اوستا نکنم چون پیشم بود و تو خونھ شلیک شد ھمھ میخندیدن منم لبمو بھ دندون گرفتھ

 خیلى خرى خیلى آبرو واسم نزاشتى-ریز ریز میخندید گغتم
 بیشتر شد منم رفتم سمت آشپزخونھ زدم زیر خنده دستکشارو در آوردم و با لباس خیس رفتم تو خندش

 پذیرایى ھنوز میخندیدن
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 بابا چھ خبره آبقند الزم نیستین احیانا؟-
 الى آروشاخیلى باح- آسا

 آره بھ خدا زدین ناقصم کردین ولى چسبید من فکر میکردم تو ساکتى فکر نمیکردم شلوغ باشى -آبستا
 عمدى نبود کھھھھھ-

 خب دنبال کردن اوستا کھ عمدى بود-آبستا
آره دیگھ راست میگى و دوباره خندیدیم اون شب با خنده ھا و شوخى ھا و چرت پرتاى ما بھ پایان -

  توى دفتر خاطرات من ثبت شد رسید و بازم
***** 

 من میگم بریم ائل گلى-
 آره راس میگھ اینا نرفتن-نیما
 روزى بود برگشتھ بودیم تبریز میخواستیم بچھ ھارو بگردونیم و ائل گلى جایى بود کھ من پیشنھاد دو

 )اگھ ندیدین حتما یھ سر بزنین(دادم
 آقا حلھ مینا تو تأیید میکنى؟-امیر
  نظر منم خوبھآره از-مینا
 ?شھریار اوستا آبستا آسا و سمانھ و ریما نظر شماھا چیھ-امیر

 آره خوب جاییھ بریم خوش میگذره-سمانھ
 سمانھ اوکیو داد پس منم اوکى- شھریار

  یھ چشم غره رفت بھش کھ خر نشدم گفتمسمانھ
 خب بقیھ-

 آروش تو اوکیھ؟- ریما
 آره -

 پس منم اوکى- ریما
 یدو زدى امکان نداره خوش نگذره اوکیھشما کھ مھر تأی-اوستا
 داداش بزرگھ گف اوکى یعنى اوکى دیگھ مگھ نھ آسا-آبستا
 آره- آسا

 خب خب سمانھ ماشینتو برداشتى ھمھ دخترا بفرمایین تو ماشین سمانھ پسرا خودتون بھ توافق برسین-
 ماشین من ھمرامھ بفرمایین پسرا-نیما

ا عقب سمانھ ھم کھ پشت فرمون تو ماشین نیمام اوستا جلو پیش نیما  من نشستم جلو مینا و آسا و ریمرفتیم
ام بکسو باز کرد آخر ھیجان و با ھمون سرعت گرفت نیمام  امیر و آبستا و شھریار عقب سمانھ آھنگ ت

 اونروز تیپ من نصافاکھ میخواست روى سمانھ رو کم کنھ از اون بدتر ما شروع کردیم بھ رقصیدن ا
نتو قرمز با سویشرت چرم مشکى و شلوار و شال و کفشاى اسپرت مشکى آرایشم کرم پسرکش بود یھ ما

و رژ قرمز مات یھ جورى تو مایھ ھاى زرشکى بود با ریمل و خط چشم موھامم ریختھ بودم رو 
 میکردیم اونام جیغصورتم ھمونجورى شیشھ رو دادم پایین دستامو کھ تکون میدادم ھوھو و جیغ 

شین ما میروندن اوستا منو کھ دید اخم کرد بھ درک اونام ھمشون دس میزدن ادا ماشینشونو کنار ما
میدادن ما میخندیدیم کھ یھ لحظھ ماشینامون فاصلھ گرفت و یھ ماشین پر پسر اومد وسطمون پسر راننده 

 شیششو داد پایین برگشت سمت من گفت
 جیگرتو برمممممم خانومى بفرما در خدمتتونیم-
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یما پیچید جلشون اونام کوبیدن بھش اوستا قفل فرمون دستش اومد پایین رفت سمت در  لحظھ ماشین نیھ
 راننده پسررو کشید بیرون کوبید رو ماشین قفل فرمونو برد باال رگ گردنش متورم شده بود داد زد

 چى گفتى آشغال میخواى دھنتو سرویس کنم ھااان-
 یشھاوستا تورو خدا بیخیال شو شر م- دویید سمتششھریار

 گمشین بابا  سھ تا پسر دیگھ ھم پریدن پایین-پسره
 آشغال من خودم میخوام دھنتو آسفالت کنم فک نکن عاشق سینھ چاکتم- شھریار

  اون میون اون سھ تاى دیگھ آستیناشونو زدن باال و یکیشون گفتتو
 ھوى عمو ول کن یقشو-

زد باال و با شھریار رفتن سمت اون  یوش برد سمتش یھ مشت خوابوند تو صورتش نیما آستیناشو امیر
 عوضى خونت حاللھ میکشمت-یکى ھا حواسشون نبود اوستا قفل فرمونو برد باال گفت

  دفعھ آبستا پرید از دستش گرفت بعدش یقھ پسره رو گرفت پرت کرد زمینیھ
 گمشین برین یاال-آبستا
ین بریم و ھمشون زدن بھ چاک بچھ ھا اوضاع خیتھ زود باش- ھمونطور کھ دستشو گرفتھ بود گفتپسره

 اوستا کالفھ دستشو تو موھاش کرد بعدش با خشم بھ من کھ سر این دعوا رنگ بھ رو نداشتم نگاه کرد 
 خیابون جاى رقصیدنھ؟؟؟؟-اوستا

 کف دستمو بو نکرده بودم چنتا عوضى قراره سر برسن- پشت چھره تخسم پنھون کردمترسمو
ن شماھا نیست و رفتن سوار ماشینشون کھ داغون شده بود شدن و بو کنى بو نکنى این حرکات در شأ-

راه افتادیم براى اینکھ لج اوستا رو در بیارم دوباره اون آھنگو پلى کردم و بازم رفتیم بغلشون و شروع 
 رسیدیم کردنکردم بھ رقصیدن آبستا چشم ابرو اومد ولى من توجھى نکردم کھ عقبى ھام شروع 

 ھممون پیاده شدیم بچھ ھا راه افتادن یھ لحظھ دیدم بند کفشم باز شده رفتم یھ طرف ماشینارو پارک کردیم
پامو گذاشتم رو جدول بندشو ببندم کھ یھ سایھ حس کردم یعنى بگم اون لحظھ شلوارمو خیس کردم اغراغ 

اد و نکردم با یھ جیغ خفیف برگشتم و دستمو گذاشتم رو دھنم دیدم اوستاس سرى بھ نشون تأسف تکون د
 جون بھ جونت کنن آدم بشو نیستى-گفت 

 برگشت بره از شانس جالب من اونجایى کھ ماشینو پارک کرده بودن و خلوت و تاریک بود فورى و
 ھمین کھ تو آدمى ولسھ ھفت پشتمون بسھ- دوییدم سمت اوستا خواستم تابلو نشھ گفتم

 میخواى بگى براى جواب دادن اونجورى دوییدى طرفم؟-
  بگم معلومھنمیخوام-
 ....آره معلو-

  دفعھ بند کفشم کھ باز مونده بود پیچید بھ پام با کلھ داشتم میرفتم زمین کھ اوستا گرفتیھ
 معلومھ دارى چیکار میکنى اه-

 جمع و جور کردم ھمونطور کھ پوست لبمو میخوردم سرمو انداختم پایین نشست بند کفشمو ببنده خودمو
 دروغ نگفتم دستش رفت سمت بند کفشم کھ فورى پامو کشیدم عقب سرشو بلند یعنى بگم قلبم اومد تو دھنم

 کرد و خیره شد بھم
 نیازى نیست......خودم میبندم...خو-

 خم شدم با دستاى لرزون دوتا گره الکى زدم اونم ھمونطورى نشستھ نگام میکرد وقتى من بلند فورى
 شدم اونم بلند شد
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 ھا اولش رفتیم یھ دورى کنار استخر بزنیم اون وسط یھ بنایى بود  سکوت خودمونو رسوندیم بھ بچھتوى
خیلى خوشگل قرار شد عکس بگیریم کنار دریاچھ ایستادیم دادیم دست یھ خانوم کھ ازمون بگیره کنار من 

 اوستا بود ولى با فاصلھ وایساده بودیم آسا اومد کنارم وایسھ گفت
 عزیزم میشھ-

چى بچسبھ زمین بھ اجبار یھ قدم بھ اوستا نزدیک شدم ولى آسا دست  شیطونھ میگھ بزن اینجا مث آخ
بردار نبود باالخره مارو چسبوند بھ ھم و بعد کلى حرص خوردن یھ عکس توپ گرفتیم ھمونطور قدم 

 خیس خودموزدیم و باالخره رفتیم تو شھربازیش اھل ھیجان بودم ولى با چندتا شلوار زاپاس کھ اگھ 
 یر برگشت گفتکردم داشتھ باشم ام

چنتا شجاع دل میخوام براى اون وسیلھ و با دستش یھ وسیلھ رو نشون داد گرد صندلى ھا رو بھ بیرون -
و ھم میچرخید ھم مثل کشتى صبا اینور اونور میبرد واقعیتش نمیتونستم برم اوستا و آبستا و نیما و امیر 

 با یھ لبخند کھ داشتم بھ اوستا ممیشد بگم نیستو مینا و سمانھ گفتن ما و اوستا با نیشخند نگام کرد نھ ن
میگفتم کور خوندى ضایم کنى گفتم ھستم صد در صد شھریار رفت بلیت گرفت نوبتمون کھ شد من 
نشستم کنار سمانھ اونطرفشم مینا بود آخ من اگھ شانس داشتم اسمم میشد شمسى جون اوستا اومد نشست 

 آروم بود ولى رفتھ رفتھ تند شد من رنگم والشه راه افتاد ادرست کنار من کمر بندارو بستیم و دستگا
پرید اومقدر ناخنامو فشار دادم تو دستم کھ زخمى شد گاھا یھ جیغ بنفش میکشیدم کھ اوستا گوشاشو 

 خالصھ آبرو ریزى تو این کیس کم بود دادی و اون منیمیگرفت دیگھ آخرا بین جیغام چندتا فحشم بھ ا
 گفت اال و بال ترن ھوایى و یعنى آروش گورتو بکن واال ھى تیکھ شتمین اوستا برگپامونو کھ گذاشتیم ز

مینداخت کھ ترسیدى باالخره ھمون تعداد قبول کردن و بازم کھ شانسم نگرفت چون دو نفرى بود ھر 
قسمتش من و اوستا افتادیم کنار ھم و یعنى نھایت بدبختى ترن راه افتاد و من فقط صلوات میفرستادم 

قتى شیب قویشو دیدم کھ رو بھ پایین بود رنگم پرید یھ دفعھ کھ افتاد روش اومد پایین جیغ زدم و بازوى و
-اوستا روچنگ زدم سرمو بردم سمتش اوستا کھ رنگ منو دید فورى دستشو انداخت دور شونم و گفت

 چت شده دختر 
 الھى ذلیل شى-نالیدم

 این بھ اون در - خنده اى کرد و گفتیھ
دم چقدر نفھم بود این بشر سرازیرى بعدى جیغم بلندتر شد و اگھ کمربند نبود تو بغل اوستا بودم  کربغض

 آروم باش دختر ھیچى نیست آروم باش -دید مثل اینکھ وضعیت خیلى خرابھ منو تقریبا بغل کرد گفت
سفید شده  وقتى پیاده شدیم سعى کردم تظاھر کنم چیزیم نیست ولى خب رنگ صورتم کھ مثل گچ خالصھ

 بود کامال خالف تظاھرات من بود ریما و آسا با دیدن من زدن زیر خنده
 اى رو آب بخندین چھ مرگتونھ ھااان؟-

 واى تو چرا ھمچین شدى شدى شبیھ ارواح- آسا
 إ آسا بسھ دیگھ یھ لیوان آب بیار-اوستا

 جان من خوبم نیازى نیست آسا-  گرفتھ بود کھ نخورم زمین پسش زدم با عصبانیت گفتمبازومو
 رفتم پیش جمع کھ پیشنھاد میدادن چیکار کنیم نیما یھ پیشنھاد داد کھ رو ھوا زدیم رفتیم برا قلیون کھ و

من موندم من ھى چرا باید بشینم کنار این پسره (البتھ اوستا ھمچین موافق نبود نشستیم روى تختاى سنتى 
 ) اوستا اى خدااااا بھ دادم برس

 ج تا کافیھ؟من برم بگم پن-نیما
 آره کافیھ-مینا
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 چھارتا بگو داداش من و آسا نمیخوایم-آبستا
 اوکى-نیما
 رفت بگھ بیارن کھ اوستا از کنار من از رو تخت پرید پایین کفشاشو پوشید رفت دنبال نیما مام باھم نیما

 حرف میزدیم کھ برگشت نشست اینم جن زده ھااااا 
 ریما جونم-

 بلھ- ریما
 اشتممیگم یھ زحمتى د-

  سکوت کردن اوستا ھمونطور کھ سرش تو گوشیش بود زیرچشمى منو نگاه میکرد نیما اومد نشستھمھ
 بگو عزیزم- ریما

 میگم تو تو موسسھ زبان ھستى دیگھ؟-
 آره-
 من و سمانھ میخواستیم بھ عنوان مدرس مشغول تدریس بشیم میخواستم ببینم میتونى کارى بکنى-
 ...ن انگلیسى یا فرانسھ یا آلماناره بیاین امتحان تافل بدی-
 یا فرانسھ یا انگلیسى-
 اوکى بیاین تافل بدین من حل کنم چنتا کتاب معرفى میکنم بشینین بخونین بیاین برا تافل-
 واى ممنون-

 ما کھ تموم شد سھ تا قلیون آوردن وا ما کھ گفتیم چھارتا جلوى ھمھ گذاشتن اال من و اوستا صدام حرفاى
 در اومد

 ا نیما ریاضیت مشکل داره؟ااا-
 بلھ؟؟؟؟؟-نیما

ولى اوستا گفت سھ تا گفت تو و -میگم ریاضیت مشکل داره؟ما گفتیم چھارتا برگشت زل زد بھ اوستا-
 اونم نمیکشین

  برگشتم سمت اوستا کھ با جدیت و اخم بھم نگاه میکردتیز
 گفت تو گفتى نمیخواى-نیما

 و اون نی تو برا من تا تو باشى حرف منو کھ از زبون امن اگھ نمیخواستم خودم بھت میگفتم سھم-
  گوش نکنى یشنویم

 قلیونو از دستش کشیدم و پشت چشم براش نازک کردم کھ شیلنگ از دست منم کشیده شد و شیلنگ
 صداى اوستا منو از جا پروند شیلنگو پرت کرد سمت نیما

 مام چاییتو میل کننھ داداش ایشون نمیکشن شما راحت باش آروشا خانوم ش-اوستا
 ھا دلم میخواست االن دستمو کھ مشت کرده بودم بکوبم رو سرش نیم متر قدش کوتاه بشھ پسره یعنى

نخود ھر آش دیوانھ اخمامو کشیدم تو ھم زانوھامو بغل کردم نشستم دم گوشم آروم کھ فقط خودم شنیدم 
 گفت

 آفرین دختر خوب اینا برا سالمتیت خطر دارن-
 تو بشنوم ساکت شونمیخوام صدا-

 تخت رفتم پایین چاییمو برداشتم کفشامو پوشیدم رفتم حیاطش کھ شبیھ باغ بود نشستم روى یھ نیمکت از
 چاییمو خوردم ھمونطور تو فکر بودم کھ صداى نحسشو کنارم شنیدم 

 قھر مال بچھ ھاست-
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 قھر نکردم حوصلتو ندارم -
 شى بمیرى برى زیر یھ مشت خاک منو بدبخت دختر خوب اینا مضرن میخواى سرطان بگیرى نفلھ-

 .....بمونى یھ عمر عاشق افسر
 خورد چشاشو گرد کرد منم نیز برگشتم سمتش چشامو ریز کردم با دقت نگاش کردم بلند شد حرفشو

 کالفھ دستشو کرد تو موھاش موندنو جایز ندونستم پاشدم رفتم تو نشستم رو تخت گوشیمو در آوردم 
 ھ عکس بگیریمبچھ ھا بیاین ی-

 جمھ شدن یھ طرف منم جلوتر از ھمشون نشستم اوستام سر رسید نشست کنار من وب کم آیفونمو ھمشون
روشن کردم گوشى رو بردم باال ھمھ توش جا میشدن بھ غیر اوستا اونم از خدا خواستھ دستشو گذاشت 

 وخفیف خورد عکسرو تخت پشت من خودشو چسبوند بھم یھ لبخند دخترکش زد کھ دستم یھ لرزش 
گرفتیم خیلیم خوشگل شد باالخره اینا دست از اون قلیونشون کھ دل منو خون کرد کشیدن و راه افتادیم 
برا شام یھ فسفود حاال دیگھ بیخیال اونجا چون اتفاق خاصى نیوفتاد موقع برگشتن ھم چون خیابونا خلوت 

 رسوند و بعدشم الال روخونھ سمانھ مابودن صدا آھنگ تى ام بکسو گذاشتیم آخر و رقصون برگشتیم 
 پیش پیش
***** 

 ریما چى شده-
 ریما دھن باز کن یھ کلمھ بگو قبولمون کردن یا نھ؟-سمانھ
 اى بابا چھ عجلھ اى دارین وایسین خودش بگھ- ریما

 الھى خاک بر سر شى بھ حق پنج تن-
 نھ داخل اتاق سوپر وایزر کھ ببینیم براى مدرسى پذیرفتنمون یا رفتیم

 سالم آقاى محمودى-
 یھ پسر حدود ھمون اوستا بود بیست و ھشت میزد کھ اونجا سوپر وایزر بود با اون لبخند گلھ محمودى

 گشادش چندش
 واى جون بھ لبمون کردین جناب بفرمایین قبولیم یا نھ؟-سمانھ

بان ھاى خارجھ بفرمایین خانوما مگھ میشھ ما شما رو قبول نکنیم با این استعدادى کھ در ز-محمودى
 دارین بفرمایین این فرمارو پر کنین تایم کالسا و لول ھاشون مشخص شده فقط دوتا تایم ھم پسرونس

 سن؟- تاى ابرومو دادم باالیھ
 جان؟-محمود

  کوفت اى مرض اى درد بگیرى بھ حق پنج تناى
 عرض کردم در چھ رده سنى قرار دارن؟-

  داده بودینچقدر از حرفاتونو تو یھ کلمھ جا-محمودى
 فکر میکردم طرف مقابلم گیراییشو داره-
 کھ اینطور-
 دقیقا لطفا نرین تو حاشیھ پرسیدم سنن در چھ رده ھستن؟-
 شونزده ھفده-

  اینا کھ ھمسن بابامنبابا
 کوچیکتر ندارین-سمانھ

 خانوم لباس نیست کھ-
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اینو قبول نداریم آقا یا پسرونھ بھ ھر حال شما نباید نسبت بھ نظرات مدرساتون بى تفاوت باشین ما - من
کوچیکتر یا دخترونھ و خودکارو کوبیدم رو فرم و با سمانھ رفتیم بیرون کھ ریما جلمونو گرفت چى شده 

 این پسره مانى محمودى کلومو فالن و بھمان مام جریانو گفتیم اون بدبختم کارى نمیتونست بکنھ خالصھ 
ریما زنگ زد و گفت کھ محمودى گفتھ نمیخواستھ اساتید میخواست مارو اذیت کنھ چون بعد چند روز 

برترى مثل مارو از دست بده آره ارواح عمت و مام حاضر شدیم بریم براى تدریس زبان فرانسوى خیلى 
 بودن اکثرا بیست بیست و یک از یھ ونھم خوب با بچھ ھا گرم گرفتھ بودیم چون تو رده سنى خودم

ز باال گوز تا چند ماه دیگھ ھم میافتادیم پى یھ بیمارستان کھ بھ طرف درس و از یھ طرف این شد گو
عنوان کار آموز دانشجوى قلب اونجا کار کنیم دیگھ چند ماھى میشد خبرى از اون خوش گذرونیا نبود 

 در کنار کارمون میدونستیم خالصھ خبر رسید اوستا براى یحمام اصال زبانو ول نمیکردیم و اونو یھ تفر
 تو بیمارستانى کھ خودش ھست کار جور کرده و مام کھ رو ابرا بودیم ولى خب ھیچ گربھ من و سمانھ

اچھ میشھ کرد مام تو بیمارستان مشغول کار شدیم شیفتاى ما با !!!!اى محض رضاى خدا موش نمیگیره
ھ  اونجا بھ عنوان نمیدونم مشاور چى چى مشغول بود بیخى بعد معاینخودشاوستا جور بود مثل اینکھ 

کردن مریضى کھ یھ زن پیر بود برگشتم تو اتاقم ولو شدم رو صندلى چشامو بستم خیلى خستھ بودم باید 
آخ (مرخصى میگرفتم ساعت یک ظھر بود دیر کرده بودم بعد ظھر ھم کالس داشتم پاشدم مانتوى سفیدمو

رفتم مانتو مشکى در آوردم گذاشتم رو آویز )آمین..... مانتو سفیده رو بگین آمینبپوشمروزى بشھ 
اسپرتمو پوشیدم کیفمو برداشتم رفتم تا با خانوم علیپور حرف بزنم مرخصى رد کنھ از قضا جناب 

ھم اونجا داشتن !)فامیلى اوستا باستانى ھست و نوشتھ روى کیک ایھام داشت خانوم باستانى(باستانى
 مرخصى میگرفتن برن

  مرخصى رد کنید خانوم علیپور من ناخوش احوالم اگھ بشھ یھ-اوستا
 چشم اجازه بدید جناب باستانى االن رد کنم-علیپور

واى سالم خانوم علیپور دستم بھ دامنت دیرم شده ساعت سھ کالس دارم با بچھ ھا نھارم کھ میدونى غذا -
 ھاى اینجا بھ من نمیسازه یھ مرخصى رد کن من برسم کالس اى بھ قربونت

  مرخصى اینم خدمت شما جناب باستانىاوووف دختر نفس بکش بیا اینم-علیپور
  راه افتادم از شانس کوفتم امروز ماشین نیاورده بودمفورى

 خانوم راد خانوم راد-
  دیدم اوستا داره دوون دوون میاد پسره خنگ خب ماشینت اونجاس گمشو سوار شو دیگھ برگشتم

 بلھ جناب باستانى رسید نزدیکم صداشو آرومتر کرد-
 شو میرسونمت تو راه ھم یھ چیزى میخورسم غذا ھاى اینجا با منم نمیسازهآروشا بیا سوار -
 ممنون جناب من خودم میرم-
 اى بابا لوس نشو بیا کشون کشون میبرمتاااا-

 پس من کمى پایین تر از در بیمارستان منتظرتونم- نھ حوصلھ کل کل ندارم گفتمدیدم
 چرا اونجا-
 نمیخواین کھ حرف در بیارن؟-
 نونباشھ مم-

  منتظر شدم اومد سوار ماشینش شدم رفتم
 کالست دقیق ساعت چنده-
 یھ ربع مونده بھ چھار-
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 خب پس وقت دارى-
 براى چى؟-
 بریم یھ رستوران توپ-
 نمیدونم من خستم سرمو تکیھ دادم بھ پشتى ماشین بھ سھ نرسیده خوابم برد-
  صداى نجوا مانندى دل از خواب کندم و چشامو باز کردمبا
 روشا جان بیدار شو رسیدیم خانومآ-
 کجاااااا؟-
 رستوران پیاده شو زود باش -

 درک کردم و از ماشین پیاده شدم مثل جوجھ راه افتادم دنبالش داخل کھ شدیم یھ جو عاشقونھ موقعیتمو
داشت رفتیم چشت یھ میز دو نفره نشستیم گارسون اومد سفارشارو گرفت اوستا دستاشو تو ھم فشار میداد 

 خر سر طاقت نیاورد و زبون باز کردآ
 خواستم یھ چیزى بھت بگم-
 خب میشنوم-
وقتى اون شب تو مھمونى لویى دیدمت زیر نظر گرفتمت و فھمیدم ایرانى ھستى بعد بریدن کیک -

گذاشتى رفتى منم بعد پیچوندن بچھ ھا اومدم بیرون کھ دیدم صدا ھایى میاد و اومدم اون پسر رو دیدم 
 واقع من درت کنھ یھ چوب برداشتم زدم تو مخش بھت کھ کمک کردم تو ھى بھونھ میاوردى میخواد اذیت

اصال از دوستاى صمیمى لویى نبودم من از آشنا ھاى دورش بودم وقتى پاھاتو اونجورى زخمى دیدم 
 رفتم یواشکى لباساتو آوردم بردمت درمونگاه بعد اون نزدیک یھ سال بعدش تو ویال نیما دیدمت اولش
اصال ازت خوشم نمیومد چون مالقات آخرمون جاى ھمچین خوبى نبود ولى وقتى چند ماھو روت کار 
کردم ازت خوشم اومد بعدشم کھ کالساى گیتارو لجبازى ھاى تو خالصھ تا اینکھ اون عیدو تصمیم گرفتم 

طاقت نیاورد برگشتم آروشا دلم ......با خودم خلوت کنم ببینم اگھ عشق واقعیھ بیام جلو اگھ نھ عقب بکشم
 شده بودم وقتى تو تبریز رفتیم ائل گلى شقتدرست روز تولدت برگشتم و اون آھنگو برات زدم چون عا

اون پسره اونجورى گفت خون جلو چشامو گرفت اون لحظھ فقط بھ کشتنش فکر میکردم بھ کشتن تو و 
ت کردم وقتى دیدم میخواى قلیون اون وقتى سوار ترن شدیم براى ھزار بار از خودم بدم اومد کھ اذیت

بکشى ازت بدم اومد خودمو رسوندم بھ نیما گفتم تو نمیخواى وقتى تو اون عکس خودمو چسبوندم بھت 
 من عاشقت شدم......شد بھترین عکسم آخھ بلوتوسش کردم بھ خودم آروشا

 راه آموزشگاھو  چشمایى گشاد نگاش کردم حس کردم نمیشناسمش صندلیمو پس زدم از جام بلند شدمبا
توى !!!پیش گرفتم من دوسش داشتم؟ منم عاشقش بودم؟نمیدونستم این سؤاال مدام توى ذھنم تکرار میشد

 بلند شدم دمکالس مدام اشتباه میکردم آخرش نشستم رو صندلى سرمو بین دستام گرفتم عزممو جزم کر
کالس داشتم رفتم با سمانھ حرف زدم درست حسابى درسمو دادم مشکل اینجا بود کھ بعد این یھ تایم دیگھ 

کھ کالس بعدیمو اون بره این تایمو کالس نداشت زود اومده بود تایم بعدى داشت اونم قبول کرد منم رفتم 
 خونھ

*  
 آروش پاشوووووو- 
 اى کوفت ھان چتھ بلند شدم نشستم- 
 آروش سامان زنگ زده بود-
 خب- 
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ران دارن میان خواستگارى پس فردا میگف مامانش بھ گفت مامان شھریار زنگ زده گفتھ اومدن تھ- 
 غلط کردم افتاده بود گفت خودتو برسون تبریز

 آروشا میتونى این چند روز کالسامو برى یا بھ یکى دیگھ بسپرم- دلم گرفت سمانھ داشت میرفت
 میرم تو ھم نگران نباش- بغلش کردم؟

ت بکشین سمان بلند شو امیر بیلیت اتوبوس گیر واى خدا چھ صحنھ رمانتیکى خجال-  مینا اومد تو اتاق
 آورده باھم بریم

 مینااااا تو دیگھ نرو-  نالیدم
 اى بابا دختر عمھ داره خواستگار میاد برام نرم؟- 
 چییییي؟ - 

 امیرم با خونوادش دارن میان خواستگارى مینا -سمانھ
 اوه اوه ترشیدم-

 ن از جریانات امروز خبر دارمنگو ترشیدم کھ م- مینا یھ تاى ابروشو داد باال
  اى امیر دھن لق

 وایسا ببینم چھ جریانى؟- سمانھ
 .... کھ امروز جناب باس- مینا

 خفھ شو مینا- پرت کردم سمتشبالشمو
 ....اى بابا دروغ نمیگم کھ جناب باستانى - 

 جناب باستانى ابراز احساسات کرد-افتادم دنبالش اونم با داد و ھوار داشت میگفت . 
 جناب باستانى غلط کرده با اون امیر دھن لق-  ه
 -Oh dear!!!!نگو اینجورى بھم برمیخوره ھااا 
 راست میگھ آروشا؟؟؟- سمانھا
 بابا اوستا اومد چنتا چرت پرت سر ھم کرد منم ردش کردم- 

 دروغ میگھ ردش نکرده جیم شد- مینا
 ھ طالیى تو گلوم گیر کرده بوالھى از رو زمین محو شى اوستا سکوتم از رضایت نبود ساق-  ه
 آروش لوس نشو چى گفتى -  سمانھد

 دختر خوب میگم پاشده جیم زد-مینا
 چرااااا؟!!!!نھھھھھھھ- سمانھه
 اى بابا بیخیال شین دیگھ شما عروسى بکنین من پیشکش - 

 باشھ بابا مینا ساعت چنده بلیت اتوبوس-سمانھ
  امیر گفت نیم ساعت دیگھ دم دره بلند شواوه اوه خوب شد گفتى پاشو ساکتو بردار- مینا

 اووووف یعنى من یھ ھفتھ باید تنھا بمونم اینجا؟ نھ خدااااا خالصھ چشم بھ ھم زدیم تموم شد رفتن تموم 
منم رفتم سرمو با زبان و درس و این حرفا قاطى کردم دلخوش کردم نیما اینجاس بترسم زنگ میزنم 

 بھش
****  

****** 
 خب چى شد-
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ھیچى دیگھ ھمچین مامانشو سرویس کرده بود کم مونده بود بیاد دستمو ببوسھ بگھ دخترم غلط -سمانھ
 کردم بیا عروسم شو تاج سرم شو

 اره پس چى من این شھریارو میشناسم-
آروش مامان صدام میکنھ ببین آروش دو جلسھ از این ترم زبان مونده اونارو برو بعدشم از بیمارستان -

 ینجا کھ عقد کنونھمرخصى بگیر بیا ا
گردى؟-  اى بابا یعنى برنم
 نھ دیگھ شھریارم اینجاست نمیشھ برگردم-
 مینا چى؟-
 اونم مث اینکھ کارشون گرفتھ یھ زنگ بزن فک نکنم بیاد مامان کچلم کرد باى-
 باى-

  مینارو گرفتم یعنى تھ بدبیارىشماره
 الو-
 سالم مینا جونم چى شد بادا بادا؟-
  بعد عقد کنون سمانھ عقد کنون ماسآره دیگھ چن روز-
 اى بابا یعنى اونجا میمونى؟-
 پ ن پ میخواى برگردم تورو طواف کنم ؟نمیخواى کھ امیرو اینجا ول کنم؟-
 باشھ بابا-

  دپرس شدم بھ این زودى ھردوشون منو فراموش کرده بودنخیلى
 مینا کارى ندارى باى من میرم بخوابم-
 نھ عزیز شب خوش -
 ر اونجاس دارى با ادب حرف میزنىالبد امی-
 گمشو بابا امیر خر کیھ من از اون خجالت بکشم-
 باشھ بابا باى-
 باى-

 قطع کردم رفتم یھ چیزى کوفت کردم بخوابم ھمین کھ سرم رسید بھ تخت صداھاى عجیب گوشیمو
من ھنوز بیدارم میشنیدم ھى گفتم بیخیال ھى گفتم بیخیال دیدم نھ دست بردار نیست ساعت شده دو و نیم 

صداھا طورى بود انگار کسى داشت از پلھ میومد باال رفتم سمت در برم بیرون کھ حس کردم کلید 
انداختن تو در ورودى نزدیک بود جیغ بکشم عرق سرد نشست رو پیشونیم در اتاقمو قفل کردم رفتم 

رو گرفتم بعد مدت طوالنى با موبایلمو برداشتم باتریش کم بود فقط خدا خدا کردم خاموش نشھ شماره نیما
 صداى خواب آلو جواب داد

 الو-
 الو سالم نیما آروشام-
 سالم آروشا چیزى شده-
 ببخش بدموقع مزاحم شدم من تو خونھ تنھام تو تھرانى دیگھ؟-
 نھ من با مینا اومدم تبریز خواھرى-
 ببین نیما نگران نشو ھا ولى من فکر میکنم یکى تو خونس- لعنتىاه

 چیییییى؟؟؟؟- زدداد
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 خیلى میترسم-
ببین من نمیتونم کارى بکنم شھریار کھ اینجاس امیرم کھ اینجاس آھا اوستا وایسا یھ زنگ بزنم بھش تو -

 تو اتاق بمون باى
 اینکھ منتظر جوابى از جانب من باشھ گوشى رو قطع کرد با استرس منتظر بودم و ھى فک بدون

ت دقیقھ اى گذشتھ بود کھ گوشیم اخطار داد باتریش کمھ میکردم کسى داره تو خونھ راه میره بیس
 شارژرم تو آشپزخونھ بود گوشیم زنگ خورد زود جواب دادم

 الو -
 آروشا کجایى خبر مرگم کى اونجاست میخواد چھ غلطى بکنھ - نگران و بلند اوستا پیچید تو گوشمصداى
 اوستااااا یکى اومده تو خونھ-نالیدم

 پسر کھ نیست ھاااان؟-
 لحظھ از طبقھ باال یھ چیزى افتاد زمین کھ صداش وحشتناک بود منم جیغ کشیدم گوشیم از دستم افتاد یھ

ھمون لحظھ خاموش شد ھمینم کم بود دیگھ بدبخ شدم ده دقیقھ گذشتھ بود کھ شنیدم در ورودى باز شد 
 اولش ترسیدم ولى بعد صداى اوستارو شنیدم

 آروشاااا کجایى ؟؟؟؟-
 کردم با بغض دوییدم بیرون اصلنم بھ وضعیتم توجھ نکردم کھ یھ تاپ شلوارک تنمھ اوستا  درو بازفورى

 قفل فرمون بھ دست وایساده بود دم در
 اوستااا-
 کى اینجاس؟خبر مرگم ایشاال تو چرا تنھا موندى اینجا ھااان؟-

 اى خدا منو بکش راحتم کن-  داشت سرم داد میکشید یھ بار دیگھ داد زدچرا
کست چرا داشت اونجورى میگفت پشت دستمو گذاشتم رو دھنم ھق ھق کردم کالفھ دستشو تو  شبغضم

موھاش کرد قفل فرمونو انداخت زمین اومد سمتم انقدر عصبانى بود فکر کردم میخواد بزنتم ترسیدم کھ 
 با خشونت منو کشید تو بغلش منم سرمو گذاشتم رو سینش گریھ کردم

 .....گریھ نکن اى خدا منو بکشھ-
اوستا نگوووو نگو اوستا جون من نگو این - انگشت اشارمو گذاشتم رو لبش عاجزانھ با گریھ گفتمفورى
 حرفو
باشھ عزیزم نمیگم گریھ نکن آروم باش اینجا کسى نیست - منو بھ خودش فشرد آروم دم گوشم گفتبیشتر

 آروم باش دختر خوب عصبانى شدم ببخش سرت داد زدم
.........- 

تمو دید منو از خودش جدا کرد چون قدش یکم بلند بود و منم سرمو انداختھ بودم پایین خم شد  سکووقتى
 صورتمو نگاه کرد

 قھر نکن دیگھ-
 لبخند زدم و یھ قطره اشک از گوشھ چشم سر خورد فورى انگشت شستشو گذاشت رو گونم اشکمو یھ

 پاک کرد
 قربون خنده ھات برم دختر خوب گریھ نکن ھمیشھ بخند-

 شیطنتش گل کرد.  ھاینی تکون دادم مث نسرمو
ا این لباسا و موھاى پریشون وایسادى جلوم -  خجالتم نکشى اینجورى 
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 ھیھ بلند گفتم دوییدم سمت اتاقم اونم بلند خندید یھ تونیک شلوار تنم کردم رفتم بیرون دیدم داره با تلفن یھ
 ....باشھ خدافظ.....ذارمینھ نم....ششمین پآره م..... نگران نباشستی نیزی چماینھ ن– زنھیحرف م

  تو ھم اینم خود درگیرى داره واال رفتم سمت آشپزخونھ یھ چایى بزارم دی کرد واخماشو کشقطع
 خیلى بى عقلى دختر-
 چرا؟-
اول اینکھ چرا تو این خونھ تنھا موندى دوما چرا زنگ زدم وقتى پرسیدم طرف پسره جیغ زدى گوشیتو -

 خاموش کردى؟
جواب اوال رو بیخى جواب دوما وقتى تو اون سوالو پرسیدى یھ چیزى از طبقھ باال افتاد زمین منم از -

 صداش ترسیدم جیغ زدم گوشیمم باتریش تموم شده بود خاموش شد
چایى بھ - چایى ساز وایساده بودم از پش دستش اومد دکمھ خاموش رو زد خم شد کنار گوشم گفتجلوى

 یم بدو چنتا وسایل ضرورى بردار بریمموقعش با خونواده میا
- تو اون شرایط مخم کار نمیکرد و حرف زدن سخت بود ولى با صداى آرومتر از خودش گفتمدرستھ
 کجا؟

 خونھ ما-
 چییییییى؟-  برگشتم سمتشتیز

 بدو برو-
 عمرا من از اینجا تکون نمیخورم -
 تو اتاق آسا میخوابى -
 نھ بانى زحمت میشم-
 مھ تو خونمون منتظرتن زود وسایلتو بردار بیااى بابا دختر ھ-

 تحکمى کھ تو لحنش بود رفتم یھ لباس راحتى و اینجور خرت پرتا برداشتم الکى یھ لباس پوشیدم از
 باھاش رفتم استرس داشتم از مقابلھ شدن با خونوادش ولى مجبود بودم

 از تاریکى میترسى؟-
 ھوم؟-
 میگم از تاریکى میترسى؟-
 چیزه....نھ یعنىاممم ...اره-
 خب راستشو بگو آره یا نھ-
 آره-
 این دو شبو چھ جورى سر کردى؟-
 خیلى زود میخوابیدم-
 رسیدیم!!!.. ......کھ اینطور-

 یھ خونھ درندش رو با ریموت باز کرد اوه اوه اوه از خونھ ما بزرگتر بود خیلى مجلل رفت داخل در
خونھ ویالیى دوبلکس جلو درش چھار نفر وایساده پورشھ مشکى خوشگلشو پارک کرد پیاده شدیم یھ 

آسا دویید . آساوبودن یھ آقاى مسن خوشتیپ کھ شبیھ اوستا بود یھ خانوم مسن شیک شبیھ آسا بعدشم آبستا 
 بغلم کرد

 وااااى چى شده بود نگران شدم آروش خوبى؟-
 مرسى عزیزم ببخشید شمارم بدخواب کردم-
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 نھ بابا-
 اوستا دستشو بھ نشون معرفى برد سمت مامانش سمت آقا و خانوم رفتم

مامان گلم مامان لیلى و بعد باباشو نشون داد باباى گلم بابا سعید و ایشونم خانوم آروشا راد دختر خالھ -
 نیما دوست صمیمیم

  منو کشید تو آغوششمامانش
 اى قربون سلیقھ پسرم برم خوش اومدى آروشا جون-
 انى گفتم مزاحم نشمممنون ببخشید من بھ جناب باست-

 اى بابا این چھ حرفیھ دخترم بیاین بریم بیاین مھمونمون االن پشیمون میشھ- سعید
 )ارواح عمتون بیخیال توصیف بشین( داخل خونشون خیلى خوشگل بودرفتیم
 دخترم شام خوردى دیگھ؟- جونلیلى

 بلھ بلھ-
 خب تو پیش آسا میخوابى؟- جونلیلى

  صبح نوه دارت کنم ھمچین حرفایى میگھ ن پ میخواى برم پیش اوستاپ
 آره مامان تو اتاق دیگھ نبرش پیش من خوبھ- آسا

 باشھ پس آسا مخ بدبختو نخورى ھا برین بخوابین- جونلیلى
 ااااا مامان- آسا

 باشھ برو این بیچارم خستس ساعت چھار شد- جونلیلى
 بازم معذرت میخوام لیلى جون ببخشید!واااااى نھ-

 با برو دختر برواى با- جونلیلى
 تو اتاق آسا بھ زور منو رو تختش خوابوند خودش یھ رخت خواب پھن کرد گرفت خوابید ولى من رفتیم

تا خود صبح تو فکر بودم باید رابطمو با اوستا سرد تر میکردم خودمم بھش وابستھ شده بودم ولى یھ 
 بیدار شدم م فقط خوابیده بودسرى چیزا سر راه بود نمیشد با سرنوشت جنگید ساعت نھ شد یھ ساعت

دست صورتمو شستم باید میرفتم تو غالب ھمون آروشاى تخس رفتم پایین دیدم خدمتکارشون یھ میز 
 صبونھ چیده خوشجیل موشجیل رفتم بشینم کھ دیدم لیلى جونم اونجاس

 سالم لیلى جون صبحتون بھ خیر-
 سالم دخترم صبح تو ھم بخیر-لیلى

منم از این صبح بھ - صورتشو خشک میکرد خم شد کنار گوش من گفت داشت پشت من دستاوستا
 خیراى پر انرژى میخوام

 کھ داشتم باھاش پنیرو میبریدمو کوبیدم رو میز از جام بلند شدم یھ تیکھ نون گذاشتم تو دھنم رفتم کاردى
 زنم آسالیلى جون اگھ اجازه بدین من برم خونھ شب ترسیدم زنگ می- سمت لیلى جون گونشو بوسیدم

 ااااا تو کھ چیزى نخوردى نھارم باید بمونى -لیلى
 نھ دیگھ لیلى جون امروزم پنج شنبس کالس دارم با بچھ ھا برم دیگھ باى-

  خروجى آشپزخونھ دست اوستا سد راھم شدجلو
 چرا میخواى برى؟-

 زه بدین بنده برمآقاى باستانى اجا- تاى ابرومو دادم باال با صداى بلندى کھ لیلى جون بشنوه گفتمیھ
 مشکلى پیش اومده آروشا جون؟- جونلیلى

 فقط.....نھ-
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  لحظھ دستشو کشیدھمون
 فقط چى دخترم-لیلى

 ھیچى حل شد-
ممنونم بابت ھمھ - کھ از کنارش رد شدم رفتم ایستادم پشتش لبامو تقریبا چسبوندم بھ گوششھمونطور

ى من بھ ھیچ وجھ بھ جنابالى مربوط نمیشھ  یھ روز جبران کنم ولى از امروز زندگدمیزحماتت قول م
 باى جناب باستانى

  بھ چاک خودم دلم گرفت از حرفام براش خیلى سنگین بود رفتم وسایالمو بردارم دیدم آسا بیدار شدهزدم
 اااااا آروش کجا؟- آسا

 دیگھ رفع زحمت بکنم اصرار نکن کھ پایین موقعیتمو درک کردن تو ھم درک کن لطفا-
 اه باشھ -
 بیا بغلم خدافظى کنیم-

 بغلم بعد کلى تف مالى کردن در رفتم اومدم پایین دیدم جناب باستانى ھم حاضر وایسادن جلو در از پرید
سوار شو -لیلى جون خدافظى کردم خواستم برم کھ با صداى آروم ولى جدى سوئیچو گرفت طرفم گفت

 بھونھ ھم نیار
 اغذ برداستم روش نوشتم گرفتم رفتم انداختم رو ماشینش یھ کسوئیچو

 گرفتى؟خدافظ! ربطى ھیچھیچ
 یھ تاکسى گرفتم بعد یھ کم استراحت تو خونھ رفتم کالس زبانو حل کردم کھ فاینالشونو یھ معلم دیگھ رفتم

بگیره اونام بعد ھزارتا دنگ و فنگ قبول کردن بعدش رفتم بیمارستان مرخصى گرفتم دو ھفتھ کھ گفتن 
ابقت و این حرفا خالصھ شب شد اونقدر خستھ بودم کھ نتونستم بھ ترسم فکر کنم نمیدونم کسر میشھ از س

 و فقط خوابیدم
*** 
 ساعتم از خواب بیدارم کرد با یھ عالمھ نالھ و نفرین بیدارشدم رفتم یھ چمدون برداشتم وسایالمو زنگ

 و ھوا یکم سرد یکم بھ چپوندم توش برا ساعت ده بیلیت گرفتع بودم لباسامو تنم کردم اواسط پاییز بود
 مثل اجنھ میرفتم خبخودم رسیدم درستھ حال و حوصلشو نداشتم بغض کرده بودم کھ دارم میرم ولى 

میترسیدن دلم گرفتھ بود دوباره رفتم سراغ عکس آرشام بغضم میخواست بترکھ بھ زور سعى کردم 
ى بکنم؟ داشتم درو باد قورتش بدم عکسو چپوندم تو کیفم اووووف شیش ساعت تو اتوبوس چھ غلت
 پرده رو زدم کنار و با ھمیکردم دلشوره عجیبى داشتم رفتم سراغ پنجره اى کھ کامل دید داشت بھ کوچ

دیدن ماشین اوستا کھ پارک شد و بعد خودش کھ با عصبانیت میومد سمت در آپارتمان نفسم تو سینھ 
آپارتمانم خورد پاھام سست شد چنتا مشت حبس شد فورى پرده رو انداختم چند مین نگذشتھ بود کھ زنگ 

 کوبید بھ در کھ من خودمو خیس کردم 
 باز کن درو با تو ام این کارا یعنى چى؟ ھان؟ باز میکنى یا زنگ بزنم سمانھ؟......آروشا-

ول   بھترین راه رفتم تو اتاق شماره سمانھ رو گرفتم و با صداى آروم باھاش حرف زدما
 الو سمانھ-
 الو بلھ؟-
سمانھ یھ کارى رو بى چون و چرا میکنى اومدم بھت توضیح میدم اوستا شاید زنگ بزنھ بھت بگو -

 آروشا تا دو سھ ساعت دیگھ میرسھ تبریز گرفتى؟باى
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 چیزى بگھ مطمئن بودم کارى رو کھ گفتم انجام میده بى سر و صدا زفتم تو پذیرایى بازم درو نذاشتم
 کوبید

 ردى زنگ بزنم سمانھآروشا خودت خواستى مجبورم ک-
مرسى سمانھ از آروش خبر ......سالم سمانھ..... الو- چند ثانیھ شروع کرد بھ حرف زدن با سمانھبعد

راستى .......نھ باشھ ببینم چى میشھ...... واسھ چى؟؟؟......تبریز؟؟؟؟؟........چیییییى؟؟؟؟؟....... دارى؟
 باشھ باى......مبارکھ
آروشا من میدونم اینجایى  مگھ میشھ من ھوایى کھ تو توش نفس میکشى رو -  چندتا تقھ بھ در زددوباره

 .....تشخیص ندم؟ولى اگھ میلى بھ دیدنم ندارى این دروغا الزم نبود
در قلبمو میبندم بھ روى ھمھ ......خداحافظ.... ...... آروشا- کرد یھ مکث طوالنى ولى باالخره گفتمکث

 دیگھ نمیام جلو چشمت کھ ناراحتت کنم..... احافظ برا ھمیشھخد......این قلب یھ صاحب داره پس
 رفت نبود بغضمو کھ نگھداشتھ بودم شکست اوستا رفت چمدونمو رو زمین کشیدم رفتم بیرون یھ دیگھ

تاکسى گرفتم رفتم ترمینال بى صدا اشکام میریخت سوار اتوبوس کھ شدم حس کردم دیگھ ھیچ وقت 
 ونوشتى بود کھ خودم انتخاب کردم خالصھ حول و حوش ساعت چھار نمیبینمش ھیچ وقت ولى این سر

نیم پنج رسیدم تبریز رفتم خونھ بیچاره مامان تعجب کرده بود سرمو گذاشتم کپیدم خستگى از تنم در بره 
سعى میکردم خودمو شاد نشون بدم ساعت ھفت از خواب بیدار شدم دیدم ده تا میس کال از سمانھ دارم ده 

  دوباره گوشیم زنگ خورد دیدم سمانستا از مینا
 ھان چتونھ بیست تا میس کال؟-
 آتیشى بھ پا نکردى کھ ساکت بشینیم-
 چى میگى؟-
 جریان چیھ آروشا؟-
 نسبت پتانسیل بھ مقاومت-
 لوس نشوووو زود باش بگو-
 آخھ چھ جریانى؟-
 جریان اوستا-
 تونسمانھ االن نمیشھ حرف زد فردا یا بیا خونمون یا بیام خون-
 بیا خونمون-
 باش باى-
 باى-

 زدم مینا کھ اونم گفت کارى نداشت فقط قرار شد اونم فردا بیاد خونھ سمانھ اینا کھ ببینھ جریان زنگ
 .....چیھ

**** 
 زود باش بگو چى شده-
 سمانھ بزار بیام داخل بعد دم در نگھم داشتى میگى چى شده؟-
 باشھ بیا تو-

 سمانھ رو دیدم مث آرشام بود برام تو کھ سامان داداش بزرگھ رفتم
 بھ بھ سالم آروشا خوبى؟خوشى؟-سامان

 سالم داداش خوبم شما خوبى؟-
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 !ما خوبیم ولى شما بد آتیشى سوزوندى-
 وا چھ آتیشى؟-
 !مھمون ویژشون گفتھ نمیاد-
 مھمون ویژشون کھ منم-
 خندید سمانھ منو کشون کشون آره خب تو مھمون ویژه سمانھ اى مھمون ویژه شھریار نمیاد و بھ دنبالش-

 برد تو اتاقش مینام اونجا بود
 د بنال چى شده-مینا

 قربون ادبتون برمااااا-
 چى رو تعریف کردم اونام بعضى جاھاش خندیدن بعضى جاھاش سرى بھ نشون تأسف تکون دادن ھمھ

 !!!!و فحش ھم نثارم کردن
 خب حاال شما بنالین چى شده-

 چى میخواستى بشھ؟-سمانھ
 ھنونطور کھ سامان گفت مھنون ویژه شھریار بھ خاطر آتیشى کھ تو سوزوندى نمیاد -ینام
 کى؟اوستا؟؟؟؟؟-

 پھ نھ پھ-سمانھ
 یھ جورى این گندى کھ زدى رو جمع کن-مینا

 اى بابا بھ من چھ بیخى-
 پووووفففففف شھریار حلش میکنھ-سمانھ

 تاقت کھ یادم رفت بھ خالھ سالم کنماى خاک بر سرم سمانھ ھمچین منو کشون کشون اوردى تو ا-
 خالت خونھ نى-
 این سامانم بفرس بره بزنیم برقصیم-
 اون کھ رفت دنبال ندا برن خونھ مادر زنش-
 اوکى پس بپرین بریم -

 اى ول-مینا
 شدیم رفتیم یھ نھار درست کردیم ھمونطور کھ میپختیم قر میدادیم صداى موزیکو ھم گذاشتھ بودیم اخر پا

 ره بازى در آوردیم نھارو خوردیمکلى مسخ
 واى سمان خالھ کى میاد؟-

 مامان ساعت ھفت میاد -سمانھ
 پاشین خونھ رو تمیز کنیم دوباره قر بدیم-مینا

 آره زود تند سریع پاشین-
 شدیم خونھ رو تمیز کردیم حسابى بھ ھم ریختھ بودیمش بعدشم تا ساعت شیش زدیم و رقصیدیم بلند

 رو مبل چند روز دیگھ عروسى بود و ما تخلیھ ھیجانات کرده بودیم نگام بھ آخرش جنازمو انداختم
 ساعت افتاد جیغ بنفش کشیدم کھ مینا و سمانھ مثل جن دیده ھا رنگشون پرید

 االغ روانى چتھ؟-سمانھ
 ساعت شیشھ-
 نععععععع؟؟؟- پشت بندش مینا ھیھ بلندى کردو
 پالسن پاشو مینا پاشوآره االن خالھ میاد میگھ اینا از صبح اینجا -
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 اى بابا تو کھ میدونى مامان من از این اخالقا نداره-سمانھ
 آره عزیز ولى زشتھ-

 راست میگھ سمانھ بزا منم یھ زنگ بزنم امیر بیاد دنبالمون-مینا
 لوس نشو مینا بیخیال امیر بیا خودم میرسونمت-

 ااااا تو لگنتو آوردى؟-مینا
 اغذى رو پرت کردم طرفش اونم بلند خندید برگشتم سمتش قوطى دستمال کتیز

 کوفت لگن ماشین امیر جونتھ -
 باشھ بابا -

 پوشیدیم خداحافظى کردیم رفتیم مینارو رسوندم بعدشم خودم رفتم خونھ نمیدونستم واقعا سر لباسامونو
م باھاش جریان اونروز اوستا نمیخواست بیاد؟چى بگم واال بعد شام رفتم تو اتاقم عکس آرشامو در آورد

سالم آرشامم خوبى؟آرشام من سر قسمى کھ خوردم ھستم اوستا رو دوست داشتم ولى بھ -درد و دل کردم
خاطر قسمم تن بھ وصلت ندادم آرشام تو گفتى روز عروسیم میاى منم قسم خوردم تا نیاى عروسى نکنم 

 از این سر در گمىبیا و نجاتم بده ....خواھش میکنم.....برگرد.......من سر قسمم ھستم آرشام
 میریخت دستمو گذاشتم رو دھنم صدام نره بیرون شیرجھ زدم رو تختم سرمو فرو کردم تو بالشم اشکام
...... 

**** 
 روز دیگھ مراسم عقد کنون سمانھ بود زنگ زده گفتھ برم خونشون شھریار و مینا و امیر سامان و دو

مھ شدنشو گرفتھ بود و کلى خوشحال بود یھ مانتو سمانھ ھم دیروز خبر ع)ندا ھمسر سامان(ندام اونجان
 راحتى و نىمشکى تنگ کھ یھ قسمت از جلوش خاالى سفید داشتو با شلوار دمپا و کفشاى مشکى ور

کیف ستش برداشتم تنم کردم شال سفیدمو سرم کردم یھ رژ قرمز زدم و یکم کرم و ریمل زدم تالمو کھ 
تقریبا از وقتى کھ برگشتھ بودیم از فرانسھ فقط دو سھ بار فر خیلى وقت بود فر نکرده بودمم فر کردم 

 و فنگ گذاشت برم نشستم تو نگکرده بودم یھ ورى ریختمشون رو صورتم رفتم پیش مامان و بعد کلى د
فرارى مشکیم عینک آفتابیمو زدم آھنگ پایین شھر تى ام بکس رو پلى کردم صداشوزیاد کردم باھاش 

ھ با صداى کم با یھ تیکاف راه افتادم بازم سرعتمو زیاد کردم دلم ھواى ھمخونى ھم میکردم البت
 پارک کردم رفتم داخل پریدم دخترا ونکروروس کرده بود ولى خب وقت مناسبى نبود رسیدم دم خونش

رو ماچ کردم با بقیم دست دادم ھمونطور حرف میزدیم کھ دوباره شھریار رفت سراغ در و بازش کرد 
 بھھھھھھھ داداش سالم تو کھ مارو کشتى ناز میکردى نمیام - امیر بلند گفت

دیگھ گفتم بیام -  اوستا ھوش از سرم پروند و من ھمونطور پشت بھ در و اوستا خشکم زده بودصداى
 خیلى اصرار کردین 

 عرق کرده بود ھمھ بچھ ھا سالم کردن و نوبت رسید بھ من آروم برگشتم سمتش اخمامو کشیدم تو دستام
 م سال-ھم

 سالم- منو کھ دید ھنگ کرد و زل زد بھم بعدش اخماشو کشید تو ھماوستا
 خوب شد اومدى- شھریار

 ھى شمام مزدوج شدین رفتین دیگھ...... بابا عروسى دوتا از بھترین دوستامھ ھااااااا -اوستا
م دنبال کارام یھ فکرى ایشاال منم دیگھ باید بیفت- انداختم پایین و با ناخنام بازى کردم و اون ادامھ دادسرمو

 برا خودم بکنم تنھا نمونم
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 زدن زیر خنده ولى من بغض کردم ھھ چھ زود با نبودم کنار اومده بود چھ زود فراموشم کرده ھمشون
بود حاالم میخواست مزدوج بشھ نقاب بى تفاوتى و زبون درازیمو زدم بھ صورتم سرمو باال آوردم دست 

 !کى ھستن بگین آستین بزنیم باال براتونحاال -بھ سینھ زل زدم تو چشاش 
 کھ گفتم آرنج سمانھ پھلومو سوراخ کرد توجھى نکردم ابرو ھاى اوستا پرید باال ھمھ سکوت کرده اینو

 بودن تا جواب اوستا رو بشنون 
 اونوخ چھ جورى جبران بکنم؟-اوستا

 حقیق کنىدر عوض منم میگم برى در موردش ت- نیاوردم بدون فکر کردن فورى گفتمکم
باشھ مشکلى نیست -  یعنى خودمم از جوابم ھنگ کردم ولى حقش بود با یھ نیشخند نگام کرد و گفتاوپس

 ھر موقع برگشتین تھران قرار میزارم ببینیش 
 پررو بھ درک رفتن نشستن سمانھ دستمو گرفت کشون کشون برد تو اتاقش درشو بست با اخم بھم پسره
 تو چھ مرگتھ؟ھاااان؟؟؟- گفت

 ھیچى- تفاوت گفتمىب
 ھیچى؟؟؟پس چرا دارى اوستا رو میچزونیش؟-
 ھھ شماھا چتونھ ھمش طرف اونین دیدین اون شروع کرد اول خو بھ من چھ؟-
 کجا اون شروع کرد؟-
 اون گفت میخواد مزدوج بش بھ من چھ؟؟؟؟-
 !ش بھ تو بودوااااى آروشا چرا اینجورى میکنى؟او تموم طول مدت کھ داشت اون حرفارو میگفت نگا-

 خب بھ درک من فعال نمیتونم ازدواج بکنم- گفتمعصبانى
 چرا؟-
 خودت خوب میدونى-
 البد بھ خاطر اون قسم لعنتیھ-
 آره دقیقا -
 آروشا تموم کن این رفتاراى بچگونتو -

 کودوم رفتاراى بچگونھ؟ھاااان؟- زدمداد
از کجا معلوم آرشام زندس ھان؟از کجا معلوم آروشا اینو بفھم آرشام رفتھ اصال - متقابال داد زد سرماونم

 ....شاید مرد
سمانھ دھنتو ببند -  حرفشو بزنم از سمانھ انتظار این حرفو نداشتم تیز یورش بردم سمتشنذاشتم

صدامو آروم تر !فھمیدى؟؟؟؟ھھ از تو این انتظارو نداشتم تویى کھ تو ھمھ این مدت مثل خواھرم بودى
-  دادمامھرفتم بین دستام بغض چنگ انداخت بھ گلوم با صداى لرزون ادکردم نشستم رو تختش سرمو گ

تو چھ میفھمى برادرى کھ عاشقتھ تنھات بزاره بره یعنى چى؟تو چھ میفھمى دو راھى یعنى چى؟ !سمانھ
دو راھى یعنى این کھ بین عشقت و قسمت یکى رو انتخاب بکنى سمانھ سختھ منم دیگھ فراموشش میکنم 

 ج کنم با ھمھ دنیا لج میکنم پس دیگھ بسھ اصرار نکنین میدونى بخوام ل
 ....تا کى آروش میخواى- دستشو گذاشت رو شونماومد

 سمانھ بسھ -
 باشھ پاشو لباساتو در آر بیا پایین-

 صدامون نرفتھ بود پایین لباسامو در آوردم ساپورت مشکیمو پام کردم یھ پیرھن آستین بلند تا خوشبختانھ
 تنم بود موھام تا روى باسنم میرسید باالى سرم با کلیپس جمع کردم پاپوشاى سرمھ اى یکم باالى زانو
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 نشستیم دور ھم میگفتیم میشنفتیم دنبافتمم پوشیدم یکمم رژمو تجدید کردم رفتم پایین نیما و ریمام اومده بو
 بلھ خودمم اجازه بدین بیام....بلھ؟-زنگ خونھ رو زدن سمانھ رفت آیفونو برداشت

 کى بود؟- ریارشھ
 مأمور پستھ بستھ آورده-
 بزار منم بیام-
 نھ نمیخواد عزیزم میرم میگرم میام دیگھ-
 باشھ-

 رفت ما ھممون دوباره شروع کردیم حرف زدیم ولى شھریار پریشون بود مدام دستاشو تو ھم سمانھ
 فشار میداد یھ ربعى گذشت ولى سمانھ نیومد خونھ تو سکوت فرو رفتھ بود 

 مانھ چى شد پسس-سامان
 خیلى دیر کرد- شھریار

 من و شھریار بلند شدیم ھواى بیرون سرد بود ولى دوییدم بیرون شھریار و بقیھ ھم دنبالم اومدن فورى
خودمو رسوندم دم در سمانھ نبود و در کامال باز رو زمین یھ تیکھ کاغذ دیدم فورى برش داشتم روش 

 پریده بود ھمھ رسیدن مد فورى داخل آستینم پنھونش کردم رنگنھ نباید کسى اینو میدی)دانیال(نوشتھ بود
 پس سمانھ کجاست؟؟؟-شھریار داد زد

 !نیست-
 یعنى چى نیست ؟؟- داد زد سرمشھریار

 ھمچین اومد سمتم گفتم کشت منوووو دیدم از کنارم رد شد رفت سمت در و با صداى بلند سمانھ رو و
 سماااانھ- صدا زد

زد مثل دیوونھ ھا میرفت اینور اونور باغ من کھ شخصا از اون وضعیتش  بار پشت سر ھم داد چند
آروم باش پسر آروم باش پیداش میکنیم -ترسیده بودم سامان ھم بدتر از اون اوستا رفت بازو ھاشو گرفت

 آروم بگیر
 نیست میفھمى؟؟؟؟؟..... اوستا- چشماى خون گرفتش زل زد بھ اوستابا

 گفتم پیداش میکنیم-اوستا
 چجورى میخواى پیداش کنى ھاااان؟؟؟د بگو - اومد وسط خیلى عصبى بود رفت سمت اوستاانسام

 لرزید راست میگفت از کاراى دانیال نمیشد سر در آورد مو ال درز نقشھ ھاش نمیرفت یھ قطره چونم
اشک از گوشھ چشمم گونمو خیس کرد سریع با پشت دستم پاکش کردم امیر رفت سامانو گرفت آرومش 

 نامھ سمانھ سریع دوییدم تو خونھ باید میفھمیدم دانیال چھ غلطى کرده پسره عوضى رفتم توى اتاق کرد
سالم خانوم آروشا االن کھ این نامھ رو میخونى دوست عزیزت پیش منھ نترس چیزى -رو باز کردم

 نمیشھ بعد تاریخ مراسم عقد کنون پسش میارم یادت باشھ کسى چیزى نفھمھ خداحافظ
 یختن نشستم رو تخت نامھ رو پرت کردم در با شدت باز شد و اوستا اومد داخل راشکام
 چى شده آروشا؟نگو نمیدونى کھ کامال تابلو ا خبر دارى-اوستا
 گرفتم بین دستام اشاره کردم بھ نامھ چاره اى نبود باید اقال اوستا میفھمید من مغزم نمیکشید نامھ سرمو

 تو خبر داشتى- اخم گفت رو برداشت خوند سرشو بلند کرد با
 از چى؟-
 از این اتفاق-
 نھ-
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 اگھ خبر نداشتى چرا اونطورى رنگت پرید؟-
 چى میگى؟من اگھ خبر داشتم نمیذاشتم این اتفاقا بیوفتھ -

 شدت گرفت تبدیل شد بھ ھق ھق رنگم پریده بود سرمو بلند کردم نگاش افتاد بھ صورتم خودشو گریم
 چرا پریده آروم باشآروشا خوبى؟رنگت -رسوند بھم

 نفس کم میاوردم ھى میگفت آروم باش نمیشد فورى سرمو کشید تو بغلش خوب میدونست چى داشتم
 خوبى؟- میتونھ آرومم بکنھ کم کم آروم شدم از خودش جدام کرد

 تو باید کمکم کنى پیداش بکنیم باشھ؟- تکون دادم گفتسرمو
 باشھ -

نامھ رو کھ خوندى؟بھ شھریار بگو اگھ -م شماره نا شناس بود موقع اس ام اس اومد گوشیمو برداشتھمون
 سالم میخوادش روز عقدکنون بزنھ بھ چاک

 دیوانھ میخواست چیکارش بکنھ شھریار اگھ میفھمید زندش نمیذاشت اوستا اومد گوشى رو گرفت پسره
 حاال چى کار بکنیم؟؟؟؟-از دستام و پیامشو خوند نالیدم

 شھریار بیا باال- د رفت شھریارو صدا کراوستا
 اومد اوستا با ترفنداى روانشناسیش سعى کرد اول آرومش کنھ بعدشم جریان نامھ و اس ام اسو شھریار

 میکشمش- گفت شھریار فقط زل زده بود بھ یھ نقطھ حرفاى اوستا کھ تموم شد اولش زیر لب گفت
 میکشمش اوستا فورا آرومش کرد- صداشو بلند کردبعد

  بفھمھ خب؟شھریار کسى نباید-
 آروم شد ولى واقعا اگھ دانیال اونجا بود میکشتش ازش بعید نبود خون دانیال پاى خودشھ شھریار

 گوشیمو برداشت با ھمون شماره تماس گرفت
 لعنتى خاموشھ- شھریار

 اون نباید بفھمھ شماھا خبر دارین بزارین من باھاش حرف بزنم - من
 گ نزنزن- موقع با یھ شماره دیگھ پیام دادھمون
 ھرکارى میخواى بکنى بکن ولى من باید باھاش حرف بزنم باید بفھمم سالمھ-نوشتم

شھریار اگھ سمانھ برات - دقیقھ بعدش گوشیم زنگ خورد شھریار ھجوم برد سمتش اوستا سریع گفتپنج
 مھمھ نھ
 بزار رو اسپیکر- گوشى رو گرفت سمتم گفتشھریار
 الو دانیال- رو اسپیکر گذاشتم

 روشا خانومبھ بھ آ-
 ! میبینم کھ شرطمو قبول کردى- بلند خندیدو
 دانیال گوشى رو بده بھ سمانھ-
 باشھ-

 شھریااااارررر- با بى حالى مینالید و گریھ میکردسمانھ
 عوضى ھم داشت میخندید شھریار طاقتش تموم شد یھ قطره اشک از گوشھ چشمش چکید و دانیال اون

 - م ولى فعال باید شھریارو دلدارى میدادیم سامان اومد تو اتاقگوشى رو قطع کرد منم بغض کرده بود
 شھریار پاشو کارى بکن خواھرمو بردن تو نشستى اینجا بیخیال؟؟؟؟

 اوه دست رو بدجایى گذاشت سامان وقتى چشاى اشکى شھریارو دید ساکت شد باید یھ جورایى این اوه
طبقھ پایین بود گفتم و تأکید کردم بدون این کھ امیر مھمونارو دک میکردم با اس ام اس جریانو بھ مینا کھ 
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بفھمھ یھ جورى نیما و ریما و امیرو ببره بیرون اونم گفت اوکى بعدش با یھ دوز و کلک رفتن نوبت 
سامان و ندا بود تنھا راھکار ترسوندن ندا بود درستھ کار خوبى نبود ولى مجبور بودیم رفتم ھمونطور 

تم باال شیش پلھ آخرو جیغ زدم خودمو پرت کردم پایین ندا یھ دستشو گذاشت کھ از پلھ ھاى خونھ میرف
 کھ خبر نداشت اینا نقشست خودشو ارو شکمش یکى رو رو قلبش جیغ زد رنگش پرید بدبخت اوست

 چت شد خوبى؟-رسوند بھم
 من خوبم ولى ندا ترسیده سامانو صدا کن ببرتش بیمارستان -

زوق میکرد ولى خفھ خون گرفتم سامان با حالتى آشفتھ ندارو رسوند  ارواح عمم پام بدجور زوق آره
بیمارستان و ھمھ چیز طبق نقشھ پیش رفت ولى اوستا فکر میکرد اتفاقى بوده نشستیم دور ھم حاال من با 

 و عمو ھم خونھ نبودن ھتھ بدبختى بھ مامانم گفتھ بودم شبو میمونم خال!!!!دوتا پسر غریبھ شب تو خونھ
دمو جمع جور کردم یھ تونیک گشاد با شلوار دمپام پوشیدم آرایشمم کمرنگ شده بود پاکش کردم یکم خو

رفتیم تو فکر ھر از گاھى قطره اى اشک از چشم من و شھریار میچکید و اوستا کالفھ شقیقھ ھاشو فشار 
ود  سمتش ھمون شماره ناشناس بدیممیداد تزدیکاى چھار صبح گوشیم زنگ خورد ھممون ھجوم بر

 .....جواب دادم و صداى سمانھ پیچید تو گوشم
 #سمانھ#

 عجیبى داشتم رفتم درو باز کردم ببینم چھ بستھ اى برام فرستادن دیدم مرده نشستھ رو موتورش دلشوره
 خانوم تشریف بیارین چند لحظھ-کمى اونور تر گفت

بھ بھ دختر - س دانیالو شنیدم جلو کھ یھ دستى جلوى دھنم قرار گرفت و چاقو کنار پھلوم صداى نحرفتم
 !!!!عمھ

 بعدش کشون کشون بردتم تو یھ ون پرتم کرد تو بھ راننده گفت راه بیوفتھ بعدش یھ سرنگ کھ توش پر و
 بھم نزدیک نشو عوضى -بودو آورد جلود ترسیدم چى بود داخلش جیغ زدم

نترس یکم بى حالت -گفت نفر نگھم داشتن و اومد سرنگو زد تو رگ دستم و من فقط گریھ میکردم دو
 میکنھ کھ جفتک نپرونى

  گفتش پنج دقیقھ بعدش مثل یھ مرده شده بودم توان حرف زدن نداشتم با تلفنش زنگ زد بھ آروشاطبق
 بھ بھ آروشا خانوم-
 -باشھ گوشى رو گرفت طرفم با بى حالى و گریھ نالیدم!.....میبینم کھ شرطمو قبول کردى- بلند خندیدو

 دانیال کثافت بلند میخندید و من فقط گریھ میکردم تماسو قطع کرد اونقدر گریھ کردم کھ شھریاااااارر
 ھمونجا خوابم برد 

* 
 باز کردم تو یھ اتاق تاریک روى تخت بودم دست و پام بستھ بود ولى دھنم آزاد بود یکم اونور تر چشامو

با پام لمسش کردم دیدم گوشیھ از دانیال خوابیده بود پامو تکون دادم خورد بھ یھ چیزى بیشتر کھ 
 این اتاق اتاق ویالى ارهخوشحالى نزدیک بود بال در بیارم ولى من اینجارو نمیشناختم بیشتر دقت کردم 

دایى تو کرجھ میشناسمش گوشى رو با پاھاى بستم کشیدم نزدیک تر خوشبختانھ رمز نداشت بازش کردم 
م برقرارى تماسو زدم با پام ھلش دادم سمت خودم تو مطمئنا شماره آروشا رو حافظش بود پیداش کرد

 الو بلھ؟- بوق دوم آروشا جواب داد
آروشا من یواشکى زنگ زدم یھ جورى آدرس ویالى دایى تو - صداى خیلى آروم تند تند حرف زدمبا

 کرجو پیدا کن منو آورده اینجا باى 
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- قبلیش شروع کردم بھ نالھ و گریھ قطعش کردم دوباره صفحشو قفل کردم با پام ھلش دادم جاى فورى
 ......کجایى بیا نجاتم بده......شھریااااارررر

 چند تا تکون خورد بلتد شد چراغو زد بلھ درست حدس زده بودم ھمون ویال بود کھ چند سال پیش دانیال
 عید اومده بودیم صداش رشتھ افکارمو پاره کرد

البد فکر کرده بودى خیلى زرنگى ......ر عمھخب خب میبینم کھ میخواستى بى خبر عروس بشى دخت-
 آره؟؟؟؟

داغ عروسى رو بھ دلت میزارم چند روز بعد تاریخ - بلند بلند خندید ازش متنفر بودم زل زد تو چشامو
 چطوره؟؟!!!!مشخص شده تحویلت میدم بھ عمھ و جورى وانمود میکنم کھ تو شھریارو قال گذاشتى

و صورتش وسواس داشت بھ خاطر ھمون یھ طرف صورتم  مقابل صورتم بود تف کردم تصورتش
سوخت مطمئن شدم لبم پاره شد خیلى محکم زده بود گذاشت رفت از اتاق داشتم میمردم گوشى رو ھم با 

 منخودش برد امیدوار بودم ھیچ کودوم از اتفاقایى کھ اون میخواست پیش نیاد فردا روز عروسیم بود و 
 !!!!!!گروگان پسر داییم

 #اآروش#
 تماس سمانھ یھ ساعتى میگذشت و ما در بھ در دنبال آدرس اون ویالى لعنتى بودیم اما دریغ باالخره از

 شھریار یھ پیشنھاد داد طبق پیشنھادش زنگ زد بھ دایى سمانھ
دایى جان سمانھ میگفت شما یھ ویال تو .....مرسى شما خوب ھستید؟....شھریارم.....سالم دایى جان....الو-

..... ممنون......گفت آدرسشو بگیرم چند نفرو بفرستیم یھ دستى بھ سر و روش بکشن......رینکرج دا
 اجازه بدین یادداشت کنم

 گیر آوردیم اوستا رفت پى ماشینش منم لباسامو پوشیدم رفتم اوستا و شھریار نشستن جلو منم باالخره
گھ میافتاد شھریار خون بھ پا میکرد نشستم پشت فقط خدا خدا میکردم رو صورت سمانھ خط نیافتھ کھ ا

 دم در ویال ماشینو پارک کردن ھر سھ مون با قیافھ ھاى درب و داغون رفتیم جلوى در 
 شھریار یا تو قالب بگیر من برم باال یا من بگیرم تو برو-اوستا

 باالنمیشھ داداش تو کمرت ھمچین درست حسابى نیست منم کھ اعالم میکنم نمیتونم بفرستمت - شھریار
 نمیخواد ھیچ کودومتون برین قالب بگیرین خودم رفتم-  میرفتن رو مخم فورى گفتمداشتن
 این کارا بودم ولى خب دختر بودنم ایجاب میکرد دست بھ این کارا نزنم اوستا با چشاى گرد شده عاشق

 چیییییى؟؟؟؟- گفت
 گفتم قالب بگیرین من برم باال-
 ....بیافتى سرت بشکنھ-

 من کارمو بلدم شھریار بدو یھ قالب بگیر برم باال- تاشو ادامھ بده چرت پرنزاشتم
  با تردید اومد جلو شھریار

 نترس ھمش شصت کیلو ام کمرت نمیشکنھ-
 گرفت اوستام اومد رو بھ روش قالب گرفت یھ پامو گذاشتم رو دستاى شھریار اون یکى رو ھم قالب

ھ دستاشونو کشیدن باال و من رفتم باالتر خالصھ گذاشتم رو دستاى اوستا ھر دوشون با گفتن یک دو س
-  یھو داد زدفھمید شدم چشمامو بستم اوستا نقشمو خیالی بیرفتم رو دیوار از ارتفاع یکمى ترس داشتم ول

 !!!!!نھھھھھھ نپرررررر
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 من پریدم و درد بدى تو پام پیچید پامو کشون کشون بلند شدم رفتم درو براشون باز کردم پام خیلى ولى
درد میکرد شھریار اونقدر مضطرب بود بدون توجھ بھ من دویید داخل منم ھمونطور کھ پامو یکم 

  کجایىنھسما- میکشیدم راه افتادم و رفتھ رفتھ سعى کردم بروز ندم رفتیم داخل شھریار داد زد
چین مھم بھ بھ آقا داماد میبینم کھ جون عروس ھم- یھو دانیال ظاھر شد با اخماى تو ھم گره خورده کھ

 نبوده کھ راه افتادى الک و تلک اومدى ھان؟
 خفھ شو-

 سمتش صداى جیغ سمانھ اومد باعث شد ما ردیابى کنیم و ھر سھ مون دوییدیم سمت اتاقى کھ ازش رفت
صدا میومد ولى دانیال حرکتى نکرد دست بردیم سمت دستگیره لعنتى قفل بود محکم با مشت کوبیدم بھ 

مانھ رو صدا زدم   چندبار در عدشھریار و اوستا ھمزمان چسبیدن بھ ھم خودشونو کوبیدن بھ در بدر 
شکست سمانھ در حالت پریشون و یھ زخم کنار لبش رو تخت داشت جیغ میزد یھ قسمت از صورتشم 
یکم ورم کرده بود شھریار دویید سمتش بغلش کرد وقتى صورتشو دید خون جلو چشاشو گرفت بلند شد 

 با یھ نیشخند لل اوستا رفت جلوشو بگیره ولى ھلش داد یھ طرف خودش رفت دانیاراه افتاد سمت حا
-نگاش میکرد یھ دفعھ گرفتش بھ باد کتک لگد و مشت و سیلى فقط میزدش اوستا رفت جداش کرد داد زد

 ولم کن بذار این آشغالو بزنم بمیره
ش کرد و رفت با سمانھ راه  رو زمین با سر صورت خونى داشت بھ خودش میپیچید شھریار ولدانیال

افتادن بیرون عذاب پام بیشتر شده بود دیگھ نمیتونستم تکونش بدم بھ زور رو زمین میکشیدمش اوستا 
 نزدیک بود دھنوز تو بود ھمونطور آروم و با عذاب پامو رو زمین میکشیدم کھ دستى دور کمرم حلقھ ش

 قفل شد بى حرکت وایسادیم زل زده بودیم جیغ بزنم برگشتم طرفش کھ چشام تو چشاى درشت و مشکیش
بھ ھم صداى ضربان قلبمو میشنیدم دلم داشت میلرزید تا حاال اینجورى تو چشاش دقیق نشده بودم خیلى 

 طاقتش تموم شد سرشو انداخت پایین منم نگامو دزدیدم ! قشنگ بودن
 پات خیلى درد داره؟-

.......- 
 !ببخشید.......کنم نمیخواستم بترسونمتدیدم دارى رو زمین میکشیش گفتم کمکت -
 ممنون-  صداى خیلى آروم گفتمبا

 انداخت دور گردنش و کمک کرد تا کنار ماشین برم دیدیم سمانھ و شھریار نشستن عقب سمانھ دستمو
رنگش بدجور پریده بود ھمین کھ اوستا کمک کرد بشینم رو صندلى جلو خواستم درو ببندم نذاشت زانو 

 دیدم ضعیتشوامو کشید نزدیک خودش پاچھ شلوارمو زد باال بدجور ورم کرده بود وقتى وزد کنار در پ
 مطمئن شدم در رفتھ ھرچى باشھ پزشکى خوندم دیگھ 

 !چى کار کردى با خودت آروشاااااا-
  برد سمت مچ پام ھمین کھ خورد بھ پام آخم رفت رو ھوادستشو

 آروشا در رفتھ-
 چرا؟- شھریار

 ال دیوار پرید باال پاش پیچ خوردوقتى از با-اوستا
 بدجور ورم کرده- شھریار

 آره -اوستا
 آروم گذاشت تو ماشین رفت نشست با سرعت روند بھ سمت درمانگاه و معلوم شد یکم اینور اونور پامو

شده چون فشار آوردم اونطورى ورم کرده باند پیچى کردن و رفتیم خونھ ھمھ از دیدن سمانھ خوشحال 
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 کھ نمیتونم اشینممم! ده بودم اگھ برگردم خونھ چھ دروغى براى باند پیچى پام سر ھم بکنمشدن و من مون
 برونم از روى مبل بلند شدم دیگھ باید میرفتم

 بچھ ھا من دیگھ میرم خونھ تا فردا باى-
 اى بابا کجا؟-سمانھ

 راست میگھ بشین- شھریار
 زنگ میزنیم خالھ-سامان

 نھ دیگھ برم-
 ت چھ جورى میخواى برى؟با این پا- شھریار

 .....چیزه.....امممم-
 داداش اوستا پاشو بى زحمت این خواھر مارو ببر برسون- شھریار

  خدا چى از این بدتر حاال من میخوام رابطمو با این سرد کنم اینا منو بچسبونن بھش اى
 .....باشھ مشکلى نیست شھریار سوئیچ ماشین منو-اوستا

 ت با ماشین من بریمنیازى نیست اگھ امکانش ھس-
 ھر جور راحتى -

 سوار ماشین شدم اونم نشست بغل دستم راه افتاد تو سکوت غرق شده بودیم دستش رفت سمت پخش رفتیم
آھنگ پلى کن ھمین کھ پلى کرد آھنگ تى ام بکس پخش شد و چون صداش زیاد بود و بوم بوم میکرد 

ھ آھنگ ی کھ االن ن؟ی فک کردی کرد ھاھاھا چترسید از جا پرید منم زدم زیر خنده صداى آھنگو کم
 میستی نای بازی قرتنی بابا ما اھل انی حرف دلشو بگھ بھ من؟؟ گمششھیپخش م

  لبش گفت تو روحت بعد ادامھ دادریز
 یچتھ دارى میخند-

 ھمچین مثل وحشت زده ھا از جات پریدى گفتم جن زدت- میون خنده ھام جوابشو دادمھمونطور
 آخھ دختر خوب این آھنگا چیھ تو گوش میکنى یھ آھنگ آروم و آرامش بخش بزار تو حق دارم واال-

 ماشینت
 من عاشق ھیجانم وقتى ھم با سرعت رانندگى میکنم این آھنگا ھیجانمو بیشتر میکنھ-
 !!!عجب-

  گرفت رسیدیم دم در خونھ ماشینو پارک کرد پیاده شدیم سوئیچو گرفت سمتم اوپس یعنى این االنآدرسو
 قرار بود تو تبریز با اوتوبوس و پاى پیاده بره خونھ سمانھ اینا؟نمیشد کھ

 میگم شما تبریزو کامل میشناسین کھ با تاکسى یا پیاده برین خونھ خالھ اینا؟....امممم-
 نھ کامال-
 خب پس ماشین باشھ خدمتتون من الزمش ندارم فردا ازتون میگیرم-
 نمیخواد-
 تعارف نداریم کھ؟-

 اگھ نداشتیم اینقدر ضمایر و افعالتو جمع نمیبستى- زمزمھ کرد لبشزیر
 چیزى گفتین؟-
 نھ خیر-
 خب پس ماشین خدمتتون بابت زحمتتونم ممنون فعال -
 خداحافظ مراقب خودت باش-
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 -  خداااااا گفت مراقب خودت باش بمیرم برا بچم رفتم زنگ خونمونو زدم و رفتم تو مامان کچلم کرداى
 ات چى شدهخدا مرگم بده پ

 ھیچى بابا خونھ خالھ از پلھ ھا سر خوردم-
 اى بابا از بس کھ سر بھ ھوایى-

 ...... کلى غر زد سرم خالصھ
**** 

 سراغ لباسایى کھ از فرانسھ خریده بودم و اصال نپوشیده بودمشون یھ پیرھن زرشکى مایل بھ قرمز رفتم
تاه تا باالى زانو بود پارچش تافتھ و انتخاب کردم مدلش کو) رنگ خاصى بود قابل توصیف نیست (

حالت قارچى یکم پف داشت دکلتھ بود و از پشت با بند بستھ میشد یھ قسمتاش بھ خاطر حالت پارچھ سایھ 
روشن داشت کفشاى مشکى پاشنھ ده سانت لژ دارمم برداشتم با کیف ستش یھ جوراب شلوارى رنگ پا 

ر آبان بود صبح زود بیدار شده بودم با سمانھ بریم ھم گذاشتم پیششون مانتو مشکیمو پوشیدم اواخ
 شھریار و سمانھ منتظر یرونآرایشگاه وسایالمو کھ حاضر کرده بودم برداشتم شالمو سر کردم رفتم ب

بودن سوار شورلت خوشگل شھریار شدم سھ سوتھ رسیدیم دم در آرایشگاه سھ نفر بودن خیلى خوش 
مشغول اون شدن منم نشستم یھ طرف اون یکى اومد سر من اخالق سمانھ نشست یھ طرف دو نفرشون 

موھامو سشوار کشید بلندیش بیشتر معلوم شد تا روى باسنم میومد بعد سشوار موھام افتاد رو صورتم 
 دقیقھ اى کھ رو صورتم کار کرد رفت ٤٥حاال نمیزاشتن ھیچ کودوم بھ آینھ یا ھمدیگھ نگاه کنیم یھ 

جمع کرد و گفت برو لباساتو بپوش با کمک ھمون آرایشگر لباسامو سراغ موھام ھمشو رو   سرم 
 خودم ھنگ کردم از دیدن خودم تو کردپوشیدم رفتم بیرون یھ آینھ کھ روشو پوشونده بود رو باز 

صورتم مخصوصا رژم خیلى بھ چشم میزد ھمرنگ پیرھنم بود ولى زنونھ نبود آرایشم یھ آرایش 
مانھ در اتاقو باز کرد با اون لباس صدفى نامزدى اومد بیرون با یھ دخترونھ بود موھامم کھ محشر س

 جلو آینھ داشت خودشو دید میزد پریدم تو انھآرایش خوشگل دھنم چسبید کف زمین و شیطنتم گل کرد سم
 گوش آرایشگر نقشھ شیطانیمو گفتم آرایشگر چشمک زد منم نقشمو عملى کردم رفتم پیش سمانھ

  جونمممممم چھ خوشگل شدى؟؟؟واااااااااااى سمانھ-
 پریدم محکم گونشو بوسیدم رژم پخش شد رو صورتش آرایششو بھ ھم زد اون دوتا آرایشگر زدن بعدش

زیر خنده سمانھ ھم کفششو در آورد پرت کنھ سمتم پشت آرایشگر پناه گرفتم اونم ھمونطور کھ میخندید 
 سمانھ بشین آرایشتو درست کنم- گفت

 اینو خفھ کنم بادمجون کاشتھ رو صورتمآخھ من باید -سمانھ
  خندیدم بلند

 باشھ بخند عروسیت کھ برسھ من میدونم باھات چى کار کنم-سمانھ
 من عروسى نمیکنم احیانا زبونم الل عروسى کنم تو رو با خودم نمیبرم آرایشگاه-

بردار و  تو سر و کلھ ھم زدیم و آرایشگر رژ منو و صورت سمانھ رو درست کرد بعدش فیلمکلى
 شھریار اومدن و سمانھ رفت زنگ زدم بھ مامان 

 الو-
 الو سالم دختر خوبى چطورى کجایى؟-
 سالم مامان شما کجایین؟-
 ما اومدیم تو ویال منتظر شماییم-
 چیییییییى؟-



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 125 

مانھ نمیاى؟-  کر شدم میگم منتظریم مگھ با شھریار و 
 ن بیاین دنبال مننھ مامان اونا راه افتاد-  خداااااا مادر مارو باشاى

 اى بابا کجا بیایم دنبال تو واسا زنگ بزنم نیما بیارتت ھنوز نیومده-
 باشھ-

 از شانس خوشگل من یھ نیم ساعتى منتظر شدم کھ نیما اومد یھ عینک آفتابى گنده زدم صورتمو اینم
 جوراب شلوارى بپوشونھ یھ مانتو بلند تا زیر زانو داشتم مشکى پوشیدمش یکم از پاھام دیده میشد کھ

 گفت تو میشھرنگ پا داشت با شال حریر مشکیم صورتمو پوشوندم کیفمو برداشتم بعد خدافظى رفتم 
 صورتم فقط لبام دیده میشد نشستم تو ماشین

  بھ بھ سالم خواھر خوبى خوشى؟-نیما
 مرسى داداش گللللللل شما خوبى؟-
 بھ مرحمت شما-

 چرت پرت گفتیم خندیدیم مراسم نامزدى تو ویال بود رسیدیم  روشن کرد راه افتادیم کل مسیروماشینو
ماشینو برد تو ویال ساعت پنج بعد از ظھر بود داشتم پیاده میشدم تا نیما ماشینو پارک کن صدام زد یھ 

 کھ دیدم اوستا رمجک باحال گفت کھ من غش کردم از خنده خودشم بھ حندیدن من میخندید برگشتم ب
 اااا چرا ایستادى بیا بریم-میرغضب نگام میکنھ نیشمو بستم نیما اومد کنارماونطرف تر با قیافھ 

 داخل ولى اوستا ھمچنان داشت با اون قیافھ وحشتناکش نگام میکرد من کھ وقتى دیدمش ھنگ کردم رفتیم
صورتش شیش تیغ شده بود موھاشم کھ مدلى کھ من عاشقش بودم درست کرده بود یھ طرفش کوتاه و 

 یکردندشو یکمکى آورده بود رو صورتش باھاش چشم تو چشم شدم چشاى مشکیش منو غرق مقسمتاى بل
خیلى خوشگل بودن کال پوستش سفید بود ولى موھا و چشم ابروش مشکى بودن یھ کت شلوار مشکى 
پیرھن سفید و جلیقھ ست کت شلوارش یھ پاپیون ھم زده بود رو یقش نگامو ازش دزدیدم و با نیما رفتیم 

 کیھ کھ محکم بینم لباسامو عوض کردم رفتم پایین گوشیم تو کیف دستى کوچیکم لرزید درش آوردم بداخل
 خوردم بھ یھ چیز سفت و آخم در اومد

 بلند کردم کھ با چشماى مشکیش چشم تو چشم شدم دھنشو باز کرد چیزى بگھ ولى نتونست ھنگ سرمو
 بھ لبام اخماشو کشید تو ھم با گفتن یھ ببخشید  صورتم میچرخید رسیدیکرده بود و نگاش رو تموم اجزا

 اون میون ھى واز کنارش رد شدم رفتم پیش دختراى اکیپمون کھ ھمشون بودن با ھم گپ میزدیم مامان ت
بھم چشم غره میرفت کھ بى شعور این لباساى جلف چیھ پوشیدى ولى من ھربار یھ چشمک میزدم و 

شدن کھ مجلس از این بھ بعد مجلس جووناس و شامو بیخیال شدن  بیخیال ساعت نھ مامان اینا پا گفتمیم
 و نیم رفتیم براى صرف ھخالصھ جمع شد تقریبا یھ پارتى ھمھ دحتر پسراى جوون مونده بودن ساعت ن

شام اوستا تا اون موقع اخماش تو ھم بود رفتم تو اتاق موھامو مرتب کنم جلو آینھ مشغول بودم کھ در باز 
ھمون اخماش اومد تو در و بست و با ژست خاصى تکیھ داد بھش منم بى تفاوت مشغول شد و اوستا با 

 موھام شدم کھ شروع کرد بھ حرف زدن
 بدم میاد از آدمایى کھ دوست دارن جلب توجھ بکنن-

 منظور؟؟؟؟-  دست بھ سینھ طرفشبرگشتم
م نم- یتونم آدماى دور و برمو خوب داره حالم از خودم بھ ھم میخوره وقتى میبینم با اینکھ یھ روانشنا

 بشناسم
 یعنى چى؟-
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اون رژتو پاک کن اون شال حریرتو -  خشم اومد نزدیک یھ دستمال از تو جیبش در آورد گرفت سمتمبا
ھم بنداز رو شونھ ھات بعدش ھر غلطى دلت میخواد بکن بھ قول خودت زندگى تو ھیچ ربطى بھ من 

 یرت بھ خرج بده مراقب نگاھاى ھیز باشھ نداره ولى اونى کھ بھش دل بستى نمیتونھ غ
 میگفت اصال سر در نمیاوردم دستمال ھمونطور رو ھوا مونده بود نمیدونستم چى کار کنم یھ جورى چى

چپ چپ نگام کرد کھ حساب کار اومد دستم ھنوز تو بھت حرفاش بودم دستاى لرزونمو بردم و دستمالو 
 بود سر نگیننطور بھ جاش خیره شده بودم حرفاش برام ساز دستش گرفتم و اون فورا رفت ولى من ھمو

رژمو کمرنگ کردم شال حریرمو برداشتم انداختم رو شونھ ! یھ دونھ رژ زدن چھ حرفایى کھ بھم نگفت
ھام فکرم ھمش مشغول این بود کھ منظورش از کسى کھ بھش دل بستم کیھ؟ رفتم پایین وقتى منو دید یھ 

 گوشھ داشتم میخوردم یھ شام سلف سرویس کردن کھ راحت باشیم منم لبخند زد ولى زودى جمعش کرد
سمانھ کھ نبود مینام سرش گرم امیر من تنھا مونده بودم دلم گرفت با غذام بازى میکردم یکم کھ خوردم 
بیخیال شدم رفتم تو جمع ولى بى حوصلھ ھمھ دختر پسرا کھ سى نفرى میشدیم یھ دایره درست کردن 

ا درست رو بھ روى ھم بودیم کنارم نیما و ریما نشستن طرف دیگم مینا و امیر کال نشستن من و اوست
میشھ گفت جفت جفت نشستھ بودن فقط من و اوستا تنھا کز کرده بودیم طبق معمول گیر دادن کھ اوستا 
بزن و بخون اوستا گیتارشو ھمراھش داشت درش آورد اول یھ نگاه با حالت خاصى بھم کرد من با لبخند 

 بھش نگاه کردم شروع کرد بھ خوندن
 باز دوباره با نگاھت-
 
 )نگاھم  بھ چشماش بود و اون داشت این حرفا رو میگفت( رو شدروی دل من زنیا

 
  شروع شدی سر کالس قلبم درس عاشقباز
 
 

 )نگاشو ازم دزدید( رو شدروی دوباره زدل
 
  تویگی می تو حرفتو داری تموم سادگبا
 
 مونمی عاشقت میگیم
 
  توی عشق آخرگمیم
 

  تویگی می دارحرفتو
 

… 
 
  روزا بدتر از ھمستنی حالم ایدونیم
 

  من رو شکستی دل ساده دی رسی ھرکآخھ
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 ی نرشمی بده کھ تو از پقول

 
  طرفستکی ی جاده ی عاشقگھی من دواسھ

 
 )صداش لرزید و چشماش برق زدن( نفسنی آخری بررمیمیم
 

  نفس شدمی تو قفس شدم بپرواز
 
  بدون خودمای دنی تنھا شدم توگھید
 

 ھی بازھی نی بگو اراستشو
  تو مثھ حرف ھمھی ھمھ حرفانکنھ

 
 ھی بازھی نی اھی سازصحنھ

 
 چى داش میگفت من بازیش نمیدادم(♫(
 
  ھوا نوازشم کن اشک و غصھ ھامو کم کنیب
 
  قرارت باز دوباره عاشقم کنی نگاه ببا
 

  و غصھ ھامو کم کناشک
 

 ونھ داره حرف عاشقونھ داره من بھقلب
 

  باز دوبارهنکھی از اری نداره غی اگھی دراه
 

  رو شونھ ھات بزارهسر
 

… 
 
  روزا بدتر از ھمستنی حالم ایدونیم
 

  من رو شکستی دل ساده دی رسی ھرکآخھ
 

 ی نرشمی بده کھ تو از پقول
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  طرفستکی ی جاده ی عاشقگھی من دواسھ

 
  نفسنی آخری بررمیمیم
 

  نفس شدمی تو قفس شدم بپرواز
  بدون خودمای دنی تنھا شدم توگھید
 

 ھی بازھی نی بگو اراستشو
 

  تو مثھ حرف ھمسی ھمھ حرفانکنھ
 ..ھی بازھی نی اھی سازصحنھ

 
 ی ھا بعضى جاھاشو باھاش ھمخونى میکردن ولى من شوک شده بودم باورم نمیشد این آھنگ برابچھ

اى خدااااااا بچھ ھا گیر دادن دوباره بخونھ ولى انداخت رو !یش میدممن بود؟اون فکر میکرد من دارم باز
 وایساده بودم وشھیھ دندگیش گفت عمرا بخونھ براى ھمون دیگھ نخوند و بازم ذھن منو درگیر کرد یھ گ

و تکون نمیخوردم ولى اکثرا مشغول رقص بودن پام ھنوز درد داشت دوست داشتم برقصم ولى سخت 
پخش شد دیگھ نتونستم جلوى خودمو بگیرم و پریدم وسط ولى ھنوز چند ثانیھ نشده بود بود با آھنگى کھ 

 جمیعت ھمشون وسط ردنکھ آھنگو قطع کردن بھ جاش آھنگ تانگو پخش شد ھمھ چراغارو خاموش ک
بودن و سمانھ و شھریار وسط میرقصیدن نمیتونستم از بینشون بگذرم یھ دفعھ پام گیر کرد بھ یھ چیزى و 

تم با کلھ میرفتم زمین چشمامو بستم منتظر بودم سرم درد بگیره و من جیغ بکشم ولى خبرى نشد داش
 با فاصلھ خیلى کم مقابل ھم بود مونآروم چشمامو باز کردم و سیاھى چشماشو مقابلم دیدم صورتا

فھ چشماش برق خاصى داشت یھ دفعھ چشماشو محکم بست منو کھ رو دستش افتاده بودم بلند کرد کال
 !!!!رفت یھ سمت دیگم دستشو برد الیھ موھاش و بعد غیبش زد و دیگھ ندیدمش

 
 روز از نامزدى شھریار و سمانھ میگذشت و قرار گذاشتھ بودن اواخر اسفند عروسى بگیرن امروزم دو

لباس نامزدى مینا و امیر بود اینبار یھ لباس پرشیده تر تنم کردم و ھمراه مینا رفتیم آرایشگاه مینام تو 
 مامان اینا اومدن دنبال من بھ ھنامزدیش مثل یھ ستاره میدرخشید امیر اومد دنبالش و رفتن ولى اینبار دیگ

محض پیاده شدن با چشمم دنبال اوستا گشتم ولى ندیدمش رفتیم داخل خونھ ویالیى کھ مراسم نامزدى 
بودن بعدش ھمونطور کھ چشمم اونجا بود اولین کسى کھ دیدم سمانھ و نامزدش کھ ھمون شھریار باشھ 

 رفتھ با دوستاش گپ میزنھ رفتم مانتومو در آوردم بدگفتم ال!دنبال اوستا بود آسا رو دیدم بعدشم آبستا
دیشب بعد کلى فکر کردن فھمیده بودم اوستا فکر میکنھ بین من و نیما چیزى ھست کھ اون طعنھ ھا رو 

ش پاک کنم فورى رفتم طبقھ پایین آسا با لبخند داشت میزد تصمیم گرفتھ بودم این تصور غلطشو از ذھن
 میومد طرفم

 بھ بھ سالم خانوم خوشگل دیگھ مارو محل نمیذارى ھا- آسا
 اى بابا این حرفا چیھ؟تو یار و رفیق ھمیشگى منى- رو شونشزدم

 خدا رو شکر حاال اسممو یادت ھس -
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 اااااا آسااااا نداشتیماااا-
 باشھ من تسلیم -

 و چیزى نگفتم نمیتونستم علنا جاى اوستا رو بپرسم باید از زیر زبونش میکشیدم زدم لبخند
 راستى شما فعال تبریز ھستین دیگھ؟؟؟؟-
 چطور؟-
 آخھ میخوام ببرم بگردونمت-
 نھ واال اوستا کھ دیروز گذاشت رفت میگف مریضھ و این حرفا من و آبستا ھم فردا برمیگردیم -

 ادم خالى شد انگار سوزنو فرو کردن بیعنى
تم بگردونمت-  اااااا چھ بد منم میخوا
 نشد دیگھ ایشاال یھ وقت دیگھ-

 زدم و رفتیم پیش بقیھ ھمھ میزدن میرقصیدن ولى با این خبرى کھ آسا بھ من داد الکى نقاب خندون لبخند
ھ برم میزدم رو صورتم تصمیم گرفتم براى ھمیشھ برگردم پیش خونوادم فردا میوفتادم دنبال بیلیت ک

تھران کار بیمارستانو کھ کال بیخى انتقالى دانشگاھمم میگرفتم ادامشو اینجا میخوندم چھ ایرادى داشت 
فکر خوبى بود رو تصمیمم کامال جدى بودم مگھ یھ انسان چقدر عمر میکنھ؟این ھمھ سالو از کانون گرم 

شونوزده سالم بود ھمون موقعى کاش میشد برگردم بھ ھمون وقتى کھ !!! خونوادم دور موندم کھ چى بشھ
کاش ھیچ وقت پام بھ پاریس !دیمکھ نوشابھ ریختیم روى نیما ھمون موقع کھ کل کل میکر

کاش ھیچ وقت از لویى خوشم .....کاش ھیچ وقت پامو تو مھمونى لویى نمیذاشتم!.....نمیرسید
کاش و !!.... وستا درمانم بکنھکاش قبول نمیکردم ا....کاش!.....کاش ھیچ وقت افسرده نمیشدم.....نمیومد

 !.... ندارهعنایىھمھ زندگیم پر شده از کاش زندگیم دیگھ م!کاش و کاش
 ! کوفتم شد با افکاراى اعصاب خورد کنم و اصال نفھمیدم کى اومدم خونھ و خوابم بردمراسم
*** 

 #سمانھ#
با شنیدن این خبر کلى ناراحت  بر این شده بود بعد عروسى با شھریار بریم تھران بماند کھ آروشا تصمیم

شد ولى خب باید درکم میکرد یک ھفتھ از نامزدیمون میگذشت و من از تھ دل شھریارو دوست داشتم و 
 جلو دار این دختره ىعاشقش بودم آروشا ھم زده بود بھ سرش کھ میخواد براى ھمیشھ برگرده تبریز ھیچ

یخواد بھ روش بیاره نمیدونم براتون توضیح داده کلھ شق نبود میدونستم عاشق اوستاس ولى سر قسمش نم
 :یا نھ ولى خب خودم یھ دور تعریف میکنم براتون سکرت نمونھ

پاشو کرده بود تو یھ کفش میخواد بره خارج ولى پدر آروش زیر . ماھى میشد آرشام برادر آروشا چند
ھ آرشامو دوست داشت شایدم بار نمیرفت آرشام پسر خوبى بود ولى خب توى اون خونھ فقط آروشا بود ک

بھ مقدار کمى مادرش بھ طور کلى با پدرشو و اون یکى خواھرش آبش تو یھ جوب نمیرفت ھر بار کھ 
بین باباى آروش و داداشش جر و بحث میشد آروش زنگ میزد بھ من و گریھ میکرد کھ باباش میخواد 

لى سنگ صبور ھمدیگھ میشدیم آرشام آرشامو از خونھ بندازه بیرون من و آروشا سیزده سالمون بود و
 جمعش کرد اونروز من شھھم ھیجده سالش بود باباى آروش میگفت میره کار میده دستشون گند میزنھ نمی

خونھ آروشا اینا بودم با ھم داشتیم درس میخوندیم و شوخى میکردیم ھمونطور کھ میخندیدیم یھ دفعھ 
یدیم و خندمون رو صورتمون ماسید آروش فورا رفت صداى کوبیده شدن در اومد من و آروش از جا پر

  ھم مشغول دید زدن بودیم آرشام داد زدباو در اتاقشو نیمھ باز کرد و بیرونو دید زد منم رفتم کتارش 
 مامان پاسپورت منو بده-
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 آرشام آروم باش - سعى داشت آرومش کنھ خالھ
دیگھ تو این خونھ نمیمونم تو این خونواده چى چى رو آروم باش مادر من بسھ دیگھ بسھ خستھ شدم من -

 جایى براى من نیست 
 !بازم بابام یھ چیزى گفتھ بھش مطمئنم- چونش لرزید و آروم گفتآروشا

 آرشام بس کن - خالھ
 شما بس کنین بیشتر داد زد پاسپورت من کجاست؟-
 دادااااش- اومد طرف اتاق درو باز کرد آروشا با چشماى بارونیش زل زد بھشو
 آروشا گریھ نکن خب؟-  بغلش کردرشامآ
 نرو داداش-

 ولش کرد رفت سراغ کمدش کمدشو زد بھم تا شناسنامھ و پاسپورتشو پیدا کنھ اون داشت میگشت آرشام
 و آروشا گریھ میکرد 

 آرشااام.....آرشام نرو جون من نرو-
شت انداخت توى اون یھ سرى  کالفھ شده بود باالخره شناسنامھ و پاسپورتشو پیدا کرد یھ ساک برداآرشام

خرت و پرتاشو پرت کرد داخلش و آخر سر ھم یھ قاب عکس کھ عکسش با آروشا بود انداخت توش 
 زیپشو کشید خواست بره بیرون آروشا تو چارچوب در ایستاد 

 آرشام مگھ من جز تو برادر دیگھ اى دارم؟ھان؟....نمیذارم برى-
 !ام جایى بمونم کھ بھ اجبار پذیرفتنمبزار برم من نمیخو....آروشا برو کنار-

 ! ھم داشت با صداى لرزون حرف میزد معلوم بود بغض کردهآرشام
 !آرشام من دوست دارم تو برادر منى کسى بھ اجبار قبولت نکرده-

 بھ خاطر تو ھم باشھ برمیگردم!خواھر گلم برمیگردم- یھ لبخند تلخ زد تلخى کھ منم حسش کردم آرشام
 آرشام من بچھ نیستم اسکل نکنکى برمیگردى؟-
 !آروشا تو ساالى آتى روز تولدت برمیگردم-
 !اگھ بر نگشتى-

 روز عروسیت میام! خواھرم یھ روزى میرسھ کھ عروس بشھ- لبخند زدآرشام
داداش قسم - با اینکھ دلش رازى نبود و میدونست آرشام داره اوسکلش میکنھ ولى محکم بغلش کرد آروشا

 تا اونروزى کھ اجازشو ندى عروس ھیشکى نمیشم...... ى کھ برنگردى عروس نمیشممیخورم تا اونروز
 قطره اشکى کھ از گوشھ چشمش اومد رو پاک کرد من دیگھ نمیتونستم بغضمو نگھدارم آروم آرشام

اشکام راھشونو پیدا کردن و سر خوردن اومدن آرشام بھ زور آروشو از خودش جدا کرد و رفت آروشا 
.....  اون ھق ھق میکرد منم پا بھ پاش اشک میریختم بعد اونروز آروشا با باباش قھر کرد رو بغل کردم

نھ فقط با باباش با کل دنیا بھ زور غذا میخورد درساش افت کردن یھ سالى گذشت با سعى و تالشاى 
نین ھمگى ما آروشا دوباره رفت تو ھمون غالب شیطونش عاشق چزوندن نیما بود و بعد اونم کھ میدو

 تا آرشام بیاد بعد ینشستدیگھ داستان رفتن آرشام ھم اون بود ھر سال آروشا روز تولدش چشم بھ در م
اون اتفاق پدرش ھمھ وسایل و عکساى آرشامو سوزوند و گفت ھیچ کس حق نداره اسم آرشامو تو خونش 

رشام با خودش برد بیاره یا عکس و وسیلھ اى از اون داشتھ باشھ ولى آروشا ھمون عکسى کھ لنگشو آ
رو نگھداشت البتھ پنھون از باباش خالصھ االنم سر اون قسمش داره عشقش نسبت بھ اوستا رو انکار 
میکنھ و اونم عذاب میده تو ھمین افکارم سیر میکردم کھ گوشیم زنگ خورد آروشا کھ تھران بود و از 
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مارش دستم بود کھ فردا برمیگرده رفتم اونموقع کھ اون خبرو بھش داده بودم دیگھ زنگ نزده بود البتھ آ
 الو-گوشیمو جواب دادم

 سالم سمانھ جونم عروس خانوم خوبى خوشى؟- آشناى یھ دختر پیچید تو گوشىصداى
 سالم عزیز ببخشید بھ جا نمیارم-
شماره عروسمونو دارم ھا البتھ عروس آیندمون ولى شماره !حق دارى منم گشتم تا شمارتو پیدا کردم-

 آسام گلم!وسمونو نداشتمرفیق عر
 اى واى ببخشید آسا جون خب حاال چطورى؟-
 خوبم-
 کارى داشتى گلم؟-
اى واى خوب شد یادم افتاد سمانھ جون زنگ زدم یکم باھات حرف بزنم خب واقعیتش اینھ کھ منو آبستا -

 مشکلى ھر مشکلى داشتھ باشیم اوستا ھمیشھ کنارمونھ اونقدر مھربونھ کھ ما غصھ نمیخوریم وقتى
سالشھ پیش اومده تو مشکل ٢٧برامون پیش بیاد ھمیشھ میگیم تا اوستارو داریم کم نداریم داداشم االن

اوستا افتاده تو مشکل من میخوام کمکش کنم سمانھ اون روزا !بیوفتھ ولى من و آبستا نتونیم کمکش کنیم
 بود اومد خونمون اوستا از ھى بھ مامان میگفت میاره عروس آیندشو ببینھ اون شب کھ آروش ترسیده

 نمیدونم چى شد کھ بعد اون من بخوشحالى تو آسمونا سیر میکرد مامان حسابى پسندیده بودش ولى خ
ھر موقع گفتم از عروسمون چھ خبر گفت فراموش کن و این حرفا منم بو بردم کھ آروشا دست رد زده بھ 

اعت یھ جورایى آروشا غرورشو خط سینش اوستا غرورش براش خیلى عزیزه مخصوصا پیش دختر جم
 علت مخالفت آروش کیس دیگھ بدونمخالصھ تو دوست صمیمى آروشایى میخواستم .....خطى کرده بود

 اى ھست؟
ببین آسا آروشا یھ سرى مشکالتى رو تو ...اى بابا این حرفا چیھ اصال پاى کس دیگھ اى در میون نیست-

ون حاضر نیست تن بھ وصلت بده علتش ھم نبودن حسى گذشتھ داشتھ و حاال شرایطى پیش اومده کھ ا
 نسبت بھ داداش تو یا ھر کیس دیگھ اى نیست 

 سمانھ جان من نمیتونم ببینم داداشم داره جلو چشمم آب میشھ -
 چى بگم واال-
 !زنگ زدم بگم اگھ کمکم کنى این دوتارو بھ ھم برسونیم تا آخر عمر مدیونتم-
 !غالب یھ دندگیش فقط داره تخس بازى در میارهآخھ چھ جورى؟آروشا رفتھ تو -
این اوستا کھ عرضھ نداشت آروشا رو بھ دست بیاره بزار اقال بزرگترا رو وارد ماجرا بکنیم بى زحمت -

 شماره خونشونو بده مامان زنگ بزنھ باھاشون حرف بزنھ البتھ االن نھ یھ مدت بگذره بعد
 (.....)باشھ یادداشت کن-
 آروشا تھرانھ؟-
 آره ولى رفتھ براى این کھ یھ بارکى بیاد تبریز-
 چرا؟!وا-
 نمیدونم واال-
 بازم ممنونم از کمکت جبران میکنم-
 خواھش میکنم گلم این چھ حرفیھ کارى؟-
 نھ سمانھ جونم باى-
 باى-
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 خدا من کھ آرزوم بود اینا بھ ھم برسن ایشاال کھ ھر چھ زود تر برسن بھ ھم مارم راحت کنن سھ ماه اى
 !!!!!!دیگھ عروسى منھ کارى بکن این دوتا بچھ تخس زھر مارم نکنن

 #آروشا#
 کارامو انجام داده بودم و داشتم برمیگشتم سوار اتوبوس شدم نشستم رو صندلیم یھ لخظھ دلم ھواى ھمھ

آرشامو کرد عکسشو از تو کیفم کشیدم بیرون چقدر عاشق این عکس بودم من با موھاى پریشون و در 
 ھزارم دلم ھواشو ار تاب نششستھ بودم کنار آرشام اونم داشت با لبخند نگام میکرد براى بیه روحال خند

کرد اى کاش کنارم بود شیش ساعت تو افکارم سیر کردم کھ دیدم رسیدم ھمھ وسایلمو جمع کرده بودم 
؟خاطره ھایى گیتار و ویولنمو ھم ھمراھم آورده بودم مگھ میشد گیتارمو با اون ھمھ خاطرات ولش کنم

تاکسى گرفتم و رفتم خونھ باید میوفتادم دنبال کارام کھ .!!!ھییییییى روزگار!سرشار از رد پا ھاى اوستا
برم تو یھ بیمارستان مشغول بشم نمیشد بى کار بمونم بعد یکم استراحت رفتم تو یھ بیمارستان کھ آشنا 

یخوندم عمومى رو تموم کرده بودم دلم داشتیم کھ براى سابقھ کار برم اونجا داشتم براى تخصصم م
 از فردا میرفتم مشغول بشم ولى خب خیلى ناراحت بودم کھ شدنمیخواست بى کار بمونم کھ اونم جور 

مینا و امیر ھم کھ صد در صد میرن تھران و من در !سمانھ بعد عروسیش میره تھران و تنھام میذاره
 !!!واقع تنھاى تنھا میشم

******* 
ر تو بیمارستان کار کرده بودم کھ اعصابم داغون شده بود داشتم میمردم از خستگى خودمو  اونقدامروز

انداختم تو دویست و شیشم چون محیط کار بود و من یھ خانوم دکتر نمیخواستم زیاد جلب توجھ بکنھ 
 بردم تو وماشینم برا ھمون فراریم تو پارکینگ داشت خاک میخورد دم در خونھ کھ رسیدم ماشین

ارکینگ و پیاده شدم رفتم خونھ درو کھ باز کردم دیدم مامان داره فارسى با تلفن حرف میزنھ بیخیال پ
 رفتم تو اتاقم لباسامو در آوردم خواستم بخوابم کھ مامان صدام کرد

 آروشااااا-
 بلھ مامان؟-
 بیا بیرو کارت دارم-

 بلھ مامان خستم زود بگو برم بخوابم- پذیرایى پیششرفتم
 ب یھ سالمى علیکىبى اد-
 سالم مادر خوبى؟خوبم خب حاال؟-
 یھ خانومى زنگ زده بود گفتن قراره بیان براى امر خیر-
 چیییییییى؟؟؟؟-
 کر شدم چھ خبرتھ شبیھ این شوور ندیده ھا میمونى ور پریده-
 اى بابا چى میگى مادر من میگم چى گفتى بھ یارو-
 کودوم یارو؟این چھ طرز حرف زدنھ؟-
 ففففف میگم بھ خواستگار محترمھ چى فرمودى؟اووووو-
 دیشب با بابات حرف زدم قبول کرد خونواده اصیلین-
 اى بابا برا خودتون بریدین و دوختین؟-
 یعنى چى؟-
 زوره؟؟؟؟!یعنى اینکھ من نمیخوام عروسى کنم-
 چتھ تو؟روانى شدى؟-
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 آخھ مادر من این زندگى منھ شما بریدین و دوختین-
تگار میا-  د و میره قرار نیست جواب مثبت بدىخوا

 !من عاشق شدم فقط خودمم نمیدونم چھ مرگمھ!!!!  بابا مادر من تو کھ از دل من خبر ندارى اى
 ھى کجایى دختر دارم صدات میکنم چھار ساعتھ-
 کى؟من؟-
 پھ نھ پھ عمت-
 مااااامااااان-
 ! میشىیاماااااان تا کى میخواى بشینى ور دل من خجالت بکش دارى پیر-

آھا پس بگو مادر من بگو موندم رو دستت نگو پیر شدى ھھ دیدى - گرفت اعصابم بھ ھم ریختدلم
 .....برگشتم تبریز دارى یھ جورى منو از سرت میکنى اون از آرشام

ساکت شو چى دارى میگى برا خودت اینم -  طرف صورتم سوخت و اشکام ریخت مامانم سرم داد زدیھ
! باید اسم داداشتو تو این خونھ بیارى؟ یعنى چى موندى رو دستم دختر زبون نفھمیادت نرفتھ کھ دیگھ ن

 درش بھ واىمن گفتم موقعیت فرھنگى شخصیتیشون خوبھ اینم بدون اینجا خونھ پدرتھ تا ھر زمانم بخ
 روت بازه فکر نمیکردم این موضوع ناراحتت بکنھ

مامان .... نمیخوام شوھر کنم.....ابد بمونم ور دلتمن میخوام تا ...مامان- بغلش کردم با گریھ گفتمرفتم
 .... سالمھ٢٣من ھنوز ..... 

دخترم من نمیگم کھ بیا شوھر کن من میگم بزار خواستگار بیاد خدایى نکرده فکر میکنن عیب ایرادى -
 دارى درو بھ روى ھمھ بستیم

 باشھ-
کردم زنگ زدم بھ مینا و سمانھ و  حرفش منطقى بود نتونستم رو حرفش حرفى بزنم اولین کارى کھ خب

بھشون گفتن اونام ناراحت شدن کھ اوستا رو رد کردم ولى خب من قرار نبود بھ این خواستگارم جواب 
 ! مثبت بدم
***** 

  خونھ زده شد و بعد باز کردن در سمانھ پرید بغلم سالم و احوال پرسى کشون کشون برد تو اتاقم زنگ
 اى بابا چتھ تو سمانھ؟؟؟؟؟-
 ساکت حرف نزن -

 باز کرد بى رو در بایسى ھمشو زیر و رو کرد یھ کت دامن شیرى رنگ در آورد پرت کرد سمتم کمدمو
البتھ با جوراب شلوارى شبیھ این بچھ کوچولو ھا شده بودم بعدش یھ جفت بابت طالیى پرت کرد کھ 

 ابش تنم کردم و جوربپوش و با یھ روسرى ساتن طالیى شیرى ھنگ کرده بودم کت دامنو با تاپ
تو کھ تا دیروز مخالف !!!!شلوارى رو پوشیدم نشست موھامو کال سشوار کشید یکى نى بگھ چھ مرگتھ

خالصھ منم خل کرد یھ ساعت با موھام ور !این خواستگارى بودى حاال چت شده فرکانستو عوض کردى
 بافت و و تل گذاشت بقیھ رچنتا! رفت موھاى بھ اون خوشگلیمو صاف صاف کرد و شرو کرد بھ بافتنش

باال سرم جمع کرد روسریمو انداخت رو سرم یھ کرم و رژ زد با ریمل کشید کنا نگا کردم بھ آینھ ارور 
 دادم کھ این منم آیا ؟؟

 اومد وقتى منو دید بیچاره اونم ویندوزش باال نمیومد ھر موقع ھم میخواستم حرفى بزنم سمانھ میگفت مینا
این !درمو در آوردن ساعت ھفت زنگ بھ صدا در اومد خواھرمو شوھرشم بودنساکت حرف نزن آقا پ

 مھمونا منم لدرو باز کردیم ھممون بھ صف براى استقبا!وسط جاى خالى آرشامو بھ خوبى حس میکردم
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آخر از ھمھ واساده بودم براى استقبال یھ لحظھ از صدایى کھ شنیدم حس کردم بھ گوشام اعتماد ندارم تیز 
چشام از حدقھ زد بیرون ! سمت صدا دیدم آره لیلى جون داره با مامان سالم احوال پرسى میکنھبرگشتم

 باھاشون سالم احوال پرسى میکردم ولى شادکنارش ھم سعید آقا واساده بود بعدشم آبستا اومد با چشماى گ
تو این یھ ماھى کھ چقدر دلم براش تنگ شده بود !!!اوستا......اصال حواسم نبود اینبار آسا اومد بعدش

ھنگ کرده زل زدم بھش ولى اون حواسش نبود با بابا سالم احوال پرسى کرد بابام خیلى !نتونستم ببینمش
 و بعدش خواست برگرده دستھ گل بزرگ پر از رز قرمزو بده اھرامجدى جوابشو داد بعدش با شوھر خو

شام منم دست کمى از اون نداشتم دستم سرشو بلند کرد خشکش زد با ناباورى و حیرت خیره شد تو چ
مغزامون ارور میدادن یھ دفعھ آسا و آبستا زدن زیر خنده لیلى جونم ریز ریز میخندید این وسط من و 

 اخماشو کشید تو ھم یھ نگاه خشمگین بھ آسا کرد آسا فورى نیششو خودشو اوستا!!! اوستا ھنگ بودیم
د اونم فورى خندشو خورد من دستھ گل و شیرینى رو جمع کرد بعدشم آبستا طعمھ نگاه خشمناک اوستا ش

گرفتم رفتم آشپزخونھ دستام یخ زده بودن و میلرزیدن آشپزخونھ با پذیرایى فاصلھ زیادى داشت و یھ پرده 
باالى اپن زده بودن کھ داخلش دیده نشھ منم از خدا خواستھ پردشو بستھ بودم سمانھ و مینا زیر اپن 

 نشستھ بودن اولین کارى کھ بعد گل ھا و شیرینى کردم تییص داد کسى ھجورى کھ اصال نمیشد تشخ
 رفتم سمت بھشونچنتا لگد محکم نثار سمانھ و مینا کردم اونام آروم میخندیدن و منم ھى فحش میدادم 

فنجونو بردم !سماور چایى بریزم اگھ این آرایش کمو نداشتم مطمئنا رنگ پریدگى چھرم کامال معلوم میشد
اور تا آب جوش بریزم دستم لرزش داشت بھ خاطر ھمون آب جوش ریخت رو دستم سمانھ زیر سم

 نمیخواد بشین بریزم ببر-فورى پاشد اومد یکى زد رو سرم
 اى شیطون خوب سورپرایزت کردیماااااا- بدجور میسوخت فوتش میکردم مینا با خنده گفتدستم
  سمتش خورد رو سرش اونم خندید  دستم قوطى دستمال کاغذى بود برداشتم پرت کردمکنار

 دوتاتونم خفھ شین کھ کتک حسابى پیش من دارین -
دخترم چایى - سینى رو داد دستم سعى کردم دستام نلرزه ھمون موقع صداى مامان در اومد کھ گفتسمانھ

 !ھارو بیار
دمش دستشو  سمت پذیرایى بھ ترتیب چایى ھارو گرفتم نوبت کھ رسید بھ اوستا زیر چشمى میپاییرفتم

-برد سمت فنجون کامال برش نداشتھ بود مکث کرد دیدم زل زده بھ دستم کھ سوختھ بود زیر لب گفت
 دستت؟؟؟

 ندادم فنجونو کھ برداشت فورى در رفتم سینى رو کھ گذاشتم تو آشپزخونھ برگشتم نشستم از جوابى
و دستمى کھ سوختھ بود و تو شانس خوشگلم درست رو بھ روى اوستا بودمدستى کھ سالم بودو گذاشتم ت

ت سالمم  ھم دیگھ فشار دادم دست سوختم کامال بھ چشم میزد دیدم اوستا با اخم زل زده بھش فورى با د
 روشو پوشوندم 

 جناب راد اگھ اجازه بدین بریم سر اصل مطلب-سعیدخان
 خواھش میکنم جناب باستانى بفرمایید-بابا

م شدیم دختر خانومتونو براى پسرمون خواستگارى کنیم در واقعیتش ھمونطور کھ میدونین ما مزاح-
 واقع پسر بنده تقاضا داره بھ غالمى قبولش کنین

 شما لطف دارین جناب ولى خب بھتره این دوتا جوون برن یھ گوشھ حرفاشونو بزنن تا ببینیم چى میشھ-
 بلھ -
  اتاقتدخترم بلند شو آقاى باستانى رو راھنمایى کن تو....پس با اجازتون-
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 خاک تو سرم اى آسفالتم کنن دستام کھ یخ بودن و میلرزیدن سعى کردم خودمو خونسرد نشون بدم بلند اى
 بفرمایین! خواھش میکنم-شدم دستمو بھ نشونھ راھنمایى گرفتم سمت اتاقا

گار  بلند شد اومد دنبالم رفتم دم در اتاقم دستمو بردم سمت دستگیره یھ صلواتى فرستادم حاال اناونم
رفتم داخل اونم دنبالم اومد درو بستیم نشستم رو صندلى چرخ دارم اونم نشست رو !!!! میخواست بخورتم

 تختم 
 .....خیلى ممنونم کھ قبول کردى بیام خواستگاریت-
 تو عمل انجام شده قرارم دادن!قبول نکردم-

نمیدونستم شما قراره بیاین منم - گوشت تلخ شده بودم نمیدونم چرا اخماش رفت تو ھم ادامھ دادمبازم
 !!!خواستگارى 

 جدى؟-
 بلھ-
..... میشھ باھم در این مورد حرف بزنیم ببینیم چى میشھ؟.....حاال کھ قسمت اینطورى شده......خب-

 شرایطتو میگى؟
 ....خب اگھ قرار باشھ عروسى کنم......پوووووففففف-
 خب؟-
 !نمیتونم-
 چرا؟-
 !ممن منتظر کسى ھست.....من....من-

 کى؟- تاى ابروشو داد باالیھ
 !آرشام- اسمشو زمزمھ کردمآروم

 پس اومدن من اشتباه بود- نیشخند نثارم کرد بدبخت منحرف از جاش بلند شد یھ
 !!!چون من بدون اجازه برادرم پاى سفره عقد نمیشینم!اشتباه بود....بلھ- یکم بردم باالصدامو
 برادر؟؟؟؟- از تعجب چھارتا شدچشاش

من یھ برادر دارم کھ میبینین نیست منم یھ قسمى ! وار میگم چون دوست ندارم زندگیمو شرح بدمخالصھ-
 !لپ کالم تا اون نباشھ من سر سفره عقد نمیشینم!دارم کنارش

 ....خب مشکلى- داد بھ دیوارتکیھ
مد گرفت  کامل نشده بود کھ اخماشو کشید تو ھم اومد سمتم نگاش بھ دستم کھ سوختھ بود دوخت اوحرفش

 ....چیکار کردى با خودت؟؟؟ یھ پماد بده بزنم-کشید سمت خودش
 !نمیخواد- حرفشو ادامھ بده فورى دستمو از تو دستاش آوردم بیروننزاشتم

 چرا دستات سرده؟-
 !نھ اینجا مطب شماس نھ من مریضتون!اى بابا بیخیال دیگھ-
 میشیم تا برادرتون بیان و اجازه ازدواجمونو داشتم میگفتم مشکلى نداره ما نامزد....اووووففففف باشھ-

 !بدن
 حاال کى گفتھ جواب من مثبتھ؟-

 بعد این کھ فکر کردى اگھ مثبت بود ....خب- پریدرنگش
 گیریم مثبت من میگم سر سفره عقد نمیشینم-
 پس صیغھ میکنیم...باشھ-
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 !من باید فکر کنم-  بدى ھم نبودفکر
 مشکلى نیست-
 ده بریماگھ حرف دیگھ اى نمون-

 چرا؟یھ چیزى مونده- شدم پشتمو بھش کردم کھ برم یھ دفعھ گفت بلند
 چى؟- پشت بھش گفتمھمونطور

 !دوستت دارم-
  لرزید حس خیلى حوبى بود واساد کنارم درو باز کردم و رفتیم بیرون دلم

 چى شد جوونا؟.....خب-سعیدخان
 اگھ اجازه بدین من فکر کنم ھفتھ دیگھ جوابو میگم-
ولى ما سھ روز دیگھ برمیگردیم میخوام تا دو روز آینده جوابتو بدى کھ اگھ مثبت !ى نیست دخترممشکل-

 !بودد ایشاال بمونیم اینجا برنگردیم تھران
 چشم-

سمان و مینا کھ ھى بھ پر و . دیگھ گپ زدن و پا شدن رفتن امیر و شھریار اومدن دنبال سمانھ و مینایکم
فحش میدادم خرا میدونستن اوستا قراره بیاد خواستگاریم و نگفتھ بودن یھ پام میپیچیدن منم فقط بھشون 

 ....کتک حسابى بھشون بدھکار شدم یادم بندازین تالفى کنمااااا 
 
 
 
 
 
 

**** 
 روزیھ کھ باید جواب اوستا رو بدم مامان گفت کھ پدر اوستا با بابا صحبت کرده زنگ بزنھ بریم امروز

ا بدو بھش بدم ھنوز تردید داشتم جواب مثبت بدم یا منفى نمیدونستم بھ جایى خودم شخصا خبر خوش ی
 با دیدن اسم اوستا آگاهعشقم فکر کنم یا برادرم تو ھمین افکارم سیر میکردم کھ گوشیم زنگ خورد نا خود

 نیشم باز شدم 
 الو-
 الو سالم آروشا-
 سالم-
 خوبى؟-
 مرسى-
 نوم راستش زنگ زدم قرار بزارم بریم جوابتو بش-
 اممممم خب کى کجا؟-
 ....میام دنبالت ساعت-
 نھ نمیخواد خودم میام-
 منتظرتم(....)باشھ پس ساعت شیش پارک-
 اوک باى-



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 137 

 خدافظ-
 رو قطع کردم تا ساعت شیش دو ساعت وقت داشتم فورى یھ دوش گرفتم موھامو خشک کردم تا گوشى

 کاله سفید برداشتم بوت ھاى مشکیمم پام کردم سرما نخورم رفتم سراغ کمدم یھ پالتو مشکى کوتاه با شال
 ھوا ھم سرد تیھ کیف مشکى ھم برداشتم یھ رژ کم رنگ زدم رفتم بیرون پارک یکم با خونھ فاصلھ داش

بود براى ھمون ترجیح دادم با ماشین برم برعکس ھمیشھ خیلى آروم میروندم ماشینو پارک کردم پیاده 
از نیمکتا از پشت یھ پسر دیدم آروم رفتم جلو از مدل موھاش شدم با چشمم دنبالش گشتم روى یکى 

 مصلحتى کردم فورى سرفھتشخیص دادم خودش یھ شاخھ رز قرمز دستش بود لبخند نشست گوشھ لبم یھ 
 بلند شد برگشت سمتم

 خوبى؟.سالم-
 ...سالم مرسى تو خوبى چھ خبرا؟جوابت-
 ى ھااااا بشینم؟اوووفففف یواش یواش پاتو گذاشتى رو گاز دارى میر-
 آھا آره آره بیا بشین-

  رو نیمکت کمى با فاصلھ از من نشست شاخھ گلو ھمونطور تو دستش میچرخوندنشستم
 اون گل اگھ مال منھ اونقدر تکونش نده گل برگاش میریزه.....امممممم-
 اى واى راست میگى بفرما-

 مرسى- گرفت سمتم از دستش گرفتمگلو
 نمیخواى جوابتو بدى؟-

 ...من...اوستا من- شوخیمو گذاشتم کنار جدى شدمنلح
 تو چى؟-
 رو جوابم مطمئن نیستم-
 چرا؟-
 دارم میزنم زیر قولى کھ بھ آرشام داده بودم-
 یھ صیغھ دائم بھ جایى بر نمیخوره...ما منتظر میمونیم آرشام برگرده بعد ازدواج کنیم....نھ آروشا-
-....... 
 آروشا؟؟؟-

 کرده بودم جنگ بود بین عقل و قلبم کھ باالخره قلبم پیروز شد ولى کاش ھیچ  لحظھ اى کھ سکوتاون
وقت پیروز نمیشد چون ما از اول براى ھم نبودیم شنیدین میگن قسمت؟سرنوشت؟ما قسمت ھم 

 نتونستیم سرنوشتو از سر بنویسیم ھمھ دنیا دست بھ دست ھم داده بودن تا بین ما فاصلھ بندازن!نبودیم
 مثبت.....جواب من-

 چیییییى؟؟؟؟- دفعھ داد زدیھ
 خوشحال نشدى؟-
 چى میگى دیوونھ من عاشقتم-

 بلند شو میخوام مھمونت کنم- اونم خندید خیلى خوشحال بود خندیدم
 نھھھھھھ مامان منتظره-
 ماشین آوردى؟-
 آره-
 بلند سو ماشینتو بذاریم خونتون من بھ مامانت ھم بگم با ماشین من بریم-
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 باشھ-
 دیم اون با ماشین خودش من با ماشین خودم ماشین بردم تو پارکینگ خونمون مامان اومد تو حیاط شبلند

 چى شده؟-
 نمیدونم واال- چشم ابرو اشاره کردم سمت اوستا گفتمبا

مادر جون جواب این دختر خانمتون مثبت بود اومدم ازتون اجازه بگیرم با پدر جون حرف بزنین -اوستا
 ادن من خانومو ببرم مھمون کنم یھ شام توپاگھ ایشونم اجازه د

 باشھ پسرم من با آقا مجید حرف میزنم - یھ لبخند نثارم کرد مامان
 پس من منتظرم حرف بزنین بگین-

  رفت تو خونھ رفتم سمت تاپى کھ تو حیاط بود نشستم روش مامان بعد پنج مین اومد بیرونمامان
 مجید گفت عیب نداره فقط زود بیارش دیگھ-

 آروشا بدو بیا...چشم مادرجون پس با اجازه-اوستا
  شدم رفتم نشستیم تو ماشین با سرعت روند سمت ائل گلىپا
 آروشا -
 بلھ-
 خیلى اذیتم کردى-

 دیگھ دیگھھھھھ- خنده اى کردمتک
 عیب نداره بزار بریم سر خونھ زندگیمون تالفیشو میکنم-
 !!!!منم وا میسم نگات میکنم-
 آره پس -
  این افکار باطلو از ذھنت دور کننھ خیرم-
 آخھ چھ لزومى داره زن رو حرف آقاش حرف بزنھ-
 اووووفففف کى میره این ھمھ راھو-
 حاال بزا یھ زنگ بزنم بھ مامان اینام خبرشو بدم-

 زد اونام بعد کلى ابراز خوشحالى گفتن زنگ میزنن ھماھنگ میکنن فردا بیان برا تنظیم بقیھ کارا زنگ
 آروشا-ینو پارک کرد پیاده شدیم ساعت ھفت و نیم بود رفتیم تو محوطھ ائل گلى قدم بزنیم اوستا ماش

 بلھ-
 آروشا-
 بلھ-
 آروشااااا-
 بلھھھھھ-
 اى بابا یھ جانمى چیزى-

 جانم؟...باشھ بابا- خندیدم
 میخواستم یھ چیزى بپرسم-
 خب؟-
 تو منو از تھ دلت دوست دارى؟-

 نھ-عاشقشم واسادم برگشتم سمتش بود اعتراف کنم بھ این کھ وقتش
  من عاشقتم دیوونھ- رنگش پرید سرشو انداخت پایین گفتمبدبخ
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 منم عاشقتم- باال گرفت با اون چشاى مشکیش کھ برق میزدن خیره شد بھمسرشو
این خنده ھات فقط و فقط برا - خندیدم دستمو گرفت تو دستش کشید سمت خودش آروم دم گوشم گفتبلند

 ومم؟نبینم پیش کسى اینجورى بخندىمنھ شنیدى خان
 چشم آقا- جاشو داد بھ یھ لبخند عاشق ھمین غیرتى شدنش بودم برف آرومى شروع بھ باریدن کردخندم

 رنگ بنفشو مثل این کھ زیاد دوست دارى...... آفرین -
 آره از کجا میدونى؟-
 اوال کھ من روانشناسم دوما بیشتر لباسات بنفش یا یاسمنیھ-
 گى دوست دارى؟؟؟تو چھ رن-
 شاید باور نکنى ولى بنفش بادمجونى-
 جدى؟؟؟-
 آره-

 من - بھ برفایى کھ میبارید کردم درستھ اواخر زمستون بود ولى زمینو داشت سفید میکرد گفتمنگاھى
 عاشق برفم

 ولى من خاطره خوشى ازش ندارم-
 چرا؟-
 ....دماغ شدنت و تو برفا گم شدنت یاد اونروزى میافتم کھ رفتھ بودیم ویال برف باریده بود خون -
 بیخیال بابا فراموشش کن مماغ من حساسھ ضربھ بخوره خون دماغ میشم....آھااااا-
 راستى معنى اسمت چیھ؟-
 درخشان....زرنگ و با ھوش-

 درخشان اسمت خیلى قشنگھ..زرنگ و با ھوش....آروشا- لبش زمزمھ کردزیر
 مرسى -
 معنیشم کامال برات مناسبھ-
 ؟جدى-
 آره-
 میدونى گاھا دلم تنگ میشھ برا بچگى ھام برا اون موقع ھایى کھ تازه اومده بودم تھران-
 آره دیگھ البد تنگ اون موقعى شده کھ زدى ماشین منو داغون کردى-
 کى؟-
نیما ماشین منو قرض گرفتھ بود میگفت وقتى میرفتى دانشگاه داشت میومده تو فکر کردى مزاحمھ با -

  بودى رو ماشین منکیفت کوبیده
 آھاااااااننننن -

 - ریزى کردم بدبخت راس میگفت دیگھ یواش یواش گشنم شد انگار اوستا ذھنمو خوند فورى گفتخنده
 ساعت نھ شد بریم یھ چیزى بخوریم

 آره منم گشنمھ-
 ھ شامو با ھم خوردیم یھ شام بھ یاد موندنى بود کلى دیوونھ بازى در آوردیم منو رسوند خونرفتیم

 بابت امشب واقعا ممنونم یھ شب بھ یاد موندنى شد برام-
 قابل شما رو نداشت خانومم-
 خب دیگھ آقامون کارى ندارین من برم-
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 نھ خانوممون مراقب خودت باش شبتم گل گلى مثل خودت خوشگل-
 شمام مراقب خودت باش شبت بھ خیر و مردونھ-

 ....نش اومد کھ رفت شدم رفتم درو کھ بستم صداى الستیکاى ماشیپیاده
کارامون خیلى زود پیشرفت اونروز کھ اومدن براى ھماھنگى اوستا گفت بعد صیغھ منو با *****

خودش ببره تھران یھ سرى از کاراشو انجام بده برگردیم کھ اونم موند برا بعد عید بابا ھم قبول کرد 
 برم یخواستمسى سمانھ بود و من مآزمایشارو کردیم و صیغھ دائم بینمون خونده شد چند روز دیگھ عرو

خرید در واقع بھونھ اى براى با اوستا بودن بود مامان ھم مشکلى نداشت میگفت شما ھا دیگھ نامزد 
کردین زنگ زدم بھ اوستا اونم گفت میخواد خرید کنھ آماده شدم تیپ کرم قھوه اى زدم اوستا تک زد کھ 

 یھ تیپ اسپرت خوشگل عاشق ودالمصب بد تیپى زده برسیده با مامان خداحافظى کردم و رفتم بیرون 
 مدل موھاش بودم نشستم تو ماشین

 سالم اوستا-
 سالم خانووووم خوبى؟-
 مرسى عزیزم تو خوبى؟-
 منم خوبم خب بریم خرید؟-
 پھ نھ پھ-
 ضدحال-
 اى بابا بریم دیگھ پسر خوب یعنى چى یھ بارم سوال میپرسى-
 باشھ من عذر میخوام-
 ممممممم ناراحت نشو دیگھاوستا جون-
 ناراحت نیستم-
 تابلو ا ناراحتى-

- لپشو بوس کردم کارى کھ تا امروز نکرده بودم با تعجب بھم نگاه کرد گردنمو کج کردمپریدم
 بخشیدى؟؟؟

 بھ یھ شرط و یھ لبخند خبیث زد -
 چھ شرطى؟-
 صورتتو بیار جلو-

آییییى - ریز کرد بعد گاز گرفت جیغ زدم ھواى این کھ میخواد بوس کنھ بردم جلو اول یھ بوسبھ
 دیوووووونھھھھ

 تا تو باشى و ضدحال نزنى- زد زیر خندهبلند
 روشن کرد و راه افتادیم دم یھ پاساژ پارک کرد  و پیاده شدیم شونھ بھ شونھ ھم راه میرفتیم ماشینو

 میکردیم اوستا دستمو دستامو تودستاى گرمش گرفتھ بود جلوى فروشگاھا وامیسادیم و ویتریناشو تماشا
 آروشا-فشار داد و گفت

 بلھ-
 یھ خواھشى ازت دارم-
 چى؟-
 قول بده قبول کنى-
 قبول میکنم-
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پیرھناى پوشیده بپوش در ضمن ....حاال کھ ما باھم نامزد کردیم دلم میخواد بیشتر بھ پوششت توجھ کنى-
 مھم تر از ھمھ موھاى تو فقط و فقط براى منھ

ران قبل از نامزدیم این حرفارو بھم میگفت جواب سرباال بھش میدادم ولى بى چون  اگھ کسى تو دوشاید
 باشھ دیوونھ-و چرا قبول کردم

 مرسى-
 یھ فروشگاه کھ یھ طرفش لباساى مردونھ و طرف دیگش لباساى زنونھ بود ایستادیم یھ پیرھن تا  جلوى

ھ ربع تو ویترین مردونش ست این زانو جالب چشممو گرفت رنگش زرد بود با خاالى سیاه و آستین س
 یھ چیز با شلباس رو مانکن شلوار مشکى با پیرھن مردونھ آستین کوتاه زرد و یھ جلیقھ مشکى از رو

مزه کھ داشت پاپیون زرد و مشکى خال خال رو یقش بود رفتیم داخل و اوستا از فروشنده پیرھن زنونھ 
ا عالى بود تقھ اى بھ در اتاق پرو خورد و بعدش رو خواست رفتم تو اتاق پرو و لباسو پوشیدم واقع

 عزیزم پوشیدى؟- صداى اوستا اومد
 آره-
 باز کن ببینم-

  پوشیده بود خودشم مثل این دھاتى ھا شلوارمم در نیاورده بودم براى ھمون درو باد کردم لباس
 چطوره؟-
 عالیھ دختر-
 تو ھم ستشو برو امتحان کن من بیام-
 باشھ-

 پوشیدم پیرھنو دستم پرفتم تحویل فروشنده دادم اوستا در اتاق پرو رو باز کرد و منو  منم لباسامورفت
 صدا زد رفتم نگاش کردم واقعا محشر بود مخصوصا اون پاپیون با مزش 

 !!!!وااااى اوستا خیلى بامزه شدى-
 دختر مگھ من دلقکم-
 زود درش بیار بیا بیرون خیلى قشنگ شدن-
 باشھ-

و حساب کردیم بعدش اوستا یھ کاله لبھ دار مشکى خرید براى منم ساپورت مشکى  بیرون لباساراومد
 کلفت و کفشاى پاشنھ بلند مشکى و کیف ستش گرفتیم یھ شال زرد و مشکى خال خال حریر ھم برداشتم 

 راستى خریداى عیدتم با خودم میکنى ھاااا-اوستا
 چشم شمام ھمینطور ھااااا-
 باشھ گشنت نیست؟-
 من دارم میمیرم از گشنگىآى گفتى -
 شکمویى تو دختر-
 این دختر دخترى کھ میکنى اسم داره ھااااااا-
 چشم آروشا خانووووم بیا بریم یھ چیزى بخوریم ببینم چى میشھ-
 بعدشم منو برسون خونھ دیگھ-
گ باند شده؟تو آھن٢٥ لباسامون شبیھ لباساى اون دختر پسر تو یدقت کرد....باشھ چشاتو مظلوم نکن-

 ھمیشھ با ھمیم
 آره دقیقا-
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 یھ رستوران داخل پاساژ من بدبخت کھ نھار ھم نخورده بودم مثل قحتى زده ھا غذا میخوردم اوستا رفتیم
ھم ھمش سر بھ سرم میذاشت بعد غذا منو رسوند خونھ و طبق معمول منتظر شد بعد این کھ رفتم داخل 

 با اون پسره میرى را با من قھر کرده بود میگفت چرفت مامان کلى از لباسام تعریف کرد سپھر ھم گویا
 دیوونھ شده بودن ھى نیمیبیرون از اوستا بدش میومد ھمیشھ ھم بھش میگفت اون پسره سمیرا و س

 میگفتن اون پسره نھ عمو اوستا بازم میگفت اون پسره رفتم پیشش نشستم
 سپھرى-

.......- 
 قھرى با من......سپھر خالھھھھھھ-
 بلھ-
 چرا -
 چون از وقتى اون پسره اومده منو فراموش کردى-

 عمو اوستا.... سپھر ھزارمین بار اون پسره نھ آقا اوستا-سمیرا
 اون پسره اون پسره اون پسره- سپھر

 سمیرا بیخیال شو-
 بیا بغل خالھ-  سمت سپھربرگشتم

 حاال چرا با من قھرى- بغلماومد
 سم ندارىگفتم کھ ھمش با اون پسره میرى میگردى دیگھ دو-

دیدى اون پسرس دارى این - موقع گوشیم زنگ خورد اوستا بود نیشم باز شد کھ سپھر فورى گفتھمون
 جورى میخندى 

 بلھ؟- چشماى گشاد بھش نگاه کردم و گوشیمو جواب دادمبا
  کردم از رو پام بلند نشدی بلند شم برم تو اتاق ولى سپھر نذاشت ھر کارخواستم

 سالم خاتون خوبى؟-
 سى تو خوبى؟مر-

 من از اون پسره بدم میاد- سپھر
  این حرفو بلند گفت کھ اوستا بشنوه کھ موفق ھم شد صداى خنده اوستا اومدعمدا
 من نمیدونم این سپھر فسقلى چرا اینقدر از من بدش میاد و برعکس عاشق توا-اوستا

  زور سپھرو گذاشتم زمین و رفتم تو اتاقمبھ
 کجایى خاتون....الو-
 م خااااناینجا-
 دلیلشو نگفتى؟-
 چون تو خالشو دزدیدى-
 اى اى اى-
 چى شده اوستا خان؟زنگ زدى؟-
 اھا آروشاخاتون یازدھم میریم تھران ھاااا-
 اوکى حلھ-
 پس فردا خودم میبرمت ارایشگاه نذار زیاد آرایشت کنھ ھاااااا-
 چشم اوستا خان-
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 آروشا؟-
 بلھ خل و چل؟-
 ممنونم-
 واسھ چى خل و چل؟-
 !براى اینکھ اینقدر خوبى-
 میگم خل و چلى میگى نھ-
 خانوم دکتر بیچاره مریضاى تو-

 برا چى اقاى دکتر خل و چل؟-  قیل و ویلى رفت برا خانوم دکتر گفتنشدلم
 آدمو خل میکنى-

 باشھ من دیگھ برم شب بھ خیر- زیر خندهزدم
 نھ نھ شبت اوستایى.....شبت چھارخونھ-
 شب شمام آروشایى-
 خدافظ-
 باى-

 قطع کردم چشمم افتاد بھ عکس والیپرم عاشق این عکس بودم من و اوستا با یھ تیپ ست و تماسو
خوشگل کنار ھم تو رستوران عکسو بوسیدم و رفتم بیرون سپھر چون زھرشو ریختھ بود دیگھ کاریم 

 ....نداشت ولى ھمچنان از اوستا بدش میومد
***** 

 آروشااااا بیدار شو-مامان
 اوستا پایین معطل توا-امان ھفت متر پریدم باال دوباره داد زد داد مبا

 از سرم پرید دوییدم لباسامو پوشیدم ده مینى اماده شدم خواستم برم بیرون دیدم مامان ریلکس واساده برق
 یھ گوشھ

 بیا بشین صبونتو بخور حاال ساعت ھشت و نیمھ اوستا نھ میاد-
رفتم !!!!علت دیوونگى اون لحظم قاضى میگفت عفوى واال اگھ مامانو لت و پار میکردم بھ یعنى

 صبونمو خوردم اونم با اخم وحشتناک ساعت نھ اوستا تک زد رفتم پایین تو ماشین نشستم
 سالم خاتون-
 علیک-
 !!!اوه اوه اخالق سگى-
 اوستا تورو خدا سر بھ سرم نذار -
 چشم خاتون-

ابم برد با تکوناى دست و صداى اوستا چشمامو باز  تکیھ دادم بھ پشتى صندلى بھ سھ نکشیده خوسرمو
 کردم

 بیدار شو... خانوم گنده دماغ اخالق سگى زشت بى ریخت من-
 ....کوفت آقاى اسگل خل و چل و میمون خنگ من-

 بیدار شو رسیدیم جلو آرایشگاه ھى!!!چقدرم فحشاى خوب خوب دارى تو آستینت- زد زیر خندهبلند
 داره با االغش حرف میزنھھى بھ عمت کوفت انگار -

  تر خندیدبلند
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 رو آب بخندى-
 آروشا زشتھ بلند شو برو من میام دنبالت دیگھ؟اوکى؟-
 اوکى بابا اوکى-
 خدافظ-
 خدافظ-

 تو سمانھ ھم اونجا بود بعد سالم احوال پرسى آرایشگر با سشوار نزدیک یھ ساعت افتاد بھ جون رفتم
اعتى ھمشو باال سرم موھام و ھرچى گفت موھاتو باز بزارم  نذاشتم موھام تا باسنم بود باالخره بعد دو 

 دخترونھ کردتم رژ و یشجمع کرد بھش ھشدار دادم کھ نمیخوام آرایشم غلیظ باشھ اونم گفت حلھ یھ آرا
رژ گونھ و ریمل ھمینا بودن لباسامم پوشیدم یک ھفتھ بھ عید میموند و ھوا گرم تر شده بود مانتو 

 اوستا دم در منتظر بود آرایشگر نذاشت سمانھ رو ببینم گفت سورپرایز بشم رفتم پایین مشکیمو پوشیدم
 بامزش فقط یھ کت از روش پوشیده بود تیپشالمو یکمى کشیده بودم رو صورتم اوستارو دیدم با اون 

رد کالھشو نذاشتھ بود چشمم خورد بھ مدل موھاش دیوونھ این مدل موھاش بودم اومد در ماشینو باز ک
 نشستم تو پورشھ خوشگلش و بعدش خودش نشست

 سالم-
 سالم خانوم خل و چل-
 خوبى آقاى اسکل؟-
 خوبم شما خوبى خانوم خنگول؟-
 مرسى آقاى منگل-
 یھ چیزى بگم خانوم خنگول؟-
 بگو منگل-
 خوشگل شدى خنگول-
 خوشگل بودم منگل-
 منظورم خوشگل تره االغ-
 تو ھم ھمینطور بزغالھ-
 ین القاب عاشقونتمیعنى عاشق ا-
 بیخى بابا عشق یعنى از صبح تا شب بزنیم تو سر و کلھ ھم.... خوبھ دیگھ یعنى چى عشقم گلم عزیزم و -
 موافقم خنگول-
 منگل حواست بھ رانندگیت باشھ-
 اوکى -

 یھ دفعھ زدیم زیر خنده دیگھ تا باغ حرفى بینمون رد و بدل نشد ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم بعدش
 نگااااار- ونھ بھ شونھ ھم راه میرفتیم کھ نگارو دیدم چقدر دلم براش تنگ شده بود یھ دفعھ با ذوق گفتمش

 آروشااااا- سمتمبرگشت
 بھ بھ شازده چھ خوشتیپ ھم ھست- بعدشم پرید بغلم دم گوشم گفتو

  خودم جداش کردم از
و ایشونم نگار بى معرفت .... ا ومعرفى میکنم اوستا نامزد من و رفیق فاب داداش شما و امیر و نیم-

 رفیق من و سمانھ و ھمچنین خواھر شھریار
 خوشبختم-اوستا
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 منم ھمینطور و بھتون تبریک میگم- نگار
 ممنون-

 نگار عروسى تو باغھ؟- من
 نھ آقایون تو باغ ھستن خانوما تو ویال بعد شام براى آتیش بازى خانوما ھم میان بیرون-
 مرسى-
 ون کنمبفرمایین راھنماییت-

 نھھھھھھھھ- کالھشو گذاشت رو سرش یھ دفع مثل جن زده ھا گفتماوستا
 چى شد؟-اوستا
 مدل موھات اسکللللل-نالیدم

 چیزیش نمیشھ نترس-
 باشھ-
 برو دیگھ چرا واسادى-
 باشھ-

اینم برا اون کھ امروز خیلى - فورى لپشو آروم بوسیدم دستشو گذاشت رو گونش و نیشش باز شدپریدم
 ى منگلبامزه شد

 دیوونھ بروووووو-
 فعال-
 راه افتادم سمت ویال نگار دستمو گرفت و برد داخل اتاق لباسامو در آوردم و رفتم پیش مینا و ریما و

کلى گفتیم و خندیدیم کھ گفتن عروس و دوماد میان شال حریرم ھمراھم بود انداختم سرم کھ مینا با چشاى 
آقامون گفتھ موھامون -د کھ با ابرو ھاش بھ شالم اشاره کرد گفتمقلمبھ بھم نگاه کرد با اشاره گفتم چى ش

 فقط و فقط برا خودشھ و بس
 اوھوکى-مینا

 بعلع-
 حرفى نزدیم سمانھ تو اون لباس سفیدش با آرایش مالیمش مثل ستاره ھا میدرخشید بعد این کھ دیگھ

ص آذرى بودم البتھ دو شھریارو شوتیدیم بیرون رفتیم وسط فقط رقصیدیم آذرى و فارسى عاشق رق
نفرش مخصوصا رقص پاى آقایون باید براى عروسیمون اوستا رو میفرستادم آموزش میدید خالصھ 
رفتیم شام خوردیم گفتن بریم باغ براى آتیش بازى موھام زیاد تافتى نبود تند تند با کمک ریما و مینا 

نطورى رفتم تو باغ ھوا یکمکى سرد بازش کردم و بافتم باال سرم جمع کردمش شالمو سرم کردم و ھمو
 رو بھ روى نبود نیم ساعتى کھ گذشت جمع صمیمى تر شد یھ آتیش روشن کردن و نشستیم دورش م

اوستا بودم اوستا رو کچل کردن کھ بخون گیتارشو در آورد با چشماى مشکیش چشم تو چشم شدم یھ 
 باند٢٥- چشمک زد بھم و با حرکت لباش گفت

بانده و اون ٢٥ت وقتى شروع کرد بھ زدن دیدم این آھنگ ریتم آھنگ ھمیشھ باھمیم  نگرفتم چى گفاولش
 چشمک یعنى منم جاھایى کھ دختره میخونھ رو بخونم شروع کردم بھ خوندن

  بامھگذرکھیاالن چند سالھ کھ م-
  نازشوی نازشو اون چشای و ھوش منو برده اون چشاعقل
 دمی کھ صبح تا شبو دوونھی ددوتا

 مویجی صبح دوباره گمویجی ھم رو تختو فردا صبح دوباره گ شب با
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  نگاھتھی با یِ ساده دل منو بردچھ
  برم از کنارتتونمینم

♫♫♫  
  جورهمی کھ خواستی ھرچدمی ساده دچھ

  بودهمی کھ خواستیھرچ
 وونھی دوتا دواسھ
 ھی خوبھ اوووو ی ابرا چھ زندگی رو

  بودهمی کھ خواستی  ھرچجوره
 ھی خوبھ اوووو ی ابرا چھ زندگی رووونھی واسھ دوتا د

♫♫♫  
 می بھ ھمشھیھم-اوستا

 دی ما ندھی شبویشکی  ھای دن
  بدون کھ مھمھ واسمی بخندنکھیا

  تو اشتباھنستنمی کھ شاد نیی اونا
  تو بغلتمیگی بم میدی بغل من لم متو

  دو نفره زدی حرفاشھی ھوا دونفرس از بس م
 میبی غربی  عجمی عشق و حال ھمیپا
 ستی نی مجی عجشکدومی ھھی واقعنایا

  رو روالھمونیزندگ
   ھرجا عشق باشھ رو بھ راھھ

  پسمینیشیم
  جشن وو وومییگی متای واسھ موفق

♫♫♫  
  کن ھانىوونمیتو با چشمات د- من

  توی داروونتوی تو دی داروونروی دنی تا تھش تو ادمی قول م
  منو با عشقتی کردزی کھ سوپراتو

 ادتھی روزو نی ھمادتھی روزو نی ھمگذرهیھ م ھر سالم ک
♫♫♫ 

  نگاھتھی با یِ ساده دل منو بردچھ
  برم از کنارتتونمینم

  جورهمی خواستی ھرچدمی ساده دچھ
  بودهمی کھ خواستیھرچ
 وونھی دوتا دواسھ
 ھی خوبھ اوووو ی ابرا چھ زندگی رو

  بودهمی  ھرجا کھ خواستجوره
 ھی خوبھ اوووو ی زندگ ابرا چھی رووونھی دوتا دواسھ

♫♫♫  
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 یِ نفر قوھی با ھم می نفرھیما -اوستا
 می نفره نرھی یی جاچی کھ ھمی قول داد

  با ھممیکنی قھر نمما
  با ھمنمیکی بحث نمیزیچی سر ھ

 میکنی نمی نقش بازمیکنی نمی بازلج
 میکنی نمی تک بازمیدی بھ ھم پاس م

♫♫♫  
  گرمھسرمون

  جمعمون جمعھیی ماھا دوتا
 میپری نمکرف

 میکنی دل نممیی دوتای وقت
  موثق ھدفا مشخصخبرا
  قدما بلندترشھی می ھداره
 میشی عوض نممی خود خودمونخود

 میری اگھ راھم سخت باشھ عقب نم
 می ھمو دوست دارمیگی بھ ھمھ ممیشی مبرنده
 می پشت ھم شبو روز باشمی قول دادماھا
 می شبو روز باشمی قول داداره

♫♫♫  
  بامھگذرکھی چند سالھ کھ ماالن- من

  نازشوی نازشو چشای عقل و ھوش منو برده اون چشا
 دمی دونھ کھ صبح تا شبو ددوتا
 مویجی صبح دوباره گمویجی با ھم رو تختو فردا صبح دوباره گشب
 ھی ھی او ھی ھی او ھی ھی ساده او چھ

  جمعمون جمعھیی گرمھ ماھا دوتاسرمون
 ون جمعھ جمعمیی گرمھ ماھا دوتاسرمون
  جمعمون جمعھیی گرمھ ماھا دوتاسرمون
  گرمھسرمون

 
 تموم شد و صداى دست و سوت رفت رو ھوا تو اون میون پسرى بود بھ اسم سھیل خیلى شوخ آھنگ

 طبع بلند شد گفت
 آقا یھ لحظھ ساکت من مچ این دوتارو گرفتم-

 تو ھم کھ استاد این کارااااا- از دخترا بھ اسم ثمینیکى
 جدى مچشونو گرفتمنھ -سھیل
بنال - محمد یکى از دوستاى شھریار بود کنار دستش یھ قلوه سنگ برداشت پرت کرد طرف سھیلامیر
 بینیم 
 .....ھووووى وحشى آروم- جا خالى دادسھیل
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 اجازه ھست بگم- بعدش روشو کرد طرف جمعو
 بگووووو- گفتنھمھ

 خب خب ببینم خانوم؟-میچرخید ریز کرد و اومد طرف من مثل بازجو ھا دور صندلم چشماشو
 آروشا راد ھستم جناب بازپرس-

بلھ خانوم راد مگھ شما با این اسالمھ زرتشتھ نمیدونم چى -  زدن زیر خنده سھیل جلو خندشو گرفتھمھ
 چیھ اسم یکى از ھمین دیناى قدیمى

خفھ شو -فت ھمھ زدن زیر خنده اوستا خودشم میخندید یھ دمپایى پرت کرد سمتش و با خنده گدوباره
 آشغال 

 منظورتون دین اوستایى ھست؟- من گفتمو
 بلھ بلھ داشتم میگفتم خانوم راد مگھ شما با این اوستایى نامزد نیستى؟-سھیل

 بلھ-
 !!!خب اوال کھ شیرنى و جشن نامزدى کو و امااااا دوما-

صبح دوباره اگھ شما نامزدین غلط کردین شب با ھم رو تخت و - لبخند خبیث زد و اومد نزدیکیھ
 !!!!!گیجین
 خون بھ صورتمو حس کردم ھمھ خندیدن فھمیدم بد سوتى دادم اوستا کفششو پرت کرد و چون ھجوم

 سھیل پشتش بھ اوستا بود صاف خورد تو مخش سرمو انداختم پایین 
 ھووووى آمازونى؟؟؟-سھیل
 ث گمشو فوضولو بردن جھنم گفتن ھیزمش تره*و*ي*د-  با خنده گفتاوستا
 اى الل شى سھیل نیگا خانومم خجالت کشید- رفت کنار اوستا کھ منو دید گفت سھیل

 بیا بشین اینجا این اسکلو ول کن- دستاشو باز کردبعد
  شدم رفتم طرفش کھ ھمھ سوت زدن نشستم کنارش دستشو دور شونم حلقھ کردبلند

 بابا مراعات کن اینجا مجرد نشستھ-سھیل
  در آد اکیبیرى ببین چجورى زن منو خجالت دادىتا چشت- یھ ماچ از گونم کرداوستا
 بااااشھ بابا زنم زنم راه انداختھ-سھیل

 سردتھ؟؟- سردم بود اوستا متوجھ این موضوع شد دم گوشم گفتیکم
 نھ-

ھان؟ - کتشو در آورد انداخت رو شرنم کھ بچھ ھا ھووووو کردن اوستا دیگھ کفرى شده بودآروم
 چتونھ؟ندید بدیداى بدبخت 

این حرف اوستا ھمھ زدن زیر خنده خالصھ تا ساعت سھ شب گفتیم خندیدیم و از بھترین شباى عمرم  با
 .....بود

***** 
 آخر سال بود و من با بچھ ھا کالس داشتم ھغتھ پیش با اوستا خریداى عیدمونو کردیم تیپ سفید چھارشنبھ

ترقھ مینداختن منم زھر ترک سرمھ اى زدیم خالصھ ساعت ھفت کالس تموم شد اومدم بیرون ھى ھى 
 با دیدن وردممیشدم بھ زور جلو خودمو میگرفتم کھ جیغ نکشم لرزش گوشیمو تو جیبم حس کردم درش آ

 اسمش طبق معمول نیشم باز شد و اتصال تماسو زدم
 بلھ؟-
 سالم آروشاااااا-
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 طرف میخندن کلى تو  دفع یھ سیگارت جلو پام ترکید و من جیغ خفیف کشیدم دیدم دوتا پسر دارن اونیھ
 آروشااا چى شد؟؟؟؟کجایى خبر مرگم؟ھاااااان؟؟؟ -دلم فحششون دادم اوستا از پشت خط داد زد

 چیزى نیست اوستا بیرونم-
 چییییییى؟؟؟؟غلط کردى تو این وضیعت چى چى رو رفتى بیرون؟؟؟؟نگو پیاده رفتى-
 یشد نرم االنم دارم میرم ایستگاهماشینم دست سمیراست با اتوبوس اومدم در ضمن کالس داشتم نم-
 الزم نکرده یھ فروشگاه پیدا کن برو توش آدرسو اس کن بیام دنبالت-
 باشھ-

 بوق ممتد پیچید تو گوشم از دستش عصبى شدم پسره اکیبیرى بوزینھ بھ من میگھ غلط کردى نفھم صداى
 صاب مغازه دو تا پسر نشونت میدم یھ بوتیک دیدم رفتم توش آدرسو بھش فرستادم از شانس قشنگم

 بدجور زوم راجوون بود ھى بلند میخندیدن منم الکى دست بھ لباسا میکشیدم مغازه خلوت بود یکى از پس
کرده بود روم دیگھ اعصابم بھ ھم ریخت سرمو بلند کردم با اخم بھش نگاه کردم کھ یھ چشمک زد چندش 

 اون دوتا چندش نخوره یھ سایھ اى پشتم دیدم خودمو مشغول کردم عمدا رفتھ بودم تھ مغازه کھ چشمم بھ
 داشت اومد نزدیک تر رفتم عقب تا مبرگشتم ھمون پسر رو دیدم با یھ لبخند چندش پشتم واساده ترس بر

این کھ خوردم بھ دیوار نقطھ اى از مغازه بود کھ اصال دیدى بھ بیرون نداشت فاصلھ میلى مترى رو پر 
جیگرم نگو اومدى خرید کھ -داغش خورد تو صورتم  آروم گفت کرد صورتشو آورد جلو تر نفساى 

 باور نمیکنم 
 یھ لحظھ چشماى بھ خون نشستھ اوستا رو پشتش دیدم آخرین راھم بود محکم با زانوم زدم زیر دلش کھ 
دادش رفت ھوا اوستا اومد گرفتش بھ باد کتک اون یکى پسره دویید سمت اونى کھ کتک خورده بود 

 اشکام یومدگرفت و با شدت کشون کشون بردتم بیرون تازه فھمیدم چھ بالیى داشت سرم ماوستا دستمو 
راه خودشونو پیدا کردن و رو صورتم سر خوردن اوستا محکم پرتم کرد تو ماشین خودش نشست 

 عصبى بود خیلى منم رفتھ بودم تو خودم و زار میزدم با دادش از جا پریدم
 داشتى چھ غلطى میکردى؟ھااان؟-
 ....من کارى نمیکردم خوبھ خودت دید-

  طرف صورتم سوخت دماغم قلقلکش اومد دستمو کشیدم دیدم خون دماغ شدم یھ
 خفھ شو-

 دفع ماشینو کشید کنار پیاده شد رفت اون طرف تر دستشو کرد تو موھاش ھق ھقم بلند شد خون دماغم یھ
 داشتم دستامو گذاشتم رو صورتم از تھ دل بند نمیومد میدونستم یکم دیگھ رنگم زرد میشھ چون کم خونى

 ھق ھق کردم صداى درو شنیدم دستى دور شونم حلقھ شد و منو کشید تو بغلش
 نکردم......کارى ...من.....خدا...بھ.....اوستا-

.......- 
  بلند کردم سرگیجھ داشتم نگاش کھ افتاد بھ صورتم رنگش پرید ھق ھقم اوج گرفت سرمو

 میدونم منو ببخشھیشششش آروم باش -
الھى دستم بشکنھ آروشا ببخشید دست خودم نبود عصبى شدم -  بلند کرد دستاشو قالب صورتم کرد سرمو

 غلط کردم
 اوستا تو بھ من شک دارى؟-

  بغلم کردمحکم
 خفھ شو دیوونھ -
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 سرتو بگیر باال بزار خون دماغت قطع بشھ- از خودش جدام کرددوباره
 باشھ-
 مامانت اینا خونن؟-
 نھ-
 پس بریم خونتون لباساتو عوض کن-
 پیرھن خودتم خونى شده-
  دارم ھمرامرھنیپ-
 باشھ-

 لباسامونو عوض کردیم کار من یکم طول کشید از اتاقم اومدم بیرون دیدم اوستا رو مبل نشستھ رفتیم
نم رفتم چایى ریختم ساعت نھ بود ھھ مردم با عشقشون میرن چھارشنبھ سورى از رو آتیش میپرن ای

 گذاشتم جلوش خواستم برم مچ دستمو گرفت کشید افتادم تو بغلش یھ دفعھ رویچای!!!!چھارشنبھ سورى ما
 دماغمو کشید کھ جیغم رفت ھوا و چشام پر اشک شد

 دفعھ آخرت باشھ با آقات قھر میکنى شیرفھم شد؟-
 آخھ مگھ خل شدى تو احیانا؟-
 آره دیگھ خل تو-

چھ طور تا بھ !!!  شدم واااااى نھ این خل و چل چالھ داره رو صورتش لبخند زد تو صورتش دقیقبعدشم
 کرم دارى ؟؟؟؟-حال متوجھ نشده بودم یھ دفعھ صورتمو گاز گرفت جیغ زدم

 دردت اومد؟خب بده جاشو بوس کنم....ایشششششش لوس-
 خل شدى بھ خدا چرا گاز گرفتى؟- گرفت جاشو بوس کردو

حاال بگو ببینم بھ چى زل زده ....رى ریز کردى بامزه شدى برا ھمونآخھ چشاتو کھ اونجو-  خندیددوباره
 بودى؟
 یھ چیزى رو میدونى؟-  نشستم صاف

 نھ چى؟-
 خیلى جالبھ-
 چى-

 .....اینکھ ......اینکھ- داشت خندم میگرفتدیگھ
  من و من میکردم یکم سر بھ سرش بزارمعمدا

 اینکھ چى؟-
 منم نمیدونم-
 چى رو؟-
 !!!منم میگم جالبھ اینکھ منم نمیدونم!ستااااا من گفتم یھ چیزى رو میدونى؟تو گفتى نھاى بابا حواست نی-
اسکل -  چشماى گشاد نگام کرد ھنوز داشت ویندوزشو باال میاورد زیر لبش زمزمھ کردبا

 میکنى؟؟میکشمت
 طرف  و درو قفل کردم صداى خندش از اوندمی جیغ بنفش زدم دوییدم سمت اتاقم خوشبختانھ زود رسیھ

 زود آماده شو پایین منتظرتم -اومد 
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 گفت بعدش درو باز کردم پاورچین پاورچین رفتم بیرون یھو دوتا دست شروع کرد بھ قلقلک دادن اینو
اینم تالفى این کھ منو اسکل -پھلو ھام جیغ زدم ولى اوستا ول نمیکرد دیگھ مثل جنازه افتادم یھ طرف

 نکنى جدى پایین منتظرتم
 نن آماده شدم رفتم نشستم تو ماشین پایین مرفت

 خب کجا میریم اوستا؟-
 با بچھ ھا قرار داریم-
 کیا؟-
 یکى اکیپ ھمیشگى با سھیل و مھنا در واقع دوتا دلقک-
 کجا قرار داریم؟-
 ائل گلى جایى کھ جنابالى عاشقشى-
وووولللللل-  ا

ز دور بچھ ھارو دیدم اوستا یھ کیسھ  حرفى بینمون رد و بدل نشد رسیدیم رفتیم تو محوطھ ائل گلى ادیگھ
داشت دستش بدجور فوضولیم گل کرده بود بفھمم چى توشھ ولى نشد رسیدیم بھ بچھ ھا شروع کردیم بھ 

 آورد کھ من خر ذوق رسالم احوال پرسى کنار استخر ائل گلى واسادیم اوستا از تو کیسھ چندتا بالن د
داشتم امتحان کنم برا ھر زوج یھ بالن داد براى خودمونو شدم تا حاال ھوا نکرده بودم ولى خیلى دوست 

 روشن کرد باھم گرفتیم تو دستمون
 آرزو بکنیم بعد-اوستا

 باشھ-
 بستم و از تھ دل آرزوى سالمتى براى تک تک اعضا و کنار اوستا بودن کردم بعدش ھمزمان چشمامو

ھ آالچیق ھمھ سر موضوع جاھلیت و ترقھ چشمامونو باز کردیم و بالنو فرستادیم باال رفتیم نشستیم تو ی
 بازى بحث میکردیم

ببین برادر من این کارا احمقانس این جوونایى کھ دارن جونشونو بھ خطر میندازن یھ در صد بھ -اوستا
 ....فکر خونوا

 یھ لحظھ یھ لحظھ-  لحظھ پریدم وسط حرفش میدونستم کفرى میشھ ولى شیطنتم گل کرده بودیھ
 بین حرفشون تو پارانتز دارم میگم-ه کردن ساکت بھم نگاھمھ
 خببببب- با ھمھمھ

 تو پارانتز میخواستم بگم من این آقارو خیلى دوست دارم و ایشون ھمھ زندگیمھ-
 خب داشتى میگفتى عزیزم-  رو کردم سمت اوستابعدش

ھ تو برا آخھ خل و چل من مگ- ھووووو کردن اوستا باز از اون لبخنداش زد کھ چالش بھ چشم خورد ھمھ
 من حواس میذارى؟ھمھ حرفتم یادم رفت بیا اینجا

  نشستم کنارش دستشو دور شونم حلقھ کردرفتم
 در و تختھ خوب باھم جوریناااااا خل و چال-سھیل

ھرچى باشھ از توى منگل مبتال بھ سیندرم داون - نمیتونستم جلو سھیل ساکت بشینم با پررویى گقتمنھ
 بھتریم

 بابا زیر دیپلم بگو منم بگیرم جریانو-ى سھیل مثل عالمت سوال نگام میکرد زدن زیر خنده ولھمھ
 سیندرم داون ھمون عارضھ منگلیسمھ-

 !!!!خاک تو سرت سھیل ابرومونو بردى با این سوادت-مھنا
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  ھمھ خندیدندوباره
 خب ھمتون خفھ شید گیتارمو آوردم یھ آھنگ توپ برا خانومم بخونم-اوستا
 للایوللللل- با ھمھمھ

  برداشت و روشو کرد طرف من و شروع کرد بھ خوندنگیتارشو
  ی کھ ناز و دلبریرونیدختر ا-
 ! رو گوش کن Black Cats غامی پنیا
  رویرونی قلب پسر ای شکونیم

 ! دلشو گوش کن یحرفا
  ی ورا گذرنی از ای آیم

 ی بری می و ھرجا بخوادل
 ی دی خوش نشون نمی روھی

 ی دلبرنی با ای کشی ممنو
 
  ی ورا گذرنی از ای آیم(

 ی بری می و ھرجا بخوادل
 ی دی خوش نشون نمی روھی

 )ی دلبرنی با ای کشی ممنو
 

  از اون چشات از اون قد و باالت امان
  چطور دلم افتاده بھ پاتنیبب
  قربون تورمیم) آھا( گم بھ جون تو یم
  جون خودت ببر زبونتوی گیم
 

 ...آ- با ھم گفتیمھمموت
 
 !گم خانوم کجا؟ ی میھ
 !) خانوم کجا کجا؟یھ(

  دارم بھ خدادوست
 )دوست دارم بھ خدا(
 واشی واشی خانوم یھ
 )واشی واشی خانوم یھ(
  نباش ینجوری ما ابا
 
  آمی جز تو راه نمی کسبا
 ) آمی جز تو راه نمیبا کس(

  آمی خوام و کوتاه نمی متورو
 ) آمی خوام و کوتاه نمیتورو م(
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 یوام ھمون خی کھ من میاون
 ی دونی خوب منوی اخودتم

  رو جز تو دوست ندارمیکس
 ی تو نگام بخونی تونی منویا

 
  از اون چشات از اون قد و باالت امان

  چطور دلم افتاده بھ پاتنیبب
  قربون تورمی گم بھ جون تو میم
  جون خودت ببر زبونتوی گیم
 

 ...آ-ھمھ
 
 ! گم خانوم کجا؟ی میھ
 )! خانوم کجا کجا؟یھ(

  دارم بھ خدادوست
 )دوست دارم بھ خدا(
 واشی واشی خانوم یھ
 )واشی واشی خانوم یھ(
  نباش ینجوری ما ابا
 
  ی ورا گذرنی از ای آیم

 ی بری می و ھرجا بخوادل
 ی دی خوش نشون نمی روھی

 ی دلبرنی با ای کشی ممنو
 

  از اون چشات از اون قد و باالت امان
 ات چطور دل من افتاده بھ پنیبب
  قربون تورمی گم بھ جون تو میم
  بھ جون خودت ببر زبونتوی گیم
 

 ...آ-ھمھ
 ! گم خانوم کجا؟ی میھ
 !) خانوم کجا کجا؟یھ(

  دارم بھ خدادوست
 )دوست دارم بھ خدا(
 واشی واشی خانوم یھ
 )واشی واشی خانوم یھ(
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  نباش ینجوری ما ابا
 
 
  ی ورا گذرنی از ای آیم

 ی بری می و ھرجا بخوادل
 ی دی خوش نشون نمی روھی

 ی دلبرنی با ای کشی ممنو
 
  ی ورا گذرنی از ای آیم(

 ی بری می و ھرجا بخوادل
 ی دی خوش نشون نمی روھی

 )ی دلبرنی با ای کشی ممنو
 

  از اون چشات از اون قد و باالت امان
  چطور دلم افتاده بھ پاتنیبب
  قربون تورمیم) آھا( گم بھ جون تو یم
 خودت ببر زبونتو جون ی گیم
 

 ...آ- ھمھ
 
 ! گم خانوم کجا؟ی میھ
 !) خانوم کجا کجا؟یھ(

  دارم بھ خدادوست
 )دوست دارم بھ خدا(
 واشی واشی خانوم یھ
 )واشی واشی خانوم یھ(
  نباشینجوری ما ابا
 

 ...... شب کلى بھمون خوش گذشت البتھ اگھ اتفاقاى قبلشو فاکتور میگرفتیماون
****** 

ب کردم ھممون نشستیم سر سفره ھفت سین خونواده اوستا برگشتھ بودن تھران بھ خاطر  مرتلباسامو
ھمون اوستا لحظھ تحویلو خونھ ما بود و من کنارش نشستھ بودم ثانیھ شمارى کھ شروع شد چشمامونو 

 دست ھبستیم گرمى دستاشو رو دستم حس کردم حس خیلى خوبى بود بوووووومممم و سال تحویل شد ھم
عد تبریک و این حرفا راه افتادیم دید و باز دید تو ماشین کھ نشستم دستشو برد زیر صندلش و یھ زدن ب

 قوطى در آورد کھ بستھ بندى خیلى شیکى داشت 
 اینم عیدى من بھ تو دیگھ خجالت کشیدم تو جمع خونوادتون بدم-اوستا
 فم بستھ رو در آوردم باز شد خدارو شکر منم عیدیشو ھمراھم داشتم دستمو کردم تو کینیشم
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 فکر کردى من کم میارم؟نھ خیرم آقا اینم عیدى من-
 دومون ھمزمان باز کردیم با دیدن محتویاتش با تعجب برگشتم طرفش اونم با چشماى گشاد بھم خیره ھر

 شده بود
 اعتراف کن فوضولى کردى-اوستا

 از کجا معلوم خودت فوضولى نکردى؟- تاى ابرومو دادم باالیھ
 یخورمقسم م-
 بھ جون اوستام کھ نباشھ میخوام دنیا نباشھ فوضولى نکردم -
 باشھ حاال اونو دستت کن-

 میخوام تو دستم کنى- کوچولو شیطونى کردمیھ
 دومون حلقھ خریده بودیم برا ھمدیگھ درستھ تقریبا نامزد بودیم ولى حلقھ نگرفتیم یعنى من گفتم ھر

م شوورمو میدزدن اونم البد متقابال ھمین فکرو میکرده حلقھ یبارکى بمونھ واسھ عقد ولى خب دیگھ گفت
 سمتم و شونشو باال ترو از دستم گرفت دستمو کشید نزدیک و حلقھ رو دستم کرد بعدم حلقھ خودشو گرف

انداخت گرفتمو دستش کردم یھ حس مالکیت بھم دست داد کھ از این بھ بعد این بشر مال منھ ماشینو 
 گونشو ماچ کردمروشن کرد سریع پریدم 

 نکننننن بچھھھھھ-اوستا
 قرارمون بود یازدھم برگردیم ولى بھ اصرار سھیل و بقیھ بچھ ھا موندیم سیزده بھ درو تصمیم خالصھ

 گرفتیم با دوستان بریم
من و اوستا بھ اضافھ مھنا رفتیم باغ خالھ اینا کھ نیما کلیدشو ,سھیل,مینا,شھریار امیر,سمانھ,ریما,نیما

د با اوستا نشستیم تو ماشین یھ آھنگ از تى ام بکس گذاشتم صداشو تا تھ بردم باال اوستا صداشو آورده بو
 کم کرد

 ??یکنیاااااا چرا ھمچین م-
 سرم رفت-
 اوستا بخواى پیرمرد بازى در بیارى رو تصمیم ازدواج باھات تجدید نظر میکنمااااا-

 ش مشخص شد  دارم شوخى میکنم خندید بوزینھ باز چالھ ھامیدونست
 من عاشق خل و چلى و دیوونگیت شدم دیگھ چھ میشھ کرد؟-

 ھووووى چتھ؟چرا میزنى-  بردم صداشو زیاد کنم زد رو دستمدستمو
 یھ چیزى برام خیلى جالبھ این کھ آرزو ھاتم مث خودت خل و چلن دیگھ-
 خب کھ چى؟-
 چنتا از اون آرزو ھاى خل و چلونتو میگى؟مشتاقم بشنوم-
 ھا میگم ولى نخندااااااممممم ا-
 باشھ-
 قول دادیااااا-
 بااااااشھ-
 یکى از آرزو ھاى خل و چلونم سوار شدن تو یھ نیسان آبیھ-

 ى؟؟؟؟یییییچ- دفع با صداى بلند گفتیھ
 اى بابا کر شدم -
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 ھم از آرزو ھام بود یھ دفعھ بلند زد زیر خنده منم بھ حالت قھر رومو کردم طرف دیگھ صداى واقعا
  سامى بیگى کھ من عاشق این اھنگش بودم بلند شدآھنگ

.... 
 رسیدن بھ باغ دیگھ حرفى نزدیم بند و بساطو پھن کردیم کھ دیدم جانمممم اینا قلیون آوردن دلمو تا

صابون زدم کھ االن میکشم اوستا اون طرف تر بود سمان کنار من نشست قلیو میکشید  کھ من  از 
 داره نگام رغضبىبم کھ یھ دفع از دستم کشیده شد دیدم اوستا با اخم میدستش گرفتم خواستم ببرم سمت ل

عزیزم - میکنھ اوه اوه پاک یادم رفتھ بود این دوست نداره من قلیون بکشم بعد لحنشو الکى مھربون کرد
 بیا بریم از تو ماشین بساط جوجھ کبابو بیاریم تنھا نباشم

دم دستمو چنان فشار میداد کھ شکستھ فرضش کردم برد اى مرض ناچار بلند ش.....اى درد..... کوفتاى
 یھ جایى تھ باغ یھ دفعھ با صداى گوش کر کن گفت

 !تو چھ مرگتھ؟چرا دارى ھمچین میکنى؟ قرار نى الکى ناراحت شدى بخواى لج منو در بیارى-
 چى میگى اوستا؟من ناراحت؟-
نستى بدم میاد قلیون بکشى میخواستى آره دیگھ سر خندیدن من تو ماشین بھ حرفت  با این کھ میدو-

 بکشى
 اوستااااا چى میگى من اصن ناراحت نشدم من یادم رفت بھ خدا راست میگم- تعجب گفتمبا
 آروشا چرا مسئلھ بھ این مھمى رو یادت میره-
 قول میدم دیگھ یادم نره-
 پووووفففف باشھ-
 بخند بعد بریم-
 آروشا بیخسال شو-
 عمرا جون من-

  دیدم دلم ضعف رفت پریدم ماچش کردم و میخواستم برگردم سمت بچھ ھا کھ گفت چالشوخندید
 نمیخواى کھ ضایع شیم-
 چى؟-
 ما گفتیم میایم بساط جوجھ کبابو ببریما-
 اھا راس میگى-

 بساطو برداشتیم اوستا و شھریار و نیما مشغول درست کردن جوجھ کباب شدن و سھیل و مھنا رفتیم
 ر اشپزا ھم میدیدن تو یکیش سھیل گفتدلقک بازى در اوردن س

 مھنا پاشو بیا کارت دارم-
 حلھ بریم- رفت دم گوشش یھ چیزس گفت مھنا گفتمھنا

 خب یک دو سھ-سھیل
 با سنا ھمھ میتونن نقاشى کنن-مھنا

 باسن شما میتونھ؟؟؟-برگشت سمت ما..... پس چرا باسن من نمیتونھ؟....دروغ نگو-سھیل
 سھیل خفت میکنم-وستا سیخ گرفت دستش با خنده گفت زدیم زیر خنده اھممون

 خواھر تو بھش بگو-جون داداش غلط کردم و بعد برگشت سمت من-سھیل
 چى؟-

 ببین این از وقتى زن گرفتھ نمیزاره من جکامو بگم-سھیل
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 از بس چرت پرت میگى ابرو منو بردى پیش زنم-اوستا
 اوستاااااا بیخیال - من

 م تو شکم این چلغوز  بیخیال نمیشممن تا این سیخو نکن-اوستا
 با خنده افتاد دنبالش سھیل میدویید جیغ جیغ میکرد مھنا ھم افتاده بود دنبالش اونم بدتر جیغ جیغ بعدشم

میکرد کلى خندیدیم بعدش خستھ شدن اوستا رفت سمت منقل یھ سیخ کھ خوب پختھ بود برداشت اورد 
 میکردن دلم اوت خورد بماند کھ این چغندرا ھى او سمتم گرفت منم برداشتم یکى ھم خودش برداش

میخواست خفشون کنم بعد صرف یھ نھار خوشمزه بچھ ھا تز دادن بریم والیبال پسرا ى گروه دخترا یھ 
گروه شرط بستیم ھر تیمى کھ ببازه بندازیمش تو آب آخھ یھ قسمتى بود تو باغ کھ پر آب بود شروع 

تا میگرفت سرویسایى کھ اون میزد من میگرفتم خالصھ باالخره یھ کردیم سرویسایى کھ من میزدم اوس
سرویس رسید بھم رفتم بزنم وقتى زدم اوستا دویید سمتش کھ یھ دفعھ خورد زمین دیدم سھیل چشمک زد 
بھ مھنا نگو پسره زیرپایى گرفتھ واسھ اوستا خالصھ ما بردیم رفتیم سمت آب کھ دوستان بازنده رو 

 تو آب ھلش دادم افتاد ھمھ دختر ھاى و نداختمشین من و اوستا بودیم کھ باید من میبندازیم تو آب آخر
ھوى کردن اى ول اوستا با چھره مظلوم دستشو دراز کرد خواستم کمکش کنم کشید افتادم روش کال 

 خیس شدم
یج کفاثت اشغال چلغوز بى مزه مریض بوزینھ اسگل شنقل دیوانھ روانى منگل خنگل امازونى وحشى گ-

 ... نفھم
شما راحت - بند فحش میدادم دیدم ھمھ ساکتن این اوستا ھم ریز میخنده سھیل شنقل از اون طرف گفتیھ

باشین من االن این بچھ ھارو میبرم ھمھ زدن زیر خنده تازه موقعیتو درک کردم لبمو بھ دندون گرفتم 
 بھ زور بلند شدم با مام ادامھ دادقشنگ افتاده بودم رو اوستا بیچاره راس میگفت زیر لب بھ فحش دادن

مسخره بازیاى سھیل سیزدھمونو بھ در کردیم عصر برگشتیم اوستا گفت باید االن راه بیوفتیم کار مھم 
 دارم شب راه افتادیم سمت تھران

********** 
قا تموم  ظھر رسیدیم تھران یھ خونھ داشت اوستا موقتى باھم یھ ھفتھ اى اونجا میموندیم تا کاراى آپریروز

 بشھ داشتم خونھ رو تمیز میکردم اوستا صبح میرفت عصر میومد گوشیم زنگ خوردم جواب دادم
 بلھ-
 سالم خل و چل من خوبى-

 دو روزو وافعا حوصلم سر رفتھ بود خستھ شدم از بس تو خونھ تنھا بودم عصرى ھم میومد میگفت این
نھ خیرم خوب نیستم دیگھ کالفم -انیت گفتمخستم یھ ساعت بعدش کپھ مرگشو میذاشت برا ھمون با عصب

 کردى قراره فردا پس فردا رفتیم سر خونھ زندگیمونم این وضع پا برجا باشھ؟؟؟
 ھیسسسس آروم تر دختر چھ خبرتھ؟-

اوستا دارم دیوونھ میشم بابا منم دل دارم از صبح تا شب بیرونى شبم کھ میاى میخوابى دو - دیر گریھزدم
 روزو پوسیدم

 ببخشید دلیلشو امشب میگم ببخشید باشھ؟ گریھ نکن جون اوستا گریھ نکنباشھ -
 باشھ کارى داشتى زنگ زدى؟- پاک کردماشکامو

 آره ببین برو تو اتاق من-
 خب-
 در کمدمو باز کن لباسارو بزن کنار-
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 خب-
اونجا یھ کیسھ ھس اونو باز کن توش لباس ھست تو جا کفشى ھم تو قوطى کفش ھست ساعت ھفت -
 ونارو بپوش دم در منتظرتم سوالم نپرس باىا

 بابا این چشھ؟ کیسھ رو باز کردم لباساى داخلشو در آوردم فکم چسبید زمین یھ شلوار شیش جیب اى
 و یھ مانتو تقریبا کوتاه لجنى با شال ھمرنگش و یھ کیف اسپرت یھ ورى رفتم از جا کفشى قوطى یارتش

 تنم کردم رووه اى بود ساعت پنج بود دوش گرفتم و لباسارو در آوردم توش یھ جفت کفش اسپرت قھ
واقعا خنده دار شده بودم قوطى رو در آوردم توش یھ جفت کفش اسپرت قھوه اى بود یھ برق لب زدم 
ساعت ھفت رفتم بیرون ولى ماشینشو ندیدم یھ نیسان آبى ھى اون بوق گوش خراششو میزد پنجرشو باز 

 کرد
 پیسسس پیسسسس آروش-

  با دیدن اوستا پشت فرمون نیسان ابى ھنگیدم لود نمیشدم تمبرگش
 بیا بشین-

  نشستم درشو آروم بستمرفتم
 خانوم این پورشھ من نیستااااا لگنھ یھ بار دیگھ محکم بکوبش-

 کردم محکم کوبیدم روشنش کرد انگار سوار شاسى بلند شده بودى خو چیکار کنم ارتفاعش بیشتره باز
 ؟؟؟کجا میرىخل شدى-خالصھ گفتم

 دربند سوال اضافى نپرس -
شرت لجنى و کفاشاشم جفت کفشاى ی نگاه بھ تیپش کردم یھ شلوار شیش جیب ارتشیھ  مث شلوار من با ت

من بود رسیدیم دربند رفتیم تو رستورانش نشستیم ھمھ دوتا چشم داشتن چھارتا دیگھ قرض کرده بودن 
 نگامون میکردن

 زل زدن بھموناوستا خاک توگور من ھمھ - من
 بھ جھنم بیخیال-

 روشن بود باورم ٢٣ اى بھ گارسون کرد چند دقیقھ بعدش گارسون یھ کیک آورد کھ روش شمعاشاره
ام بود حاال شکل کیکووووو یھ نیسان آبى کھ کاریکاتور من و اوستا رو ھم رو صندلى ١٥نمیشد امروز 

 ندمو دست تکون میدادم متن روشو خوھاش کشیده بودن کھ من سرمو از پنجره بیرون آورده بودم
 )خانوم باستانى تولدت مبارک(

  متن کیک پارسالم عین
امروز تولدتھ ھا خنگول اون نیسان ابى ھم سورپرایزت بود اگھ این دو روزو نبودم بھ خاطر این بود کھ -

 در بھ در دنبال نیسان ابى بودم البتھ ھدیم مونده
 بارک یگانھ حاکم قلبمتولدت م-  قوطى در اورد داد دستمیھ
 اووووف کى میره این ھمھ راھو ھمون خل و چل من میگفتى میدونستم با منى-
 تولدت مبارک خل و چل من-

  باز کردم یھ گردنبند کھ با نگین روش اوستا و آروشا نوشتھ بودن دیگھ ھمونجا گردنم نکردمھدیشو
 رفتیم خونھ خودت گردنم میکنى-

 باشھ
شمع فوت کردمو شامو ھم خوردیم واقعا خرذوق شده بودم وقت برگشتم رفت  کیکو بریدم و خالصھ

 نشست پشت رل دستامو زدم بھ کمرم
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 امروز کھ تولد منھ-
 خب؟- از پنجره آورد بیرونسرشو

 تو ھم کھ ھمھ جوره سورپرایزم کردى-
 خب؟-
 آرزومم بر آورد کردى-
 خب؟-
 یھ آرزو دارم نزار با خودم بھ گور ببرم-
 چى؟-

 بذار بشینم پشت رللللللل- خواھش کردمزانھعاج
 عمرا-
 جون آروش-
 اه قسم نخور-
 قربونت برم-
 یا بشین-

 نشستم پشت رل با خنده و مسخره بازى رفتیم خونھ لباسامونو عوض کردیم طبق معمول رفتم چایى رفتم
د موھامم باال سرم دم کردم باھم بخوریم یھ تى شرت آستین کوتاه یاسمنى با شلوار گرمکن مشکى تنم بو

 جمع کرده بودم 
 راستى اینو یادم رفت یکى برا تو گرفتم یکى واسھ خودم-اوستا

 دستم خیلى خوشگل بود برا گوشیم کاور خریده بود روى مال اون عکس سیبیل بود روى ما منم داد
 عکس لب بود 

 واااى مرسى خیلى قشنگھ-
 گردن بندتو بیار ببندم-
 اوکى-

وردم برام بست منو بر گردوند سمت خودش امشب چشماش بھ طرز خاصى برق میزد  گردن بندو آوفتم
اون چشماى مشکیش منو دیوونھ خودش میکرد سرمو انداختم پایین دستشو گذاشت زیر چونم و سرمو 

 نمبلند کرد صورتش ھر لحظھ نزدیک تر میشد اووووففف نھ اوستا نھ چشمامو بستم گرمى لباشو رو گو
-  از زیر چونم برداشت و پشتشو کرد بھم کالفھ دستشو برد تو موھاش و آروم گفتحس کردم دستشو

 لعنتى 
 اوستا؟چى شده؟چرا کالفھ اى؟- آرومش کنمخواستم
 اوستا چت شده؟- رو مبل نشستم کنارش دستمو گذاشتم رو شونشنشست

 آروشا فردا بیلیت پیدا میکنم میفرستمت شھر خودتون-
 ى شده؟چى میگى؟چ.....چى؟-  رفتموا
 من بھ خودم اجازه نمیدم بھت نزدیک بشم...... تو ھنوز زن من نیستى.....آروشا من نمیتونم-
 چى میخواى بگى؟یعنى چى میفرستمت شھر خودت؟-
من نمیتونم باھات تو یھ .....من.....ببین آروشا ھربار کھ میاى جلوم راه میرى دلم برات ضعف میره-

 !خونھ زندگى کنم سختھ
 ....باشھ اگھ میخواى باھم ازدواج نکنیم من تحمیل نمیک-ند شدم انگار نمیفھمیدم چى میگم جام بلاز
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  شد سفت بغلم کردبلند
فقط خفھ شو من منظورم این نبود من میگم نمیتونم باھات تو یھ خونھ باشم و بغلت ....آروشا خفھ شو-

 یھ اتفاقى برا من افتاد خواستى ازدواج بفھم نمیخوام این کارارو بکنم کھ اگھ فردا.....نبوسمت.....نکنم
 کنى اسمم تو شناسنامت نباشھ بگن دختره دست خوردس

اوستا خفھ شو فقط خفھ شو  بعدشم سعى کردم - گذاشتم رو لبش و حرف خودشو تکرار کردمانگشتمو
 خودمو ازش جدا کنم

 ولم کن دارم میرم بخوابم-
دو نفره داشت یکى تک نفره دیشبو کھ اونجا خوابید  شل شد رفتم سمت اتاق خواب یھ اتاق تخت دستاش

رفتم جلو آینھ در باز شد و اوستا با بالش و پتوش اومد رو تختى رو کنار زد بالششو گذاشت و دراز کشید 
 با چشماى گشاد از آینھ نگاش کردم

 چتھ؟نترس کاریت ندارم خل شدى ھاااااا کارتو بکن-اوستا
سمو باز کردم و موھام دورم ریخت تا روى باسنم بودن برسو برداشتم  باھاش فایده اي نداشت کلیپبحث

شونھ بزنم دیدم اوستا با چشماى گرد خیره شده بھم بعد بدون این کھ چشم برداره اومد طرفم دیگھ داشتم 
 میترسیدم جنى شده باشھ

 ھاااان؟چتھ؟چرا ھمچین زل زدى؟-
 ؟اینا؟چین- با دستش موھامو برد باال ولشون کردآروم
 بابا مو مو دیگھھھھ ندیدى؟- زدم زیر خندهپقى

 ه ھم ھمش مال خودتھ؟-
 بعلھھھھھ-
 راستکیھ؟؟؟-

 خل شدى اوستا؟- زدم زیر خندهدوباره
 !!!!!چقدر بلندن-
 اى بابا خوبھ آسا ھست تو خونتون موھاى اونو دیدى-
 ھمیشھ خدا موھاش کوتاه بود تا حاال بلند نکرده-
 ؟؟؟؟جدى- تعجب برگشتم سمتشبا
 آره دختره بى مغز-

 منم پس فردا قراره برم کوتاش کنم- یکم اذیتش کنمخواستم
 چى گفتى؟نشنیدم؟موھاتو؟؟؟؟؟- گرفت دستش کشید عقب جیغ زدم دم گوشم گفتموھامو

 میخوام بیشتر بلندش کنم.....میخوام-
 آفرین - ول کردموھامو
دم بھ بافتنشون و با کش بستم دیدم دوباره  آوردم یھ طرفم بیخیال شونھ کردن شدم و شروع کرموھامو

 اوستا با چشماى قابلمھ اى خیره شده بھم
 چى کار کردى؟-
 چى رو؟-
 موھاتو؟-
 بافتم-
 چجورى؟؟؟-
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 مگھ ندیدى؟-
 من فقط دیدم تند تند انگشتاى دستاتو تو ھم میپیچوندى گفتم االن گره میخورن بھ ھم انگشتات-

 شدى امشب.. .... خل....خدا...بھ....اوستا.....وااااى- زدم زیر خنده دوباره
 ببین اصال تا یادم ندى چھ جورى مو میبافن نمیذارم بخوابى-اوستا

 ااى خدداااااا-
 من باید یاد بگیرم-
 باشھ-

 باز کردم یھ تیکشو برداشتم و شروع کردم بھ یاد دادن تا ساعت سھ صبح گفتم ولى مگھ موھامو
بیدیم ھمچین بدم نبافت براى بار اولش خوب بود دراز کشیدم رو تخت میفھمید؟آخرش موھاموبافت و خوا

 و پشتمو کردم بھش فقط آروم دستشو انداخت دورم و زودى خوابم برد
ساعت دوازده ظھر از خواب بیدار شدم اوستا نبود رفتم از یخچال یھ چیزى بردارم کوفت کنم *****

 دیدم رو کاغذ برام پیام گذاشتھ
 تماال ساعت پنج بیام دلم نیومد بیدارت کنممن رفتم مطب اح-

  دارم خل و چلمدوستت
 سیب میخوردم کھ در بھ شدت باز شد برگشتم دیدم اوستا با چھره اى پریشون و چشماى بھ خون داستم

 نشستھ اومد سمتم اولش آروم گفت
 چرا؟؟؟چرا؟؟؟؟-

 چرا بازیم دادى؟؟؟؟؟- دفعھ اربده کشیدیھ
 ....اوستا؟چى ش-م بھش یھ قطره اشک از گوشھ چشمش اومد پایین  ھمینجورى ھنگ زل زدمنم

 حرف نزن-
تو کھ اونو دوست داشتى چرا منو بازیچھ کردى؟میدونستى -  نزدیک تر با ھمون صداى آروم گفتاومد

 من عاشقتم چرا لعنتى؟چرا؟
 چى دارى میگى؟-
 خبر قراراى نامزدیت با نیما ھمھ دانشگاھو پر کرده-

وشام اعتماد نداشتم ھمونطور تو بھت حرقش بودم کھ صداى کوبیده شدن در اومد و دیدم  گچیییى؟؟؟؟بھ
اوستا نیست رفت؟بھ ھمین راحتى؟تا شب نشستم اشک ریختم ساعت دوازده شد دلم ھزار راه رفت 

 پونصد بار بھ گوشیش زنگ زدم خاموش بود فقط گریھ کردم و روى کاناپھ خوابم برد
**** 

 از اوستا خبرى نبود یھ گوشھ غمبرک زده بودم ھیچى نمیخوردم و ھیشکى از این  ھفتھ میگذشت ویھ
جریانات خبر نداشت پى گیر ماجرا شدم و فھمیدم رژین دختر آویزون اوستا بعد فھمیدن خبر نامزدى ما 

ى  کرده از قضا یکرشایعھ انداختھ کھ نیما میگفتھ قراره با آروشا جشن نامزدى بگیرن و کل دانشگاھو پ
از دوستاى اوستا این خبرو بھش رسونده و شده وضع االن من گیتارو گرفتم دستمو یھ آھنگ غمگین زدم 
و باھاش گریھ کردم دیوونھ شده بودم چھ آسون حرف چنتا آدم بى ارزشو باور کرده بود گیتارو انداختم 

 زمین و با جیغ گقتم
  گفتھ من عاشقتم؟یک-

 ...دروغھ
 ...کنمی و دستو پامو گم مشھیفسھام تند م ننمتی بی می فقط وقتمن
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  از دور ستی حواست بھم نی عادت کردم وقتفقط
 ... بشم و چشم ازت برندارمرهی خبھت

  آروم تر شدصدام
 ...برمی لبخندت لذت مدنی از دفقط

  و با گریھ داد زدمبلندتر
 ... رو ندارم لعنتىتی ناراحتدنیفقط طاقت د-

 ... صدات اروممدنی با شنفقط
  ھقم اوج گرفتھق

 ...کنمی متی احساس امنیریگی دستمو میفقط وقت-
 ...ادی از شوق نفسم بند میکنی صدام می وقتفقط
 ...رمیگی می افسردگتی از دورفقط
 ... بھ فکرتمکنمی از صبح کھ چشم باز مفقط
 ...شھی ھمش دلم برات تنگ مفقط
 ..دهی می با تو معنی زندگفقط
 ... نفسھام بھ تو وصلھفقط
 نیفقط ھم....نیھم

 !!!!ھست؟؟'''ستی کھ عشق ننیا
 

  آخرشو چنان با جیغ گفتم حنجرم پاره شدجملھ
 ساعت شیش عصر بود زنگ خونھ رو زدن جواب دادم ولى صدا نمیرفت دست اوستا تکون خورد 

نل جلوى دوربین اینو از حلقھ  اى کھ براش خریده بودم گفتم لباس تنم ھمون تى شرت نازک بود یھ ش
 سرد افتضاحبافت کاله دار داشتم انداختم رو شونھ ھام و رفتم تا درو باز کنم بارون شدید میبارید و ھوا 

 بود درو باز کردم کسى رو ندیدم سرمو بردم بیرون کھ با ضربھ اى کھ بھ سرم خورد ھیچى ندیدم
 #اوستا#
 شایعھ ھاى چرت پرتو تو دانشگاه  عجلھ از استدیو اومدم بیرون رایان بھم زنگ زد و گفت رژین اونبا

راه انداختھ بود اعصابم داغون بود راه افتادم برم سمت خونھ یھ ون نگھ داشت آدرس بپرسھ ھوا تاریک 
 میدونستم کار خود ونتاریک بود یھ نفر درو کوبید بھ کمرم بعدشم دست و پامو بستن و انداختنم تو 

مطمئنن دیسکم تشدید پیدا میکنھ چشمامو بستن و بعد چند آشغالشھ با این ضربھ اى ھم کھ بھ کمرم زدن 
دقیقھ پیاده راه رفتن پرتم کردن تو یھ اتاق دھن و طنابارو از دست و پام باز کردن پارچھ رو دھن و 

 چشمامو برداشتن خود نامردش جلوم واساده بود آشغال
 خوشحالم میبینمت-سامى

 خفھ شو-
 ھ شو عوضى تو خف- خشم اومد طرفم و یقمو گرفتبا
 ھھ ازت متنفرم تو تو یھ قاتلى یھ عوضى یھ آشغال-  بعدش پرتم کرد زمینو
 مرگ زنت گناه من نبود اون مشکل روانى داشت میفھمى؟-
 افسانھ دار و ندارم بود تو اونو ازم گرفتى عشقمو ازم گرفتى-

  لگد محکمى زد تو شکمم کھ از درد بھ خودم پیچیدمبعدشم
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 شب جواب تلفنتو میدادى میتونستى آرومش کنى کھ خودشو نکشھ ولى نکردى اگھ توى لعنتى اون-
 جواب ندادى

 اون شب من خواستگارى بودم-
 پس مقصر اونیھ کھ رفتھ بودى خواستگاریش-

  رو مخم بود نباید دستش بھ آروشا میرسیدبدجور
 این موضو ھیچ دخلى بھ اون نداره-
 ولشھ ببین من چى کشیدمھھ چیھ دیدى جون عشقت در خطره؟؟؟حاال ا-
 سامى فکراى احمقانھ نزنھ بھ سرت -
 خفھ شو آدم کش-
 کنم اگھ بالیى سر آروشا میاوردن چى؟اون شبى کھ من تو مراسم کاری بعدش رفت بیرون نمیدونستم چو

خواستگارى بودم وقتى آروشا رفت چایى بیاره تلفنم تند تند زنگ خورد و من خاموشش کردم افسانھ یکى 
 میکرد حاال دییمارام کھ در حال درمان بود دست بھ خود کشى میزنھ و نامزدش من و آروشا رو تھداز ب

اون شبو اصال خوابم نبرد فقط و فقط بھ فکر آروشا بودم روز بعدش عصر !!!ھم کھ میبینین چى شده
ده ھا حول و حوش ساعت نھ درو باز کردن و یھ نفرو با ضرب پرت کردن تو و بعدش یکى از اون گن

 کھ موھاى بلندش توجھمو شھاومد چنتا لگد زد تو شیکمش بھ زور ازش جدا کردم میرفتم بشینم یھ گو
جلب کرد بیشتر کھ دقت کردم دیدم کش سرش عین مال آروشاس دختره نالھ میکرد با ناباورى رفتم 

بود آروم سمتش صورتشو برگردوندم خودش بود آروشا از درد بھ خودش میپیچید ھنوز منو ندیده 
 چشاشو باز کرد

 ....رژین....کار....خدا....بھ......اوستا-
 ھیشششش میدونم- گذاشتم رو لبشانگشتمو

 بکنن....منو اینجورى....گفتى....چرا....پس-
 !!! نمیشد این فکر میکرد من گفتم بزننشباورم

 #آروشا#
پشت یقمو گرفت و کشون کشون  باز کردم دست و پام و دھنمو بستھ بودن یھ دفعھ یکى اومد از چشامو

بردتم توان جیغ زدن نداشتم دھنمم بستھ بود وارد یھ انبارى شدیم دھنمو دست و پامو باز کردن ولى با 
 باز کرد و شوتم تاریکواون ضربھ اى کھ خورده بود تو مخم توان انجام ھیچ کارى رو نداشتم در یھ اتاق 

و شکمم ھمینو کم داشتم از درد بھ خودم پیچیدم دوباره زد کرد تو ھمھ بدنم درد گرفت با لگد محکم زد ت
بازم منتظر لگد بودم ولى دیگھ نزد از درد چشامو بستھ بودم و نالھ میکردم دستى صورتمو برگردوند بى 

  اینجورى منو بزنن گفتھجون چشمامو باز کردم دیدم اوستاس فکر کردم اون 
 ....رژین....کار....خدا....بھ......اوستا-

 ھیشششش میدونم- گذاشتم رو لبمانگشتشو
 بکنن....منو اینجورى....گفتى....چرا....پس-

  کرد در باز شد و یھ مرد اومد توتعجب
 بھ بھ آقاى باستانى -مرده
 نزدیکش ھنوز شکمم در میکرد اوستا کمکم کرد بشینم بى حال تکیھ دادم بھ دیوار مرده فیس تو اومد

 شقتو آوردم تنھا نباشىع-فیس اوستا واساده بود گفت
 سامى خفھ شو خیلى آشغالى-اوستا
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 ھلش داد پرت شد زمین و چنتا لگد محکم زد تو شیکمش طاقت دیدن این وضیعتو نداشتم یھ لحظھ مرده
 صداى آشنا شنیدم بھ گوشام اعتماد نداشتم سرمو بلند کردم

 سامى ھمش سھم تو نیست بزار منم خودمو تخلیھ کنم سر این عوضى-
 بعدش اونم با لگدش اوستا رو زد رژین بود باورم نمیشد اوستا با صدایى کھ از تھ چاه میومد گفت و
تنھا .....یھ دختر پاکو کھ...... تو افسانھ ......دارى تن افسانھ رو تو گور میلرزونى....سامى-

 رژین؟...مثل.....فروختى بھ یھ ھرزه.....مشکل روانیش بود....عیبش
 ولش کن عوضى- مثل دیوونھ ھا بھش لگد میزد جیغ زدم پشت بند ھمرژین
  کرد سمت من و انگار چیزى تازه یادش افتاده اومد طرفم نیشخند نثارم کرداز یقم گرفت بلندم کردروشو

 !!!تو یکى ساکت شو یادتھ گفتم یا برو کنار یا میزنمت کنار؟؟؟حاال وختش رسیده بزنمت کنار-
 فھمیده بودم اسمش سامى ھست گفت یھ طرف صورتم سوخت مرده کھ و
 زنت چى؟پاکھ؟پاک پاک؟؟؟؟؟) و با انگشتش منو نشون داد(جالبھ ببینم !!!!پاک-

سامى خونت پاى خودتھ اگھ -  ھنوز نگرفتھ بودم چى گفت اوستا انگار انرژى گرفت با خشم داد زدمن
 کارى باھاش داشتھ باشى

  زجر دادنت استفاده میکنممطمئنا ازش براى.....ممنونم از راھنماییت-سامى
 تو غلط کردى-اوستا
 !!!!تا تو باشى بھ من نگى ھرزه-  یھ تاى ابروشو داد باالرژین
دختره رو - رفت بیرون سامى پشت سرش میرفت مکث کرد رو بھ یکى از اون گنده وکا گفترژین

 بیارین کارش دارم
 ولم کن ولم کن- اومد بازومو گرفت جیغ زدممردک
و برداشت اوستا خواست بیاد جلو اون یکى گنده رفت گرفتش نزاشت صداى دادش  ھمھ وجودمترس
 سامى بالیى سرش بیاد کشتمت-میومد

 بدنم از ترس میلرزید رفت تو یھ اتاق پرتم کرد طورى زمین خوردم انگار جلو پاى مرتیکھ زانو ھمھ
ن تى شرت نازک و شلوار گرم زدم دستاشو کرده بود تو جیبش بھ زور بلند شدم شنلم تنم نبود فقط ھمو

 اى بھم یدارانھکنم بودن موھامم پریشون پخش شده بود دورم اومد نزدیک تر دورم چرخ زد و نگاه خر
اوستام عاشق .....من عاشقشون بودم.....افسانھ ھم موھاى بلند داشت-انداخت دستشو کشید تو موھام

 موھاتھ نھ؟
......- 

 باشھ پس از موھات شروع میکنم -
 دفع موھامو محکم کشید جیغ بلندى زدم ھمونطور موھامو دستش گرفتھ بود و میکشید راه میرفت منم یھ

 فقط جیغ میزدم حس میکردم موھام دارن کنده میشن قیچى رو برداشت جیغ کشیدم
 دست بھ موھام نزن ولم کن-

گھ اوستا موھامو  رو برد سمت موھام و کوتاش کرد جورى کھ بلندیش تا روى شونھ ھام رسیدن اقیچى
 کوتاه میدید خیلى ناراحت میشد

 مخصوصا ھمونى کھ اوستا یاد آورى کرد.... بدتر از اینا در انتظارتھ.....این تازه اولش خانوم-
 #اوستا#

 آروشا رو برد با خودش و منم نتونستم کارى بکنم حالم از خودم بھ ھم میخورد کھ نمیتونستم از مردک
ارم سیر میکردم یھ قطره اشک از گوشھ چشمم چکید یھ لحظھ صداى جیغ عشقم مراقبت کنم تو افک
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 یلرزوندآروشا رو شنیدم خون جلو چشامو گرفت فکر این کھ بھ آروشاى من نزدیک بشھ تن و بدنمو م
 درو باز کنید عوضیا -بلند شدم رفتم سمت در دوباره صداى جیغشو شنیدم با مشت کوبیدم بھ در داد زدم

کارو تکرار کردم ولى بى فایده بود خیلى عاجز شده بودم نشستم یھ گوشھ درو باز کردن  بارى این چند
طبق معمول آروشا رو شوت کردن داخل بلند زجھ میزد گریھ میکرد با ترس رفتم سمتش و با صداى 

 بغض دار و لرزونم گفتم
 آروشا؟؟چت شده؟؟چیکارت کرد اون عوضى؟-
  موھااااام-
 تم رفت سمت موھاش چقدر کوتاه شده بود دوباره ھق ھق کرد دسو
 خب دختر خوب گریھ نکن دوباره بلند میشھ باشھ؟-
 !!!ولى من بھت قول دادم موھامو نزنم-

 بغلش کردم چقدر من این دخترو دوست داشتم کاش ھیچ وقت پاش تو ھمچین ماجرایى باز نمیشد محکم
 باز بغض کردم دلم گرفت من لیاقتشو نداشتم

 موھات دوباره بلند میشن!نکن دیگھآروشا گریھ -
 اوستا اینا چى میخوان؟-
 ھیشششش آروم باش بعدا توضیح میدم آروم باش-

  پاک کرد لرزش کوچیکى تو بدنش حس کردماسکاشو
 آروشا؟سردتھ؟-
 نھ....ن-

  بھ لباس تنش کردم یھ تى شرت و شلوار گرم کن بود تى شرت خیلى نازک بود نگاھى
 اصال چھ جورى آوردنت؟این لباسا چیھ تنت؟-
 زنگ درو زدن از پشت دوربین آیفون دستشو تکون داد حلقھ تو دستش بود-
 چى؟؟؟؟؟حلقھ من؟؟؟؟-

  نگاھى بھ دستم انداختم درستھ انگشترم دستم نبود نمیدونستم بى شرفا کى درش آوردنفورى
 عوضى کى حلقمو در آورده؟؟بعدش؟-
 م رو سرم اومدم درو باز کردم یھ چیزى خورد تو مالجممنم فکر کردم تویى یھ شنل بافت انداخت-

 یکم سرد بود بغلش کردم خیلى بدنم در میکرد دستمو گذاشتم رو شکم آروشا صورتش از درد جمع تنش
 شد

 درد دارى؟نھ؟-
 چیزى نیست-
 .....محالم داره از خود......نمیتونم ھیچ کارى براى نجات دادنت بکنم......شرمندتم.....آروشا متأسفم-

  رو لبم قرار گرفت با چشماى لبالب لشک زل زد بھمانگشتش
 من عاشقتم تا ھر جا باشھ کنارتم ھیچ وقت ھم شرمنده نباش.....دیگھ این حرفارو نزن......اوستا-

دیگھ ھیچ حرفى نزدیم کنار ھم خوابیده بودیم سفت بغلش کردم الغر تر شده بود ! شدیم ھر دومون ساکت
 ..... بستم و سعى کردم بھ دردام غلبھ کنم و بخوابمچشامو.....خیلى

 #آروشا#
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 با درد و کوفتگى کھ تو تموم وجودم حس میکردم بیدار شدم اوستا ھم بیدار شده بود نگاھى بھش صبح
کردم و لبخند اطمینان بخش زدم چند دقیقھ اى از بیدار شدنم نمیگذشت کھ در باز شد و یکى از ھمون 

  کن عوضىلشو-ون ھیچ حرفى گردنمو گرفت و دنبال خودش کشید اوستا بلند شدگنده ھا اومد تو بد
 پست سرم دیدم چند نفر افتادن بھ حجونش و فقط با لگد میزننش یھ دفع اوستا خون باال آورد و بى برگشتم

 جون افتاد رو زمین جیغ زدم ولى بى فایده بود اینبار بردنم پیش رژین یھ نیز تو اتاق بود
 بھ بھ مھمون گل ما چطوره؟خوفى؟-
 بلند خندید کھ صداى خندش رو مخم بود یھ دفع چشمم خورد بھ اون چیزى کھ رو میز بود آروم دستمو و

 بردم و برش داشتم
میدونى برا چى آوردمت؟یھ جورایى ما اگھ اوستا رو میکشتیم !!!!اووووووخى دلم برات میسوزه ھانى-

د ما گفتیم تورو بیاریم و تو باعث عذاب کشیدنش بشى یعنى مرگ حال نمیداد یھ بارکى راحت میش
 روحىتدریجى روحى و روانى اگھ جلوش تورو عذاب بدیم از نظر جسمى عذاب نمیبینھ ولى از نظر 

 میشھ مرگ تدریجى گفتم اینارو بھت بگم حاالم ھررررى
ھ گوشھ نمیخواستم من باعث  گفت و دوباره منو برگردوندن تو اتاق اوستا بى حال نشستھ بود یاینو

عذابش بشم تیغى کھ از روى میز برداشتھ بودمو تو دستم فشردم کار سختى بود ولى باید انجامش میدادم 
 قدرت دادم مکھ ھم خودمو از این عذاب رھا کنم ھم اوستا رو سخت بود ازش جدا بشم ولى بھ خود

ھمین افکارم بودم و داشتم نقشھ میکشیدم کھ اینجورى نمیشد باید یھ جورى اوستا رو سرگرم میکردم تو 
 صداش منو بھ خودم آورد

 چى گفتن بھت؟-
 ھیچى-
 پس چرا تو خودتى؟-
 چیزى نیست تو خوبى؟-

 اوستا-  سرفھ کرد رفتم جلو گفتمچنتا
 جانم : گفتزدی از تھ چاه میومد بھ زور حرف مصداش

 میشھ پاھاتو باز کتى بشینم جلوت بغلم کنى؟-
 آره بیا-

 رفتم جلوش نشستم سفت بغلم کرد بغض کردم چجورى میخواستم از این آغوش جدا بشم؟ میدونستم مآرو
 اوستا- چون کم خونى دارم زود تر تلف میشم سعى کردم صدام نلرزه گفتم

 جانم-
 چشاتو میبندى؟-
 چرا؟-
 چشاتو ببند یھ قصھ برام تعریف کن-

ف داستان شیرین و فرھاد آروم اشکام میریخت  بست لباشو چسبوند بھ گوشم شروع کرد بھ تعریچشاشو
تیغو بردم سمت مچم دستام میلرزید ولى زدم رگمو زدم رد خونو میشد رو موزائیک ھاى سفید دید بدنم 

 سردتر دھر لحظھ داشت سرد تر و سست تر میشد اوستا فکر کرد سردمھ محکم تر بغلم کرد ولى دی
 ھ دفع اوستا چشماشو باز کرد داد کشیدمیشم زیر لب آروم گفتم دوست دارم اوستا ی

 چى کار کردى با خودت ھاااان؟؟؟-
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تو کھ گفتى - یھ قسمت از پیرھنشو پاره کرد و دستمو سعى میکرد ببنده ولى نمیذاشت زد زیر گریھفورى
 تا آخر باھاتم چى شد پس؟ د حرف بزن لعنتى 

نھ آروشا نھ االن وقتش نیست تو نباید -م افتاد رو ھم و تاریکى مطلق فقط صداى اوستا رو میشنیدپلکام
 بمیرى دووم بیار

  بعدشم صداى داد و فریادش براى کمک خواستن حس کردم از زمین بلند شدم بعدش صداى داد اوستاو
 دستاى کثیفتو بھ زن من نزن آشغال-

  دیگھ صدایى ھم نشنیدمولى
*** 
 و بستھ کردن تونستم اطرافمو ببینن رژین داشت  چشامو باز کردم اطرافمو تار میدیدم با چند بار بازآروم

 با یھ مرد حرف میزد لعنتى نمرده بودم وقتى دید چشام بازه اومد سمتم 
 بھ بھ میبینم میخواستى زرنگى کنى نھ خیرم خانوم از این خبرا نیست من تا عذابت ندم نمیذارم بمیرى -

 حاالم پاشو چن لقمھ از این جیگرو بخور 
 د سمتم با نفرت پسش زدم یھ لقمھ آورو
 لیاقت ندارى بیاین ببرینش تو انبار-

 بھ دستم کردم باند پیچى شده بود اومدن طرفم و دوباره مثل ھمیشھ بردن شوتم کردن تو انبار نگاھى
اوستا یھ گوشھ داشت اشک میریخت پرتم کھ کردن دویید طرفم بدجور ضعف داشتم خیلى وقت بود غذا 

 داشتم ىخیلى بى شعورى چرا اونجورى کرد-ستا گذاشت رفت اوستا بغلم کردنخوردم از وقتى کھ او
 میمردم مگھ نگفتى تا آخر باھامى چى شد پس؟

 این ھمھ خون ازت رفتھ چیزى ندادن بخورى؟؟؟- بھ صورت رنگ پریدم کردنگاھى
 ا بمونى تلف میشى باید یھ راه فرار برات پیدا کنم تو اگھ اینج- جوابم سکوت بود از جاش بلند شددوباره
 ....  بھ اینور اونور کوبید تا راه فرارى پیدا کنھخودشو

****** 
 الى چشامو باز کردم نور زیاد چشامو زد یواش یواش تونستم اطرافمو واضح ببینم توى یھ اتاق آروم

 سفید بودم و یھ خانون با لباساى سفید اونطرف تر واساده بود
  اومدىبھ بھ خانوم دکتر چھ عجب بھ ھوش-

  دکتر؟منظورش با من بود؟خانوم
 برم بھ خونوادت بگم کھ از خوشحالى بال در میارن-

 آوردم باال سوخت نگاھى بھش کردم مچم باند پیچى شده بود و سرم تو دستم داشتم در باز شد و یھ دستمو
 خانوم مسن و یھ دختر جوون اومدن تو

 الھى مادر فدات شھ آروشا-
 جلو نیا- دختره اومد جلو بغلم کنھ جیغ زدم دوشون گریھ میکردنھر
 آروشاااااا- جاش خشکش زد با صداى لرزون گفتسر
خانوم مگھ نمیگم جلو -  خدا اینا چى میگن من ھیچى یادم نمیاد خانوم مسن اومد جلو دوباره جیغ زدماى
 نیا

 !!!!!!نھ- خشکش زد ولى دختره نگاه ناباورانھ اى بھم انداخت و زیر لبش گفتاونم
 دویید بیرون چند دقیقھ بعدش یھ مرد کھ انگار دکتر بود اومد داخل و معاینھ کرد و رفت بیرون دختره و

 ھم باھاش رفت بعد چند مین اومد



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 168 

 چى شد سمانھ؟- مسنزن
 خالھ میگھ بھ خاطر ضربھ اى کھ بھ سرش خورده فراموشى گرفتھ- با بغض گفتدختره

 یا ابا الفضل-
 من موندم و با فراموشیم و این کھ اینا کى بودن تو ھمین افکار بودم کھ در  و زن رفتن بیرون ودختره

 اجازه میدى بیام پیشت؟-زده شد و ھمون دختر در حالى کھ اشکشو پاک میکرد اومد تو
 لحن خیلى مظلومى اینو گفت و منم رد نکردم اومد کنارم دستمو گرفت تو دستش و نوازشش کرد با

 من کیم؟-یدا کنموقتش بود جواب سواالمو پ
باشھ فکر خوبیھ تو ھر سوالى دارى - صندلى کھ اونطرف تر بودو کشید نزدیک تخت و نشسترفت

 بپرس منم جوابتو میدم
 من کیم؟-
اسمت آروشاس آروشا راد بیست و چھار سالتھ دانشجوى پزشکى رشتھ قلب دوتا خواھر دارى بھ -

 درت بوداضافھ خواھر زاده ھات این خانومى ھم کھ اومد ما
 تو کى ھستى؟-
من؟من دوست صمیمیتم بیشتر از ده سالھ باھم دوستیم بیشتر از دوتا خواھر بھ ھم نزدیکیم اسمم سمانس -

 .....مثل تو بیست و چھار سالھ دانشجوى رشتھ پزشکى قلب تو کالس زبان آشنا شدیم 
  شروع کرد بھ تعریف دوستیمونو
 اسفند ماه با شھریار عروسى کردم-
 چرا اینجام؟من -
چون نامزدت اونقدر زدتت کھ از ھوش رفتى رسوندنت بیمارستان اونم .......بھ خاطر.......بھ خاطر-

 رفتھ خودشو گم و گور کرده دو ماه بى ھوش بودى در واقع تو حالت کما االنم بھ ھوش اومدى
رى پاکش کرد و لبخند  نمیشد اینارو کھ گفت دوباره یھ قطره اشک سمج از گوشھ چشمش اومد و فوباورم

زد ولى چرا منو زده بود؟با پرسیدن این چنتا سوال ھزارتا سوال دیگھ ھم اومد تو ذھنمو منو درگیر 
خودش کرد رومو کردم طرف دیگھ سمانھ رفت چشامو بستم بغض کرده بودم چشام گرم شد و خوابم 

 گرفت
ى جیغ یھ دختر کھ اسمى رو صدا  جفت چشم مشکى پر اشک انگار داشتن التماس میکردن بعدش صدایھ

 و سیاھى مطلق" اوستا"میزد
 چت شد؟؟؟- جیغ از خواب پریدم و زدم زیر گریھ سمانھ فورى اومد طرفمبا
 دختر جیغ زد.....جیغ زد-
 باشھ ھرچى بوده تموم شده کابوس دیدى -

 ااوستاااااااا- کرد دوباره دراز کشیدم رو تخت صدا مدان تو گوشم تکرار میشدآرومم
 سمانھ؟- اون چشماى سیاه رنگ بارونى اصال از ذھنم خارج نمیشدبعدشم

 بلھ؟-
 تو کسى بھ اسم اوستا میشناسى؟.....تو....تو-

 چى؟-  برگشت سمتم و با تعجب نگام کردفورى
 اوستا-
 یعنى آره.....نھ-
 حاال آره یا نھ؟-
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 آره-
 کیھ؟-
 گفتم نامزدتھ اون.....ھمون کھ گفتم-

 چشاى مشکى داره؟- سوال دیگمم پرسیدم بھ دریا زدم ودل
  تعجب کردبازم

 آره....آ-
 تو از کجا فھمیدى؟-  کردم کھ گفتسکوت

 ھیچى فقط خواب دیدم-
 اھا-

***** 
 ھفتھ پیش از بیمارستان مرخص شدم اواسط تابستون بود تو خونھ اى کھ تو تھران بود میموندم من چند

نمیدادن ھیچ وسیلھ اى ھم ازش نبود گاھا سرى بھ سمانھ حتى عکسى از اوستا ندیده بودم یعنى نشونم 
 یھ دختردایى ردممیزدم شھریار پسر مھربونى بود سعى میکرد سرحالم بیاره ولى من غذا بھ زور میخو

  کردنی می زندگزی تو تبرری داشتم کھ با نامزدش امنایھم بھ اسم م
 ازش یزی چی ولدمی دی تو خوابم ماھوی س جفت چشمھی افسرده ھر شب اون بای الغر شده بودم تقریلیخ

 "بھ نام خدا"بھ یاد نمیاوردم بى کار نشستھ بودم لپ تاپمو روشن کردم یھ صفحھ ورد باز کردم و نوشتم
  کھ ھر شب اون یھ جفت چشم سیاھو میدیدم پس میخواستم یھ رمان بنویسم من
دوستاش میومدن پیشم رفتم یھ شام  ساعتى فقط نوشتم عصر قرار بود سمانھ و شھریار با یکى از دو

 مختصر حاضر کردم دوش گرفتم و یھ لباس تنم کردم شالمو ھم انداختم رو سرم زنگو زدن
 باز کردم شھریار و سمانھ با یھ پسر اومدن تو با شھریار و سمانھ سالم احوال پرسى کردم پسره درو

 واساد رو بھ روم با صداى لرزونش گفت
 زن داداش.....ز-

 مثل عالمت سوال نگاش میکردم منم 
 خودتى؟چرا اینقدر الغر شدى؟- 

  جوابم باز سکوت بود کھ سمانھ بھ حرف اومد 
 برادر اوستا ......اممممم آروشا ایشون آبستاس برادر-

خوش اومدین بفرمایین متعجب موند سمانھ و شھریار کشیدنش و بردن رو مبل نشستن منم رفتم چایى - من
 ل آروش بیا بشینبیخیا-آوردم سمانھ

 باشھ بزار بیام- 
 گیتارتم بیار- شھریار

 اوکى- 
 خوشبختانھ قسمت مھارتى حافظم اسیب ندیده بود براى ھمون درس و گیتار و اینا یادم بودن با گیتار 

 رفتم سمتشون آبستا ساکت نشستھ بود و اصال حرف نمیزد گیتارو گرفتم سمت سمانھ
 ت بعد چند مین دوباره زنگ درو زدن تو بزن من حسشو ندارم اونم گرف-
 کسى بھ غیر شما میاد؟-

 آره یکى از دوستامون من درو باز میکنم و رفت پشت بندش رفتم پیشش- سمانھ
 سمانھ - 
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 بلھ-
 عقل دارى؟- 
 اره- 
 شعور چى؟دارى؟- 
 آره- 
 پس چرا پاشدى این پسره رو آوردى اینجا- 
 کودوم پسره؟ - 
 آبستا -
 چرا؟-
 در حد مرگ زدتم تا اونجایى کھ من حافظمو از دست دادم االنم ازش جدا شدم میدونى بابام شوھر من- 

 بفھمھ چى کار میکنھ؟بھ زور گذاشتھ من برگردم تھران اینم چپ میره راست میاد میگھ زن داداش
ا رو  پامو گذاشت بودم رو گاز و میگفتم و نسبت بھ چشم ابرو ھاى سمانھ بى توجھ بودم کھ صداى آبست

 از پشت سرم شنیدم
 زن داداش اینارو تو روم میگفتى- 

  کم نیاوردم برگشتم سمتش
 خیل خوب حاال تو روت میگم برادر من زن داداش شما نیستم-
ببین زن داداش من نمیدونم چرا اوستا دست بھ ھمچین .....ھر اتفاقى بیافتھ من زن داداش صدات میزنم- 

مو در قبال تو مسئول میبینم از این بھ بعدم ھر کارى داشتھ باشى بدون ببین  من خود......کارى زده ولى
 استثنا زنگ میزنى بھم تنھا خرید نمیرى حلھ؟ و از قبیل این کارا

 ....آخھ-
 آخھ نداریم-
 باشھ اما یھ شرط دارم - 
 چى؟ -
 خونوادت ھیچ بویى از وجود من نبرن-
 نمباشھ منم یھ شرط دارم اینکھ زن داداش صدات ک- 
 ....ولى-
 ولى و اما و اخھ و لیکن نداره-
 باشھ در باز شد و یھ پسر اومد تو- 

 سالاااام دلق- سمانھ
 واى سالم ھجیجم خوفى؟؟؟-  پسره صداشو نازک کردک

 ایشششش برو دلقک برو تو -  سمانھ خندید
-  سمت من لبخندش رو صورتش ماسید چشاش رنگ غم گرفتن بھ خودش سرشو انداخت پایینبرگشت

 سالم 
 سالم-

 آروشا این پسر خل و چل دلقک اسمش سھیلھ خیلیم دلقکھ- سمانھ
 چرا اینقدر الغر شدى؟ خودتى؟با خودت چى کار کردى!آروشا-  پسره سرشو آورد باال

 بچھ ھا بیاین تو شھریار تنھا مونده- سمانھ
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س این شوورت؟برم نھ بابا شوورتم ھس؟اى شوور ذلیل کجا- سھیل دوباره رفت تو قالب دلقک بازیش
 ببینمش

 و رفتیم پیش شھریار سھیل ھمش مسخره بازى در میاورد ولى نخندیدن من فضا رو سنگین کرده بود 
فقط بھ یھ لبخند اکتفا میکردم شام تو سکوت صرف شد و باالخره مھمونا رفتن و دوباره من شدم و تنھایى 

 .......انمو مینوشتم با این کھ صبح دانشگاه داشتم ولى تا ساعت سھ داشتم رم
 *****  

 ماه میگذشت آبستا خیلى کمکم میکرد و ھم بھم سر میزد از تنھایى در میومدم داشتم نھار درست یھ
 میکردم بخورم تلفنم زنگ خورد ھمونطور کھ داشتم سیب زمینى سرخ میکردم جواب دادم

 بلھ آبستا- 
 سالم زنداداش- با صداى گرفتھ گفت

 ى شده؟صدات گرفتس؟ چ.سالم آبستا جان- 
 زنداداش خونھ اى؟-

 آره آبستا چى شده دارم نگران میشمااااا- دست از کار کشیدم
 نھ زنداداش نگران نباش بیام خونت توضیح میدم-  ا
 باشھ - 
 چیزى الزم ندارى؟ -
 نھ چیزى نمیخواد زود بیاخدافظ-
 خدافظ- 

ت کندم گذاشتم سرخ بشھ برنجم اضافھ کردم  حاال بیا آدمو میزاره تو خمارى یھ سیب زمینى دیگھ پوس
فیلھ مرغ در آوردم گذاشتم کنارش لباسامو عوض کردم یھ شال انداختم رو سرم ھمون لحظھ زنگو زد 

 گرفت بین شودرو باز کردم دیدم با وضع آشفتھ اومده اصال جواب سالممو نداد رفت نشست رو مبل سر
 فتم پیشش نشستم جلوشدستاش دیدم شونھ ھاش لرزید موندم چى شده ر

 داداشى چى شده؟؟- 
 تو دارى گریھ میکنى؟صورتت چى شده!!! آبستا- سرشو بلند کرد ناباورانھ بھش خیره شدم؟
 گناه من چیھ؟من عاشق شدم زنداداش مگھ عاشقى گناھھ کھ دارن باھامون اینجورى میکنن؟.....زنداداش-
انداخت پایین رفتم یھ لیوان آب آوردم دادم دستش درست حسابى حرف بزن ببینم چى شده دوباره سرشو - 

 چند قلوپ خورد 
 جون بھ لبم کردى بگو ببینم چى شده-
 گناه کردم؟.....عاشق شدم-
 اى بابا یعنى چى عاشق کى شدى؟-
 سحر-
 ببین آبستا اینجورى نمیشھ کھ آروم بگیر مو بھ مو از اول تعریف کن چى شده-
ید دانشگاه یھ دختر بھ اسم سحر توجھمو جلب کرد سر بھ زیر سر چھار سالھ پیش بود تو ورودى جد-

سنگین متین یھ سال گذشت نمیدونستم چھ جورى ابراز عالقھ کنم اوستا کمکم کرد کشوندمش تو کافھ تریا 
 دوست شدیم مدتاولش خواست بره گفتم نیتم ازدواجھ و این حرفا باالخره راضى شد بعد این  کھ یھ 

 من خانوادمو در میون گذاشتم اونام قبول کردن کھ جریان اوستا و شما اومد جلو بعد عالقمون بیشتر شد
اونم پا پیش گذاشتیم پدرش آدم مذھبى بود وقتى فھمید ما دوست بودیم داد و حوار کرد و گفت بھ زور 
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 تو رومون نگفت محترمانھ از ارومینشوندش سر سفره عقد کنار پسرعموش من جوش آوردم البتھ این
خونش بیرون انداختمون االن سحر زنگ زد بھم گفت صداش بغض داشت بھ زور حرف میزد منم دیگھ 

 نمیدونم چیکار کنم راضى بھ تحقیر شدن خونوادمم نیستم
 آبستا اشکاتو پاک کن خودم حلش میکنم -
 نمیشھ-
 شماره مبایلشو بده-
 باباش ازش گرفتھ-
 شماره خونشونو دارى؟-
 آره میخواى چى کار؟-
 اسم صمیمى ترین دوستش چیھ-
 مونا-
 باشھ پاشو شماره رو بگیر-

  دادم دستش شمارشو گرفت گذاشتم دم گوشم صداى بم مردونھ پیچید تو گوشىتلفنو
 بلھ-
 الو سالم حاج آقا خوب ھستین؟من مونام-
 سالم دخترم خوبم-
 میشھ لطف کنین گوشى رو بدین سحر؟-
 باشھ دخترم سالم بھ خونواده برسون-
 الو سالم مونا خوبى؟- فورى زد رو پخش صداى دختره اومدبستاآ
ببین سحرجان اونجا پشت خط طورى رفتار نکن کھ من مونا نیستم من از طرف آبستا زنگ زدم یھ -

 بھونھ جور کن بیا کافى شاپ اگھ بابات نیاوردت بگو آبستا ھم بیاد
.......... نمیتونى از جاى دیگھ گیر بیارى؟جزوه؟؟؟اى وااااااااااى خاک بھ سرم موندن دست من حاال -

بابااااا جزوه مونا مونده دست من عصر ........ باشھ بابا عصبانى نشو میارم فقط واسا ببینم بابا میارتم
 میبرى بھش بدم؟

  باباش از پشت خط ضعیف بھ گوش میرسیدصداى
 بى کار باشھمیدونى کھ عصر سرکارم زنگ بزن نامزدت بیاد دنبالت فکر کنم حمید -

 اسم حمید کھ بھ احتمال پسر عموى سحر بود جوش آورد دستمو جلو لبم گرفتم کھ ساکت و دنی با شنآبستا
 دوباره گوش کردیم

بابا ھزار بار گفتم بازم میگم اونو بھ ناف من نبند نھ اون نامزد منھ نھ من نامزد اون حاالم میبرى -سحر
 عصر یا خودم برم؟

 با صحرا برونمیتونم ببرم -باباش
 الو مونا ببین عصر ساعت پنج تو کافى شاپ باش با صحرا برات میارم اوکى؟.......باشھ -
 باشھ ولى کودوم کافى شاپ آخھ؟-
 اونجا منتظرتم(......)ھست کنار یھ(.....) نھ اون کافى شاپ نھ ھمونى کھ تو خیابون-
 باشھ ممنون میبینمت-
 خدافظ عزیزم-

  لبخند پیروز مندانھ بھ آبستا نگاه کردم  رو قطع کردم و باگوشى
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 زنداداش خیلى گلى جبران میکنم مطمئن باش جبران میکنم-
 باش بابا بیا غذا بخور عصر بریم زنتو ببینم-

  دنبالم تو آشپزخونھ داشتم میزو میچیدمافتاد
 زنداداش تو بگو چھ جورى جبران کنم جون من بگو ھرچى باشھ قبولھ-

 ....امممممم خب ببین تو کھ اصرار دارى جبران کنى- سرم فکر خوبى بود یھ فکرى زد بھیھو
 خب-
 من دارم رمان مینویسم.....من......من-
 نھھھھھھھھھ-
 بشین نھارتو بخور بگم.....آره-

  سر میز غذا رو کشیدم ھمونطور کھ بشقابو میذاشتم جلوش ادامھ حرفمو گفتمنشستیم
 میخوام کمکم کنى چاپش کنم-
 طمئن باش ھرکارى از دستم بربیاد میکنمحتما م-

 ممنون- و با لبخند نگاش کردمقدرشناسانھ
 حرفى نزدیم و نھارو تو سکوت خوردیم آبستا رفت گفت میاد دنبالم باھم بریم ساعت چھار مشغول دیگھ

یھ آماده شدن بودم لباسامم عین بخت و سرنوشتم سیاه بودن کمدم پر بود از لباساى مشکى رفتم سمتشون 
 تن خوریش عالى بود نمانتو کوتاه مشکى کشیدم بیرون مانتو جلو بستھ بود اندام خوبى داشتم برا ھمو

شلوار لولھ تفنگى مشکیمم پام کردم خوب بودم دنبال شال گشتم سرم کنم کھ پیدا نکردم بھ جاش یھ 
 کج ریختم رو روسرى برداشتم با پس زمینھ مشکى ولى روش سھ تا گل با رنگ نارنجى داشت تالمو

 با کفش اسپرتاى مشکیم اشتمصورتم یھ رژ کمرنگ نارنجى زدم آبستا تک زد کولھ پشتى مشکى رو برد
با بنداى نارنجى سوار آسانسور شدم تو آینھ خودمو نگاه کردم خندم گرفت شده بودم شبیھ دختراى ھیجده 

 م طرفشسالھ باالخره آسانسور واساد آبستا با شورلت سفیدش دم در بود رفت
 سالم داداش-
 بھ بھ سالم آروشا خانوم خوشتیپ کردى زنم چشش در آد-

 اى بابا سنى از ما گذشتھ دیگھ-  کھ سوار ماشین میشدم گفتمھمونطور
زنداداش اینجورى نگو تو ھمش بیست و چھار سالتھ اگھ سرنوشت باھات -  جدى بھ خودش گرفتقیافھ

 بدکرده دلیل نمیشھ خودتو ببازى
سختھ از خواب بیدار شى خودتم نشناسى اطرافیانتو نشناسى من حتى با مامانمم دیگھ ....ھآبستا سخت-

دختر خیلى خوبیھ ولى نمیتونم مثل اون موقعى کھ خودش تعریف میکرد ......راحت نیستم حتى با سمانھ
 ....دونىباھاش صمیمى بشم دلم میخواد خلوت کنم بشینم تو اتاقم تنھایى خیلى خوبھ اصن می

این کھ تنھایى .... این کھ تنھایى برى زیر بارون....تنھایى خیلى برام جالبھ- کردم یھ لبخند تلخ زدمغضب
زل بزنى بھ زوجاى عاشق زل بزنى بھ برگایى ..... تنھایى بشینى رو نیمکت پارک.....برى کافى شاپ

  بگم من کیم؟معلومادلم میخواد زل بزنم بھ یھ نقطھ ن..... کھ پاییز ریختھ فقط و فقط زل بزنى
خستھ شدم چرا اوستا اونقدر نزدتم تا بمیرم چیکار کردم کھ خواستھ .....آبستا- شروع کرد بھ ریختناشکام

 دلم گرفتھ یھ وقتایى بھ سرم میزنھ ......زجر کشم کنھ؟دلم گرفتھ از این دنیاى بى رحم از آدماى بى رحم
 یھ جیغ.....آخرشم.....م  خودم خودمو راحت کنم یھ وان و یھ تیغ و رگ دست
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ببین آروشا داداش من . تو غلط کردى......غلط کردى- این حرف آخریم جوش آورد و با داد گفتبا
آروشا تو حق ندارى ......عاشقت بود دوست داشت من ھنوزم باور نمیکنم دست روت بلند کرده باشھ

 ھمھ آدم ھواتو دارن خودخواھانھ خودتو راحت کنى چشاتو باز کن دور و برتو ببین این 
آروشایى کھ من میشناختم جلو مشکالتش کمر خم نمیکرد آروشایى کھ اوستا تعریف میکرد - تر گفتآروم

 باشھ؟.....دیگھ از این چرت پرتا نگو.....شجاع تر از این حرفا بود
 باشھ- پاک کردم لبخند زدماشکامو
 بفرمایید پیش بھ سوى سحر- نگھداشتماشینو

 یقھ بزار ھواى بیرون بخور تو صورتم قرمزى چشام برهآبستا چند دق-
 باشھ پیاده شو-

 چشام رفت و با ابستا وارد کافى شاپ شدیم با ی شدیم چند دقیقھ کھ ھوا خورد تو صورتم قرمزپیاده
اوناھاش زنداداش نگاش کن چھ - چشمش دنبال سحر گشت و یھو با دستش و ذوق اشاره کرد بھ یھ طرف

 !!!غر شدهچقدر ال.....نازه
  طرف دوتا دختر یکیشون ھیفده سالش میشد و اون یکى بزرگتر بودرفتیم

  کھ شدیم دختر بزرگھ با دیدن آبستا از جاش بلند شد بعدشم کوچیکھتزدیکشون
 سحررررر چرا الغر شدى؟-آبستا
 آبستا خوبى؟- بزرگھ خیلى خوشگل بود چشاى آبى و پوست سفید با موھاى بوردختر
 ببین سحر من میرم جلو در کشیک بدم یھ موقع بابا میاد بدبخ میشیم-گفت کوچیکھ دختر
 صحرا بابارو دیدى نذار ببینتت ھا زود بیا بگو-سحر

 اى بابا میدونم دا -صحرا
 سالم عزیزم من آروشام- دراز کردم سمت سحردستمو
 وچیکم بودخوشبختم آروشا جان من سحرم اونى ھم کھ دیدید رفت بیرون صحرا بود خواھر ک-سحر

  سر میز سھ تا قھوه سفارش دادیم نشستیم
کار کنى؟ -آبستا  سحر میخواى چ
 راه دیگھ اى مونده کھ امتحان نکرده باشیم؟-سحر
 ث ازدواج کنى؟*و*ي*یعنى چى؟یعنى میخواى با اون حمید د-آبستا
 راه دیگھ اى نمونده-سحر

 سحر تو ھمھ جوره پاى آبستا واسادى؟- من
 اگھ اوستاخان بود کمکمون میکرد.....یھ آه کشید......همعلومھ کھ آر-سحر

 و کوفت اوستا بود کمکتون میکرد؟این اوستا البد از اونایى بوده کھ الالیى بلد بود ولى خودش زھرمار
اوستا خانتون اگھ زرنگ بود میومد زندگى خودشو کھ -نمیخوابید جوش آوردم با صداى نسبتا بلندى گفتم 

 .... ھوا مونده بودو جمع میکردتا چند ماه پیش رو
 زنداداش-  با صداى آرومى گفتآبستا

 چیھ خب؟دروغ میگم؟- دیدم ھمھ زل زدن بھمون بدرک منم صدامو آرومتر کردمبرگشتم
 آبستا؟ایشون زنداداشتن؟-سحر

 آره-
 ببخشید- انداخت پایینسرشو

 بابا دم دره....شدیم باباسحر بدبخ - یھ چیزى بگم کھ صداى ھولھولکى صحرا شوکمون کردمیخواستم
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بشین و نشستیم سحر ھم - از جامون بلند شدیم آستین لباس آبستارو کشیدم طرف میز خالى گفتمھممون
اونطرف داشت کیفشو جمع میکرد طورى نشون میداد کھ انگار داره حاضر میشھ برگرده خونشون یھ 

ھبى اومد تو و رفت سمت میز سحر و اونم دفعھ در باز شد و یھ مرد با موھاى سفید و قیافھ نھ چندان مذ
 ا بابا اینجایى بریم مونام چند دقیقھ پیش رف-کیفشو انداخت رو کولش سرشو بلند کرد گفت

 سرشو تکون داد و سرشو چرخوند سرمو چرخوندم یھ طرف دیگھ زیرچشمى نگاه کردم داشت پدرش
  میکرد میومد طرفمون درست ایستاد پشت سر آبستا سحر با اضطراب نگاش

 بھ بھ آبستا خان -
دختر من - یھ دفعھ بلند شدیم آبستا با اضطراب برگشت طرفش مرده با دستش منو نشون دادھردومون

 این نشد اون یکى چھ فرقى داره؟....نشد این یکى
 ...شما اشتباه-

از خفھ شو کجا دارم اشتباه میکنم تو یھ عوضى ھستى دخترب- داد زد کھ ھمھ برگشتن طرفمونمرده
 آشغال
تش تحملم  تموم شد یھ تلنگر الزم بود براى تخلیھ کھ اونم توسط باباى سحر اتفاق افتاد اومد طرفم با د

 ....تحویل بگیر سحر خانوم اینم عشقت کنار یھ دختر خرا-نشونم داد
 خفھ شو- زدمجیغ

ى چرا وقتى حرف تویى کھ دوستى دختر و پسرو گناه میدون- چشماى متحیر نگام کرد رفتم نزدیک تربا
میزنى فکر نمیکنى شاید دروغھ یا تھمت میزنى؟ ھان؟ فقط بلدى چوب بزارى الى چرخ دوتا جوون کھ 

 توھین کنى بھشآبستا چشم پاک تر از این حرفاس کھ توى بى قواره ......دوستى نامحرم حرامھ و گناھھ؟
 !!آشغال حق ندارى بھ من بگى خراب....حق ندارى بھش بگى دختر باز

حق دارم چون میدیدم چطور سر یھ میز دل و قلوه میگیرین اصن اگھ دوست دخترش نیستى کیشى؟ -
 خواھرشى؟خواھرشو ما روز خواستگارى دیدیم 

 زنداداششم.....نھ خواھرشم نھ دوست دخترش-
 پشت گوشاى منم مخملیھ البد؟ما کھ داداششو ندیدیم؟.....ھھ-
 ستیداداشش در قید حیات ن-

زنداداششى؟شناسنامت کو؟شناسنامتو بیار - شاى گشاد نگام کرد ولى حرفى نزد مرد اومد جلو با چآبستا
 اسم داداششو نشونم بده

 !نمیدونستم قراره یکى از راه برسھ گیر بده بھ شناسنامم نمیزارم تو کیفم با خودم بگردونم کھ-
گم برداشتم شناسناممو نشونش  برداشتم و با عصبانیت از کافى شاپ اومدم بیرون حرفى نداشتم بکیفمو

برا .......میدادم؟چى رو نشونش میدادم؟اسم کیو؟ اسم اوستا کھ تو شناسنامم نیس ما فقط صیغھ بودیم
 بودم کنارىھمونم گذاشت رفت با پشت دستم اشکامو پاک کردم تا ساعت ھشت ھمونجورى تو پارک 

تھ بودم کھ یکى نشست کنارم برگشتم طرفش دی  دم آبستا غمگین نشستھ روى نیمکت نش
 !زنداداش معذرت میخوام-
 نیازى نیست- لحن خشک گفتمبا

  دق و دلى اوستا رو سر آبستا خالى میکردمداشتم
 اصن برا آشتى میرم دوتا نسکافھ بگیرم-
 بدون اینکھ اجازه اى براى حرف زدن بھم بده رفت تو فکر بودم کھ یھ پسر واساد جلوم سرمو بلند و

 ببخشید خانوم میتونم وقتتونو بگیرم؟-وش سى میزد گفتکردم حول و ح
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 خواھش میکنم بفرمایید- قیافش نگاھى انداختم نمیخورد از اوناش باشھ گفتم بھ
 ببخشید میتونم اسمتونو بپرسم من امیرمحمدم- رفتم کنار تر نشست رو نیمکتکمى

 ....منم آر-
بیا دیگھ .....زنداداش-شت با فریاد حرف میزد اسممو بگم کھ صداى آبستا از دور مانع شد دامیخواستم

 داداش صدات میزنھ
  مات حرفش موندم کھ امیرمحمد از کنارم بلند شدمن

 واقعا معذرت میخوام قصد جسارت نداشتم-
حالتو میگیرم آبستا با عصبانیت کولمو انداختم رو دوشم !!  رفت منم مات موندم پسر بھ این با شخصیتىو

م کرده بودم ماھیچھ ھاى پیشونیم درد گرفت ولى توجھى نکردم لیوان کاغذى رفتم طرفش ھمچین اخ
 بیا دیگھ داداشزن) و اداشو در آوردم(چى دارى میگى برا خودت - نسکافھ رو گرفت طرفم داد زدم سرش

 داداش صدات میزنھ؟ھان؟یعنى چى؟
تا اون ! بخواى نخواى! منىھزار بار گفتم بازم میگم تو زنھ داداشھ!!!آروشا-  اخماشو کشید تو ھماونم

 موقعى ھم کھ اوستا نیاد نمیزارم ھیچ جنس مذکرى بھت نزدیک بشھ
چى دارى برا خودت بلغور میکنى؟ منم ھزار بار گفتم من زنداداشت - عصبانیت دوباره سرش داد زدمبا

پاى مرگ آبستا اونى کھ تو داداش صداش میکنى منو تا ! نیستم ؟ھرچى بین منو داداشت بود تموم شده
 !!!برده

 برگشتم راه افتادم برم چند قدم رفتم مکث کردم کولمو رو شونم تکون دادم یکى از دستامو گذاشتم تو و
ھر پنج دقیقھ یھ ......رابطھ اى کھ مرده-جیب مانتوم با صداى آروم و پربغض و چشاى بارونیم گفتم

 دیگھ سراغمو لطفارابطھ دیگھ مرده اون ) یھ قطره اشک از گوشھ چشمم سرخورد(نبضشو نگیر.....بار
 نگیر خدافظ 

  افتادم اشکام ریختنراه
شمام عین کپب سرتونو کردین تو ...... رابطھ تو و اوستا نمرده فقط خودشو زده بھ خواب....آروش-

ولى بابت کارى کھ امروز کردي بھت مدیونم چاپ رمانت .....عیب نداره دیگھ مزاحمت نمیشم.... برف 
 شھ؟باھامھ با

 باشھ- صداى آروم گفتمبا
 راه خونھ بھ حال خودم گریھ میکردم کھ من چقدر بدبختم خیلى بده خودتو نشناسى زورکى خودمو تا

 رسوندم خونھ زندگیم شده بود ھمین خودمو غرق درس و رمان کردم داشتم براى تخصص میخوندم 
***** 

 شم و با صداى خواب آلو گفتم صداى زنگ گوشیم از خواب پریدم گوشى رو گذاشتم دم گوبا
 ھان؟-

 الو؟-  یھ پسر پیچیدصداى
 الو بلھ؟-
 خودتى؟!!!آروشا.....آ-
 بلھ بفرمایین بھ جا نمیارم-
 حاال دیگھ داداشتم نمیشناسى؟) ادامش با صداى گرفتھ(بى معرفت -

  سکوت بود مگھ من داداش ھم دارم؟اى خدا پس چرا کسى بھم چیزى نگفتھ جوابم
 !!!الو آروشا-
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.......- 
 خواھر کوچولو دلگیر نباش-

......- 
..... نمیدونى چقدر این در اون در زدم تا پیدات کنم..... بھ خدا من ھمون آرشامم......آروشا حرف بزن-

 از اون خونواده امیدم فقط بھ تو بود
........- 

 ببینم ابجى کوچولو ھنوز عروس نشدى؟؟؟- خنده اى کردتک
.........- 

 ؟آروشا؟الو؟الو-
 !واى خدا پاک گیج شدم! رو قطع کردم این کى بود؟ داداشم؟ ولى سمانھ حرفى ازش نزدگوشى

 باید برم ببینمش! خودشھ!سمانھ. نکنھ؟ نھ امکان نداره .....نکنھ
 الکى لباس تنم کردم قفل ماشینمو زدم سوار شدم خواستم زنگ بزنم بھ سمانھ کھ گوشیم زنگ خورد رفتم

 دادمخودش بود جواب 
 الو-

خبر خوب دارم برات میخوام !!!!وااااى آروش نمیدونى چى شده-  پشت تلفن جیغ جیغ میکردسمانھ
 ....ببینمت

 حاال زیادى خرذوق نشو کارت دارم میخوام ببینمت حسابتم با کرام الکاتبینھ اگھ حدسم درست باشھ-
 چى شده؟....چ-
 ھیچى دارم میام خونتون-
 باشھ منتظرم-

ردم اعصابم داغون بود با سرعت رفتم سمت خونھ سمانھ زنگو زدم رفتم تو بھ محض این  قطع کگوشیم
کھ منو دید پرید بغلم کرد گفت واى نمیدونى چى شده ولى من خیلى خشک باھاش برخورد کردم نشستم 

 تو ھال یکم بعد با دوتا چایى اومد 
 چایى نیار بشین کارت دارم-
 چى شده دارم نگران میشم-

 آرشام کیھ؟-  تو ھم گره زدموابروھام
 دفعھ صداى شکستھ اومد سرمو بلند کردم دیدم فنجونا رو زمین تیکھ تیکھ شدن نشست رو زمین داشت یھ

 جمعشون میکرد رفتم باال سرش
 سمانھ چیارو از من پنھون کردى؟؟؟آرشام کیھ؟-

 زخمش بلند شد سرشو  لرزید و یھ تیکھ شیشھ رفت تو دستش فورى دستمال دادم دستش گذاشت رودستش
 انداخت پایین

چرا نگفتى من داداش !!......چرا ھمچین کارى کردین؟شماھا از مشکل حافظھ من سو استفاده کردین-
 دارم؟

 !د حرف بزن لعنتى- کرده بود داد زدمسکوت
 آروشا بھ خدا اصال اونطورى نیست - بلند کرد با چشماى اشکى نگاه کردسرشو

شام چھ اتفاقى افتاده کاش از این ماجرا ھا خبر داشتم و پشت تلفن باھاش حرف  تعریف کرد کھ براى آرو
-میزدم بعد اینکھ حرفاش تموم شد کیفمو برداشتم و بلند شدم داشتم میرفتم سمت در کھ سمانھ گفت
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آروش خانوم -  گفتدخبر خوب یادم رفت و یھ برگھ گرفت جلوم از دستش گرفتم برگھ آزمایش بو.....واسا
  دارى خالھ میشى.....

 یعنى تو؟مامان میشى؟-  اون موقعیت بھترین خبر بود با ناباورى برگشتم طرفشتو
 آره - خنده گفتبا

 من پریدم بغلش درستھ از دستش ناراحت بودم ولى خواست پدرم بود کھ چیزى بھم نگن سعى کردم اینبار
 جنسیت تولھ کى مشخص میشھ؟؟- فراموشش کنم برگشتم داخل گفتم

 م حدودا سھ ماه دیگھ اممم-
 گفتى بھ شھى؟!!!اھھھھھ خیلى طوالنیھ-
 نھ ھنوز نگفتم میخوام برا شب شام توپ بپزم بھش بگم....اى بابا شھى چیھ شھریار-
 !!!واااى دل تو دلم نیست بفھمم جنسیتش چیھ-

مان و  پیشش موندم شھریار نبود تا عصر کمکش کردم و بعدش برگشتم خونھ و دوباره مشغول رنھارو
 .....درسام شدم

***** 
 #اوستا#

واقعى کھ ..... سیگارو دادم بیرون امروز پونوزده فروردین بود تقریبا یک سال از اون واقع میگذشتدود
آروشارو کشت توى این یھ سال در بھ در دنبال نقشھ تپل بودم براى انتقام از رژین اون باعث شد آروشا 

 على اومد واساد معث شد سیگارمو تو جاسیگاریم خاموش کنبمیره صداى کشیدن در کشویى تراس با
جلوم با اخم بھ من و جاسیگاریم نگاه کرد از اون روزایى بود کھ دلتنگ آروش میشدم برا ھمون جا 

 منى کھ نذاشتم آروشا لب بھ قلیون بزنھ حاال خودم شدم یھ سیگارى درجھ یک! سیگاریم پر شده بود
 اوستا دارى چى کار میکنى؟-
 پرونده ھاى پروژه رو آوردى؟ این حرفو گفتم و رفتم داخل اتاقم نشستم پشت میزم اومد خم شد رو میز-
چت شده اوستا تو کھ از دود و دم بدت میومد تو دوران دبیرستان از ھمچین آدمایى بى زار بودى؟ چت -

 شده آخھ؟ 
  کاومھزار بار نگفتم دیگھ اوستا صدام نزن؟من دیگھ- کشیدم تو ھماخمامو

آخھ با یھ شناسنامھ جعلى کھ تو نمیشى کاوه حسینى؟ نمیدونم چھ بالیى سرت اومده کھ بھ این روز -
 افتادى؟ 

 با رژین چى کار کردى- حرفاش بى توجھى کردمبھ
 بحثو عوض نکن اصال چرا پى اینى کھ رژینو آزار بدى؟ چھ نسبتى با ھم دارین؟ -
 گفتم یا نگفتم؟! گفتم سوال نمیپرسىعلى وقتى گفتى میخواى کمکم کنى بھت -
 آره گفتى ولى تا کى؟ من جا زدم اوستا یا ھمھ چى رو تعریف کن یا شمارو بھ خیر و مارو بھ سالمت-
 بھ سالمت-

 شد رفت سرمو گرفتم بین دستام و فشارش دادم در باز شد سرمو بلند کردم دیدم على واساده تو بلند
بھ درک .....من نیومدم کھ تنھات بذارم- دستشو گذاشت رو شونم گفتچھارچوب در اومد جلو تر با لبخند

 داداش تا تھش ھستم
 دلم لبخند زدم ولى رو لبام نبود یھ سال ریختم تو خودم ھمھ غصھ ھامو برا ھمون دیگھ نخندیدم سرى تھ

 براش تکون دادم و شروع کرد بھ توضیح دادن
 !!!ن یھ سال تشکر ویژه ازت بکنم دوما رژین چى شداوال پروژه حل شد بابا ھم گف بابت کمکارى ای-
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  حرفشو ادامھ بده کھ گوشیش زنگ خوردمیخواست
ناناسم .....نھ گلم مراحمى.....خوبى عزیزم؟) ....اخماشو کشید تو ھم و چشاشو جمع کرد......(الو؟-

 ....امروز نمیشھ کھ
 اه اهاه !!!!!ناناسم !!! بعیده..... چندش على و این حرفا؟اووووق

چى دارى میگى دوس ......چى چى رو بیاى شرکت خانومى؟.....نھ نھ نھ نھ......گلم راه نداره تو شرکتم-
ببین عزیرم میام .......ببین گلم تو عشق اول و آخر منى فقط فعال بھ بابا نگفتم.....دختر تو شرکت؟

 باى خانومى.....عصر جاى ھمیشگى.... دیگھ
 این چھ وضع حرف زدنھ؟ناناسم؟-ردم قیافھ چندش شده نگاش کبا
 تقصیر توا دیگھ این رژین چقدر کنس-
 چار ساعتھ دارى با اون بوزینھ اینطورى حرف میزنى؟-
 آره دیگھ میگف میخواد بیاد شرکت-
 ....دختره جنـ-

اوه اوه داداش اوستا دارى حرفاى بد بد میزنى ھاااا؟ بیخیال - فورى پرید دستشو گذاشت رو دھنمعلى
  اوکى؟ھگید

داشتم میگفتم تو این شیش ماه رژینو خوب رام کردم دیدى کھ منو - تکون دادم دستشو برداشتسرمو
 !!!شوورش میبینھ

 مبارکھ-
 ؟؟ !اوستا- اخم گفتبا
 ادامش؟-
 میخواى چى کار کنى؟-
 تو ادامھ بده بھ وقتش بھت میگم-
 نھ؟بھ خدا دیگھ آسى شدم از دستش میدونى ترمھ بفھمھ بدبختم میک-
 اونو مشکلى نیست جریانو بھش بگو-
 آھا نھ کھ من خودم از جریان خبر دارم؟؟-
 على؟بسھ یھ سھ ماھى عالفش کن-
 باشھ-
 قرار دیرت نشھ؟- دستم ساعتمو نشون دادمبا
 اوه اوه خوب شد یادم انداختى خدافظ داداش-
 خدافظ-
 راستى-
 چیھ-
 سوئیچ یکى از ماشیناتو بده-
 مگھ خودت ندارى؟-
را ولى وقتى داشتم میومدم با یھ شوورلت شیک دو دره مشکى بى پدر خیلى ناز بود رانندشم یھ عینک چ-

دختره خیلى خشگل بود ولى پررو اونم چھ رویى زده بھ ماشین ناناسم پیاده شدم !!!!زده بود بھ چھ گندگى
 پررو از ماشینشم ترهدخمیگھ آقا مراقب باش البت حقم داشتا اون آروم میومد من پریدم جلوش خودشم 

 ....پیاده نشد 
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. 
 بگیر بابا - داره سفرنامھ تعریف میکنھ تا فردام تموم نمیشھ سوئیچ فرارى سفیدم پرت کردم طرفشدیدم

 اینقدم حرف نزن خفھ شدى
 چاکریم داش کاوه- خنده سوئیچو رو ھوا گرفتبا

******* 
 #آروشا#

ش کنم شکمش قشنگ قلمبھ شده بود تولش لگدم میزنھ  خونھ سمانھ مھمون بودیم و میرفتم تا کمکامروز
اى بابا نزنھ چى کار کنھ منم دارم چرت میگمااااا بزار حساب کنم امروز پونوزده فروردینھ یعنى سمانھ 

 گف بیا خونھ بگم فچھار ماھشھ اى خدا اینم اسکل کرده منو ھرچى پشت تلفن پرسیدم جنسیتش چیھ نگ
یک تا باالى زانوم بھ رنگ لیمویى با اسپورت مشکى و شال لیمویى تنم حاال انگار چیھ فورى یھ تون

کردم مانتو ابایى لیموییمم برداشتم کیف دستى و کفش پاشنھ دار مشکیمم پام کردم صورتمم یھ رژ داشت 
 آخھ داشتم میرفتم حمالى زنگ زدم سمانھ

 الو سالم ننھ-
 سالم آروش خوفى؟-
  بگیرم برات مث آدم بحرفى؟کوفت خوفى بستھ آموزشى باال باال-
 خفھ شو بابا-
 شنا بلدم خفھ نمیشم-
 باشھ باباااااا کارت چیھ زنگیدى؟-
 ببین من دارم میام چیز میز الزم ندارى-

 خونھ ما؟؟.....چى؟....چى- دفعھ بھ سرفھ افتاد اى بابا اینم خل شده ھمونطور کھ سرفھ میکرد گفیھ
 آره-
 باشھ بیا ھیچى نمیخوام....با-
 اوکى اومدم-

 قطع کرد بى شعور رفتم سوار شوورلت دو دره مشکیم شدم آخ کھ چقدر نازه تازه عوض ی خدافظبدون
کرده بودم ماشینمو نمیدونم اوالم اینجورى بودم یا نھ ولى خیلى آروم رانندگى میکردم با آرامش آھنگامم 

 آروم شتمم ھمونطور داھمیشھ آروم عینک آفتابى گندمو کھ نصف صورتمو میگرفت زدم تو چشا
رانندگیمو میکردم کھ یھو یھ لکسوز پیچید جلوم درستھ سرعتم کم بود ولى کنترلش از دستم در رفت و 
کوبیدم بھ لکسوز اى خدااااا لکسوزیھ پیاده شد دست بھ کمر نگا کرد بھ ماشینش نھ یارو طلبکارم ھس چھ 

 کنار ماشین شیشھ رو کوبید ومدزل زدم جلو اخوشتیپھ دیدم خیلى پرروا گفتم حالشو بگیرم بى توجھ 
 ھمونطور کھ بھ جلوم خیره شده بودم شیشھ رو کشیدم پایین کامال بى توجھ خم شد گفت

 خانوم؟-
فکر کنم زدى بھ ماشینمااااا نیگا نیگا عروسکمو -  یکم دادم پایین از باالش نگاش کردم گفتعینکمو

 داغونش کردى
جناب محترم طلبکار نباش با سرعت وحشیانھ -  باال و کامال ریلکس گفتم پررو یھ تاى ابرومو دادمپسره

 پیچیدى جلوم من سرعتم خیلیم کم بود یا خسارتشو بده یا ماشینتو بردار من برم عجلھ دارم
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 دوباره عینکمو دادم باال زل زدم جلوم زیرچشمى نگاھى بھش کردم دیدم با تعجب زل زده بھم خب بھ و
چشاتو درویش کن قورباغھ برو ماشینتو بکش -اونجورى موند کھ با صداى بلند گفتم جھنم یھ چند دقیقھ 

 اینور
 انقدز بلند بود از جا پرید و از کنار ماشینم رفت کنار منم با اعصاب داغون یھ تیکاف وحشتناک صدام

خره رسیدم برداشتم و از کنار ماشینش رد شدم پسره پررو یکم کھ رد شدم دوباره سرعتمو کم کردم و باال
 خفھ شى الھى برى الھىخونھ سمان پیاده شدم و تازه دیدم بوزینھ چھ جورى ماشینمو داغون کرده اى 

 زیر تریلى ھیجده چرخ قرمز و گوشت چرخ کرده بشى 
 دست از غرغر کردن برداشتم و رفتم زنگو زدم درو باز کردن و رفتم تو خونھ سمانھ اینا یھ باالخره

شت کھ توش درخت و گالى خوشگل بود یھ تاب ھم داشت خونشون تقریبا دو قسمت حیاط نسبتا بزرگ دا
 کوچیکبود یکى کوچیک و اون یکى بزرگ و وقتى مھمون داشتن تو خونھ بزرگ بود دیدم در خونھ 

 باز شد و اشاره کرد برم اونجا منم متعجب رفتم
 سالم-
 سالم خانومى-
 ت نى؟ننھ میگم چرا اینجایى مگھ مھمونى تو عمار-
 چرا اونجاس فقط شھریار زنگ زده چنتا کارگر اومدن بساطو رو بھ راه میکنن-

 وا چرا؟من کھ گفتم میام- آفتابیمو گذاشتم رو سرمعینک
 خفھ باو بیا تو-
 تولت چطور مطوره؟ -  دستمو کشید برد داخل و

 خوفم خالھ سما خوفى؟- صداشو نازک کردسمانھ
 حاال تولت نره ماده؟.....ر آوردنتخاک تو سرت با این صدا بچگونھ د-

 اى بى ادب خجالت بکش یعنى چى تولھ؟- کھ گفتم صداى شھریار از پشت سرم اومد اینو
 تولھ بھ فرزند دوتا جاى خالى مث شما میگن- دیدم شھریار اخم مسخره کردهبرگشتم

چى چى گفتى یھ بار - دفعھ بھ حالت یورشى دویید طرفم منم فرار کردم داشتیم میدوییدیم کھ داد زدیھ
 دیگھ بوگو

 تولھ بھ فرزند دوتا دووووووود مث شما میگن- با جیغ گفتممنم
 دویید پریدم رو مبل از اون خواستم بپرم رو مبل دیگھ کھ چشمتون روز بد نبینھ پام پیچ خورد با دوباره

 بود با صدا زدنشون کلھ رفتم زمین سمانھ و شھریار با نگرانى اومدن طرفم من سرم تا اون لحظھ پایین
 سرمو بلند کردم و پقى زدم زیر خنده اون دوتام با تعجب نگام میکردن

 سمان- شھریار
 جونم شھى-سمانھ

 میگما این خل شده-
 آره شھى فک کنم مخش ضرب دیده-

 با چشاى گرد طورى کھ بھ من زل زده بودن با صداى آروم میگفتن این باعث شد من خندم بیشتر اینارو
 شھى ببین چیکار کردى بچم خل شد-مانھ یھ دفع زد رو دستشبشھ کھ س

رگشت نگا کرد بھ شکم سمانھ و با ترس گفتشھریار چرا؟این رفیق خلت خورد بھ .....چ- یھ دفعھ 
 ....شکمت؟ حالت خوب نى؟ببرمت دکتر؟ حالت تھوع ندارى؟ سرت کھ گیج نمیره؟
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 تو سرم تو ھم خل شدى کھ خنگول منظورم اى خاک- داشت میگفت منم میخندیدم سمانھ گفھمینجورى
 از بچم این منگل بود

 ھوووى منگل تولتھ- با دستش منو نشون داد منم خندمو بریدم با صداى بلند گفتمو
 باشھ منم وختى بھ دنیا اومد نمیدم بھت-
 ببخشید دا-

 باشھ بابا بلند شو لباساتو عوض کن - دراز کرد سمتمدستشو
 دم رفتم تو اتاق مانتومو در آوردم و رفتم کنار سمانھ رو مبل نشستم دستشو گرفتم بلند شمنم

 نره یا ماده؟) اشاره کردم بھ شکمش(خب ننھ خانوم حاال بگو ببینم این تولت-
نى ما تولھ نگھ- شھریار  سمانھ نگو بمونھ تو خماریش دیگھ بھ ن

 دیدى آروش آقامون اجازه نمیده-سمانھ
 اررررشھریاااااا- حالت گریھ گفتمبھ

 خانومم اجازه میدى من بگم- خندید گفتاونم
 بفرما آقا اجازه مام دست شما-

 اى اى اى اوووووقم گرفت این ھمھ پپسى باز نکنین برا ھم پپسى گرون شد- من
نى کھ شوما بش میگى تولھ نر نیس- با لحن لوتى گفشھریار  !!!!مرده......این ن

 یعنى قطعا اعالم کردن پسره؟؟؟؟- من
 قطعا کھ نھ احتمال دادن پسره-سمانھ

 وااااى سمان مبارکھھھھھ ایشاال بعد اینم یھ دخمل بھ دنیا میارى جفت میشن-
 خفھ بابا من میخوام بچم یکى یھ دونھ دور دونھ باشھ-سمان
خب نظرت چیھ شما یھ دخمل بیارى ھمچین اینارو بزنیم بھ - نگاھى کرد بھم و با لحن شیطون گفتبعدشم

 اسم ھم
ظھ دلم گرفت خب تو کھ میدونى من کسى رو ندارم چرا ھمچین میگى ولى بھ روم نیاوردم و منم با  لحیھ

ھى خانوم فکر این کھ من دخملمو بدم بھ پسرت از مخت بیرون کناااااااا دختر بھ این دستھ گلى -افاده گفتم
 رو بدم بھ پسرت کھ چى بشھ؟

 ر کن باھم بخوریمخیلى خرى آروشا دیگھ خربازى بسھ پاشو نھار حاض-
 ببین سمان جون نوکر بابات شھى جونتھ ھاااا من نیستم- انگشتم شھریارو نشون دادمبا

بابا آروشا جان من تسلیم شما بشینین من برم غذا - بلند شد ایستاد دستاشو بھ نشونھ تسلیم برد باالشھریار
 رو آماده کنم

سمانھ البتھ دقت کھ میکنم ھمچینم گرد نیستاااا  و سمانھ خندیدیم و اون رفت دستمو گذاشتم رو شکم من
 فقط یکم برجستس

 میخواى اسمشو چى بزارى؟-
 نمیدونم حاال کھ جنسیتش قطعا معلوم نیس-
میگم اگھ پسر باشھ دوتا اسم برات پیشنھاد میکنم یکى مانى و یکى آراز - یھ نگاھى بھ شکمش کرد گفتمو

 رھا......اگھ ھم دختر باشھ
 واااااى آروش عالین خیلى قشنگن ....... آراز.......رھا)  زیرلبش تکرار کردو(آره قشنگن -
 خواھش حاالم یھ تکونى بھ خودت بده بریم ببینیم اینم شوورت آشپزخونتو منفجر کرده یا نھ؟-
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بشین خلھ شھى خوشش نمیاد کسى موقع آشپزیش تو کاراش دخالت کنھ برا خودش -  گرفتدستمو
 کدبانوییھ 

ن خندیدیم کم کم مطمئن میشدم روزاى خوبم برگشتھ نمیدونم شاید آره شاید نھ باالخره شھریار  ھر دوموو
بعد یھ ساعتى صدامون زد و مام رفتیم سراغ دست پخت شھى جون واقعا دست پختش عالى بود طرفاى 

یش  درازھاشمعصر بود کھ سمانھ رفت حاضر شد یھ پیرھن آستین سھ ربع کھ چین داشت با ساپورت مو
 مثل موھاى من تا نیم وجب زیر شونش بود کھ باال سرش جمع کرد 

 ببین آروش مثل بچھ آدم میشینى اینجا آخر ھمھ مھمونا خبرت میکنم بیاى اوکى؟؟؟-
 اوکى بابا گمشو برو اینقدر زر نزن-
 بى ادب خدافز.....کوفت-
 باى-

نگ خورد جواب دادم صداى آشفتھ  تنھا موندم اونجا دیگھ داشتم کپک میزدم کھ تلفن تو خونھ زمن
 آروش....الو....ا-شھریار پیچید تو گوشم

 الو چى شده شھریار خوبى؟-
 نھ آروشا خودتو برسون عمارت سمانھ حالش بد شده-
 چى؟؟؟؟اومدم- جیغ گفتمبا

 تلفنو قطع کردم مانتومو پوشیدم و شالمو سرم کردم با عجلھ و اون کفشاى پاشنھ بلند کل مسیرو سریع
دوییدم کھ کم موند چندبار با کلھ برم تو زمین دوییدم در عمارتو بھ زور باز کردم ھمھ جا تاریک بود می

 و کاغذاى رنگى با اغاھنگ کردم رفتم جلوتر کھ یھ دفع صداى بووووم و ده بیستا فشفشھ و بعدش چر
 .....لدت مبارکتولد تولد تو-برف شادى ریخت رو سرم من کھ ھنگ بودم ولى چند نفر باھم میخوندن

 چرخوندم تا ببینم اینا کودوم خل و چالن اولین نفر سھیل بود بعدش ریما بعدش نیما و شھریار و چشم
سمانھ و آبستا و چند نفر دیگھ کھ نمیشناختمشون و تو اون میون چشمم خورد بھ شایا و شیما پسر دایى و 

 لبخندى زدم کھ یھ دفعھ یشوندن سر خونھ زندگدختر داییم شایا ازدواج کرده بود و نیما و ریمام رفتھ بو
سحر پشت سرم کپ کردم .....پخخخخخ و من نیم متر پریدم رو ھوا برگشتم و با دیدن-یکى از پشت گفت

جارى بزرگھ عشقمى تولدت مبارک چند ھفتھ دیگھ مراسم عقد -فورى گونمو بوسید و دم گوشم گفت
 کنونمونھ
واقعاا؟؟؟واااى تبریک -فاکتور گرفتمااااا با ناباورى نگاش کردم شدم البت اون کلمھ جاریشو خوشحال

 میگم
 ممنون میاى کھ؟-
 حاال بعدا دعوا ھامونو سر نیومدن من میکنیم-
 از ھم فاصلھ گرفتیم و بھ آرومى کفش پاشنھ بلندمو در آوردم و یھ دفعھ یورش بردم طرف شھریار و و

 سوکت کردن اونم با صورت مچالھ شدش برگشت با پاشنش کوبیدم تو سرش کھ با صداى آخش ھمھ
 طرفم 

ببین شھى جون اینو زدم بدونى دیگھ اونجورى اسکل نکنى کھ قلبم کھ سھلھ اعما اعحشام بیاد تو دھنم -
 اوکى شھى جون؟؟؟

 اوخ اوخ اوکى بابا اوکى خواھر اوکى-
یھ دخترى بود بھ اسم مھنا کھ  این چرت و پرتامون ھمھ زدن زیر خنده بعدشم کیکو آوردن و این حرفا با

 ......کل شبو با سھیل مسخره بازى در آوردن دور ھم با بچھ ھا آھنگ زدیم 
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****** 
 سمانھ واسادم و نگاه کلى بھ اتاق انداختم کھ قرار بود بشھ اتاق آراز خالھ الھى فداش شم خیلى خوب کنار

ه عمل وختش بود اون تولھ از اون جاى شده بود سیسمونیشو چیدیم چند روز دیگھ سمانھ قرار بود بر
 برا بیمارستانش لباس اتنگ و تاریک بیاد بیرون و ونگ ونگش ھمھ رو دیوونھ کنھ رفتم سر کیف بچھ ت

بزارم یھ جفت جوراب کوچولو موجولوى سفید بردم باال و ھمونطور کھ نشون سمانھ میدادم رو ھوا 
 تکونش دادم 

 الھى فداش شمعشق خالھ قراره اینارو پاش کنھ -
 نگو خالھ خانوم-
نیگا تورو خدا الھى الھى چقد )  کوچولو سفید بردم باالیو یھ سرھم(واى سمانھ دلم داره ضعف میره -

 واى الھى نیگا پوشکشووو) بعدش پوشک بردم باال(نازن اینا 
 اى خاک تو سرت دیگھ پوشک کجاش الھى الھى داره- بلند خندیدسمانھ

 پستونکم میذارم راستى کالھم بزارم؟؟؟تابستونھ ھاخیلى بى ذوقى ببین -
 آره بابا بزار بچھ کھ تابستون زمستون حالیش نمیشھ اون پتو رو ھم بزار-

 بعد کلى خل بازى و قربون صدقھ من کیف نى نى ھم حاضر شد و رفتیم نشستیم یھ گوشھ سمانھ باالخره
ببین آرازم این مامانتو اذیت نکنى - شیکمشرو صندلى بود رفتم جلو پاش زانو زدم دستمو گذاشتم رو 

 ننت منو عینھو ناون تو البت میدونم جات تنگھ ولى بیخیال دیگھ اذیتش نکن الھى فدات بشم امروز ای
حمال برقى گیر آورده ازم کار کشیده گفتم بدونى اتاقت بھ سلیقھ من چیده شده مگھ نھ این ننت از این 

 ین شلختس کھ نگووووووآره بابا ھمچ.....سلیقھ ھا نداره
آى آى تولھ - یکى زد پس کلم و خندید وسط خندش صورتش مچالھ شد و دستشو گذاشت رو شکمشسمانھ

 نکن ھمچین
 سمان خوبى؟-  دفعھ یھ جیغ زد کھ چارستون بدنم لرزیدیھ
 واااى دارم میمیرم-

 زنگ زدم بھ شھریار سمت تلفن و زنگ زدم بھ اورژانس اونام گفتن خودشونو میرسونن بعدشم دوییدم
 در اتاق عمل منتظر بودیم شھریار با پاش رو زمین ضرب گرفتھ بود منم ھمش دستامو تو ھم جلو

 میپیچیدم آروم رفتم طرفش و صداش زدم زل زده بود بھ یھ نقطھ
 شھریار؟؟؟-

م  بار صداش زدم دیدم جواب نمیده دستمو جلو صورتش تکون دادم سرشو چرخوند طرفم و گیج نگاچند
 خوبى شھریار؟- کرد

 ھان؟-
 میگم خوبى؟چھارساعتھ دارم صدات میزنم-
 نھ شرمنده نشنیدم-
 میگم یھ جورى خالھ اینارو بکشون اینجا-
 کى رو؟-
 اى بابا کجایى تو؟میگم زنگ بزن مامان باباى سمان بیان-
 آھا خب چى بگم-
 نجا من خودم زنگ میزنمنھ بابا تو این کاره نیستى مخت چپ کرده تو کارى نکن فقط بشین ای-
 باشھ-
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 خدا اینم گیج شده پاک رفتم تو حیاط بیمارستان و مونده بودم بھ کى خبر بدم باالخره شماره ندا رو اى
 گرفتم بعد سھ تا بوق صداى پسرونھ بچھ پیچید تو گوشى

 ایو؟شالم-
 )شروین پسر سامان و نداس(الو سالم آقا شروین خوبى؟-
 مرسى شما کیى؟-
 ان مامان اونجاس؟؟شروین ج-
 ااااا عمھ تویى؟-
 پوووفففف نھ آقا کوچولو بده بھ مامااانت-

 شروین مامان کیھ تلفن؟- صداى ندا خانوم از پشت خط اومدباالخره
 ندونم ماما یھ خانومھ با تو کار داره-
 الو؟......بده من-
 الو سالم ندا جان خوبى؟؟-
 سالم مرسى ببخشید شما؟-
 آروشام-
 ید نشناختم جانم چى شده گلم سمانھ خوبھ؟چھ عجب یادى از ما کردى؟وااى ببخش-
 اى بابا ندا نفس بگیر بگم این آقا پسر ما یکم شیطونى کرده-
 کى؟شروین؟-
 نھ بابا پسر سمانھ رو میگم-
 ااااا آرازو؟-
 آراز؟-
 آره دیگھ سمانھ میگف قراره اسمشو آراز بزارن-
  تخس بازى در آوردهآره ھمون این آراز خان شیطونى کرده-
 چى شده مگھ؟-
 واقعیتش سمانھ تو بیمارستانھ-
 چیییییى؟؟؟-

 ببین چیزى نیس کھ- گل تو سرم با این خبر دادنم مرده شور بشورتم الھىاى
 سمانھ بیمارستانھ؟-
 آره-
 حالش خوبھ؟-
 عملھببین ندا یھ جورى این خبرو بھ خالھ و سامان بده پاشین بیاین تھران سمانھ تو اتاق -
 یعنى داره بھ دنیا میاد؟-
 آره-
 آخھ قرار بود یھ ھفتھ دیگھ باشھ-
 خب حرفا میگیا بچھ تخس بازى در آورده زود بھ دنیا بیاد-
 باشھ باشھ من بھ سامان میگم اون میدونھ و مامان ببینیم فردا میرسونیم-
 دستت طال خدافظ-
 خدافظ-
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تم میرفتم داخل بیمارستان کھ صداى آبستا رو از  خودت کمک کن ھم خودش ھم بچش سالم باشن داشخدا
 زن داداش؟.....زن داداش-پشت شنیدم

 سالم تو اینجا چى کار میکنى؟؟- طرفشبرگشتم
  با چھره مضطرب پشتش بودسحرم
زنگ زدم شھریار مثل گیجا حرف میزد گفتم کجایى گف بیمارستان مام خودمونو رسوندیم اصال -آبستا

 نگفت چى شده 
 ھ طوریش شده؟سمان-سحر

 آره حالش بد شد آوردیمش بیمارستان تو اتاق عملھ-
 حالش خوبھ؟-سحر

 نمیدونم این شھریار کھ ھمچین یھ نمھ خل وضع شده بیاین تو ببینم دکترش کجاس-
 پس چرا واسادین برین تو دیگھ-آبستا

اسم عقد کنونشون  ھم دوش بھ دوش ھم داشتن میومدن اى خدا چقدر بھ ھم میان حیف نتونستم برا مربا
برم خب باالخره من نمیخواستم خونوادش منو ببینن ھمینم بابام میفھمید من باھاش در ارتباطم دیگھ 

 شھریارو نگا نشستھ ملنمیذاشت بیام تھران ھمینطور تو فکر بودم و داشتم جلو میرفتم پیچیدم جلو اتاق ع
خیالم گوشھ راھرو کنار در اتاق عمل چشاشم بستس اینم دیگھ خیلى  نگرانھ ھااااا البت شایدم من خیلى ب

 چى بگم رفتم جلوتر چشماش بستھ بود عرق نشستھ بود رو پیشونیش صداش زدم
 شھریار؟؟؟......شھریار؟-

 ھر لحظھ بلند میشد ولى اون جواب نمیداد آبستا اومد جلو سیلى زد تو صورتش ولى دریغ از یھ صدام
 ر  سحر دویید پرستارو صدا زد تکون کوچیک تو چشماش انگار نھ انگا

 خانوم پرستار بیا بیا ببین داداشم چرا چشاشو باز نمیکنھ؟-آبستا
 تختو بیار منتقلشو کن دکتر سعیدى ببینتش) رو کرد بھ اون یکى پرستار(آقا صداتو بیار پایین - پرستار

 اى بابا شما پرستارى نباید حالیت باشھ این بدبخ چشھ؟- دفعھ جوش آوردماین
 انوم برا من صداتو نبر باال اگھ ھم دکترى بلدى بفرما ما بریم کنار شما کارتو بکنخ-

خانوم یھ تخت -  محلش نذاشتم ناسالمتى تا یھ سال دیگھ دکتر میشدم رو کردم بھ اون یکى پرستاراصال
 بیار 
 خواستم  کمک کرد گذاشتش رو تخت با یکمى بررسى فھمیدم فشارش افتاده و از پرستار فشارسنجآبستا

اوف پسره فشارش پنج بود فورى منتقلش کردن اورژانس من و سحر نشستیم رو صندلى سرمو گرفتم 
 بین دستام 

 درستھ از دستت دلخورم بابت نیومدنت برا مراسم نامزدى ولى نگران نباش حالشون خوب میشھ -سحر
 !!!گھ؟بھ خدا نمیشد بیامسحر جون قھر نکن دی- اومد رو لبم رفتم دستمو دور شونش حلقھ کردملبخند
......- 
سحر تو از - فاصلھ گرفتم و سرمو انداختم پایین ھمونطور کھ با انگشتاى دستم بازى میکردم گفتمازش

 !زندگى من بخت برگشتھ ھیچى نمیدونى
سحر چرا یھ آدمى کھ ادعاى عاشقى میکرد - کردم ھر موقع حرف از گذشتھ میشد بغض میکردمبغض

 کھ زندگیش رو ھوا بود بذاره بره گم و گور شھ؟باید درست زمانى 
آروشا ھرجوریم میشد تو نباید زندگیتو ول میکردى درستھ بد - دفعھ اون دستشو گذاشت رو شونماین

 کرده ولى باید بدى ھاشو میذاشتى کنار عاشقى ھا و خوبى ھاش از ذھنت پاک میکردى
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 !وام چیزى رو توش سیو یا دیلت کنممن حافظھ اى ندارم کھ بخ.....سحر- نیشخند تلخ زدمیھ
توسط اوستا حافظمو بھ کل از دست ....سحر من تو یھ حادثھ توسط - شد تعجب کرد مثل اینکھساکت

 !!!دادم
......- 

 براى ھمین چیزى از خوبى ھاش بھ یاد ندارم کھ بخوام با بدى ھاش بسازم-
دیدم دکتره لبخند خستھ اى زد ھر دومون  شدن در اتاق عمل حرفمونو نصفھ گذاشت سرمو بلند کردم باز

حر ھم من بلند شدیم دکتر با ھمون لبخند خستش گفت عمل سختى بود ولى مبارک باشھ ھر دوتاشون -ھم 
 سالمن

 رفت ما ھنوز حرفشو ھضم نکرده بودیم وقتى فھمیدم دکتر چى گفتھ با خوشحالى سحرو بغل کردم و
اومد بیرون یھ پسر کوچولو سفید پرستار نذاشت بیشتر دوباره در اتاق باز شد و یھ تخت کوچیک 

 رو نھبررسیش کنم و تختو برد من و سحر لبخند بھ لب منتظر سمانھ بودیم کھ در اتاق باز شد و سما
آوردن بیرون ولى ھنوز بى ھوش بود دست سحرو گرفتم و بردمش سمت اورژانس رسیدیم در زدم 

 ول گفتمرفتیم تو اتاقى کھ شھریار بود شاد شنگ
 پاشو یھ مژدگونى تپل بده پاشو یاال پاشو!!!سالم سالم شھى جون تو کھ مارو کشتى-

 چى شده ؟؟؟باز تو خل شدى؟-آبستا
 حسابمو با تو یکى بعدا صاف میکنم فعال خفھ- چشمى براش نازک کردمپشت

  امااااا کجاس مژدگونى من؟؟؟عمووو با تو- اونم خندید رو کردم طرف شھریار کھ رو تخت بودو
 االن تو این وضعیت یھ پاى من لب گور مژدگونى از کجا برات بیارم؟؟؟- شھریار

 باشھ دلم سوخت کاکل بھ سر بھ دنیا اومد ھر دوشونم سالمن تا یکم دیگھ بھ ھوش میان-
 راس میگى؟؟؟!!!!نھھھھھھ-  با ذوق گفتشھریار

 میگم؟؟بھ قول خودت تو این وضعیت یھ پاى جنابالى لب گور من دروغ -
 مژدگونى طلبت-
 باالخره یادت نره-
 داداش آبستا بپر یھ کمکى بم بکن برم این زنمو آرازمو ببینم....حلھ-

 رفت طرفشو با کمکش شھریار رفت سمت بخش زایمان تا آراز کوچولو و سمانھ رو ببینھ مام آبستا
بودن آراز بغل شھریار بود و باالخره بعد دو ساعت رفتیم داخل اتاقى کھ سمانھ و آراز کوچولو اونجا 

  چھ نازهووووىاى شھى بده ببینم این عشق خالھ رو من ببینم وو-داشت با عشق نگاھش میکرد رفتم جلو
 بچھ کوچولو موچولو کھ تو پتو سفید پیچیده بودنش و ھمون سرھم و کالھى کھ من تو کیفش حاضر یھ

 با تموم وجودم بغلش کردم رو صورتش متمرکز کرده بودم تنش بود شھریار آروم گذاشتش بین دستام منم
 بود یھ بار ھشدم پوستش سفید سفید بود ابرو ھاش کپى شھریار فرم صورتش فتوکپى سمانھ چشماشم بست

 دیگھ سفت بھ خودم فشردمش کھ اینبار صداى گریش در اومد کھ دلم براش ضعف رفت
 ......نمجانم آراز مامان جا....االغ کشتى بچمو بده ببینمش-سمانھ

 ... این چنین بود کھ ھفت شھریور شد تولد آراز خالھ و
******** 

 بود دهی بھ بدنم دادم اووووووف چقدرم خستھ شده بودم من باالخره رمانم رسی تاپمو بستم کش و قوسلپ
 لپ ی چھار ساعتھ نشستم پایعنی بھ ساعت کردم اوپس ساعت پنج بعد از ظھره ی آخرش نگاھیبھ فصال

 بھ خاطر دیشا کسل و افسرده شده بودم نقدری چرا ادونمیاصال حسش نبود نم!!!ھارم نخوردمتاپم ن
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 ی مشکی اشکی چشماتمی در نھازدمی مغی و جدومی دارم میکی تو تاردمیدی ھر شبم بود خواب میکابوسا
  اصراری سمانھ با شوھرش رفتھ بودن شمال ھرچزدمی مورد حرف نمنی ھم در ایبا کس!!رنگ اوستا

 مطب برا خودم دست و ھی خواستمی تو دانشگاه شدم مسیکردن برم نرفتم تخصصمم گرفتم و مشغول تدر
 .... پا کنم
 الو؟؟؟- و جواب دادم می تو افکارم غرق شم رفتم سمت گوشنی از اشتری نذاشت بکیتانی تایقی موسیصدا

 سالم خالھ- 
 آھا سپھره پسر کودوم خواھرمھ نی انمی تو ذھنم کردم ببی چالشھی 
 ؟؟؟خالـــــــــــھییالو خالھ کجا- 
 الو جانم ؟؟ - 
 ؟؟یشناخت-
 سپھرى؟-
 خالھ دلم برات تنگ شده!خدارو شکر-

منم - کردم لحنم خشک نباشھ ولى خب شما میگین چى کار کنم وختى از تھ دل حرف نمیزنم؟سعى
 ھمینطور

 خیلى بى معرفتى آروش-
 ر درست حرف بزن آروش یعنى چى؟؟خالھسپھ- سمیرارو از اونور خط شنیدمصداى

 خالھ؟!!!باشھ بابا -
 ھا؟-
 میگم خیلى بى معرفتى-
 چرا؟-
 دیگھ مثل قبلنا سراغمو نمیگیرى اصال میدونى من چند سالمھ؟؟-
 پوووفففف !امممم خب چیزه-
 زیاد فکر نکن من ده سالم میخواد بشھ-
 ببخشید سپھر جان سرم خیلى شلوغھ-
 م برات تنگ شدهکى میاى؟دل....خالھ-
 ببینم چى میشھ-

 سپھر برو ببین این ھمسایھ بغلى چى میخواد- صداى سمیرا اومددوباره
 خالھ گوشى دستت با مامان حرف بزن من برم.....اومدم-
 باشھ خالھ خدافظ-

  من زنگ زدمیالو؟سالم آروش خانوم بھ بھ شما کھ زنگ نمیزن-سمیرا
 سالم سمیرا جان خوب ھستین؟-
 ا ھمچین حرف میزنى؟چر! وا؟-
 چجورى؟-
 ببین آروش شنبھ تولد سپھره خودشم خیلى دلتنگتھ ازت خواستم بیاى سورپرایزش کنى....ھیچى بیخیال-
 باشھ میام-
 !منتظرتما-
 باشھ-
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 باش دیگھ کارى ندارى خواھر کوچولو؟-
 نھ سالم برسونید-
 باشھ گلم خدافظ-
 خدافظ-
عقلم قد نداد قبول نکنم اى خاک تو !!! ھلک برم تبریز قطع کردم اى خدا من چجورى پاشم ھلکو

 ....سرم
اوه چھ قار و قورى میکنھ شکم من مردم از گشنگى برم یکم ! دفعھ صداى رعد و برقو تو شکمم شنیدمیھ

یکم غذا کوفت کردم امروز پنج شنبس پس فردا راه میوفتم میرم خدارو شکر شنبھ دانشگاه ! غذا بخورم
 !!!!کالس ندارم 

 سمت گوشیم برش داشتم تا بھ سمانھ اس بدم عکس آرازو کھ تو صفحھ دیدم تازه فھمیدم چقدر رفتم
!!! چشماى مشکیش برام خیلى آشنا بود ھربار زل میزدم بھشون نمیدونم چرا!!!دلتنگ این کوچولوام من

 الخرهگوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود اولش خواستم جواب ندم ولى بعد چندبار زنگ زدن با
 جواب دادم

 الو؟بلھ؟-
 سالم استاد-
 سالم شما؟-
 پرور ھستم استاد شیرین پرور-
 سالم شیرین جان خوبى گلم؟کارت تو اصفھان چطوره؟!ا-
 ....خوبم استاد-
 شیرین اینجا محیط دانشگاه نیست کھ میگى استاد استاد ھمون آروشا صدام بزنى راحتم-
 چشم-

  میگفتىداشتى
 م آره االنم تو شرکت-
 چیکاره شرکتى؟-
 منشى-
 با رئیست چى کار میکنى؟-
 یھ پسر اخمو گنده دماغ البت خوشتیپ و خوشگل!!!اوه اوه رئیسمو نگو-
 حاال چى شد از پزشکى رفتى منشى گرى؟-
من کھ دنبال کار بودم و افتضاح پول الزم تازه ترم دوم پزشکیم یھ دوستى داشتم نغمھ محمدى اینجا -

 رئیس شرکتھ دوستھ پسر صاب شرکتھ اینجا یھ اتاق مخصوص داره ھمیشھ درش قفلھ منشى بود بعد این
 این مدیر سرش ھبھ غیر خودشم ھیشکى اجازه ورود توشو نداره راستیتش نغمھ یھ نمھ فوضولھ یھ بار ک

شلوغ بود میره تو اون اتاق در اتاق ریموتى بود بھ محض ورودش در قفل میشھ اینم محو عکسا و نقاشى 
 اى رو دیوار بوده کھ مدیر میفھمھ و اخراجش میکنھ میدونى عکس و نقاشى کى رو دیوارا بود؟ھ
 نھ کى؟-
استاد من بعدا باھاتون تماس میگیرم االن تو محل کارمم رئیسم ھشدار داده زیاد با تلفن حرف ....چیزه-

 ....نزنم خدافظ
 #اوستا#
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 ھمشو خودم کشیده بودم میگن تنھایى باعث میشھ  زدم بھ نقاشى ھاى رو دیوار چقدر دوسشون داشتمزل
آدم دست بھ خیلى کارا بزنھ منم رفتم سراغ نقاشى ھمھ نقاشى ھا یا صورت آروشا بود یا چشم و ابروش 
این اتاق تو شرکت اتاق ممنوعھ بود و ھیچکس بھ غیر من حق نداشت واردش بشھ وقتى میومدم تو این 

دیگھ نمیزدمش از وقتى رژین !ھا نباشم خیره شدم بھ گیتارم کنار دیواراتاق پاکت سیگارمم میاوردم تا تن
آشغال آروشارو کشت من دیگھ بھ سازم نزدیک نشدم پووووفففف االن على میاد رفتم درو با ریموتم باز 

 پرور یھ منشى پرچونھ ھمیشھ خندون وردکردم و دوباره قفلش کردم صداى دختره پرچونھ بھ گوشم میخ
 با دیدن من چون داشت با تلفن حرف میزد سریع گفت!!!!محمدى فوضولشایدم مثل 

استاد من بعدا باھاتون تماس میگیرم االن تو محل کارمم رئیسم ھشدار داده زیاد با تلفن حرف ....چیزه-
 ....نزنم خدافظ

  جون عمت دارى با استادت حرف میزنى منم کھ نفھمآره
 سالم رئیس-
 رئیسھزار بار گفتم بھ من نگو -
 عذر میخوام جناب حسینى-
 على نیومد؟-
جناب مرتضوى تماس گرفتن چون شما خلوت کرده بودین نخواستن خلوتتونو بھ ھم بزنن گفتم بگم !نخیر-

 یھ ساعتى قراره تأخیر داشتھ باشن
 ممنون-

 داشتم با على بحث میکردم اعصابم داغون شده( کھ محمدى رو اخراج کردم یادم نمیره اونروز روزى
بود یھ لحظھ صدایى از اتاق بغلى شنیدم انگار کسى اونجا بود ولى کى میتونست اونجا باشھ رفتم طرف 

 دو دقیقھ ساکت شو-على و دستمو گذاشتم رو دھنش
 ھمینجا واسا تا من بیام تکون نمیخورى- ھمون صدارو شنیدم عصبى رومو کردم طرف علىبازم
محمدى پشت میزش نبود اینبار نگاھى بھ در !!!یزش نبود بھ شدت بازکردم نگام کشیده شد سمت مدرو

اتاق انداختم اتاقى کھ توش پر بود از عکساى عشق من و دلم نمیخواست کسى وارد اون اتاق بشھ از توى 
 من اینجا گیر کردم درو باز کنید- اتاق محمدى درو کوبید و با گریھ گفت

 عصبى تر از اونى بودم کھ بتونم خودمو  درو زدم و باز شد صورت گریون محمدى رو دیدمریموت
 اونجا چھ غلطى میکردى؟-کنترل کنم داد زدم

 بھ خدا....آقاى حسینى-
 گمشو بیرون-

 چى شده کاوه؟-  ھراسان از اتاق اومد بیرونعلى
کار میکردى؟- تر از قبل داد زدمبلند  میگم اونجا چ

 آقاى حسینى غلط کردم-محمدى
 ن فردام بیا با مدیر مالى تسویھ کنزود وسایلتو جمع کن برو بیرو-
 غلط کردم من بھ این کار نیاز دارم..... غلط کردم آقاى حسینى -
 گفتم گمشو بیرون-

 آروم باش کاوه - على نشست رو شونمدست
 میرى یا خودم ھمینجا نفلت کنم؟- پس زدم و با خشم رفتم طرف محمدىدستشو

 خانوم محمدى ده جمع کن وسایلتو برو دیگھ-على
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 ) وسایلشو جمع کرد و رفتمحمدى
  بعدش دوباره و سھ باره اومد منت کشى ولى من محلش نذاشتم تلفن رومیز زنگ خوردچندروز

 بگو پرور-
 جناب حسینى آقاى مرتضوى تشریف آوردن بفرستمشون داخل؟-
 بفرس-

, رى بود کھ ترمھ اى بھ در خورد و پشت بندش ترمھ و على اومدن تو از جام بلند شدم این اولین باتقھ
میدیدم دختر ریزه میزه و قیافھ خوب بھ ھم میومدن یھ لحظھ عذاب وجدان گرفتم بابت , نامزد على رو 

 ھیچ وقت خودمو رتممکن بود وختى ترمھ بفھمھ رژینى درکاره از على جدا بشھ در این صو.... کارم
 !!!نمیبخشم چون میدونم على واقعا عاشقشھ

 اااداداش با تو ام ھا-على
 ھان؟-
 ترمھ جان ایشونم رفیق و شریک بنده کاوه, معرفى میکنم نامزدم ترمھ -
 خوشبختم ترمھ خانوم-

 منم ھمینطور-ترمھ
 ؟!على-

 بلھ-على
 و در خروجى رو نشون دادم...بى زحمت-

- آھا چشم و رفت من و ترمھ ھمونجور سرپا بودیم نشستم روى صندلیم و رو کردم سمت ترمھ -على
 شینید نوشیدنى چى میل دارین؟بفرمایید ب

 چیزى نمیخواد-
 خواھش میکنم؟-
 آب میوه-
 پرتقال؟-
 بى زحمت-

 بلھ جناب حسینى؟- برداشتم و کد داخلى رو زدمتلفنو
 پرور دوتا آب پرتقال-
 بدون این کھ منتظر جوابى از جانب پرور باشم قطع کردم سکوت بینمون حاکم بود در باز شد پرور با و

 پرتقال اومد تودو لیوان آب 
 برا على ھم ببر-

 بى زحمت آناناس....نھ على آب پرتقال دوست نداره-ترمھ
 شنیدى پرور-

 بلھ-پرور
 میتونى برى-

 سکوت بینمون بود اینبار ترمھ با اون صداى آھستھ و نازکش سکوتو شکست نمیدونم چرا منو یاد دوباره
 گیر میکردآروشام مینداخت ھیچ وجھ شباھتى نداشتن ولى ذھنمو در

 کاوه خان على گفت باھام کار دارین-
 میتونم باھاتون راحت باشم؟.....واقعیتش ترمھ خانوم-
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 بلھ بفرمایین-
فقط .... اسمم اوستاس....میخوام چیزایى رو بھتون بگم کھ حتى بھ على نگفتم البتھ بھ غیر این یھ مورد-

 لطفا على چیزى از این حرفا نفھمھ
.........- 

 سال پیش من و آروشا باھام نامزد کردیمحدود دو -
 آروشا؟؟؟-
آره نامزد شدیم البتھ در حد صیغھ اھل تبریز بود بعد صیغھ قرار بر این شد بریم تھران من کارامو انجام -

بدم تا بعد عروسى بریم تبریز سیزدھم فروردین رفتیم تھران پونوزدھم تولدش بود سعى کردم بھترین 
 .....تولدو براش بگیرم

 کردم و یھ لبخند تلخ زدم بھ وضوح دیدم ترمھ تلخى لبخندمو حس کرد ھمھ اتفاقارو براش تعریف بغض
وقتى داستانم تموم شد سرشو بلند کرد و قطرات !! کردم اینکھ چجورى رژینو سامى آروشاى منو کشتن

 اشکو تو صورتش دیدم درست مثل آروشاى من دل نازک بود پوزخندى بھ افکارم زدم
ترمھ .....ى بھ خاطر اود بیمارى روانیش تو تیمارستان بسترى شد ولى ھدف اصلى من رژین بودسام-

خانوم بھ روح آروشام قسم على از این موضوع ھا خبر نداره ما تو دوران دبیرستان رفیق بودیم اتفاقى 
امعرفتھ  بلىتو اون وضعیت ھمدیگرو دیدیم على ازم خواست تو شرکتشون کار کنم منم قبول کردم ع

من بى ....خیلى ازم پرسید چى ناراحتم کرده ولى من چیزى نگفتم ھمش از شما تعریف میکرد ولى من
 ازش خواستم کمکم کنھ....ازش.....عقل بى شعور

 خب؟-
 ....رژینو خام کنھ.....ترمھ من ازش خواستم....اونم بھ سختى قبول کرد....اونم-

  گرد شدچشماش
من !!! اگھ کسى بخواد تاوان بده منم نھ على....رژینو بندازم تو دام ترمھ خانوماونم قبول کرد میخواستم -

على بھت خیانت ....بسھ نقش بازى کردن ولى یھ خواھشى دارم....ولى دیگھ بسھ....على رو مجبور کردم
 .....اون حتى بھ زور با رژین حرف میزد....نکرده
شما چى فکر کردین؟؟ ھھ - بلند شد و با داد گفت از جاش بلند شد بر خالف چھره مظلومش صداشترمھ

اه من دیگھ یھ ...دختراى....ھم على ھم تو لنگ ھمین فکر کردین میرین پى عشق و حالتون با دختراى
 دقیقھ ھم اینجا نمیمونم

خیلى پستى - سمت در و بازش کرد خواست بره بیرون على جلوشو گرفت اشکاى ترمھ سرازیر شدرفت
ین رفیقت با حرفاش و مظلوم نمایى ھاش دلمو بسوزونھ بعدم ھرچى گفت بگم چشم؟؟؟ على منو آوردى ا

 چون میدونى دل نازکم میدونى بى بھانھ و با بھانھ اشکم در میاد خیلى بدى على خیلى 
 ...گوش کن ترم-على
 !!!خفھ شو نمیخوام ھیچى بشنوم- جیغى کشید کھ على خفھ شدترمھ
  من واقعیتو بھت گفتمکلھ شق نشو-  واسادم جلوشرفتم

 فقط میخوام برم-
 و من نمیذارم-
 از اعتمادم سو استفاده کردین! على.....دست از سرم بردارین-

تو چرا واسادى اونجا مرخصى - تو سالن چرخوندم و پرور رو دیدم کنار میزش واساده داد زدمچشمى
 وسایلتو جمع کن برو
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 چشم....چ-پرور
  رو صندلىترمھ تو ھم ساکت شو برو بشین-
 فقط میخوام برم....نمیخوام-
 تو ھیچ جا نمیرى برو بشین-

ترمھ - دادم بلند بود و ترمھ ساکت رفت نشست پرور فورى جیم شد على رو روبھ رو ترمھ نشوندمصداى
 !!!بشین و بھ حرفاش گوش کن اینقدر ھم تصمیمتو با عجلھ نگیر

حظھ ھایى رو کھ باید با من میبود با یھ دختر چى چیو بشین بھ حرفاش گوش کن؟؟؟اون روزا و ل-ترمھ
عوضى بود انتظار دارین بشینم دروغ و دونگ ھاتونو گوش کنم؟؟؟نھ تا ھمینجاشم زیاد گوش کردم 

 شمارو بھ خیر و مارو بھ سالمت
على اگھ میخواس بھت خیانت کنھ حقیقتو بھت نمیگفت کھ زندگیش از ھم بپاشھ اون نمیخواس اول -

 و با دروغ شروع کنھ حاالم قضاوت با خودتھزندگى مشترکش
کودوم زندگى ؟؟مگھ زندگى بین ما وجود داره؟؟ یھ عقد ساده بود کھ اونم منتفى میشھ میره پى کارش -

در ضمن شما اگھ بھ فکر رفیقت و زندگیش بودى نمیذاشتى بھ زنش خیانت کنھ اینو بدون کسى کھ باعث 
 شد پس برو با ىون کھ این رفیق عزیز تر از جونت باعث جدایعلى تو ھم بد. این جدایى شد تو بودى

 اون رژین و این رفیقت زندگیتو بساز خدافظ
 داشت میرفت على لیوان آبمیوه تو دستشو فشار میداد یھ دفعھ صداى شکستھ شدنش باعث شد ترمھ ترمھ

تشو بیشتر فشار میداد وایسھ من ھاج و واج داشتم نگاه میکردم لحظھ لحظھ على شیشھ خورده ھاى تو دس
 و دستشو بیشتر زخمى میکرد قطره ھاى خون از دستش سر میخورد خودمو رسوندم بھش

 على دستتو باز کن-
 دریغ از یھ ذره شل شدن دستش سعى داشتم مشتشو باز کنم ترمھ چرخید طرفمون و با دیدن على ولى

 دستتو باز کن.....علیییى-ھ گفتکیفش از دستش افتاد با قدماى سست اومد طرفمون و آروم با گری
 برا تو کھ مھم نیست- غریدعلى
 على باز کن مشتتو دیوونھ شدى؟- من

 آره دیوونھ شدم چرا نمیذارین بمیرم ھان؟- پس زد و با عصبانیت و داد گفتدستمو
 .....على ....على دستتو باز کن- جیغ زدترمھ
ا التماس و اون چشماى اشکیش زل زد  جلو دست على رو کھ مشت شده بود گرفت تو دستش و برفت

 ....جون ترمھ دستتو باز کن....على-بھش گفت
 وضوح شل شدن دست على رو حس کردم دستش پر خون بود رفتم جلو نشوندمش رو زمین و نگاھى بھ

 بھ دستش کردم اوه اوه شت و پت شده بود شیشھ خورده ھا فرو رفتھ بود تو دستش 
 ترمھ زنگ بزن اورژانس-

منتقل شد بیمارستان و رفت براى عمل تا خرده شیشھ ھارو از دستش در بیارن من و ترمھ ھم تو  على
 سالن منتظر بودیم 

 دیدى بھ خاطرت چى کار کرد؟-
 قرار نیست با این کارا حرفشو بھ کرسى بنشونھ -
 چى میخواى؟-
 یعنى چى چى میخوام؟؟؟-
 ؟میخواى برات چیکار کنھ کھ دوباره بھش اعتماد کنى-
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 نمیتونم دیگھ بھش اعتماد کنم-
 ترمھ اینقدر سنگ دل نباش نکنھ میخواى خودکشى کنھ؟-
 نمیکنھ-
این على کھ من دیدم با این کارى کھ امروز کرد مطمئن باش ماجرا بیخ پیدا کنھ کارش بھ خودکشى ھم -

 میکشھ
ھ روم میگین با یھ دختر میتونس اعتماد کنھ؟؟ با وقاحت تمام وایسادین روب....خواھرتو بزار جاى من-

 !!!دیگھ بود
 من کھ سیر تا پیاز ماجرارو برات گفتم -
 باور نکردم-
 چرا؟؟؟-

 نمیدونم- گفتکالفھ
من باید - تموم شد و على رو از اتاق عمل بیرون آوردن و منتقلش کردن بخش ترمھ رو کرد بھمجراحى

 برم بھش نگو اومدم بیمارستان
 !!!ترمھ-
 لطفا-
  بدى؟میخواى عذابش-
 من باید فکر کنم -

.......- 
 خیالم تخت؟؟-
 بابت؟-
 اینکھ نمیگى بھش-
 باشھ-
 ممنون خدافظ-

 اتاق على چشماش بستھ بود نشستم رو صندلى کنار تختش سرمو تکیھ دادم بھ پشتیش و چشمامو رفتم
 بستم

 رفت؟-
 کى؟-
 ترمھ-
 نیومده بود کھ بره-
 دروغ نگو-
 نمیگم-
 یعنى حتى نگران نشد ؟؟-
 میبینى کھ نھ-
 اوستا چى کار کنم؟؟-

 منو ببخش على-  باز کردم و زل زدم بھ چھره محزونشچشامو
اوستا اگھ اون بره من داغون .....اوستا من بخشیدمت ولى راھنماییم کن بگو چیکار کنم برگرده-

 کمکم کن!!!اوستا.....میمیرم.....نابود میشم....میشم
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ر ھر دومون اشتباه بود من اون موقع بھ جز انتقام بھ ھیچى فکر بھش وقت بده على بزار فکر کنھ کا-
 .....نمیکردم

 باشھ-
 نھ اوستا- جام بلند شدم مچمو گرفتاز
 چى؟-
 سیگار نکش-
 خودت میدونى حالم خوب نیست!!!!على-
 !!اینطورى ادامھ بدى سرطان میگیرى میمیرى-
 راستى مرخصى لباساتو بپوش بیا تو -طرفشدستشو پس زدم خواستم برم دوباره برگشتم !!!بزار بمیرم-

 حیاط منتظرتم
حتى سنگ قبرى ندارى بخوام -  تو حیاط بیمارستان سیگارمو روشن کردم و یھ پک عمیق بھش زدم رفتم

 !!!کجایى آروشا؟؟نیستى ببینى دارم با ھویت جعلى زندگى میکنم!!!باالش زار بزنم
****** 

 #آروشا#
تم یھ تونیک مشکى با آستین سھ رب بلندیشم تا باالى زانو مدل ماھى بود بھم  آینھ نگاھى بھ خودم انداختو

میومد طبق معمول ساپورت مشکى و کفشاى بابت طالیى یھ شال مشکى با رگھ ھاى طالیى ھم رو سرم 
 اونم پررنگ قرمزبود تالمو یھ ورى صاف کردم و رو صورتم ریختم آرایش صورتم غلیظ نبود فقط رژ 

 آروش نیاى بیرون واسا صدات کنم- تقھ اى بھ در خورد و بعدش صداى سمیرا اومدنھ و رژگونھ
 باشھ-

 بھ ساعت کردم شیش بود طبق برنامشو کم کم باید مھمونا میرسیدن و بعد مھمونا سپھر با نگاھى
 میومد تا سورپرایز بشھ بعد یھ ربع منو صدا میکردن میرفتم از پشت دستامو میزاشتم رو) باباش(مھران

 کندى ازىگوشیمو برداشتم و ب!!!! پووووففف کى میره این ھمھ راھو!!!چشاش و غافلگیرش میکردم
کراش رو پلى کردم تا یکم سرگرم بشم نمیدونم چقدر گذشت کھ دیدم سمیرا تک زنگ میزنھ براى بار 

ود سپھرو آخر تو آینھ خودمو دید زدم عالى بودم از اتاق بیرون رفتم ھمھ سرشون گرم کار خودشون ب
 و سکوت توى جمع ندیدم آروم آروم رفتم جلو و دستامو گذاشتم رو چشاش ھمھ نگاھا چرخید طرفمو

 !!!!!خالھ-حاکم شد سپھر دستاشو گذاشت رو دستام و یھ دفعھ گفت
 شل کردم چرخید سمتم و پرید بغلم سفت بھ خودم فشردمش تازه میفھمیدم من چقدر این پسر دستامو

 واااااى باورم نمیشھ تو اینجایى آروشا عاشقتم-دارم ازم جدا شد کوچولو رو دوست 
 سپھرم منم خوشحالم حاال زشتھ تو جمع یھ پسوند خالھ اى چیزى بگى بد نیست-
 چشم خالھ-

 سالم شیما خانوم خوبى؟-  بھش زدم جوابمو با یھ چشمک داد ازش دور شدم و رفتم سمت شیما چشمکى
 رات تنگ شده بودواى سالم آروش تو خوبى دلم ب-
 خوب کردى اومدى دختر عمھ-  خودشو انداخت تو بغلمو
 مرسى عزیزم شایا چطوره؟؟؟شوھرت چى خوبھ؟-
 ھر دوشون خوبن البت دقت کنى میبینیشون-

  بھش زدم خواستم حرفى بزنم کھ صداى مردونھ از پشتم خفم کردلبخندى
WoooooooW- 
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و پیرھن سفید و یھ پاپیون رو یقھ اش چشماى  سمت صدا یھ پسر خوشتیپ با کت شلوار برگشتم مشک
توسى پوستى معمولى نھ سفید و نھ برنز در کل بد نبود ولى من خودى ھارو بھ زور میشناختم بماند این 

 یکى کھ میدونم نخودیھ
 خودتى آروشا؟؟؟-

 آروش جان من فعال برم ببینم شایا چى میگھ-شیما
 باشھ فعال-
 بلھ؟- رو کردم طرف پسرهو
آخرین بارى کھ دیدمت نزدیک پونوزده سال پیش بود خیلى بزرگ !!!چقدر بزرگ شدى!!!باورم نمیشھ-

 !!!شدى
 !ببخشید ولى من نمیشناسمتون-
 اوه یعنى اینقدر تغییر کردم؟؟-
 ....نھ نھ-

 واى  سالم مھراد خوبى؟- دفعھ سمیراا پا برھنھ دوید وسط حرفمیھ
میگم خانوم شدن ....وبى؟؟داشتم با خواھر کوچیکت حرف میزدمسالم زن داداش خ- یا ھمون مھرادپسره
 ماشا

 ولى من نمیشناسمتون-
 پس زیاد عوض شدم- مھراد

 ...واقعیتش!!!!نھ نھ مشکل از  حافظھ منھ-
 !!!مھراد جان متأسفانھ آروشا تو یھ سانحھ رانندگى حافظشو از دست داده-سمیرا

عزیزم میشھ چند -بھش پشت چشمى برا نازک کرد و گفت کردم از این دروغش و با تعجب زل زدم کپ
 لحظھ باھام بیاى

 باشھ... آھا...ھا-
ببین خواھر کوچولو واى بھ حالت درمورد - رفتم تو آشپزخونھ رو کرد بھم و با عصبانیت گفتدنبالش

 !!!اوستا و شاھکاراش یھ کلوم پیش این مھراد حرف بزنى
 من کى تصادف کردم؟-
اصل چھ بالیى سرت اومده ما بھ ھمھ گفتیم تو تصادف کردى گناه باباى من و آبروش کسى نمیدونھ در -

 چیھ کھ یھ دوماد نمک نشناس گیرش اومده؟؟؟
 بھ ھر حال نباید دروغ میگفتین-

آروشا ھیچى - تا برم تو سالن ولى سمیرا سفت بازومو گرفت و چرخوند طرف خودش و غریدبرگشتم
 وزده سال از کانادا کوبیده اومده اینجا کھ تورو ببینھنمیگى این پسره بدبخ بعد پون

 کھ چى بشھ؟- تعجب گفتمبا
 کھ باھات ازدواج کنھ-

چى چى رو ازدواج کنھ؟؟شماھا چى فکر کردین؟؟برا خودتون - شدت بازومو از دستش کشیدم بیرونبھ
 بریدین و دوحتین؟؟؟

 آروشا؟؟؟-
 گى مشترکو با دروغ شروع کرد؟؟؟اصن باالفرض کار کشید بھ ازدواج مگھ میشھ زند-
 اون موقع بھش میگیم-
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 نھ-
 یھ امشبو بھ خاطر سپھر دندون ر جیگر بزار- و ملتمس گفتمظلومانھ

 پووووووووففففف فقط بھ خاطر سپھر-
 ممنون-

 مھراد خان؟- تو سالن دیدم مھراد با چھره محزون واساده ھمونجا نزدیکش شدمبرگشتم
 متأسفم-ت بلند کرد و با بغض گفسرشو

 نمیخواین خودتونو معرفى کنید!!!!اوه فراموشش کنید من خیلى وقتھ با این موضوع کنار اومدم-
من مھرادم برادر مھران حدود پونزده سال پیش وقتى سیزده سالم بود براى ادامھ تحصیل با مامان و بابا -

 تو ده سال داشتى بعد سھ سال رفتیم کانادا اون موقع دوسال بود مھران با سمیرا ازدواج کرده بود  و
مامان و بابا برگشتن و من از شونوزده سالگى تنھا اونجا زندگى کردم سخت بود ولى گذروندم دو سال 
آخر زود زود خواب تورو میدیدم اونموقع داشتم برا دکترى میخوندم زدم زیر ھمھ چى و بھ بابا گفتم 

 ..... دارم از دستت میدممیخوام برگردم نمیدونم چرا ولى یھ حسى بھم میگفت
  بگم حست واقعیت بود طبق گفتھ بچھ ھا دو سال پیش من و اوستا نامزط کردیم ولى نگفتمخواستم

با بابا بحثمون شد ولى باالخره گفتم بھش اونم گفت خبرى نیست و آروشا ھنوز ازدواج نکرده دوسال -
روشا رو برات نگھداشتیم االنم فقط و فقط بھ دیگھ بمون درستو کامل تموم کن بعد برگرد تا اونموقعم ما آ

 !!!خاطر تو از کانادا اومدم اینجا
 منت میزارى؟؟-
 واقعا بابت حافظت متأسفم!!! نھ نھ-
 گفتم کھ فراموشش کنید-

 سرسنگین باھاش حرف میزدم نمیدونم چرا ولى ازش خوشم نمیومد نھ کھ پسر بدى باشھ نھ حتى خیلى
 باشھ ولى اون یھ جفت چشم مشکى ھرشبى کھ میاد تو خوابم منو از خود بى شاید آرزوى خیلى از دخترا

 ....کاش!!!!خود میکنھ نمیتونم انکار کنم ولى ندیده عاشق اوستا شدم
 از دستم ناراحتى؟-
 ھمھ افکارمو بھ ھم ریختى!! لعنت بھ تو! لعنت بھ تو مھراداه
 نھ-
 تو خودتى؟؟-

 نممنون میشم بازجویى نکنی-  گفتمکالفھ
 بھم نگاه کن!!! آروشا-

سرمو انداختم پایین و با انگشتام بازى کردم تو این .  بھش نگاه کنم ولى علتشم نمیدونستمنمیتونستم
مھراد آروم دستشو . وضعیت تنھا رفیقم کھ سراغمو میگرفت بغضم بود اومد و چنگ انداخت بھ گلوم

نمیخواستم بفھمھ . شکیھ برا ھمون چشامو بستممیدونستم چشام ا. آورد و گذاشت زیر چونم سرمو بلند کرد
 یعنى ارزش نگاه قشنگتم ندارم؟-دستشو از زیر چونم کشید پشتشو کرد بھم و با دلخورى گفت

 ....نھ ببین....نھ-
 !!!ھیچى نگو....ھیسسسس-

  تو گلوم بزرگتر و بزرگتر میشد حس میکردم دارم نفس کم میارم خودمو رسوند بھ اتاق و رفتم توبغض
 چى داغونت کرده؟-بالکن چندتا نفس عمیق کشیدم اومد وایساد کنارم و سیگارشو روشن کرد

 خودتو چى داغون کرده کھ دارى سیگار میکشى؟-
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نگاه معنا دارى بھم انداخت کھ خودم معنیشو !!! من چقدر خلم این چھ سوال مسخره اى بود من پرسیدماى
راستیتش شبا !! ط ھنوز بھ این حافظھ مسخرم عادت نکردمفق! ھیچى-رو ھوا زدم و سرمو انداختم پایین

!!  قراره چى بشھمیدونمامروزم از صبح دلم شور میزنھ ن!! یھ کابوسایى میبینم کھ اعصابمو خورد میکنھ
 بھ ھر حال اگھ ناراحتتون کردم بھ خاطر وضع روحیمھ

 ظت عادت کردى؟تو کھ گفتى بھ حاف- از صبح داشت دلم شور میزد مھراد چرخید طرفمجدى
 !تعارف بود-
 !پس یھ لحظھ نگام کن-

 چھ گیرى دادى بھ نگا کردن آخھ دست بردار دیگھ خالصھ بھ اجبار چرخیدم طرفش البتھ زل نزدم تو اى
چشاش اونم پوفى کرد و دیگھ گیر نداد یھ لحظھ یاد سمانھ افتادم انگا یھ پارچ آب یخ ریختھ باشن رو سرم 

 بارى زنگ زدم ولى دریدم گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم خاموش بود چنمثل جن زده ھا از جا پ
خاموش بود نکنھ چیزى شده باشھ اینبار شماره شھریارو گرفتم قرار بود امروز برگردن پس چرا جواب 

 نمیده
 چیزى شده؟؟؟-
 !!!جواب نمیده-
 کى؟-
 !!!خاموشھ-
 کى؟-
 ردنرفتن شمال قرار بود امروز برگ!!سمانھ....دوستم-
 البد شارژ گوشیش تموم شده!!!نگران نشو-
 ...ولى-
 بھ چیزاى منفى فکر نکن....ھیسسس-
 اووووف باشھ-
 االنم بیا پایین سپھر میخواد کیکو ببره منتظر تو ا-
 باشھ-
 مھراد رفتیم پایین سپھر تا چشمش بھ ما خورد افتخار داد کیکو ببره با لبخند نگاش کردم و براش دست با

یھ اسپایدرمن گنده خریده بودم نوبت کھ رسید بھ کادوى من دویید بغلم کرد با حس ویبره تو زدم براش 
 برام تعارف کردن منم میوهجیبم ازش جدا شدم تا بھ سمت اتاق برم شھریار داشت زنگ میزد وسط راه آب

گوشم خوشحال از تشنم بود و یھ لیوان از تو سینى برداشتم دکمھ برقرارى تماسو زدم و تلفنمو گرفتم دم 
بھ بھ شھى خان شما زن و شوھر چرا جواب تلفناتونو -این کھ شھریاره ذوق زده حرف زدم

 وره؟خوبھ؟آراز خالھ چط! نمیدین؟نمیگین من نگران میشم؟دلم ھزار راه رفت
 الو؟؟؟-

 الو خانوم؟؟- صدا صداى شھریار نبود سر جام جلوى در اتاق متوقف شدم ولى
 بلھ؟؟؟....ب-
 معذرت میخوام مزاحمتون شدم ولى میخواستم بپرسم شما با صاحب این شماره چھ نسبتى دارین؟خیلى -
 چطور؟....چ-
 میشھ جواب سوالمو بدین-
 خواھرشونم-
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 ....متأسفانھ ایشون با خانوم و فرزندشون توى جاده چالوس دچار سانحھ رانندگى شدن-
صداى وحشتناک خرد شدن شیشھ باعث شد مھراد  کر شد دیگھ ادامھ حرفاشو نشنیدم دستام شل شد گوشام

بدوه طرفم چون تنھا کسى کھ تو دیدش بودم مھراد بود پشت بند لیوان کھ از دستم افتاد گوشیمم افتاد رو 
آروشا چى - کردحلقھزمین دستمو گرفتم رو دیوار تا نخورم زمین مھراد با نگرانى دستشو دور شونم 

 شده؟؟؟چرا رنگت پرید؟
نکنھ برا آراز اتفاقى !!....سست میشد نکنھ سمانھ ھم مثل من حافظشو از دست بده داشت بدنم

اه اه لعنتى نمیدونم اون ھمھ قدرتو یھ دفعھ از ....نکنھ.....نکنھ !!....نکنھ من دوباره تنھا بشم!!...بیوفتھ
 !!!ولم کن- کجا آوردم مھرادو ھل دادم و بلند جیغ کشیدم 

ھراد پرت شد اونطرف تر و دوییدم سمت در خروجى سمیرا بازو ھامو  حرکتم غیر منتظره بود مچون
 چرا دارى میلرزى....چرا رنگت پریده؟؟.....آروش چت شده؟؟-گرفت

 بزار برم- زدمجیغ
 کجا برى چى شده؟؟-
ولى من نمیزارم !!!میخوان منو دق بدن بزار برم پیشش میگن میخواد بمیره- گریھ و صداى بلند گفتمبا

 نمیزارم-جیغ زدم .....نمیزارم سمانھ بمیره....و بمیرهآراز کوچول
سعى داشتم خودمو از حصار دستاش آزاد کنم ولى حصارى محکم تر از اون تن لرزونمو تو خودش -

گرفت دستاى قدرتمندش سفت بغلم کردن و منو با خودش کشوند از بس جیغ و داد کردم بى حال شدم 
رو تخت دراز کشیدم دستشو گذاشت رو گونم تا نوازش کنھ تموم تنم سست و لش شده بود بھ کمکش 

چى شده - برگردوندم طرف دیگھ ولى دست اونم اومد دنبال صورتم و گونمو نوازش کرد ورتموص
 آروشا؟؟

 ھقم بلند شد نشستم رو تخت و برگشتم سمتش کتشو گرفتم و خودمو انداختم رو زمین جورى کھ از ھق
..... تصادف کرده....سمانھ.....من باید برم.....مھراد دستم بھ دامنت-گفتمکتش آویزون شدم و با ھق ھقم 

 !!!بزارین برم
باشھ آروم بگیر ....باشھ- نشست رو بھ روم از رفتارم شکھ شده بود شونھ ھامو گرفت و گفتاونم

 آروم بگیر... میبرمت
مھراد کجا بلندش کردى بیا - و کردم آروم باشم دستمو گرفت و بلندم کرد در باز شد و سمیرا اومد تسعى

 ....این آرامبخشو بده بھش
 زنداداش اجازه بدین من ببرمش قرصو ھم بدین اگھ نیاز بود استفاده میکنھ فقط بزارین ببرمش- مھراد

 کجا؟-
 دوستش تصادف کرده-
 سمانھ؟-
 آره-
 !!!نھھھھھھ-
 ببرمش؟-
 باشھ باشھ بیا بگیر این قرصو-

تکیھ داده بودم گوشیمم برداشت کھ یھ وقت از بیمارستان زنگ زدن دم  گرفتھ بود و منم بھش بازومو
یھ ام وى ام نوک مدادى البت شیک خودشم . دست باشھ در جلو رو برام باز کرد و نشستم تو ماشینش

 خوبى؟-نشست پشت رل با نگرانى بھم نگاه کرد
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......- 
 بخورش-  بخشو گرفت طرفمآرام

 خواھش میکنم- پس زدم کھ با التماس گفتدستشو
 گرفتم بحث کردن باھاش فایده نداشت قرصو خوردم نسبت آروم شده بودم دستمو گرفت تو دستش ازش

 نزن.....دست.....بھ من.....دیگھ-ولى من فورى دستمو کشیدم و با قاطعیت و تکھ تکھ گفتم
 معذرت میخوام- شرمندگى سرشو انداخت پایین و گفتبا
 جلوتو نگا کن بھ کشتنمون ندى-

 رانندگیش شد و دیگھ کارى بھ کارم نداشت حقش بود خب پسره فرصت طلب سرمو بھ شیشھ مشغول
..... بلھ؟-تکیھ دادم و گذاشتم اشکام بریزه یھ دفعھ گوشیم زنگ خورد مھراد فورى برداشت و جواب داد

 !!!خودمونو میرسونیم.....کودوم بیمارستان؟؟؟.....بلھ بلھ
 چى شد؟-
 !!!دف کردن تو یکى از بیمارستاناى تھرانھنزدیکى تھران تصا-
 حالشون خوبھ؟-
 چیزى نگفت-
 تھران حرفى بینمون زده نشد البتھ با ماشین زودتر اتوبوس رسیدیم سھ ساعتھ تھران بودیم رفتیم ھمون تا

بیمارستانى کھ گفتھ بودن رفتیم سمت پذیرش گفت تو اتاق عملن پشت در اتاق عمل منتظر بودیم پاھامو 
 اشکاى بى سر و تھ ینشکمم جمع کرده بودم و رو زمین جلو در اتاق عمل کشیک میدادم ھمزمان اتو 

 رو زمین نشین-ھمم میومدن مھراد اومد طرفم
 میشھ بزارى تنھا باشم؟؟؟-

 دیگھ بدجور کالفھ شد و یھ پوف عصبى کشید رفت نشست رو صندلى خب منم جاى اون بودم اینبار
؟؟ بعد یھ ساعت جناب !!واالاا!!!ف گرگى میزدم فک طرفو میاوردم پایینعصبى میشدم یکى دوتام ک

 دکتر افتخار دادن تشریف آوردن
 چى شد دکتر حالشون خوبھ؟-
بچھ کھ آسیبى ندیده بود تو بخش کودکانھ بیشترین آسیبو راننده دیده خانوم فرخ نژاد حالشون خوبھ -

 عملشون موفقیت آمیز بود
 راننده چى؟- واسادم میرفت پریدم جلوش داشت

 فعال تو حالت کما ھستن!!! متأسفانھ نمیتونیم نظر قطعى در موردشون بدیم-
نھ خدا !!!! بعد این جملس رفت ولى من ھمونجا خشکم زد اگھ برا شھریار اتفاقى بیافتھدکتر

 التماست میکنم ....نھ
درستھ .... درستھ بنده خوبت نبودم....خدا نھ- رو زانو ھام نشستم زمین سجده کردم و با گریھ گفتمھمونجا

! .... سایھ باال سر آرازو نگیر.....شھریارو از آرازش نگیر..... ولى التماست میکنم.....بنده پاکت نبودم
 ....تکیھ گاه سمانھ و ازش نگیر!.....یتیمش نکن

  آخرش با قدرت تمام جیغ زدم خدااااااو
اى مھراد نبود بھ زور منو میکشیدن کھ باالخره بھ  زور میزد منو از زمین جدا کنھ ولى دستدستایى

 صدامو میشنوى خدا؟؟؟؟-حالت نشستھ در اومدم دوباره سعى داشتن بلندم کنن دوباره جیغ زدم
 دوباره دستاى مھراد بیچاره از ترسش نمیتونست نزدیکم بشھ دیگھ خفھ شدم انگار ھمھ نیرو ھامو ازم و

دست نزن ....بھ من...دیگھ)ادامو در آورد( بى فکر بعد میگھ دختره-گرفتن مھراد زیر لبش غر میزد
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تان پرستاران حری  نشدن حاال ھى فشبیمارستانو گذاشتھ رو سرش ھم چین عین آدامس چسبیده کف بیمار
 بگو دیگھ بھ من دست نزن من موندم حنجرت پاره نشد؟؟؟

د ھیچى نمیگم غرغراشو تموم کرد و  دفع قبل بازومو گرفتھ بود و من تکیھ داده بودم بھش وقتى دیمثل
بى صدا بھ حرکتش ادامھ داد کنار تخت ایستاد و کمکم کرد دراز بکشم روش و دوباره سرم و آمپول آرام 

 خوبى؟-بخش مھراد ھم عین عزرائیل واساده بود باال سرم 
 میخوام آراز و سمانھ رو ببینم-
 !یکم بخواب بعد-
 من چى میگم تو چى میگى؟-

ند شم بشینم کھ با خشم خوابوندتم رو تخت و کامل خم شد روم نفساى عصبانیش میخورد تو  بلخواستم
! صورتم یعنى قول میدم اگھ میخواستم لبمو با زبونم تر کنم زبونم میخورد بھ لبش ترسیده بودم عین چى

االنم !! ھ کافیدیگھببین آروشا تا االن ھر سازى زدى رقصیدم ولى -آب دھنمو با صدا قورت دادم غرید
 حالت خیلى بده یکم بخواب بعد میبرمت پیششون

 فھمیدى؟-  شده بودم توان حرف زدن نداشتم ولى بھش حق میدادم باز گفتخفھ
 !!زورگو- بازو بستھ کردم ازم جدا شد و من یھ نفس عمیق کشیدم داشتم خفھ میشدمچشامو

 آخھ باال سر تو ھمیشھ باید زور باشھ-
 بحث نکن بخواب -ن باز کردم جواب حرفش بدم کھ فورى گفت رفت نشست رو صندلى دھو

 گرم شدن اثر آرامبخش بود ھرچى نباشھ پزشکى خوندما اینم نفھمم باید بمیرم خواب اجازه فکر چشام
 ....کردن نداد

*** 
 حس خواب رفتن دستم و گز گز کردن شدیدش چشامو باز کردم نمیدونستم کجام موقعیتمو درک کردم با

آه بلند باالیى کشیدم تازه یادم افتاد برا !!! خراب شدن تولد!! افاقا جلو چشمم ظاھر شد تصادفو ھمھ ات
 و خوابش برده اى دستمھچى بیدار شده بودم دستم خواب رفتھ نگاھى بھ دستم کردم و دیدم سر مھراد رو 

ھ با سنگینى سر شیطونھ میگھ دستمو یھ دفعھ بکشم نقش بر زمین بشھ بگو دیگھ چرا دستم گزگز میکن
... پیس پیس....ھى مھراد....مھراد....مھراد-مھراد خوان از بس بى حرکت مونده خواب رفتھ

 !!!!بیدار شو ببینم.....الوووووو....مھرااااااد
 مھراااااااااد-  با صداى بلند گفتماینبار
 ھا؟؟چى شده؟؟؟خوبى-  جن زده ھا سرشو بلند کرد و منم فورى دستمو کشیدم عین

واستى چى بشھ دستم بى حس شد از بس بى حرکت موند میخوابى میرى خواب زمستانى ھا پاشو میخ-
 الووووو.....اااا برا چى واسادى منو نگا میکنى؟؟؟....پاشو منو ببر پیش سمانھ و آراز بلند شو یاال

 دارم بھ سنگ پاى قزوین نگا میکنم-
 مھراد جون عمت چرند نگو پاشو منو ببر-
  تقصیر خودمھ کھ عاشق سنگ پا شدمچھ میشھ کرد-

-  دستشو آورد طرفم حرف آخرش کھ گفت عاشقم شده عصبیم کرد دستشو پس زدم و با اخم گفتمبعد
 نمیخواد چالغ کھ نیستم خودم میرم

 شد اندازه قابلمھ تا ھمین چند دقیقھ پیش میگفتم منو ببر االن میگم نبر خب تعجب داره دیگھ از چشاش
د قدمى کھ رفتم سرم گیج رفت اونم چھ جورم کم مونده بود برم تو دیوار دستمو تکیھ دادم جام بلند شدم چن

  دستاتو بھ من نزنرادمھ-بھ دیوار کھ فورى باز دستاى مھراد دور کمرم حلقھ شد فورى پسش زدم
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 تو چت شده؟-
 اصن چرا باھام اومدى تھران؟- میگف قاط زده بودم حسابىراس

 چون نگرانت بودم-
  باید نگرانم میبودىچرا-

ى ھر دومون داشت بلند میشدخود  چون عاشقتم-  بھ خود صدا
تویى کھ پونوزده سال منو ندیدى نفھمیدى چھ بالیى سرم اومد چجورى عاشقم ....غلط کردى عاشقمى-

 شدى؟ھوم؟
 ھمون دوسالى کھ پونوزده سال پیش دیدمت برا عاشق شدنم کافى بود-
 ن دختر پونوزده سال پیشم نھ تو پسر پونوزده سال پیشمھراد منطقى باش نھ م!!!ھھ-
 چرا مگھ چھ فرقى کردیم-
واقعا نمیدونى؟؟مھراد من زخم خوردم تو این پونوزده سال خیلى زخما خوردم آخرشم ضربھ اى خوردم -

جبران ناپذیر بود من حافظمو از دست دادم مھراد تو اگھ عاشق بودى باید تو تموم لحظھ ھاى خوب و بد 
 !!کنارم بودى؟؟خودت قضاوت کن!! و تلخ و شیرین کنارم میبودى

 !مجبور بودم- نگاش تغییر کرد شد یھ نگاه محزون و با صداى آروم گقتطرز
عشق اجبار حالیش نمیشھ مھراد تمومش کن من ھیچ حسى بھت ندارم تو ھم - من با صداى بلندم گفتمولى

م عشقتو بھ پام بریزى وقتى حسى بھت ندارم نمیتونم این حسو تو دلت بکش من لیاقتتو ندارم ھرچقدر
 ....بھت وفادار باشم اصلنم فکر نکن غرورت شکست

 ....گور بابى غرور- زدداد
میرى بھ مھران میگى آروشا اونى نیست کھ من پونوزده سال پیش عاشقش شدم االنم میبینم ....گوش کن-

 !!!فشو پیش نکشیننمیتونیم یھ زندگى مشترکو باھم بسازیم دیگھ ھم حر
 کرد و با چشاى غم انگیز توسى نگاھى بھم انداخت نمیدونم چرا ولى از اون چشاش اصال خوشم سکوت

من فقط میخوام خوشبخت باشى اگھ -سرشو انداخت پایین و با صداى بغض آلود گفت!!!نمیومد اصال
 بھش قتکسى کھ ھیچ و....مداداش...... اینجورى مطمئنى خوشبخت میشى من حرفى ندارم میرم بھ مھران

 ....دروغ ھم میگم ولى ھمیشھ بدون دوست دارم....!!! ھمرازم!!!....دروغ نگفتم
 مطمئن باش من اینجورى خوشبختم-
 میزارى کمکت کنم ببرمت پیش دوستت؟-
 باشھ-

فتیم  فقط بازومو گرفت حرکت کردیم سمت اتاقى کھ سمانھ اونجا بود مھراد درو باز کرد و باھم راینبار
تو سمانھ رو تخت با دست چپ و پاى چپ گچ گرفتھ خوابیده بود سرشم باند پیچى بود از مھراد خواستم 

 ....شھریااااار.....آرازم....آراز-ولم کنھ اونم بدون چون و چرا ولم کرد رفتم نزدیک تر سمانھ نالھ میکرد
 سمانھ؟؟؟-ش کردم و صداش زدم اینکھ تو عالم خواب بود دست راستش کھ فقط زخمى بود رو نوازمثل
 !!!سمانھ- اون ھمچنان نالھ میکرد و اسم شھریار و آرازو صدا میزد تکونش دادمولى
 آرازم کجاست؟؟....آرازم- پلکاشو باز کرد وقتى منو دید گفتالى

 !نگران نباش خوبھ-
 شھریار چى؟؟-
 اونم خوبھ تو یھ اتاق دیگست- تردید نگاش کردم کھ مھراد فورى گفتبا

 !!!آرازو بیار آروشا....آراز-سمانھ
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 باشھ بزار بھ پرستار بگم-
 بھ پرستار بگو آرازو بیاره- سمت مھرادرفتم

 نمیشھ کھ-
 .....مھراد یھ کارى کن من این سمانھ رو میشناسم تا آرازو!!اى بابا-

- ا خوش رویى گفت تموم نشده بود کھ در باز شد و یھ پرستار بچھ بفل اومد تو اتاق و رو بھ سمانھ بحرفم
بھ بھ سالم مامان خانوم بیدار شدى از خواب؟این آراز کوچولوت خودشو کشت از بس بھونتو گرفت گفتم 

 بیارم شیرش بدى بلکھ آروم شد
 جریانو گرفت و رفت بیرون البت با این بھونھ کھ میره سراغ شھریارو بگیره سمانھ آرازو گرفت مھراد

کمک من چون بدبخ دوستم یھ دستش چالغ بود باالخره آراز خوابید و تو بغلش و بھش شیر داد البت با 
 خواب آلو نبود ھبھ زور از سمانھ جداش کردیم نشستم کنارش ھوش و حواسش اومده بود سر جاش و دیگ

 این پسره کیھ؟-رو کرد بھم
 !!!برادر شوھر سمیرا-

 ؟؟؟!!خبریھ شیطون- کم جونى زدلبخند
 ى دیگھ شروع نکنسمانھ تو یک- کالفگى گفتمبا
 باشھ سگ نشو-
 چالغم شدى آدم نشدى-
 میخوام برم پیش شھریار-
 با این وضع؟؟؟شھى سکتھ رو میزنھ- دستم اعضاى گچ پیچى شدشو نشون دادمبا
 !!!آروشاااااا-
 زھرماااااار دو دقیقھ بکپ دیگھ-
 ....ولى-
 کوفت عزیزم خفھ شو بکپ-

 بودن قورى خوابش برد منم رفتم بیرون خورشید طلوع  دیگھ حرفى نزد از بس بھش مسکن زدهسمانھ
 چى شد؟-کرده بود مھرادو دیدم رفتم سمتش

 وضعیتش بھتره-
 پووووفففف خدارو شکر-

 بینمون حاکم بود و ھر کودوممون تو افکار خودمون سیر میکردیم زیاد نگذشتھ بود کھ پزشک سسکوت
 ھمراه آقاى یاحقى؟- شھریار اومد طزفمون

 بلھ بلھ- من
نمیدونم چى بگم واقعیتش ما قطع امید کرده بودیم ولى یھ معجزه رخ داده کھ دوباره ایشونو -

 تحت نظر میمونن تا منتقلشون کنیم بخش!!! برگردونده
 ....ببخشید آقاى دکتر ھمسرشون بى تابى میکنھ میخواد ببینتش اگھ ممکنھ-
 نخیر خانوم تحت نظرن-
 خواھش میکنم آقاى دکتر-

 پوووف فقط سریع سر و تھشو ھم بیارین من ھماھنگ میکنم - و با نالھ گفتم کھ دکتر متحول شد جملمچنان
 ممنونم-
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!!!!  نداد و رفت دکتره چھ بداخالقم ھست حاال انگار چھ خبره کم مونده بیاد منو بلونبونھ روانى جوابى
کمکم کن - نزدیکش شدمبدون توجھ بھ مھراد رفتم سمت اتاق سمانھ درو باز کردم دیدم چشماش بستس 

 بلند شم باھم بریم پیش شھى
چرا خودتو زدى بھ خواب؟چرا منو ترسوندى؟خیلى بى -  صداش ھیھ کوتاھى کردم و با خشم گفتمبا

 !!!شعورى
 !!!عشقم ھزار بار گفتم القاب عمتو بھ من نسبت نده- باز کرد خنده رو میشد تو چشاش دید گفتچشماشو

 نیستم االنم اون زنگ باال سرتو فشار بده پرستار بیاد ویلچر بده ببرمت عشقت رو تخت اتوق بغلیھ من-
 پیش شھى جونت

 ؟؟؟!!بى شعور من چجورى زنگو فشار بدم-
 !!!اووووى عزیزم یادم رفتھ بود تو چالغ شدى- لحن مسخره گفتمبا
 !!!من کھ از این بیمارستان مرخص میشم- جیغ گفتبا
  زنگو میزنمخفھ بابا جیغ جیغ نکن االن خودم-

 کنار تختو زدم سھ سوتھ پرستار خودشو رسوند بھ کمکش سمانھ رو روى ویلچر نشوندیم و زنگ
بردیمش پیش شھریار از پرستار خواستم تنھاشون بزاریم برخالف نظر پزشکا در واقع یھ معجزه بود کھ 

 .....شھریار زنده بمونھ خوشبختانھ زنده موند و االنم بھ ھوش اومده
******* 

 ھفتھ میگذشت و من خونھ سمانھ و شھریار بودم چون سمانھ نمیتونست کاراشو انجام بده ھمچنین یھ
شھریار بدبخ کھ دست و پاش کال شکستھ بودن کھ البتھ برا پاى راستش جزئى بود و دیروز گچشو باز 

 اومده بودن مھکردن داشتم تو آشپزخونھ نھار آماده میکردم خدارو شکر ندا و سامان و پسرشون شروین 
و ندا خیلى کمک میکرد مگھ نھ منو باید مرده شور جمع و جورم میکرد امروزم قرار بود بروبچز بیان 
برا نھار واس ھمون بھ کمک ندا داشتم نھار درست میکردم با صداى داد و بیداد سمانھ رفتم سمت اتاقش 

آراز چرا دارى ھمچین - دمرصداى گریھ آراز ھم قاطى داد و بیداد سمانھ شده بود درو باز ک
 اى خدا بکش راحتم کن....میکنى؟؟

 چى شده سمانھ؟؟؟-
 دیوونھ چتھ تو؟؟؟- تعجب رفتم طرفش یھ دفعھ زد زیر گریھبا
دارم دیوونھ میشم ھیچ کارى از دستم برنمیاد شدم سربال حتى نمیتونم بھ بچم !!!آروشا حالم خوب نیست-

 ....شیر بدم 
برا ھمین موقع ھاست دیگھ در ضمن فردا پس فردا خوب میشى دیگھ اینطورى سربال چیھ االغ دوست -

 میکنى روحیھ شھریار ھم خراب میشھ گریھ نکن جون آروش
 آروشا گوشیت کشت خودشو بیا جواب بده-  کرد گریھ نکنھ منم بغلش کردم کھ صداى ندا بلند شدسعى

است روشن خاموش میشد گفتم البد زنگ زده  شدم از سمانھ جدا بشم گوشیمو برداشتم اسم سمیرا دمجبور
 الو سالم سمیرا خوبى؟سپھر و بقیھ خوبن؟- حال سمانھ رو بپرسھ

 ....سالم و مرض.....سالم و کوفت-
 اى بابا چت شده؟چخبرتھ؟-
 من از تو باید بپرسم چھ گندى زدى؟؟؟ھان؟؟؟-
 اى بابا سمیرا چى شده؟-
 ....چى میخواستى بشھ مھراد دیروز اومده خونھ -
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 دیروووووززز؟؟؟اون کھ ھفتھ پیش برگشتھ بود- تعجب پرسیدمبا
 بلھ میدونم برگشت گفت پیش دوستش بوده بلیت پیدا کرده قراره بره چى بھش گفتى ھان؟؟-
 مگھ من باید چیزى میگفتم؟؟؟-
 چھ بالیى سرش آوردى؟؟؟!!!آروشا منو خر نکن برگشتھ بھ مھران گفتھ آروشا ھمون آروشا نیست-
من ھیچى بھش نگفتم ھیچ بالیى ھم سرش !!! میرا ھمچین حرف میزنى انگار من گرگم و اون برهس-

 نیاوردم میبینى اعتراف کرده دوستم نداره
 د آخھ خواھر مرده من کھ میدونم تو نتونستى زبون بھ دھن بگیرى-
 ....لتونم نیستمتمومش کن سمیرا اینجورى رفتار نکنین فکر کنن موندم رو دستتون خدارو شکر سربا-
 ....آخھ بى شعور بحث این حرفا نیس کھ-
 !تمومش کن-
 !!!نمیدونم از کى ارث بردى !!!خیلى کلھ شق و یھ دنده اى-
 !بس کن لطفا!!!سمیرا-
 باشھ-
 کارى ندارى؟-
 !گوشى رو بده سمانھ-
 چیکارش دارى؟دستش بنده داره بھ آراز شیر میده-
 حالش خوبھ؟-
 بد نیست-
 برسونباشھ سالم -
 خدافظ-

 کردم اونقدر از دستش عصبانى بودم کھ منتظر جواب خدافظیش نموندم دوباره برگشتم آشپزخونھ قطع
کمک ندا ھمھ چیز آماده بود زنگو زدن درو باز کردم و یک بھ یک اول سھیل دلقک و مھنا نامزدش 

 بودن و رده مھمونا دیر کبعدش آبستا و سحر اومدن تو بعد سالم احوال پرسى نشستیم سر میز نھار چون
غذا آماده بود بماند کلى از غذا تعریف و تمجید کردن خالصھ بعد جمع کردن میز رفتیم دور ھم نشستیم 
بھ پیشنھاد دلقک اکیپ تصمیم بر این شد پانتومیم بازى کنیم کھ سھیل پرید وسط جملش دو کلمھ اى بود 

 !!!داره میگھ سھیل-گفتکلمھ دومشو اول میگفت صورتش شبیھ خنگا کرد مھنا 
  دفعھ ھمھ ترکیدیم از خنده سھیلم دھنشو کج کرد دوباره صورتشو شبیھ خنگا کردیھ

 منگل؟؟؟-سحر
 راز بقا؟؟؟- دستش گفت نھ اینبار آبستا گفتبا

  خندیدیمھممون
 وااااى خفھ نشى آبستا-سحر

 خنگ- با اون گچ تو گچیش یھ دفعھ گفتشھریار
 خل؟؟-ن سمانھ جیغ زد جواب خنگم نبود ناگھاولى

 !!!باریک درستھ-سھیل
  با انگشتش نشون داد کھ کلمھ اولو میگھ اینبار منو نشون دادبعد

 تو؟-سحر
 شما؟ایشان؟- شھریار
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 مااا؟؟؟-سمانھ
 سمانھ چرا صداى گاو در میارى منم گوسفند بلدم دیدى- یھ دفعھ صداى گوسفند در آورد و گفتسھیل
  ھممون خندیدیمبازم
 شا؟؟؟آرو-مھنا

 درستھ پس جملھ چى شد؟-سھیل
 !!!!آروشا خلھ-مھنا
 !!!!خل عمتھ منگل- خندیدن ولى من دمپاییمو پرت کردم طرفشھمھ

****** 
  سال بعدپنج

امسال حتى لحظھ تحویل ھم ھرچى شھریار و سمانھ اسرار . فروردین و تنھایى من توى خونھچھارده
نھ اصال اون شور سال نو رو نداشتم فردا پونوزدھم بود کردن نرفتم خونشون سیزده بدر ھم موندم تو خو

روز تولد من نمیخواستم بچھ ھا برام تولد بگیرن براى ھمون چمدونمو بستم تا یھ سفر تنھا داشتھ باشم 
سمت شمال تو این اواخر خیلى رو رمانم کار کردم تا تموم بشھ کھ خدارو شکر تموم شد با آبستا حرف 

شارات داشت پیدا کنھ کمکى بشھ براى چاپ رمانم درستھ نزدیک شش سال از زدم تا دوستشو کھ انت
 گوشیم کچلم کرد رفتم نگز!!! فراموشى من میگذره ولى ھر روز کابوس ھام بیشتر و بیشتر میشھ

 الو؟- جواب دادم
 الو سالم خانوم راد از بنگاه مزاحمتون شدم-
 آھان آھان خوب ھستین جناب؟-
ن امروز یھ مورد براتون پیدا کردم مپاسب مطب میخواستم ببینم کى میتونین ممنون خانوم دکتر ھمی-

 بیاین ببینین 
 واقعیتش من میخواستم فردا صبح برم سفر اگھ وقت دارین ھمین االن بیام-
 منتظرم خانوم دکتر-
 خدافظ-
 یاحق خدا بھ ھمراھتون-

رتمیز بود دلم نمیومد عوضش کنم یھ  رفتم لباسامو پوشیدم قفل شوورلت مشکیمو باز کردم ھنوز تفورى
مانتو ریون مشکى با ساپورت و بابت و شال فیروزه اى سرم بود عینک قلمبم با شیشھ ھاى گردشو زدم 

 رجبى بیرون دیدمرو صورتم و طبق عادت ھمیشگیم آروم با یھ آھنگ مالیم رانندگیمو کردم دم بنگاھى 
 جناب رجبى بفرمایین- شیشمو دادم پایینواساده یھ مرد پیر شصت سالھ بود تکبوق زدم و

 سالم خانوم دکتر ببخشید متوجھ نشدم -
 و نشست جلو آدرسو گفت و منم رفتم ساختمان پزشکان بود کھ یھ واحدش جدیدا خالى شده بود اومد

 خب خانوم دکتر چطور بود-درکل بھ دردم میخورد اومدیم بیرون از ساختمان
 تنظیم کنین میخوام بخرم بفرمایین میرسونمتونممنون آقاى رجبى یھ قرار داد -
 چشم خانوم دکتر نھ دیگھ میخوام برم خونھ عصرى مھمون داریم-
 بازم ممنون من سھ روز دیگھ برمیگردم خدافظ-
 بھ سالمت-

 ماشینم شدم و راه افتادم در حین رانندگیم گوشى بى صاحابم زنگ خورد ھندزفریمون گذاشتم تو سوار
 ھااااااان؟؟؟؟- رو گوشیم روشن خاموش میشدگوشم عکس سمانھ
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 کوووووفت ھان یعنى چى؟؟؟ -
 سمانھ پشت فرمونم بنال بى زحمت-
 فردا بیا خونمون-
 گمشو عزیزم ھزار بار گفتم بیخیال تولد من بشین -
 !آروش ضدحال نزن-
 سمانھ دارم میرم شمال-
 .....ن چمدونمو میبندم چى؟؟؟خب بى معرفت میگفتى مام حاضر میشدیم اصن من ھمین اال-
 میخوام تنھا باشم!سمانھ-
 غلط کردى مگھ دست توا؟-
 !سمانھ-
 اصال بھ شھریار میگم کلید ویالى دوستش سامیارو بگیره باھم بریم-
 اى بابا من میگم میخوام تنھا باشم-
ازدید نمیام غلط منم گفتم غلط کردى سال تحویلو میخوام تنھا باشم سیزده بدرو میخوام تنھا باشم دید و ب-

حرف اضافى نباشھ .....کردى تو ھمین کھ گفتم آماده باش صبح میایم دنبالت با بقیھ ھم ھماھنگ میکنم
 خدافظ
 اینکھ من جوابشو بدم قطع کرد بیچاره راست میگفت ولى من میخواستم تنھا باشم کابوسام اواخر بدون

 خیلى پریشونم میکرد ولى مجبور بودم 
....... 
واب بیدار شدم و بھ اصراراى مکرر من قبول کردن منم ماشینمو ببرم سوار ماشینم شدم و راه  از خصبح

مت میدونى کھ توش قرار داشنیم ماشین شھریارو دیدم و کنارش نگھداشتم سھیل و مھنا ھم رو  افتادم 
حرکت  جلو یارصندلى عقب بودن بالفاصلھ ماشین آبستا ھم اومد کنار ماشین من طبق قرارمون شھر

کرد آبستا عقب و من وسطشون بعد کلى دنگ و فنگ رسیدیم ویال یھ حیاط کوچیک داشت یکم جلوتر 
چندتا پلھ میخورد میرفت توى ویال سھ تا اتاق داشت ھمچینم بزرگ نبود در حد متوسط من وسایل خودمو 

کردن   آوردم بقیھ ھم وسایل خودشونو داشتن سر اتاقا بحث م
 راى من و شوور و بچم دوتارو خودتون میدونین چجورى تقسیم کنینآقا یھ اتاق ب-سمانھ
 !!!رودل نکنى-سحر
 ....یھ لحظھ ھمھ ساکت-سھیل

 !!!یکى از اتاقا برا من اون دوتا ھم تو یکیش آقایون تو یکیش خانوما- حوصلھ پریدم وسط حرفشبى
 !!!!چھ کم توقع-مھنا

 !!!مھنا سر بھ سرم نزار کھ اقال حوصلھ شوخى ندارم-
 تقسیم بندیش خوبھ- شھریار

 مامانى جیش دالم ماااامااااان-  تند تند ول میخورد گوشھ مانتوى سمانھ رو کشیدآراز
 !!!!بیا بغلم ببینم کثیف نکنى خودتو-سمانھ
 خانوم راد ھوھو؟؟؟میبرى وسایلتو یا ببرم- آرازو برد دست شویى شھریار اومد طرفمسمانھ

 میبرم-
رفتم تو اتاقى کھ دور تر از دوتا اتاق دیگھ بود چمدونو گذاشتم یھ گوشھ و نشستم  چمدونمو کشیدم و دستھ

رو تختم اصال حوصلھ بچھ ھارو نداشتم با این شوخى ھاى مسخرشون فقط عصابمو خرد میکردن 
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 باز شد و درمیدونستم ھدفشون خوشحال کردن منھ ولى نمیتونستم درک کنم پا شدم لباسامو عوض کردم 
 خالھ بریم دریااااا.....خالھ- بغلم آراز پرید

 آرازه خالھ حوصلھ ندارم-
 !!!مامان لباسامو عوض کلده بریم دریا.....نیگا کن خالھ-

آراز مامانت -زرد با تى شرت آستین کوتاه زرد خیلى ناز شده بود- بھ لباساش کردم یھ شورت آبىنگاھى
 عقل نداره؟؟؟

 چال خالھ؟؟؟-
 !!!رده سرما میخورى برو پیش مامانت برو من حال ندارم دعوامون میشھاالن فصل بھاره لب دریا س-
 چشم-

 میاد وقتى میگم دعوامون میشھ دمشو میزاره رو کولش میره آروم دراز کشیدم رو تخت آخھ من خوشم
 چرا اینقدر تنھام خدا؟؟؟چقدر بدبختم ھمش دلم میخواد بمیرم ھیچکى حاضر نیست قبولم بکنھ

 یرون خودتو اون تو خفھ نکن بیا میخوایم نھار درست کنیمآروش بیا ب-سمانھ
یھ بار خواستم با خودم خلوت کنم -  حوصلھ رفتم تو آشپزخونھ نزدیکش شدم و با صداى آروم گفتمبى

 برداشتى یھ لشکر ریختى رو سرم 
 ....من کھ چیزى نمیگم میگم بیا نھار-
 نھار بخور فرق سرم من میرم لب دریا خدافظ-
 !!!آروشا-

 توجھ بھ صدا کردناش کتمو برداشتم و زدم بیرون حالم اصال خوب نبود کابوسى کھ دیشب دیده بودم بى
خیلى پریشونم کرده بود یعنى صداھایى کھ تو خواب میشنیدم آزارم میداد تصویرى کھ از خوابم یادم میاد 

 تو گوشم ھمشھ فقط و فقط چشماى مشکیھ و رد خون روى موزائیک ھاى سفید صداى مردونھ اى ک
تکرار میشد صدایى کھ داشت داستان شیرین و فرھاد رو میگفت و بعدش مکث میکنھ و تبدیل بھ داد 

 میشھ
 چیکار کردى با خودت؟ھاااااان؟؟؟تو کھ گفتى تا آخر باھاتم چى شد پس؟ د حرف بزن لعنتى -

وونھ ھا دستمو گذاشتم رو  ھا تو گوشم تکرار میشد حس میکردم مخم داره میترکھ بلند شدم مثل دیصدا
 خدااااااااا چرا نمیکشى راحتم کنى؟؟؟-گوشام و جیغ زدم

 خفھ شو خفھ شووووو- بیشتر تو گوشم تکرار شد دستامو محکم تر رو گوشام فشار دادم و جیغ زدمصدا
 تھ دلم جیغ زدم سرم گیج رفت و افتادم رو زمین ھمھ انرژیم یھ دفعھ تموم شد صداھا قطع شدن بى از

حال خوابیدم رو شن ھاى ساحل و اشکام ریختن نمیدونم چقدر اونجا بى حال بودم کھ ھوا تاریک شد 
اشکامو پاک کردم و از جام بلند شدم اصال حوصلھ نداشتم میخواستم یھ بالیى سر خودم بیارم تا ھم 

گھ خودمو اطرافیانمو ھم خودمو از این جھنمى کھ توش گیر کردم راحت کنم رومو کردم طرف دریا ا
خفھ میکردم ھیشکى نمیفھمید حرکت کردم سمت موجا ولى ھمین کھ پاھام خیس شد تموم بدنم لرزید من 

 بیرون کنم در ویالرو ماز آب میترسیدم راھمو کج کردم طرف ویال سعى کردم فکر خودکشى رو از ذھن
ھى بھ شھریار گفتم بیام آروش آروشا چرا رنگت پریده؟؟؟خوبى؟؟؟-باز کردم و رفتم تو سمانھ پرید جلو

 دنبالت گفت بزار تنھا باشھ چرا دیر کردى؟؟؟
 خوبم میرم اتاقم-

 اتاقو باز کردم و مثل جنازه افتادم رو تخت خوابم نمیومد فقط بغض تو گلوم سنگینى میکرد تقھ اى بھ در
 در خورد و سمانھ اومد تو نشستم رو تخت اونم نشست کنارم
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 میشھ باھات حرف بزنم-
  من سکوت بود جواب

 آروشا-
 ھوم؟-
 میخوام باھات حرف بزنم-
 باشھ-
..... تو توى این چھار سال خیلى سختى کشیدى مخصوصا با مشکل حافظت میخوام بھت بگم.....آروشا-

ببین آروشا یکى از دوستاى شھریار ازت خوشش اومده چرا ازدواج نمیکنى قال غضیھ رو بکنى خودتو 
 نت ھم دست از سرت برمیدارن چرا نمیخواى بفھمى با ازدواج نکردھم راحت کن کابوساى مسخرت

ھیچى درست نمیشھ اگھ ازدواج کنى میتونى دوباره روى خوش زندگیتو ببینى شدى یھ افسرده از خودت 
 .....خبر دارى؟؟؟ فردا دعوتش کردیم ھمدیگرو ببینین

 رونچى دارى میگى تند تند زود برو بی- آوردم بل صداى بلند گفتمجوش
 ....آروش-
 برو بیرون-

 صدا بلند شد و رفت بیرون ولى من خیلى عصبى بودم چرا میخواستن براى من تصمیم بگیرن توى بى
دستشویى چند بار آب بھ سر و صورتم زدم نگاھى بھ آینھ کھ بھ خاطر پاشیده شدن آب خیس بود انداختم 

 آینھ صداى ھاستمو مشکت کردم و کوبید بدیوانھ وار فکرى رو کھ زده بود بھ سرمو عملى کردم دست ر
گوش خراش شکستھ شدنش خیلى بلند بود قطره ھاى خون از دستم جارى شد و از آرنجم ریخت رو 
زمین نشستم رو زمین و یھ تیکھ از خورده شیشھ ھارو کھ لبش تیز بودو برداشتم درو کوبیدن نمیدونستم 

 رو رگ دست راستم کشیدمبودم لبھ تیز شیشھ رو سفت با مشت با لگد ولى میکوبیدن اما من قفلش کرده 
ھیچ دردى رو حس نمیکردم یھ خراش عمیق روى دستم جاخوش کرد و خون زد بیرون بدنم داشت 
سست میشد درو شکستن نفھمیدم کار کى بود ولى صداى جیغ سمانھ رو شنیدم چشمام تار شد حس کردم 

 کھ بغلم کرده کیھ بدنم ونى و سحر و مھنا نمیدونستم اکسى از رو زمین بلندم کرد و صداى گریھ سمانھ
 .......کامل سست و سرد شد و دیگھ صدایى ھم نشنیدم

 #شھریار#
 گفتى بھش؟- رفت توى اتاقش رو کردم سمت سمانھ و با صداى آروم طورى کھ کسى نشنوه گفتمآروشا

 چیو؟-
 سامیارو-
 نھ بزار برم بگم-

 برو بیرون- اشتیم تلوزیون میدیدیم کھ صداى آروشا بلند شد شد رفت تو اتاق آروشا ما دبلند
 چى شد؟- لحظھ بعد سمانھ با چھره درھم اومد بیرون نشست کنارمچند

 میخواستى چى بشھ؟ پاچمو گرفت-
 بزار فردا سامى بیاد بعدش دوباره باھاش حرف میزنیم-

 ھى شما دوتا چرا دارین پچ پچ میکنین؟؟؟-آبستا
ھ شدن شیشھ نزاشت جوابشو بدم ھمھ نگاھا چرخید طرف اتاق آروشا و اول  گوش خراش شکستصداى

 من دوییدم طرفش و بعدم بقیھ در دستشویى قفل بود با لگد و مشت در زدم ولى جوابى نشنیدم 
 بالیى سر خودش آورده-سمانھ
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 شھریار درو بشکن-  زد زیر گریھو
شا رو دیدیم کھ غرق توى خون بود سمانھ  بار خودمو کوبیدم بھ در و در شکست و بالفاصلھ آروچند

جیغ بلندى زد آبستا خودشو رسوند باال سر آروشا و گرفت بغلش بدنش سرد سرد بود فورى ماشینو 
 روشن کردم آبستا با آروشا سوار شد سھیلم با ماشین آبستا بقیھ رو آورد 

 د گاز بده شھریاااااااار-آبستا
 ترافیکھ-
 .....وست دارى من باید مراقبش میشدم اگھ اوستا بفھمھشھریار زود باش جون ھرکى د-

اوستا بفھمھ چى؟ھان؟مگھ براش مھمھ؟؟؟؟اگھ مھمھ چرا تا مرز مرگ کتکش زده - بردم باالصدامو
 بود؟؟؟ 

 داداش من کتک نزده-
اگھ تو توى گوشش نمیخوندى کھ ازدواج نکنھ و منتظر اوستاى گور بھ گور !!!آبستا فقط خفھ شو خفھ-

  باشھ این بال سرش نمیومد میدونى چرا رگشو زده ؟؟؟ چون بھش گفتیم خواستگار دارهشده
 غلط کردین-
 !!!خفھ شو-

 حرفى بینمون زده نشد و من با سرعت تمام آروشارو رسوندم نزدیک ترین بیمارستان دوباره آبستا دیگھ
 ھمش زار میزد سحر با اینکھ بغلش کرد و دویید توى اورژانس جلوى در اتاق عمل رژه میرفتیم و سمانھ

خودش اشک میریخت ولى سعى در آروم کردن سمانھ داشت مھنا ھم یھ گوشھ با چشماى اشکى غمبرک 
زده بود من کالفھ رژه میرفتم سھیل نشستھ ببود روى یکى از صندلیا و سرشو بین دستاش گرفتھ بود 

دکتر حالش -ن ھجوم بردیم طرفش آبستا خشمگین تکیھ داده بود بھ دیوار دکتر اومد بیرون ھممو
 چطوره؟

 متأسفم ایشون کمخونى دارن و باید فورى براشون خون تزریق بشھ و از اونجایى کھ گروه خونیشون -
 ھست   +O   خون سازگار گروه خونیشونو پیدا نکردیم 

  ببینم از بین شما کسى با گروه خونى او مثبت ھست؟؟میخواستم
 یش او مثبتھ؟؟؟ بچھ ھا کى گروه خون- شھریار

 چیزى نگفت ھیشکى تو اون میون او مثبت نبود حس بدبختى تموم وجودمو گرفت دکتر با حرفى کسى
 !!!با این حال من قول زنده موندنشو بھتون نمیدم-کھ گفت این حس بدبختى رو تشدید کرد 

ظھ اى رو بدون  رفت رفت و ھمھ مارو تو یھ حس بدبختى رھا کرد ھیچ کودوم از ما نمیتونستیم لحو
فکر بودن غرق افکارم شده بودم کھ گوشیم زنگ خورد اسم سامیار روشن و  آروشا تصور کنیم ھمھ تو 

 الو؟- خاموش میشد دستمو بردم سمت دکمھ اتصال تماس و بى حال جواب دادم
ونین من الو سالم داش شھى من رسیدم جلو ویالم نیستین؟؟ من کلید ندارمااااا کجایین زود خودتونو برس-

 خانوم معشوقمو زیارت کنم
 بیمارستانیم-
 چى؟؟؟؟-
 !!!سامى ما بیمارستانیم-
 چرا؟چى شده؟ کسى چیزیش شده؟؟؟؟-
 !سامى آروشا خودکشى کرده-
 یعنى چى؟؟؟ چجورى؟؟؟براى چى؟-
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سمانھ موضوع خواستگارى رو گفت بعدش از اتاقش بیرونش کرد چند دقیقھ بعد صداى شکستھ شدن -
گروه خونیش او مثبتھ .....االنم بیمارستانیم!!! رگشو زده......ش دیدیم آروشا غرق تو خونھاومد و بعد

 دکترا قطع امید کردن.....کسى از ما ھم این گروه خونى رو نداریم
گفتى او .....گفتى.....شھریار؟؟؟- کشیدم رو صورتم من کى گریھ کردم خودمم خبر دار نشدم دستمو
 مثبت؟

 !آره-
  خودمو رسوندم فقط آدرس بیمارستانو اس کن جم نخورین-
 اومدنت بى فایدس-
 تو آدرسو بفرس نمیخواى کھ دست رو دست بزارم؟-
 باشھ-
 خدافظ-

 قطع کردم نمیدونستم آدرسو بفرستم یا نھ باالخره آدرسو براش اس کردم چند لحظھ بعدش دکتر تماسو
اده داره میره اتاق عمل ولى اومد طرف من نفس دوید طرفمون اول فکر کردم شاید اتفاقى براى آروشا افت

 !!!یاحقى.....خوب آقاى.....خبر-نفس میزد گفت
 چى شده؟-

یکى از مریضامون توى بخش یھ پسر - بچھ ھا ھجوم آوردن طرفش دکتر نفس عمیق کشید و گفتھمھ
 !!!او مثبتھحدود سى بیست و نھ میزنھ جریانو شنید و گفت کھ حاضره خون بده آخھ گروه خونى اونم 

 راست میگى دکتر؟؟؟- گفتمبلند
 آره-
 ؟!مریض پریض نباشھ-
 نگران نباش فرستادیم آزمایشاى الزمو انجام بدن-
 !!!.......واقعا ممنونم-
 #اوستا#

 باز کردم اولش تصویر واضح نبود ولى بعدش صورت على رو دیدم کھ نگران باال سرم بود و چشمامو
دم افتاد چھ اتفاقى افتاده داشتم تو تراس سیگار میکشیدم کھ بھ سرفھ افتادم ماسک اکسیژن رو دھنم تازه یا

 چقدر من ابلھ بودم بوداونقدر سرفھ کردم کھ از حال رفتم تو این مدت خیلى مصرف سیگارم باال رفتھ 
کھ فکر میکردم با انتقام از رژین دلم آروم میگیره فکر میکردم وقتى میشینم تو دادگاه و قاضى حکم 
رژینو میده من لبخند میزنم ولى دریغ آخرین لبخند من شش سال پیش بود وقتى کھ کنار عشقم بودم این 

 و روز تو اون اتاق کوفتى جلو عکسا و شباواخر آشفتگیم باعث شد وضع شرکت على ھم بھ ھم بخوره 
ى گفتم على نقاشى ھاى آروشا و سیگار میکشیدم على و ترمھ ھم مثال بعد ازدواجشون اومدن سفر ھ

 ....نمیخوام مزاحمتون بشم ببین چھ جورى خودشونو آواره من کردن
 اوستا؟-على

.......- 
 داداش؟ چت شد تو یھو؟؟ خوبى؟- گذاشت رو دستم و با بغض گفتدستشو
  کردم على خواست دوباره چیزى بگھ کھ دکتر با چندتا عکس از ریھ ھام اومد داخل اتاقسکوت

  من؟؟؟علیک سالم خوبى بیمار-
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على این رفیقت چرا بغ کرده؟؟ حاال خوبھ بانى خیر شد من بعد این ھمھ سال رفیق -  کرد سمت علىروشو
 !!!دوران دانشجوییمو دیدم

  این دکتره چقدر حرف میزنھاھھ
اوستا معرفى میکنم مسعود رفیق دوران دانشجوییم بعد چند سال تو این بیمارستان بھ صورت -على

 .....سعود اینم اوستاخان رفیق دوران دبیرستان منتصادفى ھمو دیدیم م
مسعود چش - برام مھم نبود على منو اوستا معرفى کنھ یا کاوه فقط با اخم سرى تکون دادم على گفتدیگھ

 شده؟؟؟
 چیکار کردى با ریھ ھات؟؟؟سیگار میکشى؟- با تأسف سرشو تکون داد مسعود
از این بھ بعد سیگار تعطیلھ على حواست بھش باشھ -ت سرمو تکون دادم کھ اینبار خیلى جدى گفدوباره

اگھ چند روزم میگذشت معلوم نبود سرطان میگرفت یا نھ خالصھ وضع ریھ ھاش خرابھ و آسم گرفتھ 
 بمونین شمالاسپرى تو نسخت مینویسم نفست تنگ شد ازش استفاده کن در ضمن فعال یھ ھقتھ ھمینجا تو 

 دش برین تا یکم وضعیت ریھ ھاش خوب بشھ بع
شرمنده داداش على تو اورژانس یھ مریض بدحال دارم دختره - رفت طرف على و باھاش دست دادبعدش

رگشو زده کم خونیم داره بدبخ گروه خونیشم او مثبتھ برم ببینم چیکار میکنم براش باید یھ او مثبت پیدا 
 ....کنیم بیاد خون بده

من لیاقتشو !!....من....بھ خاطر کى؟.....ى منم رگشو زد چرا ولى دلم لرزید و بغض کردم آروشانمیدونم
 !!!....آروشاى منم کم خونى داشت....داشتم؟

 على؟- زور دستمو بردم طرف ماسک اکسیژن و درش آوردم گفتمبھ
 جانم؟- سریع برگشت سمتمعلى

 ....منم گروه خونیم....منم-
 !!یاد حرف نزن برات خوب نیستز- سرفھ افتادم مسعود اومد بھ زور ماسکو گذاشت تو دھنمبھ

 !!او مثبتھ-  پس زدم و دوباره ماسکو برداشتمدستشو
 چى؟-على

 من.....گروه خونى-
 گروه خونیت او مثبتھ؟-

 خون بدم....میخوام- تکون دادم و گفتمسرمو
 واقعا؟؟؟-مسعود
 خون بدى؟مطمئنى میخواى - گذاشتم رو دھنم و چشمامو بھ نشون تأیید باز و بستھ کردم گفتماسکو
 .....چقدر سوال پیچ میکنى؟......  د میگم آره دیگھ- عصبى شدم و ماسکو برداشتم و با خشم گفتماینبار

 ...... ادامھ بدم ولى سرفھ ھام اجازه نداد مسعود ھم دیگھ حرفى نزد و رفتم براى آزمایشاى الزمخواستم
نمیخوام ھیچکس .....ببین-أکید گفتم معلوم شد میتونم خون بدم رو کردم سمت مسعود و با تباالخره
 !!!!ھیچ کودوم.....تأکید میکنم!!!!تشکر.....بیاد براى .....ازشون

 !!باشھ خیالت تخت-
 #آروشا#

 بدى رو توى دست راستم حس میکردم و بعدشم سوزش روى دست چپم الى پلکامو باز کردم و ھمھ درد
تم اطرافمو واضح ببینم حس میکردم این صحنھ ھا جا تار بود با چند بار باز و بستھ کردن چشمام تونس

 و دست دتکراریھ چشمامو بستم تصویراى ناواضح اومد جلوى چشمم یھ دختر داشت با مردى حرف میز
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دیگھ .....باند پیچى شده من و اومد طرفم و با پوزخند لباش تکون خورز مثل اینکھ چیزى گفت ولى 
ره چشمامو باز کردم و نگاھى بھ سرم کھ روى دست چپم بود سیاھى مطلق اى خدا این تصویرا چین دوبا

انداختم چرا نذاشتن بمیرم؟؟ چرا نجاتم دادن؟پرستار عین عزرائیل باال سرم داشت یھ چیزى با آمپول 
خالى میکرد توى سرم البد آرامبخشھ در باز شد و سمانھ با چشماى قرمز اومد تو معلوم بود کلى آبغوره 

بى شعور چرا ھمچین -اد تو چارچوب در سمانھ نشست روى صندلى کنار تختگرفتھ شھریارم واس
 کردى؟

این حرفى کھ گفت خیلى برام آشنا بود دوباره ھمون چشماى مشکى اومد جلوى چشام چرا .... حرفاین
آروشا -ھمیشھ این چشما بارونین؟نمیدونم سمانھ دستمو گرفت کھ با خشم پسش زدم ولى اون با بغض گفت

 ین کردى؟چرا ھمچ
ھان؟؟؟ چیھ؟مگھ ھدفتون این نبود از دستم راحت بشین؟ منم ....چرا نذاشتین بمیرم؟- صداى بلند گفتمبا

 داشتم راحتتون میکردم دیگھ؟؟؟
 !خیلى نفھمى-
ھم تو و ھم اونایى کھ !!!زندگیتو از این نفھم جدا کن... آره من نفھمم راحتو-  صداى بلندتر از قبل گفتمبا

نمیدونم چم شد و یھ دفعھ چرا بى رحم شدم و با صداى آرومتر نسبت بھ !(ون در کوفتىواسادن پشت ا
 بھ خوب بودن بکنین ولى اھراز ھمتون کھ میخواین تظ!!! حالم از ھمتون بھم میخوره) جمالت قبلیم گفتم

 دست از سرم بردارین!نیستین
 !خیلى عوض شدى- و گفت دفع از جاش بلند شد اشکایى کھ صورتشو خیس کرده بود کنار زدیھ
آره میدونى از ورژن جدید خودم خوشم میاد شدم یھ آدم سنگدل، بى رحم، خشک، عصبى، لجباز، بى -

 !االنم ھمتون تنھام بذارین نمیخوام ھیچکودومتونو ببینم!!! زندگى عوضم کرد!!!احساس
 !بریم شھریار- روشو کرد سمت شھریار و گفتسمانھ

 !سمانھ- شھریار
 !!گفتم بریم-صبانیت و صداى بلند گفت با عسمانھ

 #راوى#
 از اتاق بیرون رفت و شھریارم دنبالش سمانھ بدجور عصبانى بود توى این چندین سالى کھ با سمانھ

آروشا دوست بودن اونو مثل خواھر نداشتش میدونست ولى حاال با حرفایى کھ از زبون آروشا شنیده بود 
اون حالش !سمانھ آروم باش- و گذاشت رو شونھ سمانھ و گفتبھ گوشاش اعتماد نداشت شھریار دستش

 ...خوب نیست اختیار رفتاراشو نداره درکش کن
 نمیتونم نمیتونم درک کنم دست از سرم بردار شھریار - سمانھ داد زدولى

 سحر آرازو بده من- رو کردم سمت سحر کھ آراز کوچولو تو بغلش جا خوش کرده بود و
 !د میخواست ھرجا باشھ بھ غیر از اونجا فقط میخواست از اونجا دور بشھ گرفت و راه افتاآرازو

 بال بال میزد تا اونى کھ بھ آروشا خون داده رو ببینھ ولى دکتر میگفت اون میلى بھ دیدن نداره سامیار
 دکتر التماست میکنم من جون عزیزترین کسمو مدیون این آدمم بزار یھ تشکر ازش بکنم-سامى گفت

 اونجاست فقط زیاد نزار حرف بزنھ آسم داره(.....) چقدر سمجى تو باشھ برو تو اتاقاى واى -
 چشم چشم ممنون دکتر -

 با دو خودشو رسوند بھ اتاق و درشو باز کرد سھ تا تخت توى اتاق بود و فقط روى یکیش یھ پسر سامیار
 وب ھستین؟سالم آقا خ-خوابیده بود و یھ پسر دیگھ باال سرش بود نزدیکش شد و گفت

 بلھ جناب بفرمایین- باال سرش ،على، روشو کرد طرف سامى و گفتپسر
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واقعیتش من نامزد کسى ھستم کھ شما نجاتش دادین میدونم میلى بھ دیدن من نداشتین ولى من کلى -
 من جون عشقمو بھ شما مدیونم!!!!التماس کردم تا دکتر بزاره ببینمتون آقا خیلى لطف کردى واقعا ممنونم

 ماسکر از روى دھنشو برداشت و با چشماى مشکیش نگاھى بھ پسر انداخت یاد خودش افتاد وستاا
روزى کھ آروشا رگشو زد بى اختیار پوزخند تلخى زد کھ تلخیش کام سامى رو ھم تلخ کرد اوستا سرشو 

 در کرد ھببازم ممنون ببخشید وقتتونو گرفتم و رفت بیرون اوستا مغموم نگاھى -تکون داد و سامى گفت
 !!! بعضى وقتا آروشا خیلى نزدیکش بود ولى اون توجھى نمیکرد کھ ببینتش 

 و سحر توى راھرو ھاج و واج مونده بودن سھریار ھنوز موفق بھ برگردوندن سمانھ نشده بود آبستا آبستا
مگھ -فتتقھ اى بھ در زد و رفت توى اتاقى کھ آروشا اونجا بود ولى آروشا جیغ زد و با صداى بلندى گ

 !!نگفتم دست از سرم بردارین؟برو بیروووووون
حر ایستاد ھیچکودومشون نمیدونستن با وضعیت پیش اومده چجورى برخورد آبستا  برگشت و کنار 

 بکنن 
شھریار یا در این بى صابو باز کن یا منو بچم میریم - دستشو محکم کوبید رو کاپوت ماشین و گفتسمانھ

  برمیگردیم تو ھم ھر چقدر میخواى بمون باال سر این دخترهترمینال یھ ماشین میگیریم
بچھ بازى در نیار ببینم اصال این بود اون دوستى محکم و استوارتون کھ دم ازش - کالفھ گفتشھریار

 !میزنى بیا برگرد برگرد دوست اگھ تو سختیا کنار آدم نباشھ کھ بھ درد جرز دیوارم نمیخوره کھ
 !شھریار من با این حرفا خر نمیشم-ت عصبى تر از قبل گفسمانھ

آخھ عزیز من کى میخواد تورو خر بکنھ بیا دختر خوب بیا برو بھش اثبات کن اونجورى کھ اون فکر -
 !میکنھ نیستى

 !!!برام مھم نیست اون یھ روانیھ بزار ھرجور دوست داره در موردم فکر کنھ-
 !!فکر نمیکردم زنم تا این حد سنگ دل باشھ-

 !من سنگ دل نیستم-حالت گریھ مانندى گفت با سمانھ
 !ثابت کن-
 پوووووفففففف-

 داشت جلوى اتاق رژه میرفت کھ سامى رو دید داشت میومد آبستا فقط و فقط اونو مقصر وضعیت آبستا
 کجا دارى میاى-پیش اومده و آسیب دیدن امانت داداشش میدونست پس با عصبانیت رفت سمتشو گفت

 چطور؟-
 اش کارت کھ تموم شد بزار بروبزار برو داد-
کاره اى کھ بخواى برا من ورود خروج تعیین بکنى؟؟؟-  شما چ

ببین بچھ اونى کھ روى اون - با حرکت غیر منتظره اى یقھ سمایارو گرفت و چسبوندش بھ دیوارآبستا
شو تخت خوابید فقط و فقط مال داداش منھ و دست من امانت  پس فکر نزدیک شدن حتى نزدیک شدن بھ

 از توى اون مخ کوچیکت بیرون کن
 اونوخ این داداشت خودش کودوم قبرستونیھ؟-

 .....سر قبر توى آشغال- محکم تر بھ دیوار فشارش داد و غریدآبستا
 !!!گورتو گم کن- داد و سامى افتاد زمین بعدش داد زدھلش

و با دیدن سامى روى  کھ باالخره موفق بھ برگردوندن سمانھ شده بود ھمون لحظھ سر رسید شھریار
 چت شده تو؟ چرا رو زمینى؟-زمین دویید طرفش

 از این روانى بپرس-



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 215 

 چرا وحشى شدى؟؟؟-  با خشم برگشت طرف آبستاشھریار
 ببین شھریار بگو گورشو گم کنھ تا من خونشو نریختم-آبس

 ھیچ غلطى نمیتونى بکنى -سامى
 ببین مردک پا رو غیرت من نزار-آبس

 !!!چخبرتونھ آقا؟ اینجا بیمارستانھ ھا- عصبانیت گفت سر رسید و باپرستا
من عاشفشم و - بینشون حاکم شد و پرستار رفت سامى براى لج با آبستا نزدیکش شد و آروم گفتسکوت

 بھش میرسم
 آشغال من رو زنداداشم غیرت دارم- دوباره با خشم یقشو سفت گرفت و کوبیدش بھ دیوار آبستا

 اشت کھ نداشتغیرتو باید اون داداشت د-
 شروع کرد بھ فشر دادن گلوش شھریار نمیتونست آبستا رو از سامى جدا بکنھ صورت سامیار آبستا

 !!!!آبستا ولش کن-داشت کبود میشد دست و پا میزد تا نفس بکش ولى نمیتونست سحر جیغ زد
رو از سامى جدا کردن  آبستا دیوونھ شده بود با جیغ و داد دخترا چند تا پرستار مرد ریختن و آبستا ولى

یھ بار دیگھ در مورد زن داداشم حرف -سامى بھ زور یھ نفس عمیق کشید و بھ سرفھ افتاد آبستا داد زد
 !بزنى خونتو میریزم قسم میخورم دارم بھ جون بچھ تو راھیم قسم میخورم

یتى  متعجب نگاش کردن سحر دوست داشت این خبرو تو جشن تولد آروشا بده نھ ھمچین موقعھمھ
سرشو انداخت پایین شھریار متوجھ شد آبستا جدیھ و بھ کارى کھ گفتھ عمل میکنھ براى ھمون سامیارو 

 !!برو سامى-بلند کرد و آروم طورى کھ فقط خود سامى بشنوه گفت
 !!!چى؟برم؟عمرا-
 سامى اون جون بچھ تو راھیشو قسم خورد عملیش میکنھ-
 ....ولى-
 ببینم چیکار میکنم میبینى حال آروش ھم خوب نیست یادت کھ نرفتھ ولى بى ولى برو سامى فعال برو-

 سر چى خودکشى کرده؟؟؟
 !باشھ-
 خدافظ -

  کرد بھ شھریار و رفتپشتشو
  مالفشو کشیده بود رو سرشو اشک میریخت حس کرد در باز شدآروشا

 #آروشا#
 !!!گم شید برید- درو شنیدم کھ باز شد باز با صداى بلند گفتمصداى

اون توجھى نکرد و صداى قدماش نزدیک شد پتو رو کنار زدم و برگشتم طرفش تا دوباره داد و  ولى
بیداد کنم ولى یھ لحظھ چشمام تو چشماى مشکى قفل شد خواستم صورتشو آنالیز کنم ولى غیبش زد 

ى سرم  تراھرچقدر اینور اونورو نگاه کردم کسى رو ندیدم بازم توھم بود یھ جیغ از تھ دلم زدم صدا ھ
تکرار شد جیغ زدم خفھ شوووووو چند تا پرستار اومدن تو داشتم رو تخت ول میخوردم بھ زور دست و 
پامو بستن بھ تخت و آرامبھش زدن تو سرمم  فقط سعى داشتم دست و پامو آزاد کنم اونقدر ول خوردم کم 

 ..... کم چشام گرم شد و خواب اومد سراغم
افم انداختم نھ خیر اینا ھیچ کودوم از رو نمیرن نگا چھ بھ صف شدن  باز کردم یھ نگاه بھ اطرچشامو

نشستن باال سر من نچ نچ نچ نچ البتھ ھمشون با اخم و سکوت خب بھ درک منم دیگھ حال جیغ و داد 
 تخت کنارى ىندارم بزار بشینن اینجا زیرشون علف سبز شھ بھ من چھ اینا از رو نمیرن سحر از رو
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ھ قوطى دستش اومد طرفم منم با اخک نگاش میکردم در قوطى رو باز کرد و خم شد پرید پایین و با ی
خانوم اخمو جمع کن ابرو ھاتو ھمش گره خوردن قسمت بوده امسال تولدتو اینجا -گرفت طرفم و گفت

 !جشن بگیریم بیا یھ دونھ از این شیرینى تولدت بزار تو دھنت اخمات وا شھ
ه بھ چشماش کھ ازشون التماس و خواھش میبارید انداختم دلم براش  یھ شیرینى گرفت طرفم یھ نگاو

  سالگیت مبارک ٢٩تولد - سوخت دستمو دراز کردم و از دستش گرفتم کھ گفت
 شمع بیست و نھ روى دوتا شیرینى کنار ھم روشن کرد کمک کرد نشستم اشک توى چشام جمع شد و

آرزو -ت شمع ھارو خاموش کنم سحر فورى گفتسن کمى نبود بغض کردم و خواستم با فو!!!بیست و نھ
 یادت رفت

 سالگیم بود کھ نزاشتین برآورد بشھ دیگھ ٢٩آرزوى پارسالم ندیدن تولد- زدم و با تلخى گفتمنیشخند
 آرزویى ندارم

 فوت کردم برعکس ساالى قبل ھیشکى نھ شعر تولد خوند و نھ دست زد منم شیرینى رو گذاشتم رو و
فمو کشیدم رو سرم صداى رفتنشونو شنیدم و بستھ شدن در پتو رو از رو صورتم میز کنار تختم و مال

 حس کردم فھبرداشتم فوطى شیرینى رو میز دست نخورده مونده بود برام مھم نبود دوباره رفتم زیر مال
 خانوم پناھى ایشون ھمون مریضین کھ رگشو زده بود؟-در باز شد و صداى مردونھ

 بلھ دکتر-
 تشو چک کردى؟خیل خب وضعی-
 بلھ بفرمایین -
 خب عصر مرخصھ بیار برگھ ترخیصشو امضا کنم-
 چشم-
  صداى رفتنشون و

 شھریار کمک کرد کھ برگردم توى راھرو داشتم میرفتم کھ صداى سرفھ ھاى مکرر شنیدم کھ عصرى
 ....ببینم....دختره رو....میخوام.....على-نمیذاشت پسر حرف بزنھ

 کودوم دختره؟؟-
 ....خون دادم.....کھاونى -

 ھمراھش رو کرد طرف دکتر صورت اونى کھ سرفھ میکرد رو نمیتونستم ببینم چون پشتش بھ من پسر
بود شھریار منو کشید و نتونستم ادامھ مکالمشونو بشنوم صداى پسر خیلى آشنا بود سعى کردم بیخیالش 

 و رفتم داخل شدمنشد جلوى ویال پیاده بشم سوار ماشین شھریار شدم و راه افتاد تا رسیدنمون حرفى زده 
نھ کسایى کھ اونجا بودن توجھى بھ من میکردن نھ من بھ اونا داخل اتاق شدم و چمدونمو جمع کردم ولى 

 کلید ماشین من کجاس؟؟-کلید ماشینم گم شده بود ھرچى گشتم پیداش نکردم رفتم سمت شھریار
 میخواى چیکار؟-
 هشھریار جواب سوالمو با سوال ند-

 !!!!بیا بخورش با - پرید وسط حرفمونسمانھ
 بھ نشون برو بابا تکون دادم شھریار داشت با کنترل کاناالى تلوزیون رو عوض میکرد کنترلو از دستمو

 سوئیچ ماشین من کجاست؟؟؟- دستش کشیدم
 میخواى چى کار؟-
 !!!گفتم جواب سوال منو با سوال نده-

 !!!عصبیم نکن-م میکرد داد زدم ساکت شد و جوابى نداد داشت دیوونباز
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 سکوت کرده بود منم برگشتم تو اتاق و چمدونمو برداشتم و راه افتادم سمت در کھ صداى شھریار دوباره
 کجاااااااا؟؟؟- بلند شد

 خونھ آقا شجااااااع- لحن خودش گفتمبا
 بگیر بشین-
 ؟!نمیشینم-
 سوئیچو میخواى چى کار؟-
 سوالھ میپرسى؟ میخوام برگردم.....میخوام ببرمش موزه ایران باستان-
 ما ھمھ با ھم اومدیم با ھمم بر میگردیم -
 ؟ھستم؟!زندونیتون کھ نیستم-
 !شاید-
 گناھم چیھ؟-
 !!! عقلتو از دست دادى-

-  جاش بلند شد بره سمت اتاق رفتم جلوش واسادم و با انگشت اشارم در حین صحبتام زدم بھ سینشاز
ى چیکارمى ؟؟؟ھا؟ منم اسیر ھیچکس نیستم تا دوباره مثل دیروز بى شدم کھ شدم تو چرا جوش میزن

 عقلى نکردم سوئیچ ماشینمو بده
 نچ-  ھاشو انداخت باالابرو
 با پاى پیاده ھم کھ شده میرم ولى اینجا نمیمونم!!!بھ جھنم- زدمداد
 !تونستى برو-گفت. خونسردىبا

 رو چرخوندم ولى در باز نشد باورم نمیشد  خوردم یعنى چى تونستى برو رفتم سمت در و دستگیرهجا
درو قفل کرده چند بار پشت سر ھم کارمو تکرار کردم ولى جواب نداد درو قفل کرده بود بازم با داد 

 این مسخره بازیا یعنى چى؟؟در چرا قفلھ-گفتم 
 باشھ جواب ندین ولى من کال بى عقلم - جوابمو ندادن ولى

شیشھ اى بود براى ھمون با دست باند پیچى شدم کوبیدم بھ قسمت شیشھ  سھ چھارم در از باال خوشبختانھ
اى کھ شکست و انگشتام کھ باند پیچى نبودن زخمى شدن توجھى نکردم و از قسمت شکستھ رفتم بیرون 

 رسما روانى افتادمچمدونمم برداشتم ولى ھمھ داشتن با بھت نگام میکردن بھ اونام توجھ نکردم و راه 
نگاه بھ دستم انداختم  دیگھ کل دستم بھ فنا رفت اول کھ آینھ رو باھاش شکستم بعدشم کھ رگ شده بودم یھ 

زدم بعدم کھ اینجورى شیشھ رو شکستم ولى چرا دردى حس نمیکنم؟ نکنھ روانى شدم جدى جدى؟ 
 ..... چھارمى ھصداى بوق ماشین از جا پرچندتم البد شیشھ این ماشینم میخواد بش

 آروشا سوار شو-
نیاز -  تعجب برگشتم سمت صدا کھ دیدم سحر و آبستا تو ماشینشون کنارم نگھداشتن با لجبازى گفتمبا

 !نیست
 یعنى چى نیاز نیس؟-آبستا

 عربى نگفتم کھ بخوام ترجمھ کنم؟؟؟-
 !!!سوار شو-

ببین پسر جان اول یاد بگیر با من امرى حرف نزن بعد بیا متشخص - سحر باز بود خم شدم و گفتمشیشھ
 باھم حرف بزنیم و صاف واسادم
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مگھ تو جز دیوونھ بازى کار دیگھ اى -  بھ دست باند پیچیم کھ باندش خونى شده بود انداخت و گفتنگاھى
 ھم بلدى؟؟ 

نھ - مثل این کھ دیگھ خیلى پررو شده بود با ھمون دستم رفتم جلو و کوبیدم رو کاپد ماشینش و داد زدمنھ
 !!!!!بزارین بھ درد خودم ب مى رماصال من دیوونم !!! بلد نیستم

آروش مام داریم برمیگردیم سوار شو - دوباره راه افتادم باز ماشینش کنارم واساد ولى اینبار سحر گفتو
 !تورم ببریم

 من جز ماشین خودم سوار ماشین دیگھ اى ن مى شم -
 ى؟نکنھ میخواى تا خود تھران پیاده بر- ھمونطور کھ بھ جلوش خیره بود گفتآبستا

 پیاده برم شرف داره سوار ماشین کسایى بشم کھ فقط بلدن ادعا کنن- عصبانیت گفتمبا
 راھم ادامھ دادم ماشین واساد ولى صداى باز و بستھ شدن در بھم فھموند از ماشین پیاده شده جلوم بھ

 ت برگردما نگرانت بودیم ولى تو کلھ شق تر از این حرفایى با ماشین خود-واساد و سوئیچ گرفت طرفم
 چشم غره توپ بھش رفتم و سوئیچو ازش گرفتم و مسیر اومده رو برگشتم قفل ماشین عزیزمو باز یھ

کردم و چمدونمو گذاشتم صندوق عقب خودمم نشستم و سعى کردم آروم باشم و حواسمو جمع رانندگیم 
 انگشتام وىاشتم و رکنم تا سالم برسم خونم قبل از این کھ ماشینو روشن کنم چندتا دستمال کاغذى برد

 .....گذاشتم تا خونش بند بیاد
****** 

 ....دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد-
 اه لعنتى در دسترس نیست -

 با عصبانیت پرت کردم رو تختم کھ سر خورد و افتاد زیر تخت اى خاک تو سرم االن من سمانھ گوشیمو
رفتم از ھمھ بدتر شیرینى گرفتم خب واقعیتش تو این دو و شوھرشو از کجا پیدا کنم تازه من دستھ گل گ

 در دسترس دمھفتھ اى کھ گذشت فکر کردم اگھ برم براى عذرخواھى خیلى خوبھ ولى سھ بار زنگ ز
نیست پووووفففف خم شدم تا از زیر تخت گوشیمو بردارم چشمم خورد بھ یھ جعبھ با تعجب دستمو بردم 

 یادمھ من اصال تختمو تکون ندادم آره بعد اینکھ بابا رو راضى کردم سمتش و برش داشتم تا اونجایى کھ
 نزدم یعنى فرصتشو نداشتم کورشدوباره بیام تھران اومدم تو ھمین خونھ کھ از اون موقع دست بھ د

خاکاى روى جعبھ رو فوت کردم و درشو باز کردم توش دو تا دفتر بود بھ اضافھ دوتا عکس اولى رو 
 آرشام داداشى کى برمیگردى؟-کوچیکى من با یھ پسر روى تاب پشتش نوشتھ بودبرداشتم عکس از 

ھمون داداشى کھ سمانھ میگف اون یکى عکسو برگردوندم یھ عکس سلفى بود کھ !!!  این آرشامھ پس
توسط من گرفتھ شده بود روى تخت سنتى نیما و مینا و سمانھ شھریار آبستا و یھ دختر شبیھش کنارش 

 کرده بودن ه رسیدم قسمتى کھ پاره شده بود دستش پشت من دیده میشد ولى عکس کاملشو پارریما و امیر
 امروز داداش آرشام رفت - یعنى این کى بود؟بیخیال دفتر رو باز کردم صفحھ اولش نوشتھ بود

 زدم و فھمیدم دفتر خاطرس بیشتر مشتاق بودم بفھمم اوستا براى چى منو زده برا ھمون اون یکى ورق
ترو کھ ادامھ دفتر قبلى بود باز کردم و رفتم آخرین صفحش ولى فقط نوشتھ بود بھ خاطر کاراى اوستا دف

اومدیم تھران و بعد اون صفحھ اى کھ معلوم بود روش آب ریختھ و خشک شده بیشتر کھ دقت کردم 
 :فھمیدم قطره ھاى اشکھ توى صفحھ با خط افتضاح و جوھر پخش شده نوشتھ بود

 
 دانمینم
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 !!! با من چھ میکندچشمانت
 

 چنان دلم از شیطنت ... وقتى کھ نگاھم میکنىفقط
 

 .... میلرزدکھ حس میکنمنگاھت
 

 ....فدا شدن.... زیباستچقدر
 

 ... چشم ھایى کھ تمام دنیاى من استبراى
 

 : متنو خوندم چشماى مشکى و بارونیش جلوى چشام نقش بست راست میگھ زیرلب زمزمھ کردموقتى
 ....فدا شدن....زیباست چقدر
 ... چشم ھایى کھ تمام دنیاى من استبراى
 بستم براى من خاطرات دیگم مھم نبودن فقط و فقط خاطرات روزاى آخر میخواستم کھ اونم جز یھ دفترو

صفحھ اشکى چیز دیگھ اى نداشت وسایلو جمع کردم توى جعبھ و گذاشتم زیر تخت ھمون جاى قبلیش و 
 خب منم میرم ھاره شماره سمانھ رو گرفت کھ ریجکت کرد این یعنى از دستم ناراحتگوشیمو برداشتم دوب

از دلش در میارم دستھ گل و شیرنى رو برداشتم پریدم تو ماشین و راه افتادم طرف خونشون وقتى 
رسیدم مطمئن بودم کھ درو برام باز نمیکنھ برا ھمون یھ رفتگر گیر آوردم و ازش خواھش کردم 

 سمانھ راضى شد بیاد ھونھنھ و ازشون عیدى بخواد درستھ یھ ماه از عید گذشتھ ولى با کلى بزنگشونو بز
دم در بھ رفتگر ھم ھرچى گفتم پول بدم بھش گفت شما از من خواھش کردى جاى دخترم منم روتو زمین 

فتم جلوش و ننداختم سمانھ درو باز کرد کھ فورى پریدم تو اونم شوکھ فقط نگام کرد گل و شیرینى رو گر
 دو ھفتھ پیش بھ علت وحشى شدن بدجور پاچتو ماسالم بر تو بانوى پاکدامن اینجانب رفیق شفیق ش-گفتم

 گرفت االنم براى امر خیر خدمت رسیدم
اومدم ازت عذرخواھى کنم رفتارم - واسادم سرمو انداختم پایین و بدون شوخى و با شرمندگى گفتمصاف

 !!!امخیلى بد بود واقعا معذرت میخو
 ! مھم نیست-  چھره شوکھ شدش نقاب بى تفاوتى زد و خونسرد گفترو
چرا مھم نیس؟من کھ - درو بست و راه افتاد سمت خونھ دوییدم از پشت بغلش کردم و گونشو بوسیدمو

 سمانھ دو دیقھ واسا....خب.....میدونم مھمھ 
اگھ کنترل .....دست خودم نبودببین دوست خوبم باور کن کنترل رفتارام - رفتم جلوش ایستادمواساد

 رفتارام دست خودم بود رگمو نمیزدم نگا کن
سمانھ - باند پیچیمو بردم باال کھ توى این دو ھفتھ چھار بار عوض شده بود دست
اصل اگھ من االن برم بیرون از خونت تو ھم منو نبخشى یھ ماشین بى ھوا بزنھ بھم .....ببخشید.....جونم

 بگى کاش میبخشیدمش؟؟؟بمیرم نمیاى سر قبرم 
دیوونھ دیگھ تا اون حدم بى رحم نیستم شاید تو حافظتو از - دفعھ بغلم کرد و با صداى لرزونش گفتیھ

نمیتونم حتى یھ لحظھ بھ نبودنت فکر .....من ھمھ خاطرات خوبمونو تو ذھنم دارم.....ولى .....دست دادى
 !!!کنم
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بیا مثل گذشتھ بى بھونھ و با بھونھ ....ى گذشتھ شیطون شوبیا مثل ھمون روزا!!!آروشا- جدا شد و گفتاز
 .....بخند
 وا؟خاک عالم مگھ خلم؟- حرفش یھ دفعھ گفتموسط

گوش کن بیا مثل گذشتھ با پسرا کل کل کن بیا مثل گذشتھ کورس بزار و سر دست فرمونت شرط ببند و -
من نمیتونم تورو اینجورى افسرده ....وقتى رانندگى میکنى صداى آھنگ تى ام بکسو تا تھش ببر باال

 !!!ببینم
 بیخیال سمان حاالم این گل و شیرینى رو بگیر من کھ موندنى نیستم دنبال کارامم برم فرانسھ-

ى؟؟؟؟؟-  زدجیغ  چ
من اینجا نمیتونم زندگى کنم فرانسھ بھتره خودشم فک کنم چون اونجا درس خوندم راحت تر میتونم -

 اقامت بگیرم
 ؟؟؟؟رمانت چى-
 منتظرم چاپ شھ فعال دنبال کارامم ببینم چیکار میتونم بکنم-
 !نرو-

 بیخیال تو کھ شوھر کردى منم کھ با خونوادم غریبم -  کردم و گفتمعطسھ
 من میگم نمیتونم یھ لحظھ بھ نبودت فکر کنم تو میگى برى؟-
آرازو ھم از طرف من ماچ اى بابا تکنولوژى برا ھمین وقتاس دیگھ؟االنم این گل و شیرینى رو بگیر -

 کن من عجلھ دارم میرم سراغ کاراى اقامتم بعدشم میرم پیش آبستا میاى بریم؟
 آبستا و شھى ھمچین بھ تیپ و تاپ ھم نزدن کھ بخوان ھمو ببینن- عاقل اندر سفیھى بھم کردنگاه

استم حرف بزنم  عطسھ کردم اى بابا از صبح ده دفعھ عطسھ کردم ھربارم چشام پراشک میشھ خودوباره
 ھنوز آشتى نکردن؟-بازم عطسھ کردم

تو چرا را بھ راه عطسھ -  دوباره عطسھ کردم سمانھ سرشو بھ نشونھ منفى تکون داد و گفتو
 میکنى؟سرما خوردى؟

نھ بابا سرما نخوردم ھم چشما پر اشک میشھ ھم ھى ھى عطسھ میکنم اعصابم بھ ھم - کردم و گفتمعطسھ
 ریختھ اھھ

 مگھ تو خوب نشدى؟-زد رو پیشونیش کف دستش با
 چى؟-
بابا دوره اول راھنمایى حساسیت فصلى داشتى رفتى دکتر خوب شدى البتھ یھ دوره قرص ضد -

 حساسیت خوردى ھا بازم برگشتھ سراغت
حساسیتمم مثل خودم حافظشو از دست داده یادش نمیاد دوره درمان !!!!نھھھھھھ- کردم و نالیدمعطسھ

 !!!گذرونده باشھ
 !!!شاید- زد و گفتلبخندى

 کى دست از سرم بر میداره؟؟؟)یھ عطسھ(حاال این حساسیت-
 بعد از اتمام فصل بھار-
 ھى ھى عطسھ نکنم)عطسھ(احیانا تا اونموقع چیکار کنم اینجورى-
 ماسک بزن-
 باشھ دیرم شد خدافظ-
 خدافظ-
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 راستى فردا شب خونھ من شام حرف اضافى نزن باى-
بیرون اى این عطسھ ھا پدرمو چزوند اعصابمم خط خطى کرد بازم عطسھ کردم و  بستم و اومدم درو

گفتم کوفت یھ دستمال برداشتم ھم آب بینیمو ھم اشکامو پاک کردم نشستم تو ماشینم خب حاال باید چى 
!!! کار کنم؟ یھ عطسھ کردم و با خودم گفتم امروز کھ اول اردیبھشتھ دوماه باید زرت زرت عطسھ کنم

رت ماشینمو زدم و طبق معمول با سرعت آروم راه افتادم سمت خونھ ابستا تو راه گل و شیرینى ھم استا
گرفتم زنگ خونشونو زدم و سحر درو باز کرد سوار آسانسور شدم و دکمھ طبقھ ھفتمو فشار دادم 

شارش  بغلش و سفت فریدمباالخره آسانسور واساد و من پیاده شدم در باز شد و بھ محض دیدن سحر پ
 !!اووووووى چیکار میکنى بچم ترکید-دادم کھ صداش در اومد

 چى چیت ترکید؟؟-  تعجب ازش جدا شدم و زل زدم بھشبا
 !بچم-
 بچت کجاس؟-
 تو شیکمم-
 )عطسھ!!!!(نھھھھھھھھھ-
 آرھھھھھھھھھھ-
 چند ماھتھ؟-
 دو ھفتھ دیگھ میرم تو چھار ماه-
 آبستا خونس؟)عطس(مبارکھ-
  بزنمبشین تو نشیمن صداش-
 باشھ پس این گل و شیرینى رو بگیر-
 عزیزم چرا زحمت کشیدى-

 تعارف نداریم کھ؟-عطسھ
 و روى مبل راحتى فیروزه اى رنگ نشستم پنج دقیقھ اى کھ گذشت سحر با سینى شربت کھ شامل رفتم

 سھ تا لیوان بود اومد و نشست رو بھ روم و پشت سرش آبستام اومد و خیلى خشک سالم داد و بدون
اگھ براى رمانت اومدى رفیقم زنگ زد گفت تا یھ ماه یا سھ ھفتھ -اینکھ اجازه حرف زدن بھم بره گفت

 .....آینده چاپ میشھ
من براى رمان نیومدم فقط اومدم براى عذرخواھى بابت اتفاقات شمال و کوفت کردن سفرتون -
 باھام آشتى کنى براى شام یھ قوطى شیرینى ھم آوردم حاال تا فردا فکر کنین اگھ خواستى)عطسھ(

 !!!منتظرتونم
وا تو کھ شربتتم نخوردى کجا با این - فورى از جام بلند شدم و رفتم سمت درسحر فورى خودشو رسونو

 عجلھ؟؟؟؟
نى کوچولوت باش خدافظ- عطسھ کردم و گونشو بوسیدمیھ  نھ دیگھ عزیزم باید برم مراقب خودت و ن
 خدافظ-

رسوندم ھمکف خودمو انداختم تو ماشین و رفتم براى خرید وسایل براى  آسانسور شدم و خودمو سوار
 ......شام فردا مطمئن بودم سحر آبستارو مجبور میکرد کھ بیاد

******* 
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 نگاه بھ اطراف انداختم خیلى خب ھمھ چى آماده بود فقط من داشتم از خستگى پس میوفتادم خودمو یھ
د کار کردن با دست باند پیچى خیلى سختھ باورتون پرت کردم رو مبل ساعت پنج و نیم عصر بو

 ماسک رو دھنمو کشیدم پایین و گفتم!!! نمیشھ
 !!!واااااى چھ خستھ شدم من-

پس !  صبح کلى کار کرده بودم برا ھمون بو میدادم یکم دیگھ میموندم معلوم نبود کپک میزدم یا نھاز
دم تا تو غذام عطسھ نکنم انداختم یھ طرف پیش بھ سوى حمام ماسکمو کھ بھ خاطر عطسھ ھام زده بو

 آینھ یھ نگاه بھ لوحولمو برداشتم و رفتم حموم بعد نیم ساعت سابیدن تن و بدنم اومدم بیرون و رفتم ج
چھرم کردم موھاى مشکى کھ تا باسنم میرسید چشماى قھوه اى و بینى متناسب صورتم لباى قلوه ایمم کھ 

 خوشگل بودن در کل آدم زشتى نبودم دست از آنالیز کردن چھرم خوشگل خوشگل گونھ ھامم برجستھ و
برداشتم و رفتم سراغ انتخاب لباس خب چى بپوشم یھ تونیک نسبتا کوتاه آبى روشن با شلوار جین 
صورتى پوشیدم شال ھمرنگ شلوارمم آماده گذاشتم سرم کنم بعد این کھ موھامو خشک کردم کھ تا 

م سراغ آرایش خیلى وقت بود تا این حد بھ خودم نرسیده بودم واال؟ بھ ساعت ھفت و نیم طول کشید رفت
یھ رژ صورتى بسنده کردم زنگ در کھ زده شد صندالى آبى صورتیمو پام کردم و رفتم آیفونو زدم خونھ 
آپارتمان نبود یھ خونھ ویالیى کھ گویا قبال توش زندگى میکردم چھ بدونم آخھ در باز شد و سمانھ و 

 آراز اومدن تو بماند کھ با بھت نگام میکردن آراز بوسیدم و بعدش سمانھ رو بغل کردم و با شھریار و
 ھم بابت اتفاقات اونروز ازش کردم خدارو شکر بھ خاطر واھىشھریار فقط دست دادم و یھ عذر خ

 قرص حساسیتى کھ خورده بودم خبرى از عطسھ نبود رفتم تو آشپزخونھ و سرى بھ غذاھام زدم کم کم
سحر و آبستام میومدن یکم از مقدمات شام رو آماده کردم و رفتم تو نشیمن پیش مھمونام کھ ھنوز بھ 

واى خره چھ -خاطر تیپ من تو شوک بودن یھ دفعھ سمانھ جیغ خفیفى کشید دستاشو بھ ھم زد و گفت
 خوشگل شدى؟ 

 از خریت خودتھ گلم-
 بى شعور-
 خب من خوشگل بودم-

 لین تو سر و کلھ ھم نزنین لطفاھر دوتون خوشگ- شھریار
 سرتق بازى در نیاوردیم و ساکت شدیم چند دقیقھ تو سکوت گذشت کھ من رفتم و براشون شربت دیگھ

اینبار شھریار سکوت نسبتا سنگین جمع چھار .....آوردم و دوباره سکوت حتى آرازم حرف نمیزد
 شنیدم میخواى دوباره برى فرانسھ؟- نفرمونو شکست 

 اوھوم-
 راى چى؟ب-
خب اینجا کسى رو ندارم کھ خونوادم کھ سال بھ سال میبینمشون شمام کھ سر خونھ زندگیتونین برم -

 اونجا بھتره
 سرمایتو بابات میده؟-
نھ نمیخوام ازش بخوام اونموقع فکر میکنھ اون عابر بانک منھ میگھ تا چند روز پیش سال بھ سال -

 !میدیدمشون حاال ازش پول میخوام
 ؟پس چى-
 !خونھ و ماشینمو بفروشم حلھ-

 خووووونھ؟؟؟؟-  دفعھ سمانھ با جیغ و شھریار با داد ھمزمان گفتنیھ
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 آره خب-
 ھمین خونھ؟؟؟؟- دوشونھر

 !پ ن پ خونھ شما-
 شوخى؟-سمانھ

 اى بابا کوفت یعنى چى ھى تعجب میکنى؟؟؟؟؟-
 !!!نمیشھ کھ....آخھ....چیزه- با تتھ پتھ گفتشھریار

 برا چى؟؟؟-
 چون خب سندش گرو بانکھ.....ووومممماو-

 آره آره....آ-  فورى گفتسمان
 سندش گرو بانکھ؟ - صداى من از تعجب بلند شداینبار

 سرشو تکون داد زنگ در نذاشت بحثو ادامھ بدیم شھریار یھ نگاه بھم کرد و با صورت پر شھریار
ز کردم شھریار براى عوض اضطرابش آب دھنشو با صدا قورت داد من ھنوز گیج بودم رفتم درو با

 منتظر کسى بودى؟-کردن بحث فورى گفت
چیزه - پاک یادم رفت من براى چى اینارو دعوت کردم اینبار نوبت من بود بھ تتھ پتھ بیوفتماوووفففف

 میبینى عطسھ نمیکنم؟؟؟؟قرص حساسیت خوردم راحت شدم-یھ دفعھ بى مقدمھ رو بھ سمانھ گفتم.....خب
 ھا؟- با تعجب گفتسمانھ

 .....نکنھ.....نپیچون- شھریار
 این کھ شھریار بتونھ حرفشو تموم کنھ در باز شد و سحر با چھره خندون داخل شد و بغلم کرد ولى قبل

وقتى آبستا اومد تو بى تفاوت بود اما بھ محض دیدن شھریار اخماشو کشید تو ھم کھ البتھ شھریار ھم 
 کردن آبستا با ھمون اها استرس بھ ھمدیگھ و بعد بھ من نگمتقابال این عملو تکرار کرد سحر و سمانھ ب

 مثل این کھ بدموقع مزاحم شدیم مھمون داشتى؟-اخمش گفت
 کردم چجورى میشھ بحثو منحرف کرد ولى راھى پیدا نکردم ھنوز با حاالت قبلى سر پا جلوى در فکر

من ازتون خواستم بیاین تا ھم ....من.....واقعیتش- ورودى واساده بودیم باالخره سکوتو شکستم و گفتم
. شھریار....آبستا......ازتون عذرخواھى بکنم ھم کدورتى کھ باعث بھ وجود اومدنش ھستمو از بین ببرم

آبستا .....ولى خب من نمیتونم داداشامو اینجورى ببینم.....معذرت میخوام.....شما مثل داداشامین.....
چھ !!!لو در اتاق عمل موقع بھ دنیا اومدن آراز بد شداونروزى رو بھ یادت بیار کھ حال شھریار ج

 بھ وجود اومده رو از بین وستانمونوضعى بودى؟؟؟ازتون میخوام ھمین امشب کدورتى رو کھ تو جو د
 ......ببرین

رفتم نزدیک و دست شھریارو گرفتم سعى کردم ....  ھمھ ساکت شدن نھ از اینا بخارى بلند نمیشھباز
 شھریاااار -یرسید نالیدمبکشمش ولى زورم نم

 یکم تکون خورد با دست دیگمم دست آبستا رو گرفتم کشیدم ولى نمیشد حواسم نبود کھ دیدم یھ باالخره
دفعھ پرت شدن تو بغل ھم و سحر و سمانھ زدن زیر خنده منم وقتى دیدم ھلشون دادن تو خندیدن 

 چیدم ھمھ دور میز نشستیم تازه غذا رو ھمراھیشون کردم باالخره آشتیشون دادیم و من رفتم میز شامو
 شروع کرده بودیم کھ بحث چند دقیقھ پیش دوباره باز شد 

 براى ھمیشھ میخواى برى فرانسھ؟-آبستا
 سند خونھ چرا گرو بانکھ؟) رو کردم سمت شھریار(ولى خوب شد یادم انداختى.....آره-

   پرید تو گلوش سمانھ فورى آب ریخت تو لیوان و داد بھشغذا
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 کودوم خونھ؟-آبستا
 ھمین خونھ!!!وا؟؟حرفا میپرسیا-

شما دارین !واسا ببینم- و آبستا با تعجب نگام کردن کم کم داشتم بھشون مشکوک میشدم فورى گفتمسحر
 ؟!یھ چیزى رو از من پنھون میکنین

  لحظھ ھمھ ساکت شدن دست از خوردن کشیدم و منتظر شدم یھ
 !!بیخیال خونھ شو- شھریار

 یل منطقى بیارینیھ دل-
 !حق داره بدونھ!!!شھریار -آبستا
 چرا بھش نمیگین-سحر
 !تمومش کنین....بسھ-سمانھ
 یکیتون میگین چھ خبره یانھ؟ - دیگھ صدام بلند شد خونسردیم حدى دارهاینبار

 شھریار ؟- ھمشون اللمونى گرفتنباز
 خب؟!!پووووففففف ببین آروش با این مسئلھ منطقى برخورد کن- شھریار

 باشھ-
 سندش بھ اسم اوستاس.....سندش....این خونھ-

ودم بھش یعنى من شش سال تمام تو خونھ اوستا زندگى کردم؟؟ با مات  و مبھوت با دھن باز خیره شده 
 یعنى چى؟؟؟؟؟؟-تجزیھ تحلیل حرفاش اخمام رفت تو ھم و  قاشقمو کوبیدم تو بشقاب و با صداى بلند گفتم

 .....ببین آروشا- شھریار
من بعد شیش سال باید بفھمم ؟؟؟ واقعا شماھا چى فکر کردین؟؟؟من حاضر بودم تو ھتل بمونم ولى پامو -

 !!اینجا نذارم
 ....خب....ببین آروشا اونروز تو زنگ زدى ناگھانى گفتى میخواى بیاى ماھم- شھریار

سایل خونھ رو عوض کردیم من پیشنھاد دادم دکوراسیون اینجارو تغییر بدیم تا تو بیاى اینجا ھمھ و-آبستا
 .....البتھ بھ جز اون اتاقى کھ تو االن ازش بھ عنوان اتاق خواب استفاده میکنى

براى کاراى .....قبل از اون اتفاقى کھ بینتون افتاد تو و اوستا دو روز اینجا بودین-  اینبار ادامھ دادسمانھ
 فکر کنم تو توى ھمون اتاق میخوابیدى کھ البتھ....عروسیتون اومده بودین تو ھم ھمینجا باھاش میموندى

 دکورشو تغییر ندادیم
میگین - ھل دادم عقب کھ با صداى بدى افتاد زمین و با عصبانیت کوبیدم بھ پیشونیم و گفتمصندلیمو

دیوونھ نشو د آخھ دیوونم میکنین اى خاک تو سر من شما عقل ندارین کھ آخھ میمردین بھم میگفتین؟؟؟ 
 ھزارتا حساب سرخت سرمایھ برا فرانسھ رفتن از کجا بیارم ھان؟د آخھ من خاک بر ھان؟حاال من بدب

 رو پول فروش این خونھ باز کرده بودم 
 ....ماشینت کھ-سمانھ

ماشینم چى؟مگھ پول اون ماشین میشھ سرمایھ؟؟؟؟من االغ اگھ از اول میدونستم این خونھ برا - کشیدمداد
اید رو بندازم بھ پدرى کھ نزدیک ھفت ماھھ ندیدمش؟؟؟ شما چقدر من نیست یھ فکرى میکردم من بدبخ ب

 خودخواھین؟؟؟
 !آروشا ما کمکت میکنیم- شھریار

من گدا نیستم - بدجورى رفتھ بودن رو مخم داد کشیدم سرش کھ اینبار حس کردم حنجرم پاره شددیگھ
 !!!شھریار
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 آروم بگیر-آبستا
ى من فکر میکردیم نمیدونستم باید چیکار کنم تنھا راه چاره  ھمھ ساکت شدن ھممون داشتیم بھ بدبختاینبار

بابام بود و تمام رفتم توى حال نشستم کم کم ھمشون اومدن تو حال ھیچکس شام نخورده بود رو کردم 
 میشھ یھ بلیت براى تبریز بگیرى؟- سمت آبستا و با عجز گفتم

 واسھ چى؟-
 .....مانتظار نداشتھ باشین از این بھ بعد اینجا بمون-
 !سعیمو میکنم-

 منطقى باش- شھریار
 چشم غره بھش رفتم دیگھ حرفى زده نشد و فورى پا شدن رفتن چون میدونستن من پاچھ میگیرم شب یھ

 ....تا صبحو فقط دعا میکردم بلیت برام پیدا کنن
****** 

 ھیچووووومممم-
 واسھ من کنسرت اى کوفت بازم این عطسھ ھاى من شروع شد صبح اول صبحى این گوشى چرا-

 گذاشتھ اھھھھھھھھھ
 ھاااااااااان؟؟-  رفت سمت گوشیم و برش داشتم بدون این کھ نگاھى بھ شمارش بندازم گفتمدستم

 سالم زنداداش- بعدش یھ عطسھ کردم صداى آبستا پیچید تو گوشمو
عصابمو  مرض اى کوفت نمیدونم بعد سھ سال باز این کلمھ مزخرفو از کجاش در آورد سعى کردم ااى

 ھووومم؟-خورد نکنم با صداى خواب آلو گفتم
 ببین برا یھ ساعت و نیم بعد یھ بلیت ھست بگیرم برات؟؟؟- باز یھ عطسھ کردم کھ گفتو

 .....باشھ-  کردم و گفتمعطسھ
 وسایلتو جمع کن خودم بیام دنبالت-
 )عطسھ(ھوم؟-
 میگم وسایلتو جمع کن بیام دنبالت-
 خدافظ!!!ھا؟آھا آھا-
 کردم خواستم چشامو ببندم بخوابم تازه مغزم لود کرد کھ چى گفتھ مثل برق گرفتھ ھا از جام پریدم  قطعو

و رفتم اول یھ قرص حساسیت خوردم بعد چمدونمو برداشتم و لباسامو توش گذاشتم خواستم زیپشو ببندم 
م گفتم خدا رو چھ دیدى  خوداتازه یھ چیزى یادم افتاد خم شدم و از زیر تختم اون صندوقچھ رو برداشتم ب

 !شاید یھ روزى یھ جایى حوصلھ و وقت و اعصابشو داشتم خوندمش
 کردم تو چمدونم و زیپشو کشیدم رفتم جلو کمدم خب چى بپوشم ؟اه چھ حرفا میگما من خب فقط یھ پرتش

سمنى دست لباس بیرون دارم یھ نگاه بھشون انداختم یھ مانتو بادمجانى و شلوار جین مشکى با شال یا
 زدم صورتىخوبھ کفشم کفش اسپرت مشکیم بیرون بود فورى پوشیدمشون و تالمو جمع کردم یھ رژ 

خب تموم شد گوشیمو در آوردم بھ آبستا زنگ بزنم کھ قبل من خودش زنگ خونھ رو زد درو باز کردم 
-مدونمو گرفتو خودم ھمونطور کھ چمدونمو میکشیدم راه افتادم سمت انتھاى حیاط آبستا جلو اومد و چ

 بیدار شدى؟
 چى؟-
 !آخھ زنگ زدم حس کردم تو خواب دارى باھام حرف میزنى-
 نھ بابا بیدارم!!!!ھا-
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آبستا - ماشینش شدم و راه افتادیم سکوت حاکم بود کھ من با یھ ضربھ فنى حکومتو ازش گرفتمسوار
 ماشینو میتونى برام بفروشى؟؟؟

 بھم بدىنھ اخھ یا باید خودت باشى یا یھ وکالت -
 وکالت از کجا بیارم من االن؟؟؟-
  حلش کنمتونمیاگھ بخواى تا ھفتھ بعد م!نمیدونم -
 !!!من کھ تھران نیستم-
 اونموقع باید مھمون نوازى کنى من و سحر بیایم شھرتون وکالتنامھ رو ھم بیاریم-
 !حلھ-

قطار شدم و آقاى راننده ھم  رسیدیم راه آھن و بعد کلى سفارش و خدافظى و سالم رسوندن سوار باالخره
بعد ھزار تا ناز و اطوار اومد قطارو راه انداخت نمیدونم چقدر گذشت تا برسیم ولى وقتى رسیدم نصفھ 

 گرفتم و گفتم کھ تاکسىھاى شب بود و نمیدونستم چھ گلى بھ سرم بگیرم چمدون بھ دست از راه آھن یھ 
خاطبامو گشتم ببینم کى رو پیدا میکنم بھش زنگ فعال مسیرم معلوم نیست گوشیمو در آوردم و توى م

بزنم دستم رفت سمت اسم سمیرا میدونستم دیر وقتھ ولى خب ھتل کھ عمرا میرفتم آواره کوچھ و خیابونم 
نمیشدم و چاره اى جز زنگ زدن بھش نداشتم برقرارى تماسو زدم و بعد از ده تا بوق با صداى خواب 

 بلھ؟-آلو جواب داد 
 !سالم-
 م شما؟سال-

 آروشام- حق داشت نشناستم بیچاره
-........ 
 الو؟-
 آروشا؟-
 آره-
 اتفاقى افتاده؟!آھان-
 !نھ فقط من تبریزم-
 خب؟-
 !میگم من تبریزم سمیرا-

 چى؟؟؟؟؟؟؟؟این وقت شب؟خونھ بابایى؟- تازه فھمیده چى گفتم یھ دفعھ با جیغ گفتانگار
 !نھ االن رسیدم دیروقت بود گفتم نرم اونجا-
 االن کجایى بگو بگم مھران بیاد دنبالت-
 نھ نمیخواد آدرسو بده من تو تاکسیم-
 باشھ پس برات اس میکنم بده بھ راننده بیارتت-

 برام اس کرد و باالخره بعد نیم ساعت رسیدم خونشون داخل خونھ کھ شدم ھر پنج تاشون منتظر آدرسو
) سارین چھار سالشھ(سپھر و سارین و ساناىنشستھ بودن رو مبل؛اول سمیرا بعد مھران و بھ ترتیب 

 تو فکر این مشرفتم جلو و بعد احوال پرسى و کلى ابراز شرمندگى رفتیم کپھ مرگمونو گذاشتیم و من ھ
بھ نظرم بھتر بود این موضوع رو اول با سمیرا ! بودم کھ چجورى بھ بابا بگم میخوام برم فرانسھ

گم اینجورى نتیجھ مثبت تر میشد دیگھ خواب شیرین تر از جانم درمیون بذارم بعد بھ کمک اون بھ بابا ب
 .....اجازه فکر کردن نداد و چشام گرم شد
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**** 
 چیییییییییى؟؟؟؟-

-  جیغ سمیرا بود کھ با گفتن تصمیمم اینجورى پرده گوشمو خراش داد صورتمو جمع کردم و گفتمصداى
 چھ خبرتھ سمیرا؟؟مگھ من چى گفتم؟

  آروش؟کجا میخواى برگردى فرانسھ؟خودت میفھمى چى میگى؟تو اصال حالت خوبھ-
 !!!سمیرا جون ھرکى دوست دارى کمکم کن-
 !پووووفففففف عمرا بابا قبول کنھ-
 !چند روز برو بپزش بعد من برم!من کھ میدونم تو میتونى بپزیش-
 خواھر من تو چن وقت پیش منو دیده بودى؟-
 ....ش عیدسال پی-  شرمندگى سرمو انداختم پایینبا
 خب؟چن وقت پیش بابارو؟-
 !نزدیک ھفت ماه پیش-
خودى از بابا دارى-  !پس انتظار ب

 میگفت حرف حق جوابى نداره سرم ھمونطور پایین بود و تالم ریختھ بود رو صورتم دست باند راست
دستت -شدمپیچیمو آوردم باال و تالمو زدم پشت گوشم خواستم از جام بلند شم کھ با صداى سمیرا متوقف 

 چى شده؟
 چیزى نیست-
 وا؟خب چیزى نیست باند پیچى کردى دور ھم بخندیم؟-
 !!!عصبانى بودم زدم آیینھ اتاقمو شکستم- خونسردى گفتمبا
 !!!مثل قبل وقتى عصبى ھستى کنترلى رو کارات ندارى!!عوض نشدى-

نگران - صداش متوقف شدم افتادم سمت اتاق سپھر کھ وسایلم بھ اصرارش اونجا بود ولى دوباره باراه
 !!بسپر بھ خودم بابا رو برات میپزم.....نباش

 !ممنون- لبخند برگشتم سمتش کھ تو آشپزخونھ بودبا
 !خواھش میشود-

 اتاق و باز کردم رفتم جلوى آینھ موھامو باز کردم و شروع بھ شونھ زدنشون کردم باید قبل فرانسھ در
بود اى خدا قربونت بشم یھ جورى این موضوع رو حل کن رفتن حتما کوتاھش میکردم بدجور رو مخم 

موھامو !حاال چیکار کنم بیکار کھ نمیتونم بشینم حوصلم سر میره.....ھمھ دغدغھ فکریم شده این مسئلھ
باال سرم جمع کردم و رفتم سراغ چمدونم بازش کردم و دفتر خاطره رو کشیدم بیرون گویا جلد اول بود 

 :بھ خوندنشبازش کردم و شروع کردم 
 ..... بابا و آرشام باھم بحث کردن و باز دعواشون شد و نصف شبى آرشام از خونھ زد بیرونامروز
 : صفحھ رو ورق زدمچندتا

 آرشام اومد خونھ سمانھ ھم اینجا بود با داد و بیداد وسایلشو برداشت و رفت کلى گریھ کردم قسم امروز
 .....خوردم تا اون نیاد عروس نشم

 :د صفحھ ورق زدم چنبازم
 اینکھ بابا ھمھ وسایل آرشامو سوزوند ولى من ھنوز یھ عکس از دوتامون دارم و قایمش کردم کھ بابا با

 .....ازم نگیرتش با ھمھ قھرم فقط با اون عکس حرف میزنم درسام افت کرده
 : صفحھ بعدچند
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 ..... کلى باھام حرف زد ولى من سکوت کردم آخھ با ھمھ قھرمسمانھ
 : ده بیست صفحھ ورق زدمباراین

 ...... نتایج کنکور اومد و من تو دانشگاه مورد نظرم قبول شدمباالخره
 : صفحھ بعدچند
 ..... و ریما دوستاى نیمان باھاشون آشنا شدمامیر

 : و انداختم کنار اون یکى رو کھ بھ نظر جلد دوم میومد باز کردم و چند صفحھ ورق زدمبستمش
 ..... کھ تو مھمونى لویى کمکم کرد اسمش چى بود؟ ھمون پسرى ھستپسره
 : صفحھ بعدچند

 ...... خوب میزنھگیتار
: 

 .... ممنونم کمکم کرد دوباره حرف بزنمازش
: 

 ..... باھم کل کل میکنیمفقط
: 

 .... ماشینمو ببرمنذاشت
: 

 ..... مشکیش برق قشنگى دارهچشماى
: 

 ..... چم شده حس مبھمى تو قلبمھنمیدونم
: 

 .... خیلى قشنگنماشچش
..... خاک تو سرم !!!با این چرت و پرتا....مرض- خورد شد دفترو بستم و پرتش کردم تو چمدوناعصابم

 !!!!خاطراتم بى واسطھ تو لوزالمعدم
***** 

 سمیرا خانوم بعد یھ ھفتھ تونستھ پدر سرسخت رو بپزه و االن من واسادم جلو در خونھ پدرم دستم گویا
زنگ و فشارش دادم در با صداى تیک باز شد و رفتم داخل بعد طى کردن مسیرى نسبتا آروم رفت سمت 

کوتاه در چوبى رو باز کردم و بعد در آوردن کفشاى عروسکیم چمدونمو کشیدم و رفتم داخل بابا با دیدنم 
ونیمو از جاش بلند شد و اومد طرفم دستاشو باز کرد درستھ تمایلى نداشتم ولى رفتم توى آغوشش و پیش

 ....خوش اومدى دخترم-بوسید مامان گفت
 سمت مامان اونم بغلم کرد و گونمو بوسید چمدونمو توى یھ اتاقى کھ پر خرس ھاى رنگى و رفتم

کوچیک و بزرگھ گذاشتم ھمیشھ وقتى میومدم اینجا محل اقامتم بود بعد پوشیدن لباس راحتى رفتم توى 
 این کھ لقتى میومدم حرف ازدواجمو پیش میکشیدن ولى مثجمعشون و نشستم روى مبل راحتى قبال ھا و

 دستت چى شده دختر؟- بھ کل بیخیال شده بودن بابا با دیدن دست باند پیچیم اخماشو کشید توى ھم و گفت
عصبانى بودم آیینھ اتاقمو -  رو کھ بھ سمیرا داده بودم بھ بابا ھم دادم و در کمال خونسردى گفتمجوابى

 شکستم 
 !اینجور مواقع یکم خودتو کنترل کن-ونھ تأسف تکون داد بھ نشسرشو

 چشم-
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سمیرا میگفت توى کشوراى خارجى بیشتر بھ آدمایى مثل و تو و کارشون ارزش میدن میگف آینده -
 بھترى میتونى داشتھ باشى

 !بلھ-
 خب؟میخواى برى فرانسھ؟-
 بلھ-
 !خب برو-
 !من سرمایھ اى ندارم!!!بابا-
 !نده و زندگیت اونجا بھتره ھر چیزى بخواى برات فراھم میکنماگھ واقعا مطمئنى آی-

 ....یعنى چى؟؟؟حاال خوبھ ایرانھ من بھ زور سالى دوبار میبینمش بره غربت کھ- نالیدمامان
 !بھ فکر آینده دخترت باش!!!خانوم-بابا

 ممنونم بابا-
  رفتم توى اتاقم و جواب دادمتلفنم زنگ و خورد و با یھ عذرخواھى! سمیرا کارت درستھ خوشم اومدایول

 بلھ-
 سالم آروش خوبى؟-
 من خوبم تو و سحر و کوچولوتون خوبین؟-
ممنون آروشا من االن تبریزم وکالت نامھ رو برات آوردم بریم توى یھ محضر امضاش کن برم ماشینتو -

 بفروشم کجایى االن؟
بیام اونجا نزدیکیاش یھ محضر دیدم وقتى منم (...) ببین آبستا من خونھ بابامم تو نیا اینجا برو میدون-

 !میومدم
 باشھ منتظرتم-
 ھزارتا بھونھ از خونھ زدم بیرون و رفتم تو محل قرار آبستا کنار یھ تاکسى دست تکون داد و حرکت با

کردم سمتش با کمک راننده محضرو پیدا کردیم و بعد یھ ساعت کارمون تموم شد ھمونطور کھ از پلھ 
 آبستا؟-م پایین گفتمھاى محضر میومدی

 ھوم؟-
 جایى برا موندن دارى؟-
 !نمیخوام بمونم کھ-
 پس چى؟-
 سحر کھ با اون وضعیتش نمیتونھ تنھا بمونھ منم برا دو ساعت بعد بلیت قطار گرفتم برگردم-

 .....خودت کھ میدونى بابام خبر نداره من-  سرمو انداختم پایینشرمنده
 تو و خونواده اوستا نیست تو ھم نگران دو ساعت نباش یکى از آره میدونم بابات راضى بھ ارتباط-

 رفیقام اینجاست میرم پیشش االنم پول تاکسى رو حساب میکنم با ھمین برگرد خونتون
 .....آخھ-
 ھیسسسس سوار شو-

 تاکسى شدم پولشو حساب کرد من برگشتم خونھ کم کم داشت کارام میوفتاد رو قلتک و منم سوار
 ...... ماجرا ھا سر بھ بالش میذاشتمخوشحال از این

****** 
 .... ماه بعددو
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 تابستون بود و یکى از روز ھاى کسل کننده دیگھ نشستھ بودم تو بالکن و داشتم کتاب میخوندم توى اوایل
این دو ماه مدام پیگیر کاراى اقامت فرانسھ از طریق آبستا بودم و آخرین بارى کھ باھم حرف زدیم در 

 چاپ بشھ با صداى زنگ فتنمفت کارام داره راه میوفتھ و من مدام دعا میکردم رمانم قبل رواقع دیشب گ
 گوشیم کتابو بستم گذاشتم کنار و جواب شھریارو دادم

 بلھ؟-
 !!!درود بر نویسنده- جیغ و داد میومد داشتم نگران میشدم کھ سمانھ با خنده گفتصداى

 !علیک خره-
 ! نویسنده اى مثال باید یکم رو ادبیاتت کار کنىخجالت بکش- سحر جواب داداینبار

 شما چرا گیر دادین بھ نویسندگى من؟-
 مگھ رمان ننوشتى؟- شھریار

 ؟!حاال کو تا چاپ بشھ-
 !!!!!چاپ شده-آبستا

 !خالھ نویسنده شدى-  ھر چھار تاشون زدن زیر خنده کھ آراز گفتو
 چرا دارین چرت و پرت میگین شماھا؟-

 ......چرت نمیگیم-سمانھ
 ....دیروز اولین چاپ رمانت وارد بازار شده و-سحر
 !و ما یھ پیشنھاد داریم-آبستا

 چھ پیشنھادى؟-
 این کھ تا وقتى ایرانى چنتا شھر انتخاب کنى برى توى یھ کتاب فروشى معتبر کھ کتابتو - شھریار

 ....میفروشھ و بھ عنوان یادبود یھ امضا رو برگ اول کتابت بزنى
 ى بھ نفع کتاب فروشھ ھم ھست و ھم تو قبل رفتنت یھ گردشى تو ایران میزنى نظرت چیھ؟اینجور-آبستا

 خب مگھ کاراى رفتنم حل شد؟-
 تا پس فردا خبرشو بھت میدم نظرت در مورد پیشنھادمون؟-آبستا

 !عالیھ اگھ وقت کافى داشتھ باشم-
 !!!معلومھ کھ دارى-آبستا
 !!!!نویسنده باید روز تولد من باشى ھا-آراز

 ھفت شھریور؟؟؟؟؟؟؟؟-
 آره-
 !ایشاال کھ ھستم-

خب حاال از کى این - باھم گفتن ایشاال و زدن زیر خنده منم لبخندى بھ این ھماھنگیشون زدم ھمشون
 سفراى ایران گردى من شروع میشھ؟

م اولیشو تصمیم گرفتیم شھریار بیاد اونجا شھر خودتون با یکى از کتاب فروشیا حرف بزنھ ما-سمانھ
میایم ھم من یھ سرى بھ مامان اینا بزنم ھم کمک تو باشیم دو سھ روز اونجایى بعدش شھرارو خودت 

 .....انتخاب میکنى
 ....حاال تو بعضیاش ما ھمراھت میایم تو بعضیاش سمانھ اینا-سحر

 دردسر میشھ کھ براتون-
 نھ بابا-آبستا
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 ھم فالھ ھم تماشا- شھریار
 سمان کى میاین؟.....پس حلھ-

 میخوایم با ماشین خودمون بیایم احتماال فردا راه بیوفتیم عصر اونجاییم-سمانھ
 اوکى دلم برا ھمتون تنگ شده بھ خصوص آراز-

 !منم دلم برات تنگ شده نویسنده-آراز
 با ھمتونم کارى ندارین؟-

 پس فعال خدافظ- ھمشون ھماھنگ گفتن نھ و خندیدنباز
ع کردم خب کارام حل شده میمونھ این ایران گردى کھ بچھ ھا  قبل این کھ یکصدا خداحافظى کنن قطو

 .....تدارک دیدن
****** 

 ببین این لیست شھراى ایرانھ ھر کودومو عشقت میکشھ تیک بزن یک بھ یک میگردونیمت-سمانھ
 چنتا حق انتخاب دارم؟- نگاه بھ کاغذ رو میز انداختم نمیدونستم کودومارو بزنمیھ
 تا انتخاب کن ھر کودوم وقت نشد از رده خارجش میکنیمتو فعال ده پونوزده -
 باشھ-

 از شھراى شمال و دوتا از شھراى جنوب کشورو تیک زدم نگامو بین شھرا چرخوندم بدم نمیومد یھ دوتا
سر مشھد ھم برم اونو ھم عالمت زدم باز نگامو چرخوندم خب؟ھمدانم بد نیست یھ سر غار علیصدر 

 بھ خود دستم خودنمیدونم چرا روى این اسم متوقف شدم ....اصفھان.....اصفھان.....شیرازم بزنم....میرم
! نھ- بھ سمتش کشیده شد یھ حسى بھم میگفت تیک بزنم و من ھم اطاعت کردم از این حسم کھ سمانھ گفت

تو کھ حالت از اصفھان بھ ھم میخورد چى شد حاال یھ ! از وقتى کھ مخت تکون خورده سلیقتم عوض شده
  متحول شدى؟دفعھ

 مخم تکون خورده.....خودت گفتى-
 حرفى نزد و چنتا شھر دیگھ ھم انتخاب کردم و کاغذو دادم دستش ولو شدم روى تختم دیروز عصر دیگھ

سمانھ اینا رسیده بودن و خونھ مامانش بود امروز بعد نھار اومد خونمون براى برنامھ ریزى و اینجور 
 این یکى رو نگنده و بنفش از بین ھمھ عروسکا و خرساى رنگارچیزا نگام کشیده شد سمت یھ خرس گ

بیشتر از ھمشون دوست داشتم از تختم بلند شدم و رفتم سمتش گرفتم دستم و برگشتم سمت سمانھ کھ 
 قشنگھ نھ؟- رنگش پرید گفتم

 ھان؟؟؟نھ بابا این کجاش قشنگھ؟ اون یکى قشنگتره-
- نم قشنگ بود ولى این یکى بیشتر بھ دلم مینشست  یھ خرس سفید با پیرھن گلگلى نشون داد اوو

نمیگم اون زشتھ ولى بین این ھمھ خرس جورواجور و رنگارنگ یھ کشش خاصى بھ سمت !!! بدسلیقھ
 این یکى دارم یادم باشھ وقتى رفتم فرانسھ اینم ببرم

کار؟ مثل بق.....خب-  اومد طرفم و از دستم قاپیدفورى یھ عروسکا و خب مگھ بچھ اى؟اینو میخواى چ
 خرسات بنداز یھ گوشھ خاک بخوره

 تو چھ پدرکشتگى با این خرس بدبخ دارى؟بدش بھ من- کشیدم تو ھماخمامو
 سمانھ؟-  انداخت پایینو خرسو گرفت طرفم گذاشتم جاى قبلیش و باز ولو شدم رو تخت یھ دفعھ گفتمسرشو

 ھوم؟-
ا ائل گلى من یادم نمیاد کى رفتم شھربازى میگما بیاین جمع بشیم بریم این پارک ھست اسمش چیھ؟آھ-

 !زنگ بزن بھ چند نفر از دوستات بریم این روزاى آخر عشق و حال
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 !چرا ائل گلى؟یھ گودباى پارتى میگیریم!....نھ نھ- دستپاچگى گفتبا
 کى؟-
 !لب تر کنى ھمین امشب-
 !لب تر کردم-
 م خونھ ماباشھ االن پا میشم زنگ میزنم بھ چنتا از بربچز بیان بری-
 چرا خونھ شما؟-
 اینجا بابات یھ نمور گیر میده بریم خونھ ما بھتره-
 حلھ-
 امر و فرمایش؟-

 !عاشقتم رفیق- دفع پریدم بغلشیھ
 چاکرم-

 آروش؟- پا شد گوشیشو برداشت و شماره گرفت فالنى بھمانى بیاین و ال و بل یھ دفعھ گفتفورى
 ھان؟-
 على؟-
 على کیھ؟-
  اگھ عوض نکرده باشھ؟زنگ بزنم بھش؟میگم شمارشو دارم-
 االغ من حافظمو از دست دادم على خر کیھ؟-
بابا وقتى پونوزده سالت بود تو آپارتمانتون یھ ھمسایھ داشتین یارو از تھران براى مأموریت یھ !اکى-

زا سالى اومده بودن تبریز یھ پسر داشت یھ  سھ چھار سالى ازمون بزرگ تر بود چند بار باھاش برا ر
 نگذریم على خوشگل و ق و افاده اى بود مام با على حالشو گرفتیم از حسیتلھ گذاشتیم رزا یھ دختر ف

خوشتیپم بود و خر مغز تورو دوست داشت یھ روز شمارشو داد بھم گفت بدم بھ تو ولى وقتى بھ تو گفتم 
ى کردین و اونام مأموریت تو قاط زدى و دیگھ باھم حرف نزدین از قضا یھ ماه بعد اون قضایا اسباب کش

  مونده تو سیمکارتمعباباش تموم شد و برگشتن تھران و این شماره از اونموق
 !با این تعریفایى کھ ازش کردى مشتاقم ببینمش-
 خیل خب پس بزار یھ زنگ بھش بزنم -

 بلھ؟- نشست کنارم شماره رو گرفت و گذاشت رو پخش بعد پنج تا بوق یھ دختر جواب داداومد
 اینم از شانس گند ما خطشو عوض کرده البد- آروم زمزمھ کردنھسما

 الو؟-  گفتدختره
 ....الو؟سالم خانوم ببخشید با جناب مرتضوى کار داشتم على مرتضوى؟فکر کنم اشتباه شده-سمانھ

 ببخشید شما؟....نخیر من ھمسرشونم-
 کیھ ترمھ؟- اونطرف خط صداى یھ مر اومداز
 ا تو کار دارهعلى جان یھ خانومھ میگھ ب-

 جورى جملشو عصبانى گفت کھ من خودمو خیس کردم سمانھ قبل از این کھ زندگى این بدبخت از ھم یھ
 الو ترمھ خانوم؟-بپاشھ گفت

 بلھ؟-
سو تفاھم پیش نیاد ما ده دوازده سال پیش با جناب مرتضوى ھمسایھ بودیم زنگ زدم !ببخشید ترمھ جان-

 .....ن دوستانھشما و ایشونو دعوت کنم بھ یھ جش
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 نھ عزیزم سو تفاھم چیھ؟فقط ببخشید گلم اسمتون چى بود؟- دختره آروم تر شد و گفتلحن
 .....سمانھ ھستم-
 خوشبختم االن میدم بھ على-
 مگھ نگفتى ھمسایھ ما بود پ چرا میگى ھمسایھ خودت؟- صداى آروم گفتمبا
 .....رھم کردم دیگھنمیتونستم بھ زنش بگم کھ خاطرخواه دوستم بود یھ چیزى س-

 الو؟- پسره یا مرده نزاشت بحثمون ادامھ پیدا کنھصداى
 !!الو سالم على-سمانھ
 ببخشید بھ جا نمیارم؟- با ذوق جملشو گفت کھ من خودم تعجب کردم على گفتچنان
ون رزا رو یادتھ؟ترقھ گذاشتیم زیر پاش؟ ھمسایت....رفیق آروشا.....بى معرفت نشناختى؟بابا سمانم-سمانھ
 .....آروشا

البد پیر شدین آره؟؟؟ ببینم .....آروشا؟.....واى سمانھ خودتى؟- یھ دفعھ زد زیر خنده و با خنده گفتعلى
 نترشیدین؟؟؟؟اصال رفیقت آروشا زندس ھنوز

 !د آخھ اگھ من مرده بودم کھ تو باید استخونات تو قبر میپوسید- خندید اینبار من وارد میدون شدمدوباره
 .....دختره احمق بى عقل بى معرفت....خودتى آروشا؟؟؟-! تر شد و یھ دفعھ قطع شد یواشخندش
داداش اینارو بیخى زنگ زدم بگم این آروش احمق بى عقل بى معرفت میخواد بره فرانسھ واسھ -سمانھ
 من برنامھ گودباى پارتى ریختم براش امشب زنتم بردار از اون تھران کوفتى بزن بیرون بیا.....ھمیشھ

 ....اینجا
ببخشید سمانھ جان ولى من نمیتونم بیام خیلى وقتھ با خونواده اصفھان - دفعھ لحنش خشک و جدى شدیھ

زندگى میکنم از یھ طرفم یکى از رفیقام حالش ھمچین میزون نیست از طرفى ھم اوضاع شرکتم بھ ھم 
 .....ریختھ ترمھ ھم قراره ماه دیگھ فارغ بشھ

در بدبختى؟بیخى داداش خوشحال شدیم صداتو شنفتیم صورت زنتم دوتا ماچ اوووووففففف تو چق-سمانھ
 از طرف من و آروش بکن سالمم برسون کارى بارى؟

 ھیچکودوم خواھر خدافظ-
 خدافظ-

 !وا؟این چرا ھمچین کرد؟خود درگیر- این کھ تلفنو قطع کرد متعجب گفتمبعد
حرف میزد شاید صداتو شنید برگشت بھ دقت میکردى قبل شنیدن صداى تو خیلیم خوب و مثل آدم -

 ! گذشتھ
 چى بگم؟بیخیال پاشو یھ لباس برام انتخاب کن-

 شد رفت سمت کمدم یھ پیرھن تقریبا مردونھ مشکى در آورد آستیناش تا آرنج تا میشد و دوتا دکمھ بلند
ى پرت کرد یقش باز بود یھ کراوات صورتى ماتیکى ھم داشت کھ شل بستھ شده بود بعدشم یھ جین مشک

  میپوشن؟توا؟مگھ تو خونم کفش اسپر- طرفم بھ اضافھ کفش اسپرت مشکى کھ کفش ژلھ اى بود گفتم
 آره خب؟چھ ایرادى داره؟-

 حرف گذاشتمشون توى کیفم و بعداز پوشیدن مانتو و شال مختصر رفتم توى حال کھ مامان مشغول بدون
 مامان؟-مطالعھ بود

 بلھ؟-
 ..... اینا شب با چنتا از بچھ ھا جشن داریم صبح میاممن دارم میرم خونھ سمانھ-
 ....نگو جشن بگو پارتى-
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 مامى جان ارواح عمت گیر نده یھ دور ھمى سادس اونم بھ مناسبت رفتن من-
 باشھ برو-
 یبا-
 خدافظ-

 قربونت خالھ خدافظ-سمانھ
 بھ سالمت-

صدقھ ....سوارش شدیم و رفتیم خونشون ماشین بابا رو کھ امروز نبرده بود رو کش رفتم با سمانھ سوئیچ
سرى خدمتکارى کھ ھفتھ اى یبار برا نظافت خونشون میومد ھمھ جا برق میزد سمانھ زنگ زد بھ 

 متکارشھریار و یھ سرى میوه و اینجور خرت و پرت سفارش کرد بخره بعدشم شماره زیور ھمون خد
مردى نکرد و گفت تا نیم ساعت دیگھ میاد ھفتگیشونو گرفت و گفت کھ برا امشب در خدمت باشھ اونم نا

خالصھ ھمھ چى حل شد و ما رفتیم آماده بشیم لباسایى کھ سمانھ داده بود پوشیدم سمانھ کلى با موھام ور 
 ھمون با اصرار ھاى راىرفت آخرشم صاف صافش کرد ولى من نمیخواستم موھامو باز دورم بریزم ب

 م جمع کرد مکرر من و غر غراى خودش موھامو باال سر
 سمانھ میذارى برم جلو آینھ؟؟-
 عالى شد حاال برو بى ریخت....آ.....آآآآ....واسا رژتم بزنم بعد-

 دست از سرم برداشت و بلند شدم رفتم جلو آینھ واقعا استعداد خوبى توى آرایش کردن و اینجور باالخره
ى زیادى تمرکز نمیکرد متوجھ کارا داشت یھ جور مالیم ولى خوشگل آرایشم کرده بود شاید اگھ کس

 کرد زیور در رستآرایشم نمیشد خودشم کھ قبل من آماده بود ولى یھ نمھ تعمیر میخواست کھ اونارم د
 خانوم مھموناتون اومدن-اتاقو زد و گفت

 ....زود باش آروش..... اومدم زیور خانوم -سمانھ
 واسا بند کفشامو ببندم-
 باشھ بجنب-

و با سمانھ رفتیم پایین از دور ندا و سامان و پسرشون شروین رو دیدم کھ  بند کفشامو بستم فورى
کنارشون چنتا دختر پسر دیگھ ھم بودن سمانھ دستمو کشید و رفتیم طرفشون بعد احوال پرسى سمان 

 ....این پسره-شروع کرد بھ معرفى
 سمان آدم باش این بھ درخت میگن در ضمن مگھ آروشا ما رو نمیشناسھ؟-پسر

 ....دى دو مین خفھبر-
 ببخشید بھ جا نمیارم آخھ من تو صانحھ حافظمو از دست دادم- با چشم و ابرو اشاره کرد من فورى گفتمو

 ...واقعا معذرت میخوام بردیا ھستم پسر دایى سمان و داداش ندا- شرمنده سرشو انداخت پایینپسره
 خوشبختم-

 ....روناک نامزد بردى-  و گفت کھ کنارش ایستاده بود دستشو سمتم دراز کرددخترى
 روناکم ھزار بار گفتم بردى نھ و بردیا خوبھ من تورو رونى صدا کنم؟-بردیا

مھرى ھستم - گفتن خوشبختم اکتفا کردم نفر بعدى یھ دختر نسبتا تو پر بود یھ لبخند دوستانھ زد و گفتبھ
 دخترخالھ رفیقت

معرفى کرد ھمشون خیلى صمیمى و شوخ بودن  مث خودش لبخند زدم سمانھ تک تک افراد جمع رو منم
 ولى من دوست داشتم بیشتر تو جمع آبستا و سحر و در واقع دوستاى قدیمیم باشم

 آروش؟شنیدى چى گفتم؟-سحر
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 نھ ببخشید حواسم نبود-
 پسره دوقلو....جنسیت بچھ معلوم شد-

 .....مبارکھ عزیزم- کردمبغلش
****** 

 ش راست میگى؟؟؟وواااااااى آرو- با جیغ گفتشیرین
مگھ من با تو شوخى دارم؟راستى نھ بھ اون اوال استاد استاد کردنات نھ بھ االن این اسممو مخفف -

 کردنات
 ؟!حاال یھ ترم شدى استادمون قرار نبود کھ تا آخر عمر استاد صدات کنم-

 یز میخوام ببینمتببین شیرین یھ برنامھ بر-  تحویل بار دادم آبستا ھم پشت سرم چمدونشو گذاشتچمدونمو
 خب بیا خونم-
 نھ بیشتر مشتاقم شرکتت و رئیس ھاشو ببینم-
 باشھ پس فردا صبح تو شرکت آدرسو برات اس میکنم باى-
 باى-

دو ماه دیگھ قراره سحر فارغ بشھ تو پا شدى اومدى اینجا با من ....کاش نمیومدى- کردم سمت آبستارومو
 بیاى اصفھان؟

یذاره آب تو دلش تکون بخوره نگران نباش باید براى پس فردا صبح بلیت سحر پیش مامانھ اونم نم-
 .....بگیرم عصرش پرواز دارى 

 خودمم باورم نمیشھ چقدر زود گذشت یعنى من پس فردا شب دیگھ اینجا نیستم؟یعنى پس فردا شب آبستا
 تو فرانسم؟

بستھ شدیم دلمون برات تنگ کاش میموندى آروش ھممون بھت وا- جاش واساد و سرشو انداخت پایینسر
 میشھ

 حاالم زود باش بریم....دل منم تنگ میشھ....منم ھمینطور آبستا-
 بھ روم زد و رفتیم توى ھواپیما بعد نیم ساعت تأخیر کھ البتھ تو ایران خیلى کمھ ھواپیما بلند شد لبخندى

 ...و چون صبح زود بیدار شده بودم خوابم برد
***** 
رو زدم و مشغول ٨ انداختم خودش بود رفتم داخل و طبق گفتھ شیرین طبقھ بھ سر در شرکتنگاھى

 طبقھ ھشتم -تماشاى بیرون از قسمت شیشھ اى آسانسور شدم صداى خانومى کھ گفت
 شد از شیشھ فاصلھ بگیرم و برم بیرون جلوى در ایستادم و زنگو فشار دادم چند دقیقھ نگذشتھ بود باعث

نمایان شد چقدر دلم براش تنگ شده بود اول شوک زده بھم نگاه کرد و بعد کھ در باز شد و شیرین پشتش 
 تنگ شده بود میدونى راتواااااى عشقم خوبى؟؟؟ آروش نمیدونى چقدر دلم ب- با یھ جیغ خفیف پرید بغلم
 چند سالھ استادمو ندیدم؟؟؟

 خفم کردى شیرین میزارى بیام تو؟-
 بود توش سھ تا در بود و یھ طرف ھم میز منشى یعنى جاى  داخل و بھ دنبالش منم رفتم جلى بزرگىرفت

خب خب کجان این -شیرین رفت نشست پشت میزش و منم روى صندلى ھایى کھ جلوى میزش بود نشستم
 رئیس ھات؟

 از شانست ھر دوشون رفتن بیرون ھم مرتضوى ھم حسینى -
 ؟ !خب چھ شانسى دارم من-
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 چى میخورى حاال؟-
 .عارف نیستمنسکافھ میدونى اھل ت-
 االن میگم حاج نعمت برات بیاره خب چھ خبر اصفھان چیکار میکنى؟-

 برداشت و بھ آبدارچى گفت برامون نسکافھ بیاره از توى کیفم کتابو کھ کادوپیچ کرده بودم در آوردم تلفنو
 راستیتش واس خاطر این اومدم-

مرداب سیاه در -خوندن روى جلدش طرفش آروم ازم گفت و بازش کرد زمزمھ وار شروع کرد بھ گرفتم
 ....نویسنده....نویسنده....چشمانش

نویسنده آروشا راد؟؟؟؟با لبخند چشمامو باز و بستھ کردم - چشماى قلمبیده زل زد بھم و با داد گفتبا
وااااى ممنونم آروشا این بھترین ....تقدیم بھ شاگرد و دوست عزیزم شیرین جان-صفحھ اولشو باز کرد

 .....ت کھ تا بھ حال تو عمرم گرفتمھدیھ اى ھس
 !!! شرکتھنجایچخبره خانوم پرور؟ا- یھ پسر نزاشت حرفشو ادامھ بدهصداى
 رنگش پرید و از جاش بلند شد منم با آرامش از جام بلند شدم و برگشتم سمت صاحب صدا چھره شیرین

 تأسفمواقعا م....جناب مرتضوى...ج-لش بھ نظرم آشنا بود شیرین با تتھ پتھ گفت
 آروشا؟- پسره مات شده بود رو من اخمامو کشیدم رو ھم کھ پسره یھ دفعھ گفتولى

... واااااى آروشا چقدر عوض شدى؟؟؟منو یادت نیست؟ علیم- رنگ تعجب بھ خودش گرفت گفتنگاھم
 !!!حال گیرى رزا..... ھمسایتون

 !!!آھان نکنھ شما ھمونى ھستى کھ سمانھ میگفت-
 آره-

جناب مرتضوى - انداختم نیم ساعت دیگھ باید توى کتابفروشى بودم برا ھمین گفتم بھ ساعتمنگاھى
 ....خوشحال شدم از دیدنتون واقعیتش من یکم عجلھ دارم

 کردم توى کیفم و یھ کتاب دیگھ برداشتم خوب شد دوتا کتاب داشتم خودکار از روى میز برداشتم و دست
ستى قدیمى خدمت ترمھ و على با آرزوى خوشبختى تقدیمى از طرف دو-صفحھ اول کتابو باز کردم

 امضا و اسمم
 رمان خودمھ یھ ھدیھ ناقابل براى شما و ترمھ امیدوارم خوشتون بیاد- سمت علىگرفتم
 ترمھ عاشق رمانھ مطمئنا خوشحال میشھ ممنون- قدرشناسانھ بھم انداخت و گفتنگاه

 ....خواھش میکنم-
  راه کتابفروشى رو در پیش گرفتم خدافظى از ھر دوشون زدم بیرون وبا
 #اوستا#

 دستمو بردم سمت داشبورد بازش بردی شدم و سرفھ ھام شروع شد کم کم داشت امونمو منمی ماشسوار
 داشبورد ی دوباره گذاشتمش توسی برداشتم گذاشتم داخل دھنم و بعد دو تا پمویکردم و از توش اسپر

 روشن کردم و راه شرکتو نوی ماشقیم بعد چندتا نفس عم دادم و چشامو بستھی تکی صندلیسرمو بھ پشت
ً و مسلما بھ نفع من وفتھی می اتفاقھی امروز کردمی داشتم حس میبی گرفتم از صبح دلشوره عجشیدر پ

 گاری وضع تنفسم سنی با ادونستمی مکردی آرومم نمگاری از سری بھ غیچی ھیتی موقعنی و تو ھمچستین
 گارموی سی قوطی پشت صندلبی کنار و از تو جدمی کشنوی خوب نبود ماش حالم اصالی ولتھی خردنیکش

 گذاشتم گارموی دادم بھ کاپوت و سھی شدم تکادهی چھارماه بود دست نزده بودمو در آوردم و پکیکھ نزد
 زدم تا آرومم کنھ قی نبود پوک دومو ھم زدم پوک سومو عمقیادعمیگوشھ لبم روشنش کردم پوک اول ز

 باال نمی بود و باعث شد کنار ماشدی شدیلی سرفھ ھام خی پام لھ کردم ولری زگاروی افتادم س بھ سرفھیول
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 مھی وخی ھام تا چھ حدھی وضع ردمیتازه فھم..... بردمی رنگ خون بھ عمق فاجعھ پدنی و تازه با دارمیب
 قیچندتا نفس عم برداشتم بعد موی باز کردم و از تو داشبرد اسپرنوی در ماشکردمیھمونطور کھ سرفھ م

 ....نمتونستم خودمو جمع و جور ک
 کھ زدمی کف آسانسور ضربھ می طبقھ ھشتم رو فشار دادم و در آسانسور بستھ شد با پام رودکمھ

 ینیسالم جناب حس-  پرور درو باز کردقھی شدم زنگ دفترو فشار دادم بعد چند دقادهیآسانسور واساد و پ
 گفتن اقشونن اتی ھم توی جناب مرتضوزتوننی آماده رو منیھ بود کھ گفتیی پرونده ھان؟ھمھیخوب ھست

  اتاقتون انی برمی ازتون اجازه بگنی آوردفیھر موقع تشر
 برگشتم ی حرکت ناگھانی توزدی سمت اتاقم افتاده بود دنبالم و تند تند حرف مرفتمی کھ داشتم مھمونطور

 بھ جناب ری پرور نفس بگیمخمو خورد-دمیغر قفل شدم ی دندونای از الستادی کرد و اھیطرفش اونم ھ
 !!! ندارم؛زوی چچی و ھچکسی ھم بگو فعال حوصلھ ھیمرتضو

 کرد منم برگشتم و رفتم تو اتاقم آه نیی دھنشو با صدا قورت داد و چند بار پشت سر ھم سرشو باال پاآب
 ی آرنجمو رومی و نشستم رو صندلزی پرت کردم رو مفموی کی روز تکرارکی بازم دمی کشیپر سوز

 کھ چندتا تقھ بھ ود اتاقم نگذشتھ بنی از سکوت سنگقھی سرم گرفتم ھنوز چند دقنی گذاشتم و دستامو بزیم
 می حاال ما شدگھیدستت درد نکنھ د.....سالم بر اوستا خان باستان-  اومد داخلیدر خورد و پشت بندش عل

 نمی بب منوگای ن؟ی رو نداریشکی حوصلھ ھی کھ بھ پرور گفتیشکیھ
 ده؟ی چرا رنگت پرنمیواسا بب- بھش انداختم ی نگاھی بلند کردم و سرسرسرمو

 رو داد دستم ی اسپری کھ دووباره بھ سرفھ افتادم فورستی نیزی خواستم بگم چکی گفت و اومد نزدنویا
 و بعد زدنش سرفم قطع شد

 اوستا؟-
 ھم؟-
  نھ؟یدیکش-

.......- 
 با یدار!  تنھات گذاشت مگھ دکتر نگفت دود و دم برات سمھشھینم قای دقھی خاک تو سرت اوستا یعنی-

 ؟یکنی مکاریخودت چ
 ....خون باال آوردم-

اوستا - لرزون گفتی چشاشو بست با صداومدی ازش نیی صدای بھم نگاه کرد دھنش تکون خورد ولمات
 .... نزن گاری لب بھ سگھی دی کھ دوس داری بھ جون ھرکدمیقسمت م.....دمیقسمت م

 ؟ی باھام داشتیکار.... نرم سمتشگھی ددمیمنم قول م.... بسھ خودتو بھ خاطر من عذاب ندهیعل-
 ھی.... در چشمانشاهیمرداب س- رو باال آوردی بھم زد و کتابی و چشاشو باز کرد لبخنددی کشیقی عمنفس

 یاستجالبھ نھ؟؟؟ر.... معشوقشاهی سی چشمافی دختر در توصھی از زبون یرمان چنصد صفحھ ا
 آسون من البتھ کار ی برا خودت بخری کتابفروشھی از کنمی مھیتوص!  ھاااااھھی تو ھم چشات سطونیش

 داد در ضمن صفحھ اولشو امضا کرد لمی تحونجای و آورد امھی دوران بچگی از آشناھاسندشیبود چون نو
 .....نگا

تقدیمى از طرف دوستى -زمھ وار اول کتابو باز کرد و گذاشت جلوم منم شروع کردم بھ خوندن زمصفحھ
 قدیمى خدمت ترمھ و على با آرزوى خوشبختى 

 قشنگ و پر یلی من خی کھ برای اسمھی.... اسمھی امضا و ھی برام آشنا بود آخرش یلی خطش خدست
 راد.....آروشا- اسمش متوقف شدم کھ با خط خوش نوشتھ بودیخاطره بود رو
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 تو گلوم داشت خفم یزی چھی اسمش ی رودمیدست لرزونمو کش امکان نداشت نی استادی کردم قلبم احس
آروشا :سندهینو-  گشتمسندهی جلدش دنبال اسم نوی آره بغض کرده بودم کتابو بستم و با چشمام روکردیم

 راد
  شد؟حالت خوبھ؟یچ- دست گذاشت رو شونمی علدنیلرزی مدستام

 ! اون زندسیعل!!!آروشا-  گرفتھ گفتمی صدابا
 وستا حالت خوبھ؟ تو ایگی میچ-
  آروشا کجاس؟یعل- بلند گفتمی دفعھ از جام بلند شدم و با صداھی
 ؟؟؟؟آروشا؟ییییییک-
 گفتم کجاس؟-
 ! پروره فکر کنم اون بدونھی از دوستاای بود گونجای اشی دو ساعت پرهی گفت عجلھ داره و مدونمینم-
 پرور؟- بازش کردم داد زدمتی عجلھ رفتم سمت در و با عصبانبا
 .... گفتمشونی بھ خدا من بھ اینیجناب حس- و اومد جلومدیی دودهی رنگ پربا

 آروشا کجاس؟- حرفش داد زدموسط
 آروشا راد کجاس؟- بلندتر داد زدمی نگام کرد با صدامتعجب

 آروشا؟-
  آروشا کجاس؟گمی پرور میمگھ کر-
 !یکتابفروش-
 ؟یکدوم کتابفروش-
 (....)یکتابفروش-
 نکردم فقط با ی صدام کرد توجھی علی شدم ھرچنمی و سوار ماشنگیدم پارک عجلھ خودمو رسونبا

 ی ولی کتابفروشی شدم کھ برم توادهی پنی کھ پرور داده بود از ماشیسرعت تمام خودمو رسوندم آدرس
 تر و خانوم کھ دی فھمشدی پاھام سست شد خودش بود فقط مرونی بومدی می کھ داشت از کتابفروشدنشیبا د

 آروشا؟-  بھش و صداش زدمدمی سست حرکت کردم سمتش رسی شده با قدم ھاپختھ تر
 اون ی چشمای از احساس بود ولزی لبرکردمی کھ من باھاش بھ اون نگاه میی و برگشت طرفم چشماواساد

 آروشا؟- با بغضنباری بازم صداش زدم اترسوندی داشت منو منی احساس و ھمیسرد و ب
  آقا؟نییلھ بفرماب-  برابر کردنی ترسمو چندلحنش

 دی محترم من عجلھ دارم اگھ کتابتون بایآقا- کرد زل زدم بھش کالفھ گفتخی لحن و نگاش ی از سردتنم
 ....نیری وقتممو نگنی لطف کننی نداری براتون امضا کنم نھ اگھ کارنیامضا بشھ بد

اون لحظھ بود  گذاشت دم گوشش و شوی نذاشت حرفشو ادامھ بده با دست چپش گوششی زنگ گوشیصدا
 من ی برانی انگشتش بود داغونم کرد ازدواج کرده بود و ای کھ توی تمام شکستم حلقھ ایکھ بھ معنا
  نبودیباور کردن

 .....باشھ خدافظ...  بذار من برم خونھگری دندون رو جقھیآبستا دو دق-
 خوردم؟از برادر  خنجری از کنی حرفش با عجلھ از کنارم رد شد ھمھ تنم سست شده بود ببنی ابعد

 کارش نی در مقابل اتونستمی من نمیول....می بودکی ھا و غمامونو شری عمر شادھی کھ یاز کس!خودم
 ھی ی جلوی تاکسقھی دقستی و افتادم دنبالش بعد بنمی بود خودمو رسوندم تو ماشی ھرجورنمیساکت بش

 رو فرمون دمیاخل با دستم کوب پارک کرد منم با فاصلھ ازش پارک کردم درو باز کرد و رفت دتیسوئ
 ..... روشن کردم و رفتم شرکت نویماش
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  شد؟ی چ؟ی دفعھ؟ کجا رفتھیچت شد تو - شروع شدی علی محض ورودم بھ شرکت سوال جوابابھ
 کھ یعشق.... کرده بودمی عشقم زندگی عمر توش با عکساھی کھ ی توجھ بھش رفتم سمت اتاقی من بیول

 واری رو دی با تعجب داشت بھ عکسایز کردم و رفتم داخل در باز بود و عل مرده قفلشو باکردمیفکر م
 شکست ی بدی روبھ روم و با صداواری حرکت پرتش کردم تو دھی و تو تارمی رفتم سمت گکردینگاه م

 ....یآشغال عوض-داد زدم
 یا حرکت ھمھ عکسھی و با وارای از دیکی رفتم سمت کردی حرکت داشت نگام می و برونی حیعل

 ی اومد جلو و من متوجھ پرور شدم کھ اونم با تعجب داشت بھ عکسا و نقاشی علنیروشو پرت کردم زم
 ضامن دار داشتم کھ اونجا ی چاقوھی و بازش کردم یی رفتم سمت کشوتی با عصبانکردیھا نگاه م

 ....ھر دوشونو.....کشمشونیم- کرده بودم برش داشتم و گفتمشیمخف
 ....رونی ب سرعت از شرکت زدمبا
 #یراو#
 اوستا و ی آروشا صدای پر بود از عکس ھاواری شده بود درهی خواری دی روی با تعجب بھ عکس ھایعل

 ھردوشونو.....کشمشونیم- دی کشرونی بالی تو دستش اون رو از فکر و خیچاقو
  متوقف کردن اوستا باشھ با سرعت نور محو شدی برای فرصتنکھی از اقبل

 آروشاست کردی مفی از عکساش تعری کھ محمدی اون دختردیفھمیدرگم بود تازه م سرنیری وسط شنیا
 ....کردی و آروشا رو درک نمی مرتضوی،علینیو نسبت و رابطھ کاوه حس

 #آروشا#
 جف چشاشو از کاسھ در آرم آه گفتم خواستی دلم مکردی رو بھ روم واساده بود و بر و بر منو نگاه مپسره

 زنگ میگوش..... و ی مشکی چشادمشونیدی بود کھ تو خواب میی چشماھی شبیلیچشاش خ....چشاش
 الو؟-خورد 

  آروش؟ییکجا-
  خونھرمیدارم م-
  بعدمی بخوریزی چھی می دنبالت برامیبزا ب-
  بزار من برم خونھگری دندون رو جقھیآبستا دو دق-
 ؟یشام چ....باشھ-
 باشھ خدافظ-
 شب ھی رو کھ یتی دربست گرفتم و آدرس سوئیرفتم تاکس پسره قصد حرف زدن نداره برا ھمون دمید

 کردن ی درو باز کردم و بعد طی جلو در خونھ بودم با خستگقھی دقستیاجاره کرده بودمو دادم بعد ب
 لباسامو در دم خستھ بویلی بھ داخل خونھ خودمو انداختم رو کاناپھ خدنی و رساطی و حتی سوئنیمسافت ب

 برداشتم ی تن ماھھی بود شیدم نھار بپزم البتھ نھار کھ چھ عرض کنم ساعت ش خویآوردم و رفتم تا برا
 نگاه کردم از مدل موھاش حس فونی کھ زنگ درو زدن رفتم از آدادمی داشتم تفتش متابھی تو ماھختمیو ر

  تو آبستاایب-کردم آبستاس
 ی گذشت و خبری ربعھیزخونھ کردم و رفتم تو آشپ  رو بازی زدم بعدشم در ورودفونوی گفتم و دکمھ آنویا

  افتاده؟یآبستا اتفاق- شدم و گفتمکشی نزدستادهی پشت بھم تو حال ادمی و درونیاز آبستا نشد رفتم ب
 ی ھمون پسر کھ جلو کتابفروشدنی نھ کھ پسر برگشت و من با دای شده شیزی ادامھ بدم کھ سحر چخواستم

- ترس ھمھ وجودمو گرفت پسره داد زددمی چاقو دھیبود چندقدم عقب رفتم دستشو آورد باال کھ توش 
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 چطور ؟کجاس؟ھااان؟ی عوضیاون آبستا....؟ی کھ مخ داداشمو بزنیمنو از سر رات برداشت....آشغااال
  آشغالھی یی عوضھی ی پستیلی خ؟آروشای کنی کارنی ھمچیتونست

 چاقو رو فرو ی ولادید ب شکمم فروی چشم بھ ھم زدت چاقو رو برد باال ھر لحظھ آماده بودم روھی تو
 داریکرد تو شکم خودش و دوباره درش آورد برد باال تا دوباره فرو کنھ تو شکمش انگار تازه از خواب ب

 ی تویقی شد شکاف عماعث و بدی چاقو رو گرفتم با قدرت چاقو رو از دستم کشزیشده باشم با دستم لبھ ت
 برده بود باال از دستش افتاد زانوھاش سست شد و  چاقو رو کھدمی کشی بلندغی بشھ و من ججادیدستم ا

 و منم کنارش نشستم آروم نی رو زمدی شده بود اون دراز کشری خون از دستم سرازنی زانو افتاد زمیرو
 کھ تو دست چپم بود انداخت اون حلقھ یا بھ حلقھ ی گرفت تو دستش نگاھمویدستش آورد و دست زخم

 لعنت بھ من-  لب زمزمھ کردریرده بودم تا مزاحمم نشن ز دستم کیرو وقت رفتن بھ کتابفروش
 یی چشا ھستن اشکانی ھمی بارونی مشکی اون چشادمی بھم انداخت تازه فھمی نگاھشی بارونی با چشاو

  بھ ھقھق شد لی تبدخوردیکھ آروم از رو گونم سر م
 ؟؟ییتو اوستا....تو؟-

 .... گرفتمیمن فراموش.....اوستا- ھقم اوج گرفتھق
 باال نیری و شی ھمون لحظھ علدمی کشی بلندغی صحنھ جنی ادنی سر خورد و چشاش بستھ شد با دپلکاش                   

 !!!!رهیمی داره میعل- زدمغیسرم ظاھر شدن ج
 عی سری اوستا رو بغل گرفت و با قدم ھای بھ زور بلندم کرد علنیری شکردمی سرش داشتم ھق ھق مباال

 ی ھق ھق ھای فقط صدامارستانی تا بری طول مسنی ماشیم کمک کرد منو برد تو ھنیری شرونیرفت ب
 ریر و وی تو اون ھنیری شزنھی با پشت دست پسشون مدمیدی کھ فقط می علی صدای بیمن بود و اشکا

 چندتا پرستار با ی علی جلو در اورژانس پارک شد و با داد و ھوارانی ماشبستیداشت دستمو با پارچھ م
 بھ زور و کشون کشون منو برد بخش پانسمان و بعد چندتا نیریدن اوستا رو بردن اتاق عمل شتخت اوم

 نیری معلوم بود ششی ماه پند چی زخمای نگاه بھ دست راستم انداختم ھنوز جاھی کردن یچی باند پھیبخ
 گفتی نم از حال و روز اوستایچی ھیشکی اتاق عمل ھنوز اون تو بودن و ھی جلومیدستمو گرفت و رفت

 ن؟یریش-نیری رو کردم سمت شدمی آبستا افتادم آه کشادی ساعت گذشت و تازه مین
 جانم؟-
 !آبستا-
 ؟یچ-
  زنگ بزنمدیبا-
  بدممویباشھ بذار گوش-

  جا مونده تو شرکت میآروش گوش-  ھاش گفتبی و جفی گشتن کبعد
  ری بگیاز عل-
 باشھ-

 الو؟-رفتم بعد چند تا بوق جواب داد رو گرفت و داد بھم شماره آبستا رو گی علیگوش
 آبستا؟ -  لرزون گفتمی بغض کردم و با صدادوباره

  شده؟صدات چرا گرفتھی؟چیالو؟آروشا خودت-
  نجای اایآبستا؟پاشو ب- ھق ھق گفتمبا
 ام؟ی شده؟کجا بی؟؟؟چیکنی مھی گریچرا دار-
 !!!!اوستا-
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 اوستا؟-
 !ای نپرس فقط بیچیآبستا؟ھ....آبستا اوستا خودشو-
 ام؟یباشھ کجا ب-
 (.....)مارستانیب-
  اونجامگھی ربع دھیتا -

 دونمی کردم نمھی نشستھ بودم پامو جمع کردم و سرمو گذاشتم رو زانو ھام و گرنی کھ رو زمھمونطور
 کھ چشش افتاد بھم قدماشو تند تر و بلندتر کرد و نی طرفم ھمادی آبستا داره با عجلھ مدمیچقدر گذشت کھ د

  شده آروشا؟یچ-تم کنارم نشست و گفتاومد سم
 ....آبستا؟-
  شده؟ یچیدستت چرا باندپ-
 !اوستا-
 ؟یاوستا چ-
 تیاومد سوئ-
 ؟یییییییچ-
 !!!با چاقو خودشو زد-

 !سالم آبستا- اومد و دستشو گذاشت رو شونھ آبستا ی بھم نگاه کرد علناباورانھ
 !!!!یعل....تو؟تو!سالم-
 ....آره خودمم-
 ؟اوستا؟یعل!....نمتیبی مھشیباورم نم-
 ....دمی محی توضرونی بمی برایب-
 و یگرم!  کردی کارنی اوستا چرا ھمچنکھیا!!! ی من موندم و بازم سر در گمرونی با ھم رفتن بو
 دوباره اون دمیبخشی خودمو نمچوقتی ھوفتادیم  براشی اگھ اتفاقکردمی اشکامو رو گونھ ھام حس میسیخ

فقط وقتى کھ !!!  چشمانت با من چھ میکنددانمینم-  وم نقش بست زمزمھ کردم جلی و بارونی مشکیچشا
.... فدا شدن....چقدر زیباست.... چنان دلم از شیطنت نگاھت میلرزدکھ حس میکنم...نگاھم میکنى

  ھایى کھ تمام دنیاى من استچشم یبرا
 کرده بودم سرمو گذاشتم  شدن بھ ھق ھق ھمونطور کھ زانو ھامو تو بغلم جمعلی صدام تبدی بیاشکا

 ..... مطلقیاھی فقط سدمی ندیزی چگھی چقدر گذشت کھ ددونمیروشون و ھق ھق کردم نم
 ی صندلی رونیری چشامو زد باعث شد چند بار چشامو باز و بستھ کنم شادی چشامو باز کردم نور زآروم
ُ سرم بھ دستم وصل بود ھنوز منگ بودم ھی چشاش بستھ بود یکنار  ارمی بادمیمغزم فشار آوردم  بھ کمیِ
 ی چشم خورد بھ پانسمان رو دستم ھمھ صحنھ ھامیشونی دست چپمو آوردم باال تا بزارم رو پھی چانیجر

 نیا!!! نھی شد رو پنجره و ثابت موند ھوا روشن بود ولدهی نگام کشدمیظھر جلو چشام ظاھر شد و آه کش
بغض کردم !!! مارستانمی تخت بی روی ولبودمیانسھ م بھ مقصد فرمای ھواپی تودیدرست نبود من االن با

نکنھ اوستا ...  نکرد؟نکنھداری آبستا منو با خراب شد؟چرینجوری وقت گذاشتم چرا ای سفر کلنیمن برا ا
  شده؟شیطور
 ن؟؟؟؟؟؟یریش- دفع گفتمھی افکارمو پروند و ھی اوستا بقی برامینگران

 کنھ؟ی شده؟کجات درد میچ-ش زل زد بھم سرخی و با چشمادی از خواب پرنیری شچارهیب
 اوستا؟-
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 ؟یچ-
  شده؟شیاوستا طور-
 نھ بابا -

 و نشست روش بعد دستمو تو دستاش کی نزددی نشستن بود رو کشی کھ برای صندلھی با لبخند بلند شد بعد
 مام حواسمون بھت نبود ی دفعھ آروم شدھی یکردی مھی گری داشتی اونجوری وقتروزید- گرفت و گفت

 تیستر پرستارا اومدن و بردنت بی غش کرده بودی صدات زدم جواب ندادی ھرچقھی بعد چند دقمن
 آرامبخش  قی کرد بعد تزرزی دکتر آرامبخش تجویگفتی مونی ھذی ساعت بعد کھ بھ ھوش اومدھیکردن 

 اومدن و گفتن کھ ی مرتضوی ساعت نگذشتھ بود کھ آقامی تو خواب کھ نگو نی خرس رفتنی عنیھمچ
 ! و بردنش بخش االنم حالش خوبھ خوبھرونی اوستا از اتاق عمل سالم اومده بیقاآ
 ؟یپروازم چ-
 ؟یپرواز چ-
 !!!!قرار بود برم فرانسھ-
 !ارهی درش بادی مورد ندارم سرمت تموم شده بزار پرستارو صدا کنم بنی در ایخبر-

 سرم رو جدا نشیرستاره با لبخند دلنش پرستار مسن اومد تو پھی بعد با قھی تکون دادم و رفت چند دقیسر
 آبستا کجاس؟-رونی بمی و رفتدمی لباسامو پوشنیریکرد و رفت با کمک ش

  داداشششیپ-
 !نمشونی ببخوامیم-
 ذارنینم-
 !نمشونی ببخوامی کن مشونی زود راضنیریش-
 !پوووووففففف باشھ-
و برد سمت اتاق اوستا ھر  بعد چھار ساعت اصرار برگشت و منی پرستارستگاهی رفت سمت انیریش

 در ی جلورسھی منمیری داره بھ گوش شکردمی و فک مشدی مشتری ضربان قلبم بشدمی تر مکی کھ نزدیقدم
 نجاسیھم- و گفتستادی اتاق اھی
 ھمراه کنار تخت نشستھ بود آروم ی دست لرزونم دوتا تقھ بھ در زدم و بازش کردم آبستا رو صندلبا

  کرد؟نکارویچرا ا- لبخند زد و از جاش بلند شد خواست از کنارم رد شھ گفتمآروم رفتم جلو آبستا بھم
 ی اومده تورو بکشھ با چاقو ولمی با من فک کرده باھم ازدواج کردتی بعدم تماس تلفندهیحلقھ تو دستت د-

 ..... چاقو رو کرده تو شکم خودشدهیدلش لرز
  شد؟یپروازم چ-
 !دی بشھ؟پری چیخواستیم-
 بھ چھره اش انداختم پوست ی ھمراه نگاھی آروم نشستم رو صندلرونی و رفت بدی کشقی نفس عمھی

 دهی خوش فرمش تو ھم بود موھاش ژولی ابرو ھاشدی مدهی رو صورتش دشی شده بود تھ ردتری سفدشیسف
چھره اش بھ طرز ! نبودیی بھ جای خوشگل کلمھ دی داشت البتھ شایدر کل چھره خوشگل!و بھم خورده 

 دیدی انگار خواب مشدی مشتری اخمش داشت بشی مشکیدوباره نگام رفت سمت ابرو ھا!جذاب بود یبیعج
 رگشو زده بودم و االن فقط جاش مونده بود رو شی کھ چن ماه پیدست سالممو کھ چھ عرض کنم ھمون

 قرمزو تو ی باز کرد رگھ ھاشوی مشکی چشای حرکت ناگھانھیگذاشتم رو دستش اخماش باز شد و تو 
 نذاشت دستمو تو دستش گرفت و آروم با رونی ھول شدم خواستم دستمو از دستش بکشم بدمیدیشاش مچ
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 آروم دستمو برد جلو لبش و نرم زدی داشتم قلبم تند تند میبی حس غرھیشستش رو دستمو نوازش کرد 
  رونی بدمی دستمو از دستش کشی داغ شدم فوری واقعی بھ معنادیبوس

 آروشا؟-
-....... 
 ست؟ی نادتیوشا منو آر-

  تکون دادمی بھ نشونھ منفسرمو
 داشتم نکھیا....ی رگتو زدنکھیا.... کوتاه شدن موھات؟ن؟سام؟ی شد؟ رژی اون روز چستی نادتی-

 ..... ودادمی متیفرار
 یچیھ!!! نگویچی ھسسسسییییھ- انگشت اشارمو گذاشتم رو لبام و گفتمکردی داشت کالفم محرفاش

 !!!لطفا
 کردی خودم می از خود بشی مشکی نگام کرد تو سکوت زل زده بود بھ چشام اون چشما شد وساکت

 بھم ی حسھی ی کتکم زده ولگنی عشقشو فراموش نکرده بودم درستھ ھمھ می داشتم ولیدرستھ فراموش
 صورتش رفت تو ھمو و دستشو ی خورد ولی دروغھ اوستا خواست خودشو بکشھ باالتر تکونگھیم

 تا کشی کردم و باال تر آوردم بعدش رفتم نزدمی تختشو تنظیھاش از جام بلند شدم پشت ھیگذاشت زو بخ
 بالششو درست کردم میچیکمکش کنم آروم دست سالممو گذاشتم پشت شونش و بلندش کردم با دست باندپ

 در مت من نگاھمو ازش گرفتم و رفتم سی بده زل زد تو چشام با عشق ولھیو دوباره کمکش کردم تک
 روز ھی دوارمیام- کھ تو ذھنم بود رو بھ زبونم آوردمی دھنمو باز کردم و اونکردمی داشتم درو باز میوقت
 !!!بخشمتی چند سالم نمی وقت بابت عذاب ھاچیوگرنھ ھ!!!ی کتک زدنت بھم بگی برای منطقلیدل

دون توجھ بھ  جلو در بودن بنیری آبستا و شرونی قطره اشک از گوشھ چشمم سر خورد و رفتم بھی آروم
 واری باعث شد دستمو بھ ددی شدجھی سرگی جمع کنم وللموی راه افتادم برم سمت اتاقم وساچکودومشونیھ

 .... کمکمادی بنیری و شرمیبگ
******* 

 !!!!سمانــــــــــھ-
 ھاااان؟؟؟-
 ن؟یزنی باھم حرف می نداره عصربی عیگی بابام بھ خونش تشنس تو مگنیم-
  خونتون؟ادیصر نم منو خره مگھ عنیبب-
 خب؟-
  حرفنی گرام میَ کھ اوستاخان اومدن خونتون با ددیعصر-
 خب؟-
 حرفنی باشن با شمام ملی مای اگھ ددگھی دیچیھ-
  نباشھ؟لیو اگھ ما-
 نیحرفینم-
 !واقعا ممنونم-
 ! نداشیقابل-
 می کھ حرف زدمیریخب گ-
 تونی سر خونھ زندگنیری منیریگی میخب عروس-
 ؟؟؟!!!انویجر یسمان نگرفت-
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 ؟یبرا چ-
 ! کنمی باھاش عروسخوامیخب من نم...من... سمانھ خانوم من حافظمو از دست دادم بعدشم من-
  تو؟؟؟؟؟یگی میچ-
 !ادی نمادمی اصن عشقشو ادی نمادمیسمانھ من اصن اونو -
  فراموش بشھ؟ی راحتنی بھ ھمتونھیمگھ عشق م-

......- 
 زمی عزی برم آراز سرمو خورد بادید روز فکر کن بعد من با باھاش حرف بزن چنری نگمیزود تصم-
 یبا-

 قرار بود بشھ ی عکس العمل بابا چجوردونستمی و با بابا حرف بزنھ ھنوز نمادی قرار بود اوستا بعصر
 اوستا شی آراستھ جلوش ظاھر بشم ساعت سھ بعد از ظھر و بود حدود ساعت شیلی خخواستی دلم میول
 کھ ردم بلندمو خشک کی موھارونی بشور بساب اومدم بی تو حموم و بعد کل رفتمی پس فورومدیم

 شرت ی تھی نپوشم ی بپوشم چی چنکھی رفتم سراغ امی و ساعت شد چھار و ندی ساعت طول کشھی کینزد
 بودم دهی موھامو کھ سشوار کشدمی پوشدممی سفنی پشتشم مدل پاره پاره بود تنم کردم شلوار جی اروزهیف

 شی سراغ آرامی پام کردم بردممی سفی زدم رو موھام صندالونی با پاپی اروزهی تل فھی کردم و دورم رھا
 و پی راحت بود کھ بابا بھ تالمی شده بودم خی عالملی کمرنگ خط چشم و ریکرم زدم و بعد رژ صورت

 بود کھ از ی جورھی بود کھ زنگو زدن و مامان درو باز کرد خونمون شی ربع بھ شھی دهی نمریلباسام گ
 بود کھ کامال بھ یی خوابا بودن و اتاق من جااتاق کھ ی قسمتومدی و مخوردی چھار پنج تا پلھ مییرایپذ
 ی آبی شلوار لھی زدم آبستا اومد داخل دی رو دییرای پذواشی در اتاقمو باز کردم و ی داشت الدی دییرایپذ

 ویزی چیابا و سالم داد دستشو دراز کرد ول بی موھاشم کھ خوش فرم رفتم رو بھ رودی سفرھنیو کت و پ
 زد تو دهی کشھی بابام در مقابل دست دراز شدش دمی خرد شدن غرورشو شنی باور نداشتم صدادمیکھ د

 و یاری سرش بی خواستیی ھر بالستی کس و کار نی باشھ دخترم بادتی زدم نویا-گوشش و گفت
 نیحاال بش! نگھیچی ھیشکیھ

 و خودش رفت بابا زی رو گذاشت رو مینی تو سی بابا مامان قھوه ھاییبھ رو نشست رو مبل رو اوستا
 شنوم؟یم- گفت

 .... بگم جناب رادیچ-
 ! حافظشو از دست دادهینیبی و حاالم کھ میطفره نرو چرا تا حد مرگ کتکش زد-

  گفتھ من آروشا رو زدم؟یک- اوستا از تعجب شده بود اندازه قابلمھ گفتیچشما
 ؟یپس چ-
 !!!! راد اون شب آروشا تصادف کردیآقا-
 از تونھی رو تنش فقط نمی ھای دکترا گفتن اون کوفتگی تصادف کرد ولمیدونیچرا؟بدون علت؟ھمھ ما م-

 دهی نشون منای پس اکردهی داشتھ فرار مگفتی کھ باھاش تصادف کرده بود می اوننیھمچن!تصادف باشھ
 !!!ده و اون موقع فرار از دستت تصادف کریتو کتکش زد

 ! از اون ماجرا من و آروشا رو گروگان گرفتنشیچند روز پ! رااادیآقا-
  با شما دشمنھ؟ی باور کنم؟آخھ کیانتظار دار- و گفتدی خندبابا

 ی کرده بود و ھمسر اون مارو گروگان گرفت اون سعی من خودکشیضای از مریکی!نیلطفا گوش کن-
 ی برادی فھمنوی آروشا ایوقت!! زجر کش کنھی روحداشت با زجر دادن آروشا جلو چشمم منو از نظر

 م آروشا کنیدونی خودتون کھ می از طرفمی نجاتش دادی زد ولی من عذاب نکشم دست بھ خودکشنکھیا
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 باالخره راه شھی اونجا بمونھ تلف مگھی داره و چون رگشو زده بود مطمئن بودم اگھ چند روز دیخون
 تنھام گفتی اصرار کردم می رد بشھ کلتونسی تر بود و مزهی مزهی خب آروشا ری کردم ولدایفرار پ

 کرده بود یکش کھ خودیضی سام ھمسر مردیی کھ آروشا دونی ھماری من گفتم برو و کمک بی ولذارهینم
 نی ھمون لحظ ماشدهی جون می چجورنی نگاش کن ببشی کھ فراری سوراخنیاومد داخل و گفت از ھم

 ولم ابونی شده بودم شبونھ منم تو بوونھی دی واقعی نگا کنم من بھ معنارونوی نذاشت بگھیزد بھش بعدش د
 کھ مارستانی برسونھی منو میی بنده خداھیکردن از بس زده بودنم توان حرکت نداشتم و از حال رفتم 

 ی بعدشم چون توکنھی و اون تو شرکتشون برام کار جور منمیبی رو ممیمی قدی از دوستایکیاونجا 
 آروشا زبونم الل  کردمی سال من فکر مشی شنی تو امی داشت من و دوستم اونجا کار کرداصفھان شعبھ

 ....مرده
 دمیی دوشدی شد صورتش داشت کبود مدی دفعھ بھ سرفھ افتاد بھ گوشام اعتماد نداشتم سرفھ ھاش شدھی
ش کردم و رفتم سمتش  برداشتم پروانی لنتی منم با عجلھ از تو کابنیاری آب بوانی لھی- بابا داد زدرونیب
 دای پی بدم اسپرشویسپر نا مفھوم گفت ای حرف بزنھ ولتونستی پسش زد نمی دھنش ولی بردم جلووانویل

 !!!ستی نشیاسپر- گفتمغی نگاه بھ بابا انداختم و با جھینکردم 
  بکن ی کارھی ی نناسالمتیدکتر- با داد گفتاونم
 کارو تکرار کردم کم کم آروم شد اشک نیند بار ا دادم چی خوابوندمش و نفس مصنوعنی رو زمیفور

 ؟یخوب-  حال بود آروم زمزمھ کردمی بیلی خی واقعی بھ معنامردیتو چشام جمع شده بود داشت م
 تونیاسپر-  بابا بدجور با اخم زل زده بھم گفتمدمی باز و بستھ کرد ددیی زد و چشاشو بھ نشونھ تألبخند

 کجاست؟
تو ....کنم .... فک- کھ گفتدمی پرسگھی بار دھی ثابت مونده بود شونمی پری اون نگاش رو موھایول

 جا گذاشتمش....خونھ
 ! حاالم برو تو اتاقتیآروشا کارتو کھ کرد-بابا
 استراحت کمی نیاگھ اجازه بد.....ستیبابا حالشون اصال خوب ن- و گفتمنیی شدم سرمو انداختم پابلند
 !!!!کنن
 !گفتم برو تو اتاقت-بابا

 !دیییییمج- نگرون بود گفتیلی کھ خنماما
 !زود ببرش تو اتاقت-دی چشاشو رو ھم فشار داد و غرتی با عصبانبابا

 یای راه بیتونیچرا نم- درست راه بره گفتمتونستی نمی کمک کردم بلند بشھ و بردمش سمت اتاق ولآروم
 ؟یخوب

 !آره....آ-
و باز کردم و بردمش رو تخت و کمک کردم دراز  سمت اتاق درمی زور از چندتا پلھ بردمش باال و رفتبھ

خون ....خو- و با تتھ پتھ گفتمدی خون رنگم پردنی ھاش بود با دھیبکشھ نگام رفت سمت دستش کھ رو بخ
 !!!اوستا

 !ستی نیچیھ-  از درد جمع شد و گفتصورتش
 ست؟ی نیچی ھی چیعنی-
 سی نیچی شد ھینجوریاز شدت سرفھ ھام ا-

 !ارمی بھی اولی تکون نخور برم کمک ھاسی نیزی رو چی چیچ-  بودی خونرھنشی برداشت پدستشو
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 رو برداشتم رفتم کنار تخت زانو زدم ھی اولی جعبھ کمک ھانتی گفتم و با عجلھ رفتم از تو کابنویا
 اوستا؟- لرزون صداش زدمیچشماش بستھ بود با ترس و صدا

 نترس زندم- آروم گفتی صدابا
 زشی ھاشو گرفتھ بود تمھی بخی باز کردم خون رورھنشوی پینیی پایھ ھا آروم دکمدمی کشی راحتنفس

 دیاوستا با- با باند بستمش و گفتمومدی خونش بند نمنی ھمی ھاش پاره شده بود براھی از بخدونھیکردم 
 !!! ات پاره شدهھی بخمارستانی بمتیبرسون

 ! خوبمخوادینم-
 شمیاالن آماده م!!رو حرف من حرف نزن -

 ھمونطور کھ موھام باز بود انداختم رو دموی تنم کردم با عجلھ شال سفییموی مانتو لھیاز کردم  بکمدمو
 ! اومدمنجایا....گھی دزی چھی یمن برا!....آروشا-سرم 

  یوفتی نگو دوباره بھ سرفھ میزیچ-
 ....آرو-
 آروم بلند شو !سسسسسیھ-

اول - بودن و با اخم گفترونی موھام کھ ب رودی گرفتم و بلندش کردم تو ھمون حالت دستشو کشبازوشو
  جمعشون کن بعدپسیلی رو با کنایا
 میعجلھ دار-
 امی نمیاصال تا جمعشون نکن-

 برداشتم نامنظم موھامو پسمویلی کشمی آرازی کھ گفتم باشھ باشھ دستمو دراز کردم از رو منھی بشخواست
  شده آروش؟یچ-با جلو در اتاقم بودجمع کردم دوباره از بازوش گرفتم و کمکش کردم راه بره با

 !مارستانی ببرمشی اش پاره شده مھیبابا بخ-
 امیبذار ب-
  شده خدافظی خونیی خشکشونی منم بدی روتختنی بدنتونوی ماشچینھ فقط سوئ-

  رو از دستش گرفتمچییسو
لھ داشتم ھم  خودمم با عجلھ سوار شدم ھم عجدی باز کردم و اوستا با کمک من دراز کشنوی ماشی پشتدر
 ی وقتکردمی نگاش مگشتمی برمیاوستا بد نشھ ھر از گاھ  کھ حالوفتمی تو چالھ چولھ نکردمی می سعدیبا
 اوستا؟- چشاشو بستھ دوباره نگران شدم دمید
 جانم؟....جا-

 ؟ی داریویمشکل ر- تابلو نشھ گفتمنکھی ای برادمی کشی راحتنفس
 !آره- گذشت گفتکمی شد ساکت

 ؟ی چیبرا-
 اواخر نیا.....  بودگاریس .....کردی کھ آرومم میزیتنھا چ .....ی ندارمت و مردگھی دکردمی فکر میتوق-

 مارستانیبردنم ب...... حالم بدشد .....می و ترمھ شمال بودی با علیوقت..... شی کھ چندماه پدمیاونقدر کش
 اونروز نکھی قبل از ایول.....ردن کن غدقگارویس......  ھام بدجور مشکل دارهھیر.... دکترا گفتن......

 !برا ھمون حالم بدتر شده..... بعدش خون باال آوردم .....دمی کشگاری سنمتیبب
 و ی جز بدبختشی من پا گذاشتم تو زندگی از وقتکنم؟ی کردم چرا من فقط براش دردسر درست مبغض

 و با برانکار انیرا خواستم ب اورژانس پارک کردم و از پرستای براش نداشتم جلوی اگھی دزی چیبدشانس
 نی و نذارنی ازش مراقبت کنژهی بھ طور ودی دکتر اومد و گفت کھ بانی ساعت چھل پنج ممیببرنش بعد ن
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 گرفتم و با ھزارتا خواھش و لچری وھی ارهی بھ خودش فشار ندی ماه باھی از جاش تکون بخوره حداقل ادیز
 خوبھ و گفتی جلو نشست می رو صندلنباری اکنمیم ی نھ احساس فلجگفی میالتماس نشوندمش روش ھ

 نی بود و داشتم از فشار احاکم نمونی ھاش سکوت بھی کھ دستشو گذاشتھ رو بخدمیدی میدرد نداره ول
 فرمونو میچی و با دست باند پخوردمی ناخن شست دستمو مبودم دهی کھ کشییچنروز و استرس ھا

 لبخند ھم گوشھ لبش بود دستمو از ھیا دستش دستمو گرفتھ  بدمی لحظھ دستم گرم شد دھی کھ چرخوندمیم
 ؟ی عادتا نداشتنیاز ا-  و گفتدیجلو دھنم کش

 ی زخما روی کھ چشش بھ جارونی ھمونطور سکوت کرده بودم خواستم دستمو از دستش بکشم بمن
  شده؟یدستت چ-دستم افتاد اخماش رفت تو ھم و گفت

  شده؟ی دستت چگمیم- بلند گفتیدا با صرونی بدمی دستمو از دستش کشیفور
 ستی نیزیچ-
  کنار نگھدارنویماش- بلندتر گفتی خشم و صدابا
 ....اوست-
 .... نگھدارگمیم-

 بار بعد چنتا سرفھ نی زدم کنار خوشبختانھ ای بازم حالش بد بشھ فورنکھی سرفھ کرد از ترس ادوباره
 مانتومو داد باال نی جلو خودش آستدیو کش دستمو گرفت دی کشقی تنفسش بھتر شد چندتا نفس عمتیوضع

 ؟ی کردکاریچ- گفتی با ناباورنیی زخم بود سرمو انداختم پایتا آرنج جا
 .....گفتم کھ-  لرزون گفتمی کردم بغضمو قورت بدم با صدایسع
 ...ی کردکاری کلمھ بگو چھیفقط - خفھ شدمدی کھ سرم کشی دادبا
 ی چی بدونیخوایم- زدم غی باشم جفی ضعخواستینم قطره اشک از گوشھ چشمم سر خورد دلم ھی

 !!! خفھ کنمای خودمو تو درخواستمی میحت!!! آره من رگمو زدم!.... کردمیشده؟آره من خود کش
 چرا؟- شد بھ ھق ھق گفتلی آرومم تبدیاشکا

اج  ازدوگفتنیچون ھمھ از دستم خستھ شده بودن خودمم خستھ شده بودم بھم م- گفتمتی با عصباندوباره
 کن

 !!!!ازدواج کن....گفتن- آرومتر شدصدام
 حرکت دستشو دور شونم حلقھ ھی تو دمیدی پر کرد درخشش اشکو تو چشاش منوی ھق ھق من ھمھ ماشباز

 .....بد کردم بھت.....ببخش منو خانومم- آروم گفترھنشی تو بغلش چنگ زدم بھ پدیکرد و کش
 از آغوشش دل خواستمیامش کم کم آروم شدم نمحس آر.....تی تو آغوشش داشتم حس امنیبی عجحس

 نیا...آروشا- پر بغض گفتی حرکت تو بغلش بودم دستمو گرفت گذاشت رو قلبش با صدایبکنم ھنوز ب
 ی کھ نبودیدت منیتو ا...... کنھی تابی بنقدری ایاجازه نداره برا کس.....زنھیقلب من فقط و فقط برا تو م

 !!!زنھی نمکردمی م حسیی وقتاھی...... شده بود خی
 کجا برسونمت؟- آروم بھش گفتمیلی روشن کردم آروم شده بودم خنوی کم ازش فاصلھ گرفتم ماشکم
 دونمیخودمم نم-
 کننیبرگرد تھران اونجا خونوادت ھستن ازت مراقبت  م-
 !رمی شھر نمنیمن بدون تو از ا-
..... تونمی من نمیدونیخودت م!  کنھ باشھ ازت تمام وقت مراقبتدی بایکی..... فرق دارهتیاالن وضع-
 !!!!ذارهی بابا نمیعنی
 باشھ-
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 .....اری بھ شھرزنمیزنگ م-
 !دلم براش تنگ شده-
  تولدش بودشمی ماه پھی ناز و دوست داشتنیلی پسر دارن اسمش آرازه خھیش؟ینی ببیچرا نرفت-
 ! قبل از ھمھ با پدر تو حرف بزنمخواستمی مدمی خونوادمم ندیمن حت-
 !دمی از خونوادتو ندی آبستا کسرینم بھ غم-
 چرا؟-
 گرفتم بعد سھ اروی برداشتم و شماره شھرمویگوش                                   ! کھ زندمنیا.....  در موردم بفھمنیزی چخواستمینم-

 الو آروش؟-تا بوق جواب داد
 اریشھر....الو-
  خوبھ؟؟اوستای شده؟خوبیچ-
  برات دارم؟ی زحمتھیآره خوبم -
 ؟یچ-
 بھ خودش فشار یادی ماه زھی از جاش تکون بخوره و تا دی مراقب باشھ نبایلی خدیدکتر گفتھ اوستا با-
  خوب مراقبش باشمتونمی کھ من نمیدونی تھران؟ مشی ببریای بیتونی منمی ببخواستمی مارهین
خانومش پا بھ ماھھ بذار با  آبستام کھ ختسی سرم اوضاع شرکت بھ ھم رختھی عالمھ کار رھیآروشا -

                            اون اومد دی حرف بزنم شالیسھ
 خدافظ!باشھ ممنون-
 خدافظ-

  گفت؟یچ- کردم استارت زدم و دوباره راه افتادم یپوف
  اون اومد دی حرف بزنھ شالیگفت با سھ-
 گفتیخب بھ آبستا م-
 ادی اونو ول کنھ بتونستیآبستا نم قراره فارغ بشھ گمیسحر دو قلو بارداره ماه د-
 ؟یری میاالن کجا دار-
 خونھ-
  کن بعدادهیمنو پ-
 تی وضعنیلج نکن تو ا-
 !ادیبابات از من بدش م-
 !فرصت بده بھش-
 آروشا؟-
 بلھ؟-
 ؟ی باھام ازدواج کنی حاضر؟یدیتو بھ من فرصت م....؟یتو چ-

 براش نداشتم گھی دزی چچی ھی از بدبختریھ غ کوفتادمی منی اادی ی وقتی کردم من عاشقش بودم ولسوکت
 ! کھ بگم تا تھش باھاتمشدیمانع م

 آروشا؟-
 میزنی مورد حرف منیبعدا در ا-

 و من می شدادهی پنی بردم داخل بعدش از ماشنوی باز کردم و ماشموتی با رنگوی نزد در پارکی حرفاوستا
 نشستھ بود سالم کردم کھ ی مبل راحتیوص رو داخل بابا با اخم و چھره عبمیکمک کردم و با اوستا رفت
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 تا با رونی رفتم ببرگردمسرشو تکون داد اوستا رو بردم تو اتاق و ازش خواستم رو تختم بخوابھ تا من 
 بابا ؟- ھمون مبل نشستھ بودیبابا حرف بزنم ھنوز رو

  شد؟یچ-
 ! بمونھنجای تا فردا صبح ادیاوستا با-
 ؟؟؟؟؟یچ-
 !وفتھی و تو فشار ننیام وقت ازش مراقبت کن تمدیدکترا گفتن با-
 !!!!!!شھی مسائل ھم بھ تو مربوط نمنی با تو نداره پس ای نسبتچیآروشا اون ھ-
 از نی دنبالش و ببرنش لطفا ازم نخواانی کھ ھست فردام قراره بمی انسانفھی وظی ولیگیآره شما راست م-

 ! کنمرونشیخونھ ب
  کنمی براش حاضر ممویمن اتاق کنار-  جام بلند شدم از

 گوشھ ھی کردم و منتظر جواب نموندم رفتم تو اتاقم اوستا خواب بود مانتومو در آوردم پرت کردم حرکت
  بود  دهیچی منم بدجور بھ ھم پی دستام زندگنی چرخ دارم و سرمو گرفتم بیو کالفھ نشستم رو صندل

  من برم؟ستی نیاگھ بابات راض-
 ! بود؟ استغفرهللا خودشو زده بھ خوابدهی نخوابنی وا؟مگھ امدی اوستا از جا پری صدابا
 برم؟-
! ھی خونرھنتی پی راستی اونجا بخوابدی باکنمی رو برات آماده میفقط اتاق بغل! ندارهیبابا مشکل! نھ-
 ؟ی بکنیخوای مکاریچ
 !!! رفتھ بودادمیپاک !یوا-
  رمی بابا رو کش میرھنای از پیکی باش من نجایھم-

- نگاه بھ اطراف انداختم بابا نبود پس نود در صد تو اتاقشھ برگشتم تو اتاقم ھیمو آروم باز کردم  اتاقدر
 !!س؟ی پسیاوستا؟پ

 ھ؟یچ- تعجب گفتبا
 بابامم اومد ی بده بھ مامانم بگو با بابا کار دارری زنگ بھ خونمون بزن صداتو تغھی در آر تویگوش-

 امی کش برم بھنری پھی از اتاق یحرف نزن فوت کن من زود
 !!!وانھید-  کرد و گفتی اخنده
 آشپزخونھ تلفن خونھ زنگ خورد رمی وانمود کردم کھ دارم می جوررونی در آورد و من رفتم بشویگوش

 د؟؟؟؟؟ییمج.....نیاجازه بد.....بلھ ھستن....بلھ؟-مامان جواب داد
 تو اتاق دمی نداشتن پردیتاقشون د بودن کھ اصال بھ ایی و رفت سمت مامان جارونی از اتاق اومد ببابا

 تو دمی من تو اتاقم پرفھمھی مطمئن بودم مادی برداشتم حس کردم بابا داره مدی سفرھنی پھیکمدو باز کردم 
 ی کردم والنتشی آوردم سادرش بود بمی تو جمیکمد و درشو بستم ھمون لحظھ در باز شد خوشبختانھ گوش

 رم خاک تو سرم من کھ شماره اوستا رو ندا
 !!!یحقتھ اونقدر اون تو بمون کھ خفھ ش-

 شھیحاال اگھ خودم زنگ بزنم تابلو م!!!!رمی بھ سرم بگیحاال چھ گل!! وجدان تو خفھ جون عمتیواااا
 تلفن اومد و دوباره مامان بابا رو صدا کرد و گفت ھمون مردس منم ی دفعھ صداھی!پوووووفففف!!!کھ

 دمی کشی از سر آسودگنفس ھی تو اتاقم درو بستم دمیی جت دونی عرونی بدمی گفتم بھ اوستا و پرولیتو دلم ا
 !زھرماااااااااار- پرت کردم تو صورتشو گفتمرھنوی پدمی خنده منم خندری زد زیکھ اوستا پق

  عوض کنمرھنموی کمک کن پایفحش نده ب-  جمع جور کرد و گفتخندشو
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 ؟یییییییچ-  بلند گفتمی چپ کردم و با صداچشامو
 !!! درد دارمتونمی عوض کنم من کھ نمرھنموی کمک کن پایب!!! ترواشی سیییھ-
 بروووو بابااااا-
 !!!میمن و تو نامزد!!!آروشا-
 !!! جنابمیییییینامزد بود!یاوھوک-
 آروشااااااااا-
 ھان؟-
 ! کمک کنایچشاتو ببند ب-
 !عمرا-
 ! باباتو صدا کنمیخوایم-
 !ستی نیفکر بد-
 !اااای تو آوردگمی آورده مھنوری پنی ایاونوخ بگھ ک-
  کنم؟کاریاھھھھھھھھ چ-
  باز کننوی ای دکمھاای باز کن دوما برھنوی اون پیاوال دکمھ ھا-

 بابا رو باز کردم بعدش رفتم جلو تخت رو زانو نشستم ھمونطور کھ رو تخت نشستھ رھنی پی ھادکمھ
 چشم از تونستمی طرف نمھیم تو حلقم بود از  قلبیعنی باز کردم از باال رھنشوی پیبود آروم آروم دکمھ ھا

 داغ شده بود دمیشنی ماشو نفسیصدا!!!دیفھمی کھ مکردمی تابلو نگا میلی طرفم خھی بردارم از کلشیاون ھ
 بابا تو دستم بود رھنی پنیی کمک کردم کامل درش آورد سرمو کامل انداختم پاارمی کردم بھ روم نیسع

 بندمیخودم م!خوادینم- لرزون گفتیمھ ھاش ببندم با صدا خواستم دکدی و پوشکیبردم نزد
 رمیمن م-  کھ برگردم سمتش گفتمنی از خدا خواستھ پشت کردم بھش و اون دکمھ ھاشو بست بدون امنم

 اتاقتو آماده کنم
 کھ قرار ی پاک کردم و رفتم تو اتاقمویشونی عرق کرده بودم با پشت دستم عرق رو پرونی رفتم بی فورو

 .....تا اونجا مستقر بشھ تا آمادش کنمبود اوس
****** 

 لی سھقھی مامان درو باز کرد بعد از چند دقلھی بھ ساعت انداختم و مطمئن شدم سھی درو زدن نگاھزنگ
 ؟یسالم آروش خوب-تو چارچوب در ظاھر شد 

 سالم ممنون-
 اوستا خوبھ؟- با مامان اومد سمت من ی بعد احوال پرسلیسھ

 آره-
 دی دولی سھرفتی ھاش لنگ لنگ راه مھی بھ خاطر درد بخرونیوستا با چھره محزون اومد ب موقع اھمون

 منم مانتو و شالمو برداشتم رفتم کھ یبا گرفتن بازوش کمکش کرد راه بره رفتن سمت در خروج
 رفتم لشون منم دنبارونی باز کردن رفتن باطوی بود در حاوردهی ناطی تو حنشوی ماشلیبدرقشون کنم سھ

 آروشا؟- بعدش برگشت سمت من لنگون اومده جلوم واسادهستھی خواست بالیوستا از سھا
 بلھ؟-
 ! راحت برمالی جواب بھم بده بذار با خھی-
 ؟یچ-
  نھ؟ای ی باھام ازدواج کنی برگشتم حاضریوقت-
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تم  نذاشی کردم محکم باشم بغض داشتم ولی سعستی کھ نکردمی دوباره فکر مدی لحظھ سکوت کردم باچند
 صدام بلرزه

 !نھ-
 نھ؟-
 ھفت سال از اونروز کی االن نزدیول.... درستمی عاشق ھم بودی زمانھی اوستا منو تو نیبب....نھ-
 کھ خب نھیاونم ا.... با اون زمان فرق دارهیزی چھی اوستا االن یول..... درستی تو ھنوزم عاشقمگذرهیم

عشقتو ..... بگمدیمن با.....من.....ستی نادمی یگی کھ تو مییزای چنی از ایچیمن حافظمو از دست دادم ھ
 خدافظ....متأسفم!.....فراموش کردم 

 .....ھیحرفات منطق.....واسا- خواستم برم کھ گفتنھی گفتم و پشت کردم بھش تا اشک تو چشامو نبنویا
 پاکت دستش ھی  لبمو بھ دندون گرفتم تا ھق ھقم بلند نشھ اومد رو بھ روم واسادنیی انداختھ بودم پاسرمو

 .....ادی بادتی یزی چھی دی شانی رو ببنایاقال ا- پوزخند تلخ زد و گفتھیبود گرفت سمتم 
 .....دادمی نمتی وقت فرارچیکاش ھ- از دستش گرفتم اومد از کنارم رد بشھ زمزمھ کردپاکتو

 ھمونجا سر دمی شننوی حرکت ماشی بعد صداھی وانسادم رفتم داخل و درو بستم ھوا گرفتھ بود چند ثانگھید
 حس زدمیخوردم نشستم و ھق ھق کردم بارون نم نم شروع کرد و رفتھ رفتھ شدت گرفت ھمونجا زار م

 و منو صدا زد اطی کھ اومد تو حدمی ربع گذشت مامانو دھی....امی آدم دننی و بدبخت ترنی تنھا ترکردمیم
 نمیو دختر پاشو ببخدا مرگم بده پاش- درم دوون دوون اومد سمتمی جلودی دیوقت
 مامان و ی رفتم تو اتاقم درو بستم و نشستم پشتش بھ صدا کردنامی پھلومو گرفت و برد داخل مستقریز

 دونھ دونھ بر نی رو زمختی دستھ عکس رھی نکردم پاکتو پاره کردم ی لباسام توجھضیاصرارش بھ تعو
 داشی دفتر خاطراتم پنیصندوقچم و ب بود کھ تو ی لنگھ ھمون عکس پاره اشیکیداشتم و نگاشون کردم 

 ھی بچھ ھا کنارم واساده بودن ھی از عکسا ھمون خرس بنفش بغلم بود و اوستا و بقیکیکرده بودم تو 
 و ی سربازبی جشی شلوار ششدی ست کھ می عکس منو اوستا با لباسای بود بعدزی تولدم رو مکیک
 و ی و بعدیوبعد... بدستتاریگ بدست و اوستا ولنی من ویبعد....ی آبسانی رو کاپوت نی مانتو لجنرھنیپ

 داشت جلو چشام پخش لمی فی سرھی برام سخت شد دنی نفس کشچرخھی داره دور سرم مایحس کردم دن
 .....یتولدت مبارک خانم باستان- شدیم

  کورسو؟؟؟؟ی ھستی باستانخانم
 سانیمن پشت رل ن .....ی آبسانی ن بھ شکلکی کھی..... تو صورتمدی باغ پر برف اوستا گولھ برفو کوبھی

 فونیحلقمون پشت آ..... بودممای عاشق نی دادم وقتشی چرا بازدی و پرسدیاوستا سرم داد کش..... 
اوستا بغلم .....زیغ رو میت.... کردن مو ھامیچیق....خون باال آوردن اوستا....سام.....نیرژ.... یریتصو

 بوق یصدا.....فرار کردم..... کرددایاوستا راه فرار پ.... زندمھنوز....زنمیرگمو م.... گھیکرده و قصھ م
 .... شوداریآروش چت شد؟؟؟ب- بابایصدا ... یاھیس.... ونیماش

 #اوستا#
  و بستم واز کنارش رد شدمچشمام

  بد شدمنھی بستھ تا نبچشماش
  گذرهی کنم ازم نمی می کارھر
 شترهی ماست از عشق بنی کھ بیحس
 کھ از جلو در خونشون راه شدی می ساعتھی اشکمو پس زدم ی آھنگو قطع کرد فور دستشو برد ولیسھ

 ..... ازم گرفتی بھ زندگدموی ھمھ امشی ساعت پھی....  گفت کھ فراموشم کردهشی ساعت پھی.....میافتاد
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 ....االن حالش چطوره؟؟-لیسھ
 بھم انداخت و ادامھ ی نگاھیرچشمی رشتھ افکارمو پاره کرد ززدی کھ داشت با تلفن حرف ملی سھیصدا

 ھی گرگھیباشھ تو د..... بگمتونمیسمانھ من نم....میگردیباشھ ما برم....د؟یشما االن تو راھ....بھش بگم؟-داد
 فعال.....چشم نگران نباش....نکن خواھرم

 اوستا؟- دیچی راھنما زد و پشدی مدهی بھم انداخت آب دھنشو قورت داد دور برگردان دینگاھ
......- 

 !فقط نگران نشو..... بھت بگمیزی چھی خوامیم-
  شده؟یچ- دلم شور زد و فکر کردم کھ نکنھ مربوط بھ آروشا باشھ برگشتم طرفشھوی
 ....گفتم نگران نشو-
 ؟یگردی برمی نھ؟چرا دارای شده ی چیگیم-
جور حالت  ھی بھش زنگ زده گفتھ آروشا شی ربع پھی مامان آروش گھیاالن سمانھ بود بھم زنگ زد م-

گفتن بھت بگم االنم دارم ....انی تو راھن دارن منایسمانھ ا....مارستانیتشنج بھش دست داده بردنش ب
 ....زی تبرگردمیبرم

 مارستانی بھ بدنی تا رسشدی از گلوم خارج نمیی صداچی شده بودم ناباورانھ زل زده بودم بھ جاده ھشوکھ
 ھی داخل بخدمی و دونیی پادمی متوقف شد پرنیورژانس ماش کھ جلو در انیبدون حرف زل زدم بھ جلوم ھم

 کردن کھ داشی باالخره پرشی ھام و رفتم سمت پذھی مھم نبود دستمو گذاشتم رو بخی ولدنیکشی مریھام ت
 تر کھ کی نزددمی آروش رو دی کھ نشون داد تو راھرو خواھرای رفتم سمتژسی ویتو بخش مراقبت ھا

 کردی مھی تو سرش و گرزدی مادر و پدرش ھم بودن مادرش مژهی ویارفتم جلو در بخش مراقبت ھ
 تو ی درد بدواری و کوبوندم بھ دت گرفقموی حملھ کرد دی تا منو درفتی و اونور منوریپدرش ھم کالفھ ا

 کھیمرت-دی آروش غری ھام پاره شدن باباھی ناکار شد ھم بخسکمی تو دلم گفتم ھم ددیچیکمر و پھلوم پ
 !!! تار مو از سرش کم بشھ ھی اگھ کشمتی مکشمتیم....؟ی کردشکاریآشغال چ
 ھممون بھ رونی مھران اومد و ازم جداش کرد در اتاق باز شد و دکتر اومد بگفتی با داد محرفاشو

 ی بھ احتمال قونینیبب- چش شده؟گفتمیدی سمتش و اون در جواب سوالمون کھ پرسمیسرعت ھجوم برد
 تحت دی شدن فعال ھم باینجوری خاطراتشون قرار گرفتن ای آورادی یبرا کھ تحت فشار نھیبھ خاطر ا
 باشن اگر بھ ھوش اومدن کھ نود درصد حتمال داره ھمھ خاطراتشون برگشتھ باشھ و ژهی ویمراقبت ھا

  ستی ازمون ساختھ نی کارانیاگر ھم بھ ھوش ن
 نی بھ ادونستمی ناراحت نمای باشم  خوشحالدونستمی بودم نمرونی حرفارو گفت و رفت حاال من حنی ادکتر

 ..... وادی بھ ھوش نمای با ھمھ خاطرات عاشقانمون ادیفکر کنم کھ بھ ھوش م
 کشھی گوشھ نفس مھی زندست و داره دونستمی ممیشدی تصورشم سخت بود اقال االن اگھ از ھم جدا میحت
ھ بھ عالمت ورود ممنوع درو ھل بدون توج.....یلی از خشتری بیلی خدی سختھ شایلی کھ نباشھ خنی ایول

  نمشی ببنیبذار-دادم و رفتم تو چندتا پرستار اومدن جلومو گرفتن داد زدم
  ختمی نشستم و اشک رواری کردن رفتم گوشھ درونمی حرفا بودن بنی رحم تر از ای بی ولختمی اشک رو
 کھ نشست تو ی وقتادی میدی خندی کھ با ھم کلاری سمانھ و شھری روز عروسادی خنده ھاش افتادم ادی

  فرشتھ ھا شدهھی چقدر شبدمیپورشھ من و د
 سالم- »
 سالم خانوم خل و چل - 
 خوبى آقاى اسکل؟ -
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 خوبم شما خوبى خانوم خنگول؟-
 مرسى آقاى منگل - 
 یھ چیزى بگم خانوم خنگول؟-
 بگو منگل- 
 خوشگل شدى خنگول - 
 خوشگل بودم منگل -
 منظورم خوشگل تره االغ-
 ھم ھمینطور بزغالھ تو - 
 یعنى عاشق این القاب عاشقونتم -
 بیخى بابا عشق یعنى از صبح تا شب بزنیم تو سر و کلھ ھم .... خوبھ دیگھ یعنى چى عشقم گلم عزیزم و -
 موافقم خنگول -
 منگل حواست بع رانندگیت باشھ-
 «اوکى  - 

  برام نمونده بود ی غرورگھی دردمکی مھی شد خون گرشتری ام بھی تو گوشم گردیچی خنده ھاش پیصدا
 زد و اشک تو چشاش جمع غی جدمی دماغشو کشی شب چھارشنبھ آخر سال لبخند تلخ آورد رو لبام وقتادی

 شد 
 دفعھ آخرت باشھ با آقات قھر میکنى شیرفھم شد؟- »
 آخھ مگھ خل شدى تو احیانا؟ - 
 آره دیگھ خل تو- 

 « لپشو گاز گرفتم ی حرکت ناگھانھیمزه و ناز شده بود تو  بایلی کرد زل زد بھم خزی چشاشو ردمیخند
 سرمو محکم تو دستام گرفتم و شدی قلقلکش دادم تو سرم تکرار می خندش وقتی صداشدمی موونھی دداشتم

 عوض یلی بود؟ خاری شھردمیدی کھ مینی نشست رو شونم سرمو باال آوردم تعجب کردم ایفشردم دست
 لرزون بلند شدم ی کھ اشک تو چشاش جمع شد آروم آروم با پا ھادیتم د تو صوری چدمیشده بود نفھم
 موندم تو بغلش و از ھم جدا ی اقھی چند دقدی و شونھ ھامون لرزمی بغل کردگروی ھمددی کشریبازم پھلوم ت

  داداش؟یخوب- آروم گفتمیشد
 ؟یکنی فکر میخودت چ-  تلخ زدم و گفتمپوزخند

 پسر کوچولو تو ھی سرخ شده بود دست ھیشده بود صورتش از شدت گر افتاد رو سمانھ خانوم تر نگام
 رو زانو نشستم دوباره اشکام راه گفتی ھمون پسر کوچولو ناز بود کھ آروشا ازش منیدستاش بود ا

 بھ سمانھ کرد ی ناز نگاھی بغل کنم پسر کوچولوقموی کردن دستامو باز کردم تا پسر رفدایخودشونو پ
 عمو؟- آروم گفتختمی آروم اومد طرفم بغلش کردم و اشک راریو پسر شھر تکون داد یاونم سر

 جانم؟- ھام گفتمھی گرنیب
 سنده؟خوبھ؟یخالھ آروشا خوبھ؟نو-
 !فقط دعا کن عمو- و گفتم شی مشکی لبخند زدم نگامو دوختم بھ چشاھی ھام ھی گرنیب

 رفتم سمت دیکشی مریپھلوم ت کارو نکردم؟چرا خدا رو فراموش کردم بلند شدم ھنوز نی خودم اچرا
 سرمو ستمی بلد نیچی افتاد من مسلمون ھادمینمازخونھ وضو گرفتم مھر برداشتم واسادم رو بھ قبلھ 

خدا سالم .....رهیخدا تو نذار اون بم..... غلط کردمایخدا- گذاشتم رو مھر سجده کردم و زار زدم گفتم
 ...رشیازم نگ.....نمیشی ماهیخدا بھ خاک س.....بشھ نماز روزه ھام غذا ذارمی نمگھیمن د.....نگھش دار
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 !دلت خونھ جوون-  کنارمھ خواستم بلند شم دستمو گرفترمردی پھی دمی کم آروم شدم سر بلند کردم دکم
  نداشتم حتی حال و حوصلھ نصیعنی ندادم یجواب

  دلتو خون کرده پسر؟یچ-
 کردم از فی رو تعرینم نشستم و ھمھ چ درد و دل کخواستمی می نداشتم ولحتی بود حوصلھ نصدرست

  بودمارستانی تا االن کھ رو تخت بمونیی روز آشنانیاول
 ادتی شھی رو ھمیزی چھیفقط .... و توکلت بھ خدا باشھری پسرم آروم بگشھیانشا هللا کھ حالش خوب م-

 .... شرط نذاریی اون باالی بندگی وقت براچیباشھ ھ
بلند شو جوون بلند شو برو - زد با دستش زد رو بازوم و گفتی لبخندگفتی راست منیی انداختم پاسرمو

  ادی کھ بھ ھوش مشاالیا
 گفتم و راه افتادم آروم شده بودم ی با اجازه ادی کنار و آروم سرمو بوسدی شدم دستشو ببوسم کھ کشخم
ھ لب اومد  لبخند بدی منو دی وقتاری شدم ساعت سھ نصفھ شب بود شھرژهی وی بخش مراقبت ھاکینزد

  پسر؟ھمھ جا رو دنبالت گشتمییکجا-طرفم
 نماز خونھ چطور؟-

 گفت کھ بھ ھوش اومده رونی دکتر اومد بشی پقھیچند دق- گفتی وضوح مشخص بود تعجب کرده ولبھ
 رونی بارنشیاالن م

بغلم  اری شھرھی گرری دفعھ زدم زھی رفتھ رفتھ خندم بلند تر شد و دمی نگاھش کردم آروم خندناباورانھ
 .... خوشحال باشوونھی چتھ د- کرد

 اریاشک شوقھ شھر-
 رونی تخت آوردن بی در باز شد و آروشا رو روژهی وی جلو در بخش مراقبت ھامی دومون رفتھر

 ! بھ ھوش اومدهنیشما کھ گفت-کیچشاش بستھ بودن دکترش ھم اومد رفتم نزد
  کردن خوابھقی آرامبخش بھش تزریبلھ ول-دکتر

 التماس کردم تا باباش گذاشت من بھ عنوان ھمراه کنارش بمونم رو یدن بخش بماند کھ کل رو برآروشا
 ھمونطور زل شدی مدهی اتاق دی بود و فقط تخت آروشا توی کنار تختش نشستھ بودم اتاق خصوصیصندل

 و کنھی کھ چشماشو باز منی ھمونطور عاشقونھ زل زدم بھش فکر ایزدم بھ چھره معصومش چند ساعت
 .... و چشام گرم شددی امونمو بری خستگی چش رو ھم نذارم ولشدی باعث مادی مادشیو من
 #آروشا#

ُ سرم تو دستم و دی اتاق سفھی چند بار پلک زدم دمیدی باز کردم تار مچشامو  ی بودم نگاھمارستانیتو ب.....ِ
 اری اختیرده بود ب ھمراه خوابش بیبھ کنار دستم انداختم چشام افتاد رو صورت اوستا کھ رو صندل

 رحمانھ یومد چقدر بی مادمی زی کردن آره من حافظمو بدست آورده بودم ھمھ چسیاشکام صورتمو خ
آروشا؟منو - ھق ھقم چشاشو باز کرد با ترس نگام کرد و گفتی عشقمونو فراموش کنم با صداخواستمیم
  ھست؟ادتی
 ....قتممن عاش....من....ادمھی زیھمھ چ....اوستا؟- ھق ھق گفتمبا

و من .... لبامی پر کرد و لباشو گذاشت رونمونوی شد فاصلھ بکمی آروم آروم نزدختیری داشت اشک ماونم
 ی چشانی ازم فاصلھ گرفت اکردی مسی با عشقم تجربھ کردم اشکاش صورت منم خموی بوسھ زندگنیاول

 ..... من بودنی ھمھ زندگیمشک
****** 
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 تعجب کردم لباسم نھی تو آدنمی کرده بود خودمم از دشمیعا ماھرانھ آرا بھ خودم انداختم واقی نگاھنھی آتو
 ی باز نبود چون عروسادی زانوم تور دنبالھ دار و باز شده بود باال تنشم زری زانوم تنگ بود از زریتا ز

 دیر شده بود پدهی زانو کھ با پولک پوشی دکلتھ تا باالیی داشت سمانھ با لباس طالی تورنیمختلط بود آست
 دوست یلی من خیدونی میراست!!!.... چھ بکشھ آقا دامادی وایوا-واساد کنارم اونم محشر شده بود گفت

 ...دارم
  سمانھکنمیخفت م-  زدمغی رژ لبش موند رو صورتم جی محکم صورتمو ماچ کرد کھ جادی دفعھ پرھی

  شدمی ھشت سال عقده اشششیییی بھ اون در آخنیا- سمانھ گفتدی خندشگریآرا
 صورتمو درست کرد باالخره بعد دو شگری سمانھ کرده بودم آرای کارو تو عروسنی افتاد کھ منم ھمادمی

 میرسی بھ ھم ممی و بعد از ھفت سال دارمی دادن ما با ھم ازدواج کنتی من و اوستا رضایماه خونواده ھا
 با الشوی شم و ھمھ وسازیا و اوستا گذاشتھ سورپردمی کھ من خونھ مشترکمونو ندنیالبتھ با توجھ بھ ا

 بردار اشاره لمی بشھ فزی تا اوستا سورپرادمی خودم خرقھی و من لباس عروسمو با سلدهی خودش خرقھیسل
 ی رو ببوسم واقعا بعضی جواب بدم بعدشم گوشی با عشوه خرکدی و منم بازنھیکرد کھ االن اوستا زنگ م

 و رفتم دم دمی گفت دم دره و من شنلمو پوشستاو خالصھ اکردی ھاشون اعصاب آدمو چارخونھ مدهیاز ا
 کرده دی بود ھمھ جارو سفدهیدر صورتمو با کاله شنل پوشونده بودم زمستون بود برف ھم کھ زحمت کش

 اوستا تو کت کی رفتم نزدشدی مدهی فقط لبام دیعنی لبام بود ی تا روبای زده شدم کاله شنل تقرخیبود 
 بود یی کتش طالقھی ھم زده بود یی طالونی پاپھی دشی سفرھنیقھ پی محشر شده بود رو دشیشلوار سف

 شونش بودم اومد یکای تا نزدیی پاشنھ ده سانت طالی من با اون کفشاکردی جلوه مبای ھمون واقعا زیبرا
 دی سفنی سوار ماشدادی محی توضلمبرداری ادا اطوار کھ فی لبخند زدم بعد کلدی دستمو گرفت بوسکینزد

 چون قرار بود سرما بخورم خوندمی البتھ سقفشو باز کرده بود و من داشتم تو دلم فاتحمو ممیاوستا شد
 تا چند تا می شدھی آتلی ھم اومده بود دنبال سمانھ و با ھم رفتن تاالر مام راھاری شھرمیخالصھ راه افتاد

 بودم کاله شنلم بق مرادی منم شدکردی و ھو مدادی بوق مدیدی مارو می راه ھرکسی تومیریعکس توپ بگ
 ندادم رشی بود و تغی موھام رنگش مشکنھی اصرار کرد نذاشتم صورتمو ببی چون اوستا ھرچوفتھین

 بود انگار ھمشو جمع کرده بود سمت چپ سرم خالصھ یجوری مدل موھام کنھیچون اوستا پوستمو م
ھ باغ بزرگ ھم داشت کھ ی ھی داخل آتلمی ادا اطوار رفتی طبق معمول بعد کلھی آتلمیدیخوشگل بود رس

 کی شنلمو کھ در آوردم اوستا محو شد دستھ گلم ھنوز دستش بود اومد نزدمیریقرار بود اونجام عکس بگ
 ھربار من شونصد یعنی البتھ جلف می عکس گرفتی داشتن کلیکی شنیو داد بھم ھفت تا رز نقره کھ تزئ

 اون ھمھ برف نی باغ بی رو تاب تومی نشستات بود کھ من و اوسی اوننشی جالب ترشدمی مدیدفعھ سرخ سف
 می بمالم بھ لباساش باالخره بعد دو ساعت رفتشموی کھ کل آرای اوستا بود البتھ نھ طورنھیو سرم رو س

 دختر کوچولو ھم سن آرازبا ھی شدم آراز با کت شلوار ست اوستا و ادهی باز کرد پنویتاالر اوستا در ماش
 ست کنار آبستا و ی با کت شلوارای و آبستا و علاری شھرختنیریو گل م رفتنیلباس ست من جلومون م

 مثال ساغدوش ھامونن ومدنی ھم کنار من منی ھا و کال عشی ھا و آرارھنیترمھ و سمانھ و سحر با پ
مامان ( سحر کھ بغل مادر جونی چشمم خورد بھ بھزاد و بھراد دوقلو ھامیرفتی ممیھمونطور کھ داشت

 گاهی جامیدی بود رسی آرشام واقعا خالی جاونی منیجا خوش کرده بودن ا) پدر اوستا(نو پدرجو) اوستا
 !!! غمتونمی نب؟ینی غمگی چیملکھ برا- اوستا آروم گفتمیعروس دوماد و نشست

  آرشام افتادمادی فقط ستی نیزیچ-
 ستی ننی از اری مطمئنا غی تو خوشبخت بشخوادیاون م-  گذاشت رو دستم و گفتدستشو
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 ارکستر دنی عالمھ رقصھی وسط باالخره بعد ختنی زدم عاقد عقد رو خوند و بعد رفتنش ھمھ رخندلب
 وسط بعدش می زد من و اوستا رفتاری بھ شھری کنن اوستا چشمکیخواست وسطو برا من و اوستا خال

 دوماه نیا تو نی ھمی برای و بلدی دوستا داری آذردونستمیم-ساغدوشامون اومدن اوستا کنار گوشم گفت
 می کردنی تمریبا بچھ ھا کل

 برقصم آھنگ پخش شد و ی با ھمسرم آذرمی واقعا آرزوم بود تو عروسدمیگنجی تو پوستم نمی خوشحالاز
 دست و سوت ی بعد از اتمام رقص صدامی بودی ھمھ ھماھنگ و عالدنی بھ رقصمی شروع کردیما گروھ

 نصف البتھ بعد صرف شام کھ میدی مختلف رقصی ھا ھم بھ مدلیتاالرو منفجر کرد من و اوستا چند بار
 ھمھ دم در می شدادهی مشترک من و عشقم پی خونھ میدی تا رسمی کارناوال راه انداختمیشب صرف شد رفت

 تو خونمون اوستا درو باز کرد و دستاشو گذاشت رو چشام می کھ برمی کردن و من و اوستا رفتیخدافظ
 ھی رو بھ روم متعجب بودم ه ازم خواست چشامو باز کنم از منظرمی شداطی داخل حی کرد و وقتتمیھدا
 ھی درخت کھ روشونو برف پوشونده بود ی باغ بزرگ رو بھ روم بود با کلھی کھ چھ عرض کنم اطیح

  دی وسط باغ دشدیتاب بزرگ ھم م
 چطوره؟-اوستا

 محشرھھھھھھ-
 ینی تو بھار منظرشو ببی صبر کندیبا-

 کھ رو بھ رمون بود اوستا دوباره ی و برد سمت عمارت بزرگدیاوستا دستمو کش ھمونطور مات بودم من
 ی برن طبقھ باال حالت پارانتزخوردی کھ میی خونھ بزرگ دوبلکس پلھ ھاھی داخل میچشامو گرفت و رفت

  راھروھی ی انتھابودن شده دهی چقھی با سلیلی خلی بود واقعا وسای رنگش کرم قھوه اییرایداشتن دکور پذ
- آسانسور داشت اوستا دستشو دور کمرم حلقھ کرد و منو بھ خودش فشردھیکھ توش اتاق مطالعھ بود 

  عشقم؟یپسندیم
 ھھھھھھھیعال-

 طبقھ باال کھ چندتا اتاق داشت می کھ دستش دور کمرم بود بھ سمت آسانسور رفت باھام رفتھمونطور
 بود لباشو گذاشت ی اروزهی فی رنگ قھوه ا از اتاقا درشو باز کرد دکورشیکیاوستا منو کشوند سمت 

 کردم و ی دخترونم خدافظیای از دندیرو لبام و من رو بھ سمت تخت وسط اتاق کشوند و من با تجربھ جد
 ..... شدمیکیبا اوستا 

****** 
  من فکر کن شنھادی اوضاع شرکت بابات خرابھ؟ خب بھ پیگیاوستا تو مگھ نم-
 ه بشم خوانندیخوایآروشا؟تو ازم م-
  خب ازش استفاده کن ی صدا رو دارنیاوستا تو ا-
 ھ؟ی چیبو.... شدمجی گدونمینم-

 یخفھ نش.... غذام سوختیواااااا- سمت آشپزخونھ گفتمدمیدوی رو سرم و ھمونطور کھ مدمی کوبی دستدو
 اوستا 
 نیکردم تو ا و محزون بھش نگاه یی ظرفشونکی سینی با دستمال برداشتم و گذاشتم رو سموی سبزقورمھ

 ھمونطور کھ تو سوختی و غذام مشدمی بود کھ با اوستا سرگرم می بارنی چندمنی امونی ماه عروسھی
 رو اطبق معمول خانومم غذ- اوستا از پشت دور شکمم حلقھ شد و با خنده گفتیفکر بودم دستا

 ....سوزوند
  .....گھیِو ا د تریگم شو تقص-  و گفتمنشی خندم گرفت برگشتم با مشت زدم رو سخودمم
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 می بخوراری دستپخت شما باشھ خانومم بی نداره کوفت باشھ ولبیع- و گفتدی بوسگونمو
  تھ گرفتھکمی نسوختھ فقط ادمیز-
 ی کھ مردم از گشنگاریبدو ب-

-  دی اوستا برا خودش و من غذا کشمی تا بخورمی و نشستی نھار خورزی رو مدمی و بردم چدمی رو کشغذا
 با ولنشی کارا کھ البتھ ونی برا آھنگ و ای کھ با چند نفر حرف بزننی امونھی میھ دار کویاوستا استد

 ....منھ
 ! کارهنی خب مجوز گرفتن سخت تری ولستی سخت نادی زنای ادونمیم-
 باشھ؟!میتونیما م!!!اوستا-
 باشھ -

 بود بعد دهی خرزای چنی و لواشک و از الی گذاشت طبق معمول برام پاستلمی و اوستا رفت فمی خوردشام
 اوستا نبود صداش زدم ونی ھامو برداشتم رفتم جلو تلوزی خوراکیی کھ ظرفا رو گذاشتم تو ظرف شونیا

 ؟ی بودییدستشو- بعد اومد قھی چند دقییجواب نداد گفتم البد رفتھ دستشو
 خوندمیداشتم نماز م!نھ- کردی پللموی فنشست

 قبول باشھ-  دونستمی نمازخون شدنشو مانیجر
 ربع نگذشتھ بود کھ زنگ در رو زدن اوستا رفت درو باز ھی میدیدی ملمی و با ھم فخوردمی لواشک ممن

 کرد
 ؟یَ اوھیک-
 شنومی مدیبلھ؟؟؟؟؟القاب جد-
 ھ؟ی کیخیب-
 و سمان با پسر خوشگلشون بھ اضافھ سھر و آبستا و دوقلو ھاشون بھ اضافھ آسا ی باشھ شھخوادی میک-

 بپر لباس عوض کن
 دمی پوشدی با شال سفدی و شلوار سفی مشککی تونھی اون تاپ شلوارک ی بھ جادمیفتھ آقامون پر گطبق

  آوردم وهی تو آشپزخونھ مدمی تعارف پری و کلکی حاال سالم و علنییاومدم پا
ّچخبرا عشاق ھفت سالھ ؟؟؟-سمان ُ 

 !یسالمت-
 !نمیبی اومدم جنازتو مکردمیاوستا فک م- اریشھر

 !اری شھرریزبونتو گاز بگ-
  و گاز گرفترونی زبونشو آورد باریشھر
 حاال چرا جنازه؟-اوستا
  ی ظالم دووم آوردی آروشانی دست اری زیموندم چجور- اریشھر
 من پرتقال تو دستمو پرت کردم طرفش رو ھوا گرفتش اوستا دستشو دور شونم حلقھ ی ولدنی خندھمھ

 ! ھاااااای نکردی کردتی زن منو اذ-کرد و گفت
 می آغا تسلمیتسل- برد باال و گفتمی دستاشو بھ نشونھ تسلاریشھر
 ....یچی زنداداش ما نپی بھ پر و پایتو باش-آبستا
 !!! شعار ندهری بگادی - زد تو سر آبستا و گفتسحر

 ..... زود تموم شدیلی و خمی بود کھ کنار دوستامون داشتی شبنی اون شب بھترمیدی خندھممون
****** 



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 258 

 بعد ھفت سال بھ ھم شھی اوقات باورم نمی گاھمی کھ من ھمراه ھمسرم تو خونھ مشترکمونھیدی عنی اولنیا
 مشترکمونو دی عنی اولنی کردم ھفت سچشی کادو پقھی و با سلدمی خری ساعت مچھی براش یدی عمیدیرس
 من یرا بمیدی خردمونوی عی و لباسادی با اوستا رفتم خرشی حدود سھ ھفتھ پدمی و حوصلھ چقھی با سلیلیخ

 شده ی نقاشیعی کھ روش گل طبی صورتی کھ مدلش کت مانند بود با شلوار ستش ، روسریمانتو مشک
 یول!ی سرم غر زد کھ چرا مشکی بماند کھ اوستا کلمیدی خری و کفش ست مشکفیبود البتھ بھ اضافھ ک

 و ی مشکی ورنی کفشادی سفرھنی با شلوار و پی اوستا کت اسپرت مشکی پا داشت براھیخروس من 
 ....می گرفتقشی برا ی مشکونیپاپ

 ییکجا- اوستا با لبخند گفتدمی خزرونی بدی عدی مچم حس کردم و از خاطرات خری رو رویزی چیسرد
 ! مبارکدتیتو؟ع
- شده بود سرمو بلند کردم ی کارنی کھ روش نگفی ظری با گل ھافی دستبند ظرھی بھ مچم کردم نگاه

  ممنونیلیخ
 ادی منو رد کن بیدی عاالی خوادیتشکر نم-

  رفتادمی موردو پاک ھی نی ادی اوستا ببخش-  کنم با چھره حق بھ جانب گفتمتشی گرفت و خواستم اذکرمم
  ماچو رد کناالی نداره بیع- صورتشو آورد جلواوردی خودش نی بھ روی گرفتھ شد ولافشیق

 و دمی منتظر بوس بود منم گونشو بوس آوردم اوستا چشماشو بستھ ورونی شده رو از پشتم بچی کادوپبستھ
 بازش کرد و ازم خواست کھ من براش دی گرفتم جلوش چشاشو باز کرد و کادو رو از دستم قاپمویھد

 قسمت سال نو نی در واقع مزخرف تردی عدی و بازددی دی برامی آماده شمیببندم منم براش بستم و رفت
 حلقھ با ھی کھ مونوی حلقھ عروسختمیفھ رو صورتم ر طرھی کردم موھامو فر کردم و یمی مالشیھست آرا

 اوستا تو لباسش فوق العاده شده بود نیی رفتم طبقھ پادمشی بود رو دستم کردم و بوسنی نگفیدو رد
 نی عاشقش بودم بازم در ماشن سمت شورلت اوستا کھ ممیدستمو دور بازوش حلقھ کردم و راه افتاد

عدش خودش نشست روشن کرد و طبق عالقھ من زد سقفش باز شد  برام باز کرد من نشستم و بدشویسف
...... 

 شام صرف شد و من رفتم می اوستا باشی حال بھ ھم زن قرار شد شام خونھ بابای ھادی و بازددی دی کلبعد
 ی خالھ زنکی ازشون نداشتم تحمل جوشون واقعا سخت بود ھمش حرفای شناختبای کھ تقریعتی جمنیب
 ساعت فقط می ساعت گذشت تو نمی نکردمی میبی بازم احساس غری کرده بود ولونشی آسا معرفزدنیم

 و فمی در اومد دست کردم تو کمی اس ام اس گوشی صدازدمی و لبخند مدادمی تکون مدییسرمو بھ نشونھ تا
 درش آوردم شماره اوستا بود متن اس ام اسو باز کردم

 ) شکلک خنده( خالھ زنکا شدهھی شبافشویاوه اوه ق-
زھرمااااار - نگام کرد و بھ زور جلو خندشو گرفت اس دادمی چشمری زی بھش انداختم اونم عصبینگاھ

 خالھ زنک عمتھ!!!ی خندتو بھ زور نگھ داشتیخفھ نش
 .....اوال کھ گفتھ بودم عمھ ندارم دوما خالھ زنکا کنارتن اوناھا دختر خالھ ھام و دختر عمو ھام و -
 شمیزجرکش ممن دارم ....اوستا بسھ-
 دمی نجاتت م؟؟؟االنیکشی میخخخخخ چھ عذاب-

 آروشا جان بلند شو گلم-  کرد از جاش بلند شدی جدافشوی نگاه بھش انداختم چشمک زد و قھی دوباره
  اوستا؟ی زودنیوا کجا بھ ا- از پسرایکی

  پاشو خانومم کنھی سرم درد مکمی گرفتھ گرنمی جان میشرمنده مھد-اوستا
  اوستا؟یچت شد تو؟؟خوب- با لحن نگرون گفتمکردمی می بازلمی فدی بایواستھ بلند شدم ول از خدا خمنم
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 شمیخودتو ناراحت نکن استراحت کنم خوب م- مرموز زدلبخند
  خندهری زمی و باھم زدنی تو ماشمی و رفترونی بمی تعارف از خونھ اومدی بعد کلگھید
  یقربون دستت نجاتم داد-
 د بامزه بویلی خافتیق-
  من چمھیدی کھ فھمنیآفر-
  بوس بدهھی قیحاال برا تشو-

 دمشی گونشو آورد جلو و منم بوسکردی می کھ رانندگھمونطور
 آروش؟-
 جانم-
 ! شرمندمیزی چھیھنوز بابت -
 ؟یچ-
 ماه عسل-
 ! ندارهی شرمندگگھی دنی ماه عسل امی برمونی اول زندگمی خب ما قصد نداشتالیخیاه اوستا ب-
 !برمتی می من امسال ھرجا بگین تو درکم کرد خب چولیخ-
 کجا؟-
  خبیھرجا تو بگ-
 !اممممم جنوب-
 جنوب؟-
 !آره-
 کجاش؟-
 !شیک-
 !باشھ پس چمدونارو ببند-
 تنھا تنھا؟-
 ؟یپس چ-
 زنمیبھ سمانھ و سحر و مھنا ھم زنگ م-
 یھرجور خودت راحت-

 شمی راحت تر میراحتم موھامو بباف-  بھش زدم یچشمک
 اون نشست رو تخت و منم جلوش موھامو می خونھ لباسامونو عوض کردمیدی رسدین داد و خند تکوسرشو

 کم شیکی کھ مبادا اطی با احتیلی بودم دورم کش و شونھ دستم بود آروم آروم موھامو شونھ زد خختھیر
 چھ خبر از کارات؟-زدمی و من حرف مبافتی و مکردیبشھ ھرشب بساطمون بود اون موھامو شونھ م

 کودوم کارا؟-
 گھی دتی خوانندگی بابا کارایا-
  انجام بدم یادی ماه نتونستم کار زھی نیتو ا-
 ؟ی ضبط رو شروع کنیتونی مگھیحدودا چقدر د-
  احتماال اواخر تابستوندونمینم-
 !!! مونده کھیلیاووووووف خ-
 !!!گھیآره د-
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 یبافی می داریچھ مدل-
 ی ماھی داده بودادمیاز اون مدال کھ -
 آھان-
 ؟یدونی رو میزی چھی-
 ؟یچ-
 ی موھاشو کوتاه کنیاگھ بچمون دختر شد حق ندار-

 گفتھ ی شونھ کنای ی منو ببافری غی کسی موھایاوال بچھ کجا بود دوما حق ندار- تو ھمدمی کشاخمامو
 ....باشمااااا

 نترس حسود من دوما می بود اگھ بچھ دار شنی کھ من االنو نگفتم منظورم انھیجواب اوال ا-دیخند
 شھ؟ی بچمون دختر میدونی سوما رو نگفتم از کجا میدیوسط حرفم پر-
 ! کھھیسالم باشھ کاف.... پسرای دختر ایحاال ....دونمینم-

 .... زدم باالخره موھامو بافت و تموم شدلبخند
**** 

  شدرمونی زود باش دییآروشا کجا-
 ...امیاوستا تو چمدونا رو ببر منم ب-

 ی وقتھ بردم چمدونارو داریلیمن خ- اخم کرددمشیدی مشمی آرازی منھییز کرد اومد تو من از آ اتاقو بادر
 ؟یکنی کار میچ
  اخم نکن اومدمکنمی مشیدارم آرا-

 ....ی بکنشی کھ آرای عروسمیرینم- جلو شونھ ھامو از پشت گرفت و برم گردوند سمت خودش اومد
 ...اوستـ-

 می برای نگو االنم بیچی ھسسسییییھ- اشارشو گذاشت رو لبمانگشت
  بردارمفموی لحظھ واسا کھیباشھ - دی کشدستمو
  برداشتم و باھاش رفتمفموی ول کرد کدستمو

 می سفر شدی داخل سالن بعد خوندن پرواز ھمھ با ھم راھمی فرودگاه گذاشت و رفتنگی تو پارکنویماش
 بعد دو ساعت می تو سر و کلھ ھم زدیل کنھی کنار پنجره بشی کھ کنی سر امی جنگ کردیبماند کھ کل

 بود ی علی دوستااز یکی ی کھ براییالی سمت ومی بار رفتلی بعد تحومی شدادهی پی نشست و با شادمایھواپ
  می زنونھ مردونھ بکنمی نداشت و مجبور بودشتریدو تا اتاق ب

 تو دوتا اتاق یآدم چجور ھمھ نی کرده ھا ادای برامون پیی ھم خوب جاقتی رفنی ای بابا علیا- اریشھر
 م؟یبمون

  بگم واال؟البد فکر کرده تعداد کمھ یچ-یعل
 م؟ی ھفتھ بد بگذرونھی خب حاال شھی میچ-اوستا

 شتری بتیمی تر صمکیآره واال جا کوچ-
  آروشکیال-مھنا
 یبا اجازه کپ-لیسھ

ر ھم بودن و تراس ھاشون  تو اتاق دوتا اتاق کنامی من ،آسا ،سحر ،مھنا ،ترمھ ،سمانھ رفتمیدی خندھممون
 داشت سمانھ ی واقعا منظره قشنگای تراس بزرگ رو بھ درھی بود ی نظر عالنیبھ ھم راه داشت و از ا

  آراز تکون نخور یواااا- کردی آراز رو شونھ میداشت موھا
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 ....مامان ولم کن بذار برم-آراز
 ی ناز و خوشگل ولیلیماھھ بود خ چھار دیچیپی مالی تو کل وی ترمھ و علی ترانھ دختر کوچلویصدا

 لباسامو عوض می باالخره آروم شد ھمھ رفتن فقط من و آسا تو اتاق بودکردی مھیگشنش شده بود و گر
 شال ھی دمیوش پی بادمجونی دمپا و صندالدی سھ ربع و شلوار سفنی آستی بنفش بادمجونکی تونھیکردم 

 کرده بود تو شوی گوشھ نشستھ بود و ھندزفرھیمباد  آسا چش شده بود با غدونمی انداختم سرم نمدمیسف
 رفتم نشستم کنارش نمی زود پاکش کرد کھ من نبی اشک از گوشھ چشمش اومد ولدمی لحظھ دھیگوشش 

  شده خواھر شوھر؟یچ- از تو گوشش در آوردمشویدستشو گرفتم ھندزفر
 زنداداش؟- ھاش گفت ھیر گونی متعجب نگاھش کردم مھی گرری زود محو شد و زد زی زد ولپوزخند

 جونم آسا؟-
  بھت اعتماد کنم؟تونمیم-
  شده؟یچ....زمیآره عز-
 ....یزنداداش تو مثل خواھرم-
 خب؟-
 ...؟یآبج-
 زم؟یجونم عز-
 ....من عاشق شدم-
 !!! نداره کھھیخب گر-  شدت گرفت بغلش کردم و با لبخند گفتمشی گرو
 ! دارهیچرا آبج-
 ؟یواسھ چ-

 متفاوت تره یلیرفتارشونم خ.... از ما باال ترهیلیخونوادشون خ- و اشکاشو پاک کردونری بغلم اومد باز
 ادشونی ی برا بچھ ھاشون معلم مخصوص دارن کھ رفتار اشرافگھی مسعود مکننی رفتار می اشرافیلیخ

ا داداشام تو ب.... باشمونا منم مثل ادی مخالفت کرده گفتھ بای خواستگارانی بھ مامانش گفتھ کھ بیبده وقت
  بگمترسمیحرف بزن من م

 ریی تغخوانی کھ اونا می اونطوریتونی خب تو می کھ عاشق شدی گناه نکردزمیخب عز-
 ؟؟؟یاری دووم بیتونی میمطمئن....؟یکن
 آره-

 پاشو دست صورتتو بشور لباساتم عوض کن ری االنم غمبرک نگزنمیباشھ منم با اوستا حرف م- زدملبخند
  بچھ ھاشی پایب

 کنمی جبران می آبجیمرس-دی بوسنموگو
 از ی ولنمی کنار آبستا نشستھ بود منم گشتم دنبال جا کھ بشی اوستا رو مبل دونفرھی شدم رفت کنار بقپا

 بھ دست از ی کھ صندلدمی سر پا مھنا رو دموندیشانس مشنگمون مبال نھ نفره بودن و سھ نفرمون م
 نای واسھ خودت ااری بیوانسا برو از آشپرخونھ صندلآروش - اومد و رو بھ من گفترونیآشپزخونھ ب

  آوردن برامون ی کنارشون نھ صندلمینی نھ جا باز کردن بشچکودومیھ
 شده اوستا بالش ھارو از کنار ی معلوم بود بدجور عصبدی کھ رنگش پرلی چشم غره رفت بھ سھبعدش

 نشستھ بود ی رو مبل تکلیوستا سھ جمع شدن و جا باز شد منم رفتم کنار اکمیخودش و آبستا برداشت 
  کنارم ایعشقم مھنا خوشگلم ب-بالشا رو گرفت دستش و گفت
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 شدم و فکرشونو ثشونی خبی من متوجھ نگاه ھالی و رفت نشست کنار سھنی رو گذاشت زمی صندلمھنا
رت  کھ پیی و سپر کردم جلو خودمون بالش ھارونی بدمی بالش از دست اوستا کشھی حرکت ھیخوندم تو 

 قھی دقند خنده جمع رفت رو ھوا چی متعجب و بعد صدای اول نگاه ھانیکردن خورد بھ سپر و افتاد زم
 می کنیزی برنامھ رمی کھ بودی ھفتھ اکی ی برامی گرفتمی و تصموستی گذشت و آسا ھم بھ جمعمون پیا

 بعد استراحت یحی تفری برنامھ ھای کلی بعدی ھاتی بود و اولودی قدممون خرنی اولتی اکثریطبق رأ
 دی چون اون موقع بامیگشت و می شدمی البتھ تقسشی معروف خوب کی پاساژ ھامی رفتمیدیکوتاه لباس پوش

اممممم - ماه عسل می باالخره مثال اومده بودمی دادن من و اوستا تنھا بگردحی و اونا ترجمیدیکشیلشکر م
 اوستا؟

 جونم؟-
 م؟ی بخری چگمیم-
 میکنی مدای پی چمینی ببمی کنسرت بگردمیقراره بر-
 باشھ-

 کی داخل و ھمراه مانتو ازش تونمی رو نشونش دادم رفتی و مانتو جلو باز کاربنستادمی مغاز اھی یجلو
 و در اتاق پرو رو باز کردم دمشی پوشمی بود خواستی سرمھ ای حلقھ انی آستکیمخصوصش رو کھ تون

 نگام نی اوستا با تحسبود پام ی تا روشی بلندبایمانتو تقر ی ولدیرسی زانوھام می بلند بود و تا باالکیتون
  آقامیداری برمنویھم-کرد و رو بھ فروشنده گفت

 می از فروشگاه خارج شددامونی اوستا حساب کرد و با خررونی لباسامو عوض کردم و رفتم بیفور
ز فروشگاه ھا چشمم  ایکی نیتری دنبال کفش تو ومی و رفتمی کامال چسبون ھم گرفتدی سفنی جھیبعدش 

 کھ یپیتر اسپرت داشت بدون پاشنھ و مناسب مچھی حالت ندی سفی با راه ھای کفش سرمھ اھیافتاد بھ 
 و دی شال سفھی دنی تا امتحان کنم خالصھ بعد خرمی و رفتدی بزنم بھ اوستا نشون دادم اونم پسندخواستمیم
 اسپرت رھنی پھی ھمون ی آورده بود برا رودشی سفنی جمی اوستا گشتی ست کفش دنبال لباس برافیک

 پس می ھر دومون داشتگھی دمی گرفتی جفت کفش سرمھ اھی با خوردی تا آرنج تا مناشی کھ آستیسرمھ ا
  میوفتادیم

  مردمیوااااا-اوستا
 !!!!!!شکننی پاھام دارن مکنمیاوستا حس م-
 نطوریمنم ھم-
  نھاااااارمی بری از گشنگرمیمیاوستا دارم م-
  اونجامی برشی تو ککردی مفی رستوران تعرھی از بچھ ھا یکی ھی عالشنھادتی پلویا-
 گھیزود باش د-

 اوستا زنگ زد بھ بچھ ھا و آدرس داد از شانسمون می گرفت و سوار شدی پاساژ اوستاد تاکسرونی بمیرفت
اووووف - گارسون اومد سفارشامونو گرفت سحر گفتششونی پمی نشستمی بودن رفتدهیاونا زودتر رس

 !!!ی کرددیآروشا چقدر ھم خر
 یخواستی خودت می وقت؟ی متنفردی از خریگفتی کھ ھمش می مگھ تو نبودنمیبب- بھ اوستا کردی نگاھآبستا

 د؟ی خرمتیبردی کشون کشون میلباس بخر
  اوستااااا؟؟؟؟؟گھیراست م- گفتمھشی رو متعجب

  خوبھی ھمھ چی تو کنارم باشی االن فرق داره وقتیآره ول- گفتدیخند
  دنی و خنددنی کشی از خجالت آب شدم ھمشون ھووویگی منو مدی گونمو بوسو
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  باال باباااااریسرتو بگ!یکشی خجالت مدهی آفتاب مھتاب ندی دخترانی انیخوبھ خوبھ ع-ترمھ
 کشم؟ی گفت من خجالت می کھیچ- سرمو باال گرفتم زبونمو در آوردم میی تو جلد پررورفتم
  بود؟نییسرت پاپس چرا -لیسھ

 یکشی تابلو بود خجالت مگھیراست م- اریشھر
 کردمی داشتم فکر مرمینخ-

 اووووووه خانوم متفکرررررر-سمانھ
 ؟یکردی فکر می بھ چیحاال داشت-یعل
  نھای منم اوستا رو ببوسم نکھیبھ ا-

  ببوسشیگیاگھ راس م-  گفی جملھ رو بدون فکر گفتم و مھنا زودنی شد ای چدونمینم
 !!!! مھناولیا- باھم گفتننھمشو

 اوستا خودش با تعجب بھم رمی بھ سرم بگیِچھ گل  رو سرمون مونده بودممی رستورانو گذاشتھ بودیعنی
 ری دل سھی نکھی رفتن بعد اسھی کھ بچھ ھا رععععی سریلی اونم خدمی حرکت لپش رو بوسھینگاه کرد تو 

 رو یزی چھی- وسط خوردن گفتممی شدخنده ھاشونو کردن گارسون سفارشامونو آورد و مشغول
 ن؟ی پاای کخوادی بدجور دلم ممی نکردی وقتھ شرط بندیلین؟خیدونیم

 ؟ی سر چیول- گفتی علمی گفتن ھستھمھ
  بخونھی قراره چھ آھنگی فردا شب استاد رضاصادقنکھی دارم سر ای فکرھی-

 خب؟- اریشھر
 ممکنھ بخونھ خب مثال من اوستا کننیکھ حس م زننی دو دستھ اسم آھنگو حدس ممی چھار دستھ بشنینیبب-

  و سمان یبا شھ
 خونھ؟یبھ نظرت کودوم آھنگو م- کردم سمت اوستا رو

  تو بگودونمینم-
 خونھ؟ی بھ نظرتون کودومو منی سمان بگاریخب شھر!  ظاھرریدرگ-

 ی خداحافظیب-سمانھ
 نی گروه بشھی گروه سھ نفر ھیشمام چھار نفر - ھی کردم سمت بقرو
 من و سحر و آسا-ستاآب

  ھم باھملی و مھنا و سھیمن و عل-ترمھ
 خونھی ھم بگھ ھر دو رو میکی خونھی دو آھنگو نمنی کودوم از اچی بگھ ھدی گروھتون باھیخب االن -

 خرج باختی کھ می و اون سھ گروھچکودومی و گروه ترمھ گفتن ھخونھی آبستا گفتن ھر دو رو مگروه
 .....می روز توپ بود و ھممون منتظر فردا شدھی اون روز دیشکی بھ گردن مدی رو باھیبق

****** 
 کمرنگ زدم و یلی رژ خھی فقط نی ھمی براکردمی مظی غلشی آرادی و طبق گفتھ اوستا نبادمی پوشلباسامو

 ھی داشت ی جالبتی تر از ھمھ شده بود شخصپی وسط آراز واقعا خوشتنی انیی پامی دخترا رفتھیبا بق
 دوستش یلی بود دلش صاف صاف و پاک خیمی درکل پسر خونگرم و صمی ولشدی سرد میلی خیمواقع

 ای رو گرفت سحر بھراد اریداشتم خانوما دستاشونو دور بازو آقاھاشون حلقھ کردن آراز ھم دست شھر
 ترمھ ھم ترانھ   بغل سحر بودشیکی از دوقلو ھا بغل آبستا و یکی ھمن خالصھ ھی شبیلی خدونمیبھزاد نم

 بھ می کھ بچھ بغل نبودمی بودلیھ وسط فقط ما و خونواده سنی بغل کرده بود اشی گل گلرھنیرو با اون پ
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 فکرا نی از ای ھی ھیھ-  گفتی ذھنمو خوند و فورلی و مھنا کھ سھلی تابلو زل زده بودم بھ سھیحد
 ..... مگھ نھ مال مانی نداری نی کھ ننیی جمع فقط شما دوتانینکن تو ا

 ؟یمگھ نھ شما چ-  کرد من مشکوک گفتمیمھنا چندتا سرفھ مصلحت دفعھ ھی
 ! بھ جون عممیچیھ-لیسھ

 ادی میی بو ھاھی داره نمیواسا بب-سمانھ
  اااااادی توطئھ میآرھھھھھ داره بو- ی الکدنی شروع کرد بھ بو کشترمھ

 !یاوه اوه اونم چھ توطئھ ا-یعل
 نیکشی بو منی دارنجایبال نسبت مثل سگ ا شما شھی شد االن کنسرت شروع مری بابا دیا-مھنا

  سگ؟یگی بھ من می کفاصط دار؟؟ییییچ-دی کشی بھ مشکلی بنفش ماغی جسمانھ
 ِ نکن مھنا گفت بال نسبت سگغی جغی جیدی جو می بابا سمانھ چرا داریا-لیسھ
ونستن بحث رو  خالصھ تمیگرفتی فرشا رو گاز ممی خنده داشتاز گھی داده مام کھ دی سوتدی تازه فھملیسھ
 رفت ی برامی کرده بودھی کھ کرایینای سمت ماشمی من فراموش نکردم خالصھ رفتدنی نفھمی ولچوننیبپ

 شدن سمانھ ، مھنا ، نیاش مھی ، آبستا ، سحر با بچھ ھاشون سوار ی بود ترمھ ، علنیآمد آسون سھ تا ماش
  نی ماشھی و آبستا با آراز تو لیسھ
 شمی شما ھر چند مزاحم جو عاشقونتون منی تو ماشامیخب زنداداش منم م- آسا

 دفعھ آراز ھی نی ماشھی تو می و من و اوستا و آسا نشستدی خنده خودشم خندری زمی گفت و ھممون زدنویا
  خالھ آروش مامااااان شی پرمیمامان من م-داد و ھوار کرد

 کھ یی با جایادین فاصلھ ز ما و با آسا پشت نشستنی آوردن تو ماشفی آرازخان ھم تشربی ترتنیبد
 ی تومی ھامون رفتتیلی بلی و بعد تحومیدی رسقھی دقستی ھمون در عرض بی برامیکنسرت بود نداشت

 سالن ا دست ھغی شدن و جانی سن نمای روی رضا صادقی گذشت کھ آقای اقھی چند دقمی سوم نشستفیرد
ماند کھ با اون چندتا اشکمونو در آورده  حرف زدن و تشکر البتھ بکمیرو ترکوند چندتا آھنگ خوند بعد 

 و اوستا با داد ھمو بغل غی دفعھ من با جھی ظاھر ریبود نوازنده ھا شروع کردن بھ نواختن آھنگ درگ
 گفتن بعد دوتا آھنگ شی ادوستامون صدامون اونقدر بلند بود کھ ھمھ نگاه ھا برگشت سمتمون البتھ میکرد

 و داد زدن و من و غی آبستا و سحر و آسا جنباری رو زدن کھ ایافظ خداحی دفعھ نوازنده ھا آھنگ بھی
 روز بچھ ھا ھی ی شد خرججشی بردن نتنای و گروه آبستا امی ما باختتی خالصھ در نھامی شدعیاوستا ضا

 ....شھ اوستا بایعنی فردا گردن ما یقرار بود خرج
****** 

 ی کرده بودن بچھ ھا ترمھ و سحر حتدی خری کل تو دستمون از صبحمی و منو ھارو گرفتزی پشت ممینشست
 صبحونھ ی صبح برایحت....ی بدبختتی نھایعنی میدادی و ما پولشو مدنیخری بچھ ھاشونو ھم میپوشکا

 می و اومداره عالمھ کوفت کردن االن ھم کھ وقت نھھی رستوران و ھیخوردن کشون کشون بردنمون تو 
  گرفتن سفارش ھایاومد برا گارسون خندنینھار منو ھارو گرفتن و م

 ژامبون ، زی چچی خونواده ، ھمبرگر ، ساندتزای پھی پرس جوجھ ، ھی ، کیشلی پرس شھی...امممم-:سمانھ
  نرهادتونیمخلفات .....ی فلزیدو تا نوشابھ پپس

 : شروغ کرد بھ گفتناری بگھ سفارش ھاشو بگھ کھ شھری خواست بھ علاوستا
 دونھ با مخلفات و دوغ و ھی یکی مکزتزای ، پدهی، دو پرس کباب کوب گوی ، میاری پرس چلو بختھی-

 دلستر
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 کل ی سفارش داد کھ من فکر کردم برای جورھی با دھن باز زل زده بودم بعشون سمانھ یگی ممنو
 ی گفتن خالصھ وقتنای سھ چھار برابر اھی بقنی دونفر برنیخونوادشون گفت حاال شما حسابتونو از ا

 ھمون یا مصرف آخھ نتونستھ بودن غذاشونو بخورن برکباری  بغلشون پر بود از ظرفمی برگردمیخواست
 دی خری قابل باور خالصھ تا شب کلری بود ھاااا غی وضعھی یعنی مصرف با خودشون آوردن کباریتو 

 جا الی وخچالی تو گھی عالمھ سفارش دادن دھی بدتر از نھار دی تا وقت شام رسمی ھم رفترکیکردن و س
 مونده ی شھربازمی شد بررار ھا با ظرف ھا نوشتھ بودن بعد شام قسھی اسماشونو ھم رو کنھینبود جالب ا

 گذاشتن کھ ھنگ یلی دست رو وسامیدی کھ رسی ھم برن شھربازی شھربازخوانیبودم اون ھمھ خوردن م
 سوار میدم رفت نکری خاااااااک بر سر من البتھ من کھ پرخوریعنی یزبیکردم رنجر و سوروتمھ و فر

 من و اوستا نی عووووق زدن سر ھمو یی ھمشون رفتن سمت دستشومی شدادهی کھ پنی ھممی شدیزبیفر
 یی سمت دستشودنیی شدن بازم ھمشون دوادهی پی وقتی ولدمیترسی سوار رنجر نشدم چون ممیدی خندیکل

 و خچالی آوردن رفتن سمت  ال خورده بودن بای و بچھ ھا چون ھرچالی ومی برگشتحیتفر یو عققققق بعد کل
 رو در کنار ی خوباری مونده بود خالصھ شب بسشترشیغذاھاشونو گرم کردن خوردن البتھ نصف ب

 .. ...میرفقامون داشت
 کرد شدی چھ می شد ولی و مھنا بود  درستھ نا انصافلی سھی روز دوم بود و خرجا گردن ترمھ علامروز

 بچھ ھی حرفا بقنی و ای سوارقی تو ساحل و قاحی تفرمی قرار شد برمیختیآقا از صبح من و اوستا برنامھ ر
 فروشگاه بودن یھ سری سمت ساحل اونجا می صبحونھ مفصل راه افتادھیھا ھم قبول کردن بعد خوردن 

 ھی و یری کاله حصھی منم میدیکھ خرت و پرت خر)  نرفتمشی دوستان خواننده چون من کنیالی خنایھمھ ا(
 چھار نفر در تالش ی خرج کردن پوالی بدرد بخور نبودن صرفا براادیرفتم البتھ خب ز گی آفتابنکیع

 مام رنی بگی سوارقی قاطی رفتن تا بلاریر اوستا و شھمی نشستمی انداختروی تو ساحل رو شن ھا زمیبود
  میدی و خندمیحرف زد

 ....ھی قلماری خھی بچھ ھا اونجارو دختره شبییییییوااااااااا-
 اری کھ اوستا و شھرمیکردی مسخره ممی بود نشستھ بودھی خنده چون واقعا شبری زمیتم و ھممون زد گفنویا

 اومدن 
 خبر خوب دارم بچھ ھا -اوستا

  شده؟یچ-
 ی توپ سوارمی قرار شد بریچیھ- گفتاری شھرمی منتظر نگاشون کردھمھ
 ؟ییییییچ-می با ھم گفتھمھ

 ! رو آب فرستادنشونی توش منداختنی بچھ ھارو مایز توپ گنده ھا بود تو شھر بانیاز ا-اوستا
 خب؟-
 وللللللیا- گذاشتم رو سرم و بلند شدممویری عشق و حال کاله حصمی برنی باالتر پا شکمیاز اونا ھست -

 گنده داشت پی زھی مشخص کرده بودن توپ گنده ی محدوده خاصھی نبود ادی نوبتش زمی بلند شدن رفتھمھ
 دنگ و فنگ ی باحال بود البتھ با کلیلی تو آب خنداختنشی مکردنشیتوش و پر ھوا م یرفتیکھ از اونجا م

 کھ پر نی توپ ھا و بعد اخل دامی رفتمی گروه من اوستا و آسا و آراز بودنیقبول کردن خانوما ھم برن اول
 میدی خند بھشونی بچھ ھام بعد ما رفتن و ما کلھیھوا کردنشون انداختنمون تو آب واقعا باحال بود بق

 ومدی و نترسھی البتھ آسا گفت ممی دو نفره سوار شی جتیقای قامی و قرار شد برمی خوردی بستنمیبعدش رفت
 زدی اوستا زنگ می زده بودم گوشاغی ھمھ بچھ ھا سپرده شدن دست آسا من کھ اونقدر جبی ترتنیو بد

  دور ھم میدوباره ھممون جمع شد
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 گھی بار دھی حال داد یلی خیوااااا- من
 !!!زننی آروش؟گوشام ھنوز دارن زنگ میگی مینھ تو رو خدا چ- گفت    اوستا
  زد غی سمانھ جنی تو گوشم کار گذاشتن از بس افونی آکنمینگو اوستا حس م- جمع کردافشوی قاریشھر

 ....ھیپس درد مشترک- تکون دادن و گفتنی و آبستا سرلی و سھیعل
 !!!!!نییییگور خودتونو کند-میفت گغی ھمھ ما ھا ھماھنگ با جنباری او
 ستادهی طرف اھی دنبالشون حاال اونا بدو ما بدو آسا ھم می افتادمی صندل ھامونو در آوردتی اون جمعنی بو

 کھ تو ی خورد اونم وحشتناک با دردچی دفعھ پام پھی دمیدوی ھمونطور کھ مدیخندی ما مشیبود ھر ھر بھ ر
 لحظھ اشک از شدت درد تو چشام جمع شد اوستا واساد ھی نیردم زم و خودمی بنفش کشغی جدیچیمچ پام پ

 ؟یزنی کلک می دار؟نکنھی شده آروشا؟خوبیچ-و با شتاب برگشت طرفم
 شده؟حالت یچ- گفتی و با نگراننی خشکش زد نشت جلوم رو زمدی بلند کردم اشکو کھ تو چشام دسرمو
 خوبھ؟

 انی جردی دفعھ راه اشکام بتز شدن اوستا کھ فھمھیفش  حرنی با ای ولزنی زور مراقب بودم اشکام نربھ
- دمی شرتش و نالی سرم و بغلم کرد چنگ زدم بھ تری گذاشت زگشوی زانوم و دست دری دستشو برد زھیچ

 اوستااااااا
 جانم؟-
 بد جور درد داره-
 میرسیصبر کن خانومم االن م-

 شده داداش؟ یچ-ا عجلھ اومد سمتمون و جلوم زانو زد آسا بی مسافرتی منو گذاشت رو صندلمیدیرس
 زنداداش حالت خوبھ؟

 ....ستی نیزیآره چ-
  پامو گرفت تو دستش بدجور ورم گرده بوداوستا
 .....فک کنم در رفتھ از دست تو-اوستا

 می ناراحت شدن و قرار شد فردا بردنی موضوع رو فھمی شد ھمھ وقتداشونی ھم پھی موقعھ بقنی ھمتو
 ھی برن می خواستھی ھمھ قبول کردن اوستا منو برد درمونگاه و از بقی سوارقی قای بھ جایحی تفریکشت

 درد جاش یل داشت با کی کنن ھمونطور کھ اوستا گفتھ بود پام در رفتگدایرستوران خوب و توپ پ
 اوستا ازم خواست زنگ بزنم نی سمت ماشمیانداخت و اوستا دستشو دور کمرم حلقھ کرد و با کمکش رفت

 زی سر ممی نشستمیدی بود و زود رسکی خوشبختانھ رستوران نزدرمیھ ھا و آدرس رستوران رو بگبھ بچ
 سفارش ندادن یچی ھھامون زبانی بھ مدی نوبت رسی وقتمیھر کودوم چھار برابر حد معمول سفارش داد

 مصرف در کباری چنتا ظرف سھی شد کھ از تو کشتری و اون موقعھ تعجبمون بمیھممون تعجب گرد
 ھی موقعھ نھار و شام اضافھ سفارش داده بودن روزی کھ دھیی از غذا ھامیدی بازشون کردن دیآوردن وقت

 بدن خالصھ نھارمونو   تذکرھمون خنده ھامون کل رستوران رفت رو ھوا و باعث شد بیدفعھ با صدا
 .....حی و تفردی بازم خرمی و رفتمیخورد

 می صبح رفتمی رو رزرو کردیحی تفری کشتطیون کھ بل بود ااری اما روز سوم روز سمانھ و شھرو
 کردن و ی دستکارمی نھار متأسفانھ نامرد ھا ساعتمونو کھ کوک کرده بودمی و بعدشم رفتی نقاششگاهینما

 ساحل و عصر ب لمی تا عصر گشتکمی نھار می رفتشگاهی و پس بعد نمامی شداری از خواب بریباعث شد د
 میدی ھامونو چی رو عرشھ و صندلمی رفتمی بزرگ بود ما جمع شدی کشتھی یحی تفری کشتمیرفت

 کھ دورمون ی ھمراھش بود درش آورد و شروع کرد بھ زدن و خوندن جورتارشیخوشبختانھ اوستا گ
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 ھا رفتھ بود ده دفعھ چشمم خورد بھ آراز کھ از نرھی می ساعت بود کھ سرگرم بودھی کیپر آدم شد نزد
 چالغم نذاشت ھمھ ی پای خواستم برم طرفش ولدمی کشغی جھی کھ خم شد من نی ھم رو نگا کنھایباال تا در

 کار از کار ی خشکش زده بود ولاری سمتش آخھ شھردیی آبستا دودی کشغینگاه ھا برگشت سمتش سمانھ ج
 ی من سوخت اشکای کھ گلوی زد جورغی سحر گرفتش سمانھ جدییگذشت آراز پرت شد تو آب سمانھ دو

 ختیری و اشک مزدی تو آب سمانھ خودشو مدنی کردن اول آبستا و بعد اوستا پرسیخمن صورتمو 
 غی داشت سمانھ رو آروم کنھ سمانھ چنگ زد بھ صورتش و با جی سعی وضعش بدتر بود ولاریشھر
  خدااااایبچممممم واااا- گفت
 تونمی منمینرده ھا تا بب دستاشو گرفت و خواھش کرد کھ آروم باشھ از جام بلند شدم لنگون رفتم سمت مھنا

 شد دستمو گذاشتم رو دهی لحظھ رنگ خون تو آب دھی آب ری نھ ھر سھ شون رفتھ بودن زای نمی ببیزیچ
 آبستا سرشو از آب فعھ دھی ھمھ جمع شدن دورمون ختنی اشکام ردمی کشغیدھنم چند قدم رفتم عقب و ج

 منو آروم دی بایکی نباریآرازو آورد باال ا نفر رفت و ھی وبی آورد بچھ بغلش بود با طناب و ترونیب
 نھی با دستاش قفسھ ساریشھر.....  گلگون از خونشای اوستا نبود عشق من نبود و رنگ آب درکردیم

 راه تنفسشو گرفتھ بود پس فرستاد و کھ یی کارو تکرار کرد تا آراز آب ھانیآرازو فشرد چند بار ا
 آرازو گرفت تو دستش رنگ کی کوچی کرد سمانھ دستا سفت بغلشھی با گراریچشاشو باز کرد شھر

 کھ من زدم و اسم اوستا رو صدا کردم نکاه ھا برگشت سمت من کھ یغی با جنباری شد اشتریخون تو آب ب
 کھ رنگش سرخ شده بود از یبھ آب.... توش بودشقم کھ عیبھ آب....با ھق ھق زل زده بودم بھ اون آب

 ھمھ نباری ادی کشغیا واساد کنارم دستشو گذاشت رو دھنش و ج آسمیرنگ خون عشق من ھمھ زندگ
 وضع نی شده بودن پاھام سست شد و افتادم رو زمختھی کھ در ھم آمایناباورانھ زل زدن بھ خون و آب در

 آبستاااا....تااوس-  داد زد یسحر بدتر از من بود عل
تو آب کھ آبستا اومد باال و کنارش  خواست بپره ی علزدمی در آورد من ھمونطور داشتم زار مرھنشویپ

 زخم ھی باال دنی خودشونو کشاری و شھرلی و سھی باال چشماش بستھ بود با کمک علدیاوستا رو ھم کش
 چشاش بستھ شد و از ھ دفعھیآبستا اومد باال و .  زخم ھم رو بازو آبستا ھی اوستا بود و نھی رو سقیعم

 نمشی من ببذاشتنی دور اوستا رو گرفتن نمنمی بھ سزدمیم مشت غی بار من بودم کھ با جنیھوش رفت ا
 مشتامو گرفت تو یکی جدا شدم نی دفعھ از زمھی کھ رهی نتونست جلومو بگیچکیاونقدر خودمو زدم و ھ

 تو چشاش کردی نگام می اشکی چشابا رو بھ روم بود یدستش و نذاشت تکونش بدم چشامو باز کردم عل
 دونستمی مدت خوب منی ممکنھ داداششو از دست بده تو اکنھینم داره فکر م کھ معلوم بود اویغم بود غم

 ستی نیچیھ.....آروم باش- تر از قبل رو چشام سر خورد عی اشکام سرھیمیبدجور با اوستا صم
 ... مبھمیصدا ھا....سست شدم... رفتیاھی از تھ دل زدم و چشام سغی جھی آروم باشم تونستمی من نمیول
 #اوستا#

 ھی چانی جردمیفھمی خودم نمزدی رو آروشا کھ داشت خودشو مدی جونم کردم نگام چرخی بھ جسم بینگاھ
 واسادم ی جلو علنشی بھ سزدیآروشا داشت با مشت م.... روحمھی کھ من نی گذشت کھ درک کردم اکمی

 ..... بکنی کارھی کشھی آروشا داره خودشو میعل- با داد گفتمدیدیمنو نم
 بلندش کرد و مشتاشو گرفت تو نی اطرافش نگاه کرد و رفت سمت آروشا از رو زم دفعھ مشکوک بھھی

 ستی نیچیھ....آروم باش- گفتی کرد علھی آروشا بدتر از قبل گری سکوت کردن ولکمیدستش 
 کردی مھی رو سرم آوار شد سمانھ داشت گرای گرفتش دنی زد و  از ھوش رفت علغی جھی آروشا یول
  .....ومدهیمون ن بھی چرا خوشدونمینم
 #آروشا#



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 268 

 چشم چرخوندم تو کردی باز کردم چندبار پلک زدم سمانھ باالسرم داشت با دستمال اشکاشو پاک مچشامو
 اوستا با وحشت بلند ی آورادیبا ..... من یمثل اشکا...قطره قطره.... سرمیاتاق و نگام افتاد رو قطره ھا

  بود لباساش؟یمشک بھ سمانھ کردم چرا ی زدم اوستا نگاھغیشدم ج
 دستش کنھ؟ی مکاری چنجایآرشام ا!!ی نفر آرشام بود وانی آخری مشکی باز شد ھمھ اومدن تو با لباسادر

- گفتھی سمانھ با گریاوستا باستان..... نوشتھ.....عکس اوستا و تو قسمت اسمش نوشتھ....ھی اعالمھی
 ..... ھمش بھ خاطر ما بود کھ اوستا مرددیببخش

 
 تنش ی بھ لباساش انداختم ھمون مانتو صورتی زدم و چشامو باز کردم سمانھ بغلم کرد نگاھی بلندغیج

 ھی گرنی رو شونھ سمانھ بختی دوباره اشکام ری اون کابوس لعنتی آورادی با ی ولدمی کشیبود نفس راحت
 اوستا کجاست؟-ھام گفتم

 نگران نباش حالش خوبھ - از خودش جدا کرد لبخند زدمنو
 شکرت فقط شکرت پرستار اومد تو و سرمم رو باز کرد بھ کمک سمانھ ای خدادمی کشیفس راحت ندوباره

 بخش رو نانی لبخند اطمھی رونی ھمھ بچھ ھا اونجا بودن دکتر اومد بژهی وی جلو در مراقبت ھامیرفت
 خدا رو شکر خطر رفع شده-لباش بود 

 .... شکرتایخدا-دوم وره ھمونجا سجده کردم قبلھ کودونستمی شوق از رو گونھ ھام سر خوردن نمیاشکا
******** 

 .... شد مسافرت  لپ کلوم کفتمونگذرهی میی از اون روز کذای تابستونھ و حدودا پنج ماه و خورده ااواخر
 ی نداشت ولولنی آھنگ ونی آھنگش رو ضبط بکنھ البتھ ای اولخوادی روز ضبط اوستاس و منی اولامروز

 با ی مشکی روسرھی زدم   آوردم و کنار گردنم گرهموی روسرکردنی منی تمررهکسی سھ ھفتھ بود کینزد
 ھفت پاشنھ ی و کفشای زرشکفی و کی مشکی بھ اضافھ شلوار پارچھ ای مشکی و رگھ ھایمانتو زرشک
 رو صورتم جذاب تر از ختمی زده بودم ری تل ھامو چتردمی داشت پوشاهی کھ کنارش گل سیسانت زرشک

 ھمون ی نده براری زدم امروز از اوستا خواستھ بودم گزدی ماهی کھ بھ سی رژ زرشکھیم  شده بودشھیھم
 بود دهی برا تولدم خروستا کھ ای مشکنی رو برداشتم و سوار ماشینیری بودم جعبھ شدهیخط چشم ھم کش

  دستمو بردم سمت پخش دوباره شدهرونی آف زدم بکی تھی خوشگلمو رو زدم رو چشام و با نکیشدم ع
 ھارو داده شھی کردم و صداشو تا تھ بلند کردم شی ام بکس رو پلیبودم ھمون آروشا آھنگ تو کالس ت

 ترمز کردم وی جلو استدقھی دقستی عرض برو کولر رو روشن کرده بودم د  مزاحم نشھ یبودم باال تا کس
رفتم تو دستم راه افتادم  رو گینیری رو برداشتم انداختم رو شونم جعبھ شولنمی عقب وی شدم از صندلادهیپ

 دمی کھ دی کسنی در رو باز کردم اولمی داشت رفتکی کوچاطی حھیزنگو زدم و درو باز کردن رفتم داخل 
 براش تکون دادم با سر جوابمو داد رفتم واسادم کنارش ھدفن تو گوشش یساسان مسئول ضبط بود دست

بھ اوستا اونم چشمک زد و مشغول خوندن  با عشق نگاه کردم کردی اشاره مشھیبود و داشت از پشت ش
بھ بھ سالم -گوشاش برداشت  ھدفن رو از رورونی بانی نگذشتھ بود کھ ساسان اشاره کرد بقھی دقھیشد 

 ؟ی خوبیآروشا چطور
 
 ره؟ی مشی کارا خوب پی نو چطورساسان یمرس-
 یییعالب-

  اومدن ھیو سا و فربد اشکان صادق  دی فررادی باز شد اوستا اول اومد و بعد ھدر
  آورده ینیری آروش شیبھ بھ آبج-دیفر
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 بشی دستاش تو جمی ھم واساده بودی رو گرفت من و اوستا رو بھ روینیری رو باز کردن صادق شجعبھ
 ھنوز ھم در نیی سرمو انداختم پاکردیلبخند خاص نگام م....ژست خاص.... نگاه خاصھیبود و داشت با 

وان مقاومت نداشتم سرمو بلند کردم دستاشو از ھم باز کرد و من تو آغوشش  تی مخمللھیمقابل اون پو تا ت
 یعنی خودمون پی اکمیدی دست و سوت بچھ ھا اومد ازش جدا شدم و دی لحظھ صدانیفرو رفتم تو ھم

 ی بچھ ھامیدی کھ د  طرفنی امی نگامونو چرخوندکننیتو درگاه واسادن و نگامون م...  و آبستا ولیسھ
 چند تا لی عاشقونمون ھااااا سھیا فضنی گند زده شد بھ ایعنی کننیلبخند دارن نگامون مضبط ھم با 
 گھی جا دھی با نای اای می ما اشتپ اومدایاھم اھم آقا -شی کرد و دوباره رف تو جلد نمکدونیسرفھ مصلحت
 .....اشتپ گرفتن

 با اریعارف کرد بھ بچھ ھا شھر رو برد و تینیری صادق شنیی خنده و من سرمو انداختم پاری زدن زھمھ
 شده داد اوستا رو بغل کرد چی بستھ کادو پھی گفت آبستا کی دستھ گل اومد جلو اوستا رو بغل کرد و تبرھی

 گفتن دور ھم رو کی و تبردن آوریرنی شای دستھ گل ای کی بھ کی بستھ داد و  ھی بعدش ھم آسا دیو بوس
 کھ تموم شد ھمھ نی بعد اخوندی و مزدی متاری اوستا خودش گ و بچھ ھا شروع کردن بھ زدنمیمبال نشست

  حقت بود خواننده شدنیداداش گذشتھ از شوخ-  گفتلیدست زد سھ
 کننی محلھ از ترسشون فرار می دھن بخونھ ھمھ کالغاھی لی سھنیآره بابا ا- گفتمھنا

  دھن بخونھی یسھ-لی روشو کرد سمت سھبعدش
 ی عمھ کشتالیوا و....یلیُ دوست دارم خیلی لالی وا و- بھ خوندن صداشو عوض کرد و شروع کردلیسھ

 ....یلیُ دوست دارم خیلی لالیوا و....منو عاشق شدن سختھ
  خفت کنم؟ای یشی خفھ ملیسھ- در ھم گفتافھی با قیعل
  انتخاب کردمشویکی دی رو ھم بگو شای بعدی ھانھیگز-لیسھ

 ی تا خودت خفھ شمیزنی دست کتکت مھی کھ ھممون با ھم نھی سومم انھیگز- گفساسان
  مناسبھ ینھ داداش ھمون اول- با خنده گفتلی سھمیدی خندھممون

 بابت ی مرسیآبج- وقت رفتن آسا بغلم کرد و دم گوشم گفتمیدی خندی و کلمی دو ساعت با ھم بودکینزد
  نرهادتیکمک ھات مراسم شب رو 

 دوتا نی ای رو مخای آسا بود من و سحر کلیستگار زدم و گفتم باشھ گلم آخھ امشب مراسم خواخندیل
  میبرادر کار کرده بود

 کت ھی شب من ھم رفتم آماده بشم ی برارهی خونھ اوستا رفت دوش بگمی و برگشتمی من شدنی ماشسوار
 ی مشکی تل ھادمی کلفت پوشکمی رنگ پا ی ساتن و جوراب شلواری و روسردمی پوشییمویدامن ل

 م کمرنگ زدیلی زرد خھی ساھی کردمی کمرنگ تر مشمویرو صورتم بھتر بود آرا ختمی بازم رمویچتر
 تنم دی مانتو سفھی با خط چشم  زدم  کمرنگیلی بازم خی رژ صورتھی کم معلوم بود یلی خیعنیپشت چشام 

 رو جمع می مشکی موھادمی ھمون شلوار نپوشی براشدی مدهی از پام دی چون بلند بود قسمت کمیکردم ول
 کمر داشت موھاشو بھ اوستا حولھ شدمی داشتم کالفھ مگھی دشدی مدهی دشی بازم از پشت کمیم ولکرد

  شده؟یزی چ- دی سشوارو خاموش کرد و پرسدی دموی کالفگکردیخشک م
  جمع کنمتونمیآره موھامو نم-

ھام  جمع کردن موی تور ھست برادمی داد دستم بازش کردم دکی کوچسھی کھی باز کرد و فشوی کرفت
 ی شد صورتش موھامو با اون تور جمع کردم روسریکی ماچ آبدار کھ ماتھی بغلش کردم و بعد دمیپر

ھ کراوات ی تنش کرد ی کت شلوار مشکھی شده بودم اوستا یساتنمو مثل ظھر آوردم کنار گردنم بستم عال
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 شیآقامون تھ ر آقامون البتھ ذکر کنم با ی عکس سلفی بعد گرفتن کلدشی سفرھنی ھم زد رو پیمشک
 !!!گذاشتھ چشتونم در آد

 یی و بابای سمت خونھ مامانمی راه افتادی سلفی بعد گرفتن عکساخالصھ
 حد سرد بشھ؟  نی رابطھ من و خونوادم تا ادی کھ چرا بانی اریدرگ.... بودری بدجور فکرم درگنی ماشیتو
 بار کھ گاھا ھم ھی ی با ماھمیتونیم ی حد از بچشون دور بشن چجورنی مادر و پدر تا اھی شھی باعث میچ
 رفع بشھ؟ چرا تا ی دلتنگی سالم و احوال پرسھی حرف زدن اون ھم در حد ی بار ، تلفنھی دو ماه شھیم
 مثل خونواده گرفتی می اگھ بچشون ھفت سال فراموشی ھر خانواده ایعنی شدم؟ بھی حد باھاشون غرنیا

 اره؟ی دووم بی از دلتنگتونھی نمگھی خونوادش و مشی پرهیر م باھی چرا سمانھ دو ھفتھ کردن؟یمن رفتار م
 کھ دستش نشست رو دستم با لبخند بھش نگاه کردم دمی کشییآه بلند باال...... ندارمی حسنیچرا من ھمچ

 پشت کنن ای اگھ ھمھ دنی ھفت سال تنھا شدم با خودم گفتم بھ درک حتنیچھ خوبھ کھ دارمش چقدر تو ا
 من یای دنھی نگاه مشکنی من قفل شدن تو ایای دستاس دننی ای من حس گرمایای دنجاسنی من ایایبھم دن

 بافتن موھام قبل یعنی من یای عاشقانھ کنار ھمسرم دنی شب ھایعنی من یای ھمسرم دنی بوسھ ھایعنی
ده  کھ جلوم واسای مردنی ای لبخند و اخمایعنی مرد نی آغوش ای گرمایعنی من یای دستا دننیخواب با ا

 کھ نفسم بھ ی کھ من اوستامو دارم کسنھی ھمھ مھم ای گور باباکنھی بھم مطنتی کھ با شیی نگاه ھایعنی
 کھ فقط صدا و آغوش اون منو از اوج خشم ی کسلرزونھی کھ ھنوزم نگاه ھاش دلمو مینفسش بنده کس

 حس عشقھ نیاسم ا آره مونیعشقمون زندگ.ً..شکرت بھ خاطر عشقم.... شکرتای بھ آرامش خدارسونھیم
  مرد مھربون باشم نیو من چقدر دوست دارم عاشق ا

  شدن؟ی اشکینجوری چرا چشات انمت؟ی بب؟ی کالفھ انقدریچرا ا-
 روز من ھی دی کھ شانی خونوادم بھ خاطر فکر ای اشک تو چشام جمع شد نھ بھ خاطر سردگفی مراس

 ..... مرد رو از دست بدمنیا
 چت شده آروشا؟-
  دوستت دارمیلیخ-تم بغض گفبا
- کنار اشکام سر خوردن و اون ھنوز تو شک رفتارم بود با ھق ھق گفتمدی کشنوی تعجب نگام کرد ماشبا
 ..... وقت تنھام نذارچیھ

 بودن می کھ ھمھ زندگیی گذاشت دو طرف صورتم و صاف زل زد تو چشام منم زل زدم تو چشمادستاشو
 نکنھ نمیبب.....وونھی دذارمیمعلومھ کھ تنھات نم- قرار ندارم  آروم ونمشونی روز نبھی کھ اگھ ییچشما

 .....ـیمیدارم م
 .... رحم نباشی بنقدریا.....اوستا نگو - اشارمو گذاشتم رو لباش ھق ھقم بلند تر شدانگشت

  وقت تنھامچیقول بده تو ھم ھ..... قول بدهھی نکن و ھیتو ھم گر.....چشم- شد لبخند زدی اونم بارونیچشما
 ینذار

 دستمال برداشت و اشکامو پاک کرد دوباره راه افتاد چند ھی دی بوسمویشونی باز و بستھ کردم پچشامو
 ادی با نجای اون شب تنھا اوستا منو آورد ادمی ترسی کھ وقتی بعد جلو در خونشون بودم ھمون خونھ اقھیدق

 تو ھمھ آماده بودن بعد میفتکرد و ر درو باز یلی شدم مامان لادهی خاطرات اون شب لبخند زدم و پیآور
 داشت چھار دست و پا نی بھزاد رو زمھی بقشی رفتم منم لباسامو عوض کردم رفتم پیحال و احوال پرس

 تر از بھراد بود بھراد طونی شلوغ تر و شیلی بدم بھزاد خصی تشختونستمی بغلش کردم مرفتیراه م
 بود برعکس بی عجیلی ورجھ وورجھ خای کردیا م سر و صدای بھزاد ی ولشستی ساکت و آروم مشھیھم

 رنگشون کھ از آبستا بھ ارث ی توسی ھمن اخالقاشون برعکس ھمھ چشاھی شبنقدریچھره ھاشون کھ ا
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 رو از ی مشکی روز بچھ دار شدم چشماھی اگھ کردمی  من آرزو می ولکردیبرده بودن بانمک ترشون م
من دلم - بغل کرد و نشست کنارم آروم گفتھرادواوستا ب رو از من بھ ارث ببره ی مشکیاوستا و موھا

 !ستی نکنھی فکر می بھراد رو اصال آدم گاھنی بچم مثل بھزاد شلوغ باشھ نگا تو رو خدا اخوادیم
 بھ من کھ ا؟ی مثل آراز شلوغ باشھ خودشو بندازه تو درھی نظرت چگمی مدارمی من کھ نگھش نمیخود دان-

  با باباشھتشیل بچھ شلوغ مسئوشھیمربوط نم
  و زبون دراز رو از تو بھ ارث ببرهطنتی اون شخوادی دلم می با من ولتشیچشم مسئول-دی خنداوستا

  چشمک زد و در رفت خودمم خندم گرفتھ بود ھی و
 استقبالشون می درو باز کرد رفتیلی ساعت گذشت زنگو زدن مامان لمی بچھ ھارو برد تا بخوابونھ نسحر

 یلی اومد داخل خی و اضافھ کنم اشرافی خانوم نسبتا مسن با چھره اخمو و افاده اھیدر باز شد و اول 
 دختر ھی من و سحر رو آدم حساب نکرد بعدش یعنی یلیخشک دست داد و سالم کرد اونم فقط با مامان ل

 رو یعنیاومد تو و بازم من و سحر رو محل نذاشت ( دختره خواھر داماده) بدتر از مامانشافھیجوون با ق
 سالم خشک بھ ھممون ھی پدر ھستن اخمو اومدن تو ی مرد مسن کھ معلوم بود آقاھیمخم بودن بعدش 

 خوشبختانھ اون ھممون رو آدم ی اومد ولو پسر خوش بر و رو البتھ اخمھی دست ھم داد ونیکردن و با آقا
 جنگ اومده ی انگار برای بگذره ولری و از خدا خواستم امشب بھ خرونیحساب کرد نفسمو با صدا دادم ب

 ی ولشدی کھ اوستا چھرش از خشم سرخ مدمیدی زدن مھی و کناشی نشستن شروع کردن بھ نیبودن از وقت
 ما اونا یی خالصھ با خوش روشدی آروم باشھ اونم آروم مآسا بھ خاطر کردمی و زمزمھ مگرفتمیدستشو م

 اومد شیشونی اخم رو پھی بود کھ آسا ھم با نی جالب اارهی بیی گفت آسا چایلیکم کم نرم شدن و مامان ل
 دنی مسعود کھ مطمئنا خونواده مسعود غالب بودن مسعود با دای دادی مریی خودشو تغدی اون باایحق داشت 

 کھ اقال نی دور نموندن خوشحال شدم از امن زی تی لبخند نشست رو لبش کھ از چشماھی لحظھ ھیآسا 
 صحنھ ھا فقط و فقط دنی بسازن با دی عشق با ھر مشکلنی خاطر ھم بھتوننیمسعود عاشق آسا ھست و م

م و آسا ی کھ من و اوستا با تعجب بھ ھم زل زده بودافتادمی می وقتادی افتادی مادمی خودم یروز خواستگار
 حلقھ انداختن تو انگشت دمی چشم وا کردم دی چقدر غرق خاطراتم شدم کھ وقتدونمی نمدنیخندیو سمانھ م

 .....شونش کردنآسا و ن
******** 

 اوستا بھ اوج شھرت یبی و سال و شش ماه بھ طرز عجکی نی تو اگذرهی سال و شش ماه داره مکی
 ندهی غافل از آندهی غافل از آمی بودی خواننده معروف ھممون تو اوج خوشبختھی شد ی اوستا باستاندیرس
 ...... کھ سرنوشت برامون نوشتھ بود یکیتار
 نیا( آخر ی ھاقھی کھ من عاشقش بودم آھنگ دقی رو گذاشتم رو دوشم و زدم آھنگولنیا و اشاره اوستبا

 مجبور بھ ھیالی ھا و داستان ختی کھ شخصنی بھ علت ایی پاشای مرحوم مرتضیآھنگ فقط و فقط برا
 )می محبوبمون شدی خواننده ھایاستفاده از آھنگ ھا

 حالم بھم خورد و باعث شد نتونم بزنم و ی چرا ولدونمی نمزدمی اوستا نشستھ بودم و داشتم مکی نزدمن
 شد آروشا؟ یچ-دی پرسی و باال آوردم اوستا دنبالم اومده بود با نگرانیی خودم رسوندم بھ دستشویفور

  دفعھ؟ ھیچت شد 
  شدم چند روزه حالت تھوع دارم نی چرا ھمچدونمینم- نفس زنون صورت زردم رو شستمنفس

  خونھ؟ی بریخوایم-
 م؟ی ولش کنیخوای میدی آھنگت زحمت کشنی ھمھ برا انی ایگی مینھ چ-
 ؟ی بزنیتونی میمطمئن-
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  شروع کنگھی بار دھیآره -
 اوستا با لبخند بھ من اشاره کرد نباری رفتم نشستم سرجام و با اشاره ساسان بچھ ھا شروع کردن ادوباره

 ییلم بھم خورد و خودمو انداختم تو دستشوو من شروع کردم بازم اشاره کرد و من قطع کردم دوباره حا
 بردار ببرمت لتویوسا-ت گفی بار ھمھ تنم سست شده بود اوستا با استرس و نگراننیھمھ کالفھ شدن ا

 دکتر 
 آب ھی بازومو گرفت ساری کھ زنی بود بخورم زمکی نزدرونی کھ بدنم سست بود خواستم برم بھمونطور

 .....ستا  اوخوادینم- قند بھ دست اومد سمتم 
 .....رمیمی می من از نگرانخوادی رو نمی چیچ- رو بھ خوردم داد آبقند

  بزنھ؟ولنی وی باش فقط کنجای تو ھمشمی پانی سحر بای سمانھ زنمینھ نگران نباش زنگ م-
 تو نگران اون نباش -

 کنمی مدای رو پیکی من دهی رنگ و روت پرسی حالت خوب نیآره آبج- ساسان
  رو مبل خودش ھم کنارم نشست و سرمو گذاشتم رو شونش نمیبش کمکم کرد اوستا

  زنگ بھ سمانھ بزن خودتم پاشو برو بچھ ھارو معطل نکنھیاوستا -
  حرفا نزننی از ایآبج-صادق
  آروشا رو ببرهادی من زنگ بزنم سمانھ بنی کننی تمرنیبچھ ھا شما بر-اوستا

 می حلھ بچھ ھا بریاوک- ساسان
 ی وقتی چرا ولدونمی نمدمیشنی قلبش رو می اوستا چقدر واضح صدانھیاشتم رو س رفتن سرمو گذھمشون

 دم گوشش شی اوستا گوشیی عطرشو حس کردم بازم حالم بھ ھم خورد و خودمو انداختم تو دستشویبو
 کمکم کرد بازم د اوستا اومھی گرری باال آوردن زدم زنیبود و بھ سمانھ زنگ زد از اولش متنفر بودم از ا

 کرد بھ ی سعی رو مبل نشستم بغلم کرد من بھ شدت پسش زدم بھ وضوح حس کردم ناراحت شد ولششیپ
  ارهیروش ن

 ؟یکنی مھیچرا گر-
  جلوای نستیاوستا حالم خوب ن- گفتم ھی گربا

 ..... بذار ببرمت دکترگمیم- تو ھمدی کشاخماشو
 خوامینم-
-دمی کھ آروم شدم پرسکمیم بود دلخور شده  نقطھ از من نشست معلونی نزد و رفت دور تری حرفگھید

  گفتیسمانھ چ
 ادیداره م- سرد گفتیلیخ

 ی زرد شدنیچت شده آروش چرا ھمچ- لحظھ زنگو زدن اوستا درو وا کرد سمانھ نگران اومد تو ھمون
 ؟
  خونھمی فقط زود تر بردونمینم-

سمانھ سھ بار باال آورده -دمیشنیم من ی صدا ھاشونو نشنوم ولکردنی می سمانھ رو برد اونورتر سعاوستا
  بشمکشی نزدذارهی نمزنھی طرف ھم پسم مھینگرانشم از 

 گرفتھ دی جدی ھای سرما خوردگنی البد از اسی نیزی نترس بابا چ؟ی بغض کردنیوا؟ چرا ھمچ- سمانھ
  یای خونھ مراقبشم تا ببرمشیاالن م

 یمرس-
 آروشا چت شده؟-میشد نشی اومد سمت من و کمک کرد با ھم سوار ماشبعدش
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 دونمینم-
 الیخی بیچیامممممم ھ.....زهی چگمیم-
 آراز کجاست؟-
 مدرسھ-
  نبودادمی یگیراس م-
  بره دنبالشاری شھرگمیم-
 باش برات سوپ نجایھم- گنده سھ نفره خوابوندی خونھ سمانھ منو رو مبل راحتمیدی رسمی نزدی حرفگھید

 گھید یشی مضی برف و سرما معلومھ مرنیبپزم تو ا
 نشست شمی اومد پینی سھی با   ساعت بعد سمانھھی کار نباشم ی رو روشن کردم بونی تلوزدمی دراز کشمنم
 حرکت خودمو رسوندم بھ ھی کھ بوشو احساس کردم با نی دھنم ھم کیپر کرد آورد نزد  قاشقھیو 

 زنگ خونھ کنھی مامد خاص نگ لبخنھی سمانھ داره با دمی لرزون برگشتم دی و باال آوردم با قدماییدستشو
  بردار ببر بوش خفم کردنوی اایسمانھ جون عمت ب-رو زدن سمانھ رفت درو وا کرد داد زدم

 باشھ اومدم-
  ادتی عامی گفتم بی شدضی مردمی شنیسالم جار-  سحر با بھزاد و بھراد اومد دمی دفعھ دھی

 لرزونھی منو م بچھ تخس ھمھ تن و بدننی نگاه اللللییییی حضرت فای-دمینال
  امی امیزن عملو اومدم - با لحنھ بچگونش گفبھزاد

 االن داره امی امی بھزاد اومدم بخورمت گمی من ممیکنی می بازی بکنم براتون من و بھزاد وقتترجمھ
  منم لبخند کم جون زدم دنی حرفش سمانھ و سحر خندنی با اگھیھمونو م

 آروش؟-سمانھ
 ھم؟-
 ؟یدی عالئم مشکوک ندی تو کھ خودت دکترنمیبب-
 عالئم مشکوک؟-

  گھیآره د-سحر
 ؟یعالئم مشکوک چ-

  مامان شدن- سحر
 ..... دو ماھھ کھدی چرا بھ فکر خودم نرسگھیآره راست م..... فکر کردم کمی گرد کردم چشامو

  سمانھ زود تر بگویریبم-
  آره؟؟؟؟؟؟یعنی-سمانھ

  لبخند سرمو تکون دادم با
 شمی دارم زن عمو مشھیم باورم نیواااااا-سحر
 ؟یچ- بھزاد
 شھی زن عمو داره مامان م- سحر
 ؟یچجور- بھزاد
 شوی چطور بھ بچھ دو سالھ چجورنمی بار کن ببی و باقالاریبفرما سحر خانوم خر ب- با خنده گفتسمانھ

 !یگیم
 ؟ی توپتو نشون زن عمو دادیبھزاد مامان-سحر
  مامان بشھ؟یجوریموند خونھ زن عملو چ- بھزاد
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 بھزاد داداش بھراد کجاست؟-حرس
 از می رفتسھی ریعنی شھی زن عمو مامان می بچھ پررو گف چجورنی بازم اچونھی سحر خواست بپیھ

 خنده
 رمی بگی بھ اوستا بگم مژدگونزنمیزنگ م-سمانھ

  بعد شی رو واسا برم آزمای چینھ نھ نھ نھ نھ چ-
 باشھ بابا-

 اوستا اومد و بچھ ھا رفتن اخماش تو ھم بود حرف یصر تا عصر موندن و ازم مراقبت کردن عخالصھ
 زد بھ ی کھ فکرارمی از دلش در بی از دستم ناراحتھ تو فکر بودم کھ چجوردونستمی  و مزدیھم اصال نم

 ی بکنم ؟ ولی چجوری وضعم آشپزنی آه از نھادم بلند شد با ای کھ مردا شکم پرستن ولیمیسرم و گفتھ قد
 شنام لی وسانی کھ از بگشتمی منطوری بگردم برا دماغم ھمیزیکنم رفتم تا دنبال چ ھمھ تالشمو بدیبا خب

 بی سدی نبود چون بایازی تو آشپزخونھ اول ننیی بشکن رو ھوا زدم و رفتم پاھی کردم دای پری دماغگھی
 روی دوست داره دماغگیلی سرخ کرده خینی زمبی سدونستمی مکردمی و خرد مکندمی رو پوست ماینیزم
 با دھنم تنفس کنم باالخره سرخ کردمی می سعیلی و سرخ کردم ختابھی تو ماھختمی روغن رمینیدم بھ بز

 طرف اوستا رو ھی پرت کردم روی رفتھ باشھ بھ بو حساسم دماغگادمیشدن سس قرمز برداشتم انگار کھ 
اوستا من ..... وا کن اخماتوگھی کنون دی برا آشتنمیا-  و گفتمزیمبل نشستھ بود بردم گذاشتم جلوش رو م

 ....بـی غذا رو ھم با مسنی اکننی متمی بو ھا اذکمیمسموم شدم 
 نگام ی بازم تو در گاه واساده بود و با نگرانیی تھوع نذاشت ادامھ بدم و خودم رو انداختم تو دستشوحالت

اس بپوش کھ  لبھی شھیاوستا گفتم کھ بھ بو حساس شدم اگھ م- گفتمی کھ فورکی نزدادی خواست بکردیم
  نداشتھ باشھی عطرچیھ
 بذارم رفتم تو اتاق خواب اوستا لباساشو عوض کرده بود رفتم ولو شدم ییرای نتونستم پامو تو پذگھی دیول

 انگار دوباره کردی حال بودم اوستا داشت صورت و موھامو نوازش می بیلیرو تخت و چشامو بستم خ
 ی من بازم باال آوردم براو دادی رو می اون عطر لعنتیالفھ بو بھ کار افتاد تخت و ممینی بییرای گیسلوال

 ی از دستم ناراحت شده ولدونستمی مومدی نفره اوستا نھی رو تخت دمی و خوابگھی اتاق دھی رفتم تو نیھم
 ی وقتترسمی میکی من ھنوزم از تاردونستی کھ منی با اومدی نی ولادی نبود گفتم موقع خواب میچاره ا

 دو تا آباژور بود روشنشون کردم و سرمو گذاشتم ادینم دمی فھمگھی اتاق خواب مشترکمون د رفتھدمیفھم
 دفعھ آباژورا خاموش شدن و ھی کھ خواستم بخوابم نی تا چشام گرم بشھ ھمدیرو بالش تا بخوابم طول کش

 نسبتا یا صدا بھی گرری بزنم زخواستی آب دھنمو قورت دادم دلم مدمیترسی میکی نشستم واقعا از تارخیس
 ھق ھقم ھی و آخر سر ھم از زور گرشدی صدام رفتھ رفتھ بلند تر مدی نشنی ولزدم اوستا رو صدا یبلند

 شده یچ- نگران اومد نشست رو تختی و چشماشونیگرفت کھ در با ضرب باز شد و اوستا با چھره پر
 ؟یکنی مھیآروش؟چرا گر

 .... بودکیتار...رف....برقا...ب- گفتمدهی بردهی شرتش بری تو بغلش و چنگ زدم بھ تدمیخز
  نترس من کنارتم گھی دششششیییییھ-

  کم آروم شدم و کم
 ..... گرم شدچشام

********* 
 خودمم دی رستشی سال اوستا بھ اوج موفقھی ھممون باالخره بعد ی مھم برایلی روز مھمھ خھی امروز

 از سالن یکی ی ھمھ انتظار قراره تونیعد ا واقعا معجزست باالخره بمونھی مثل خواب مشھیباورم نم
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 ھی با گذشتھ وز قراره ھنی دل من بیول..... ماه نی خوب و مجلل اوستا کنسرت برگزار بکنھ فروردیھا
 می ماه و نھی نی بھش بگم تو ای چھ جوردونمی مادر بشم نمخوامی مدمی کھ فھمی از اون روزمیماه و ن

 ادی خب زی بھ مقدار کم تپل شدم ولکمی دکتر و من نرفتم البتھ می پدرش در اومده ھمش گفت برچارهیب
 کھ ی اضطراب از عکس العملدارم تابم و اضطراب ی بینجوری چرا ادونمیخودمم نم... ستیتابلو ن

 بھ ساعت انداختم و ی از بس ذھنم مشغولھ نگاھدونمیقراره نشون بده اصال امروز چندمھ؟اووووف نم
 دی مانتو سفھی موھامو جمع کردم ی فوررسوندمی خودمو مگھی ساعت دکیتا  دی بادیبرق از سرم پر

 می چتری کنار گردنم گره زدم تالشھی مثل ھمدموی ساتن سفی ستش روسردی سفی با شلوار پارچھ ادمیپوش
 رهی بستم رژ تکی شی رنک فلزی ساعت نقره اھی حلقمو ھم دستم کردم میشونی رو پختنیخوش حالت ر

 موی مشکی ورنفی کامل کرد کشموی خط چشم دور چشمم آراومدی مدمی سفبای بھ صورت تقرزده بودم کھ
 و اونو ھم بندازم شی شد دستم بره سمت برگھ آزماباعث ی چدونمی انداختم توش نممویبرداشتم و گوش

 یون برخوردمون افتادم اون شب تو مھمنی اولادی لحظھ ھی دمی پاشنھ ھفت سانت ستشم پوشی کفشافمیک تو
 کفش پاشنھ دنی پوشی برای خورده و گفت شما دخترا چھ عشقچی پام پدی فھمی نجاتم داد وقتی وقتییلو

 ام بکس و تو اوج ی تی با آھنگامای شدم دوباره مثل قدنمی سوار ماشرونیاز گذشتھ اومدم ب....نیبلند دار
 نموی من ماشذاشتی از ترسش نم کھی اونروز برفالشی ومی افتادم کھ رفتی وقتادی بار نیسرعت روندم ا

 ی براشناختی کس منو نمچی تو مجتمع پارک کردم و رفتم سمت سالن ھنویبردارم دوباره لبخند زدم ماش
 بعد ی اول کھ اوستا برامون رزرو کرده بود ھمھ بچھ ھا بودن حتفی نبود رفتم سمت ردی مشکلنیھم

 ی نبودن بعد سالم و احوال پرسمای و نمایو فقط ر می ھم بودن و دور ھم جمع شده بودنای مریچند سال ام
 بھ مھنا ی شدم نگاھمنشستم وسط سمانھ و سحر بھزاد و بھراد نبودن سحر داده بودتشون دست مامانش خ

 نھی کنسرت بزن بھ چاک کھ حسابت با کرام الکاتبنیمھنا فقط بعد ا-انداختم و گفتم
 زززززیییی امام زاده کامبای-مھنا
 ھی باردار بود بھمون نگفتھ بود بعدش ھم رفتن می بودشی تو کی مھنا وقتمی دادم بھ صندلھی و تکدمیخند

 نداشتم و ی منم حال خوش  برگشتن بچھ بغلشون بودی وقتنھی استانبول و جالب الیمدت بھ خاطر کار سھ
 ادیھ داره م کدمی ساسان رو از دور دمیدی ھمو ندشھی می از اون روز تا حاال کھ دو ماھکشمشیگفتم م

 باھات حرف بزنھ خوادی مششی پیای اوستا گف بیآبج- خم شد آروم گفتیسمتم بعد سالم و احوال پرس
 بعد اجرا رو شروع کنھ 

 دی من پردنی با دخوردی وشت پرده اوستا داشت آب ممی کھ کنار سن بود رفتی شدم دنبالش رفتم از راھبلند
 اونم نشستھ گفتنی می زنده نبود ولی تو اجراھیمتأسفانھ سا کردم یگلوش با بچھ ھا سالم و احوال پرس

 شدم مثل پشی خالصھ مشغول تست ساز ھاشون شدن اوستا دھنشو با دستمال پاک کرد و من محو تنییپا
 موھاش رو محشر درست کرده دیدرخشی مدشی سفرھنی و پی تو اون کت شلوار مشکوودی ھالیستاره ھا
 ی چھره اش پختھ تر و مردونھ تر شده بود ولدارمونی دنی کردم با اولسشی داشت تو ذھنم مقاشیبود تھ ر

  کردی خودش مفتھی ششتری و بشتری کھ ھر لحظھ من رو بیزی داشت چی ابھت خاصھی
 گھ؟ی دی خراب کنم تو حالت چطوره؟ حالت تھوع ندارترسمیآروشا من استرس دارم م-
  پس نگران نباشینی تو بھتر؟یسھ چنھ نگران من نباش حالم خوبھ در ضمن استرس وا-
 ی با حرفات آرومم بکنی داری کھ سعیمرس- زل زد تو چشامی خاصیفتگی شبا
  اصال ھم استرس نداشتھ باشنی باشھ من برم شمام شروع کننطوری ادوارمیام-
 چشم-
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 میرو صندل دست تکون دادم نشستم دمی رو دھی بچھ ھا ساشی و رفتم پنیموفق باش- بھ ھمھ بچھ ھا گفتمرو
 ولنی و وتاری نم نم نواختھ شدن گی رنگ سن کنار رفتن صدای کاربنیچراغ ھا خاموش شدن پرده ھا

 اوستا کھ ی چراغ روشن شد و صاف افتاد روھی شدی نمدهی فعال دزیچ چی ھشناختمی آھنگو منیاومد ا
 و دستاشون سالن غی جی بود ھمھ سوت زدن و صداستادهی بود انیی کھ سرش پای بھ دست طورکروفنیم

 سن روشن شدن و اوستا شروع کرد بھ خوندن تمام مدت ھمھ ی رویکم ھمھ چراغ ھا رو منفجر کرد کم
 حرفا نی تشکر و ادونمی حرف زد کھ سالم و نمی اقھی کھ تموم شد چند دقشیاول  آھنگکردنی مقشیتشو

 ی کھ روی از آبکمیوستا قطع کردن بعدش دو سھ تا ھم آھنگ خوند باز مکث کرد و نوازنده ھا با اشاره ا
  بود خورد تا گلوشو صاف بکنھ بعدش شروع کرد بھ حرف زدنزیم
 مرطبھ نی کھ االن من بھ انینیبی و منی کھ نشستییشما..... روز مقدسھھی روز مھمھ ھیامروز -

 کھ ی کنم کسیعرف بھتون متوی موفقنی الی دللی دلخوامیم....خوشبختم..... حد موفقمنیاالن تا ا.....دمیرس
 .... آروشا رادزمیھمسر عز..... کرد و بھم آرامش دادیاری منو یھمھ جور

 رفتم از دنی کشغی سمانھ زد بھ پھلوم و من از جام بلند شدم ھمھ دست زدن جکردمی متعجب نگاش ممن
ھا بلند تر شد  ھوار ی خم شد صدایباال کھ اومد از باال دستشو دراز کرد سمتم و تا حدود  سن برمیپلھ ھا

 نگامون نی با تحسایعض با حسرت و بای وسط سن بعضمیدستمو گذاشتم تو دستش و رفتم باال با ھم رفت
 می اون گرم دستمونو از ھم جدا کردی بود و دستاخی من یکردن دستامون تو ھم قفل شده بودن دستا

ون امروز پونوزده چ.... امروز مقدسھ؟گمی چرا منیدونیم-  دور تری بھ دست رفت کمکروفنیم
 ..... بھم دادموی زندگلی کھ خدا دلھیروز.....نھیفرورد

 لیھمھ دل- با شمع روش جلوم قرار گرفت و اوستا برگشت سمتم کی کھی بھ گوشام اعتماد نداشتم من
  تولدت مبارکمیزندگ

  منی حرف آخرش ھمھ دست زدن ولدنی نگاھش کردم با شنرهی کردم اشک نشست تو چشام و خبغض
 کھ ساسان گرفتھ بود جلوم کوی کھ پلک بزنم سر خوردن کنی کم کم اشکام بدون ارهی پلک نزدم خیحت

 بازم تو بغلش فرو رفتم و ھق ھق کردم ھمھ تی سمتش و بدون توجھ بھ اون جمعدمی دوبایپس زدم و تقر
 بود سی خ ازش جدا شدم نگاه کردم بھ صورتشی دل از آغوشش بکنم ولخواستمیدست و سوت زدن نم

 یاری اشک منو در بیخوب بلد- لرزون گفتی لبخند زد و با صداھی اون اشکاش نی کرده بود بھیگر
 ھ کیی اشکانیا-  گرفتش گفتی اوستا با صداکی سمت کمیبعدش دستشو دور شونم حلقھ کرد و رفت

تھش شد  کھ بعد ھفت سال فراغ  یعشق.....شوق وصال بعد ھفت سال .... ھمشون اشک شوقننینیبیم
 داستان ھی میمن  و آروشا خودمون شد....... و فرھاد نیرینھ ش..... می و مجنون ھستیلیما نھ ل.....وصال 

  .....دیجد
 ھفت سال فراغ اشک صورت ھر ی آورادی با نیی سالن منفجر شد و اوستا سرشو انداخت پادوباره

 خواستمیرو فوت کردم خودم نم کرد کل سالن آھنگ تولد رو خوندن و دست زدن شمع سیدومونو خ
 دونمی سن بودم نمی رو بردن و من ھنوز روکی کدمشی خب اصرار کردن و من ھم بری ببرم ولکویک
 کارو کردم اوستا نی مخالفم ای کن من ھم بدون توجھ بھ احساس ھازشی تو ھم سورپراگفتی میس حھی
 لرزون ی کم آوردم با صداییورا جھی بگم ی چدونستمی رو گرفت سمتم از دستش گرفتم نمکروفنیم

 رو جبران زی سورپرانی حتما ادیمن با..... بزرگ بودزی سورپراھی نیا..... بگمی چدونمیمن واقعا نم-گفتم
 ....فقط....ارمی سرتونو بھ درد بخوامینم.....بکنم 
 .....یشی پدر میدار- بلند گفتمی با صداختنی رو برگردوندم سمت اوستا و اشکام رنگام
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کم   کمشدی پخش مکروفنی من بود کھ از پشت مھی گری خشک شد کل سالن ساکت شد و فقط صداستااو
 ی دست زدن از تھ سالن بلند شد اوستا لبشو بھ دندون گرفت چشاشو سفت گذاشت رو ھم وقتیصدا

  نکن بامی حی خاک بر سر بیعنی گفتم ی چدمی تازه فھمدی از تھ دلش خندیبازشون کرد پر اشک بودن ول
  ھی خانوم ھمسر بنده نی نبود ای الکفامی کھ تعرنیدید- رو دادم دستش گفتکروفنی و منییسرمو انداختم پا

 ....یزنی کھ سکتھ رو نصفھ مگھی بھت می رو جورجانی عالمھ ھھی جا ھیدفعھ 
 من  ودی بوسمی خودمن خندم گرفتھ بود اوستا دستشو دور شونم حلقھ کرد سرمو از رو روسردنی خندھمھ
 دفعھ ھمھ از جاشون بلند شدن و دست زدن ھی کھ نمی سمت حضار تکون دادم خواستم برم بشیدست

 اون شتری ب یرژ اوستا با انمی و گلھ نشستکی تبری بچھ ھا بغلم کردن و بعد کلشی زدم و برگشتم پیلبخند
 دمیدستھ گلھ و تازه فھم ھی گلم ی دست دوستادمی و دمی شدن و بلند شددهیسانس رو تموم کرد پرده ھا کش

 شتری دستھ گل بھی نی ھمی برارهی مادتی یشی انقدر ھول مدونستمیم- دستھ گل گرفتن سمتم ھی رفتھ ادمی
 گرفتم 

 تا بعد سانس دوم جشن می اوستا گفت منتظر باشمی سمت سن گل ھارو دادمی خنده ازش گرفتم و رفتبا
 کردم ی و تشکر و منم سخنرانکرد ی اوستا فقط منو معرف بارنی ای سانس دوم من باز ھم موندم ولمیریبگ

 می ھا بردن راه افتادھ منو بچنی ماشمی و راه افتادمی شدنشی عکس و امضا سوار ماشی کل و تموم شد بعد
 کھ من نی تا اکردی بود بماند کھ اوستا اول باور نمیی شب عالھی اون شب مونیشگیسمت رستوران ھم

 .....تی جنسنیی تعی سنو برامیدم و قرار شد ھفتھ بعد بر نشونش داشویبرگھ آزما
******** 

 بھ صورت دکتر کردم کھ ی وا شده بود نگاھششی رفت اوستا کھ نیلی و ولی قلبش دلم قی صدادنی شنبا
  تو ھم و دستگاه رو خاموش کرد ازم خواست لباسمو بپوشم دی دفعھ اخماشون کشھی

 چطوره سالمھ؟ شد؟حالش یخب خانوم دکتر چ-اوستا
 .... بگمیچجور....ی جناب باستانتشیواقع-دکتر
از شما دوتا کودومتون -دی بھ صورت ھر دومون کرد کھ دلم لرزی کرد من کنار اوستا بودم نگاھمکث

 ن؟ی استفاده کرداتی دخانای گاریس
سشو با صدا داد  بھ چھره شرمنده اوستا انداخت نفی دکتر نگاھنیی شد اوستا سرشو انداخت پای دلم خالتھ
 ی سرھی ھست البتھ من ی قلبیماری نوع بھی من مبتال بھ صاتی طبق تشخنیمتأسفانھ جن-رونیب

 ....می تا مطمئن بشنی انجام بدسمینوی میسونوگراف
 ...شھی موضوع مربوط بھ سھ سال پنی خانوم دکتر ایول- گفتمی ھولکھول

 نھ- آروم گفتی با صدااوستا
 می بعد گرفتن نسخھ خواستافتادمی و اگھ اوستا دستشو دورم حلقھ نکرده بود مدی سست شدن رنگم پرپاھام

  بچتون دختره یراست- کھ دکتر صدامون زد با لبخند گفتمیبر
 و داد ھی گرری زدم زنی تو ماشمی اوستا کالفھ بود نشسترونی بمی ما با ھمون حال خراب از مطب رفتیول

  راحت شد آره؟؟؟؟ التی خیکشی نمگھی دیبودِ تو چرا؟ تو کھ گفتھ ریھمش تقص-زدم
 بس کن- زدداد

  بدترش نکنگھید  داغونم تویمن بھ حد کاف-  لرزونش گفتی شدم با صداخفھ
 تار مو از سر بچم کم بشھ تا عمر ھی احد و واحد اگھ ی رو بس کن؟اوستا بھ خدایچ یچ- داد زدمدوباره
 ....بخشمتیدارم نم
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 ھی گری بار بود کھ ما باھم بحثمون شد کلنی اولنی مشترک ایھ سال زندگ بعد سمی بحث گردی کلاونروز
 دکتر بعد می دوباره رفتای و سنوگرافشای با جواب آزماگھی سھ روز ددمی خوابدیکردم و با سر درد شد

 ای درکل بعد بھ دنفھی خفیلی خستی حاد نشیماری بی متأسقانھ ولای بگم خوشبختانھ دونمینم- گفتیبررس
 ی خانوم باستانشھی حاد مشیماری بی نوزده سالگجدهی دارو بخوره مگھ نھ تو سن ھی سرھی دیش بااومدن

  سادهی سرماخوردگھی ی حتیکنی استفاده نمیی داروچیبدون مشورت با من از ھ
 نشستم تو ی شده بودم وقتنی با اوستا سرسنگیلی سھ روز خنی تو ارونی بمی اومدھی عالمھ توصھی بعد
 یلی خیزدم بھشون گفتم ول  زنگدوننی افتاد چھار ماھھ باردارم و خونوادم ھنوز نمادمیه  تازنیماش

 .... بھم دست دادی حس بدیلی گفتن کھ خکیخشک تبر
 من ھم رهی اخی بھ خاطر اتفاقاگفتی سراغم اوستا مومدی میدی و شدفی خفی اونروز بھ بعد سر درد ھااز
 پام ی اندازم نبودن کفشام بھ خاطر پف ھاگھی لباسام دی خوب شکمم مشخص بود بھکردمی فکر رو منیھم

 بود من دهی اوستا فھمھ کنی بھشون بعد ازدی سر درد ھا گند منی ای داشتم ولی برام حس خوببودن کیکوچ
 خانوم حدودا چھل سالھ با شوھرش آورده بود اسمش ھی بزنم و اهی و سدی دست بھ سفذاشتیباردارم نم

 دادی خونھ و منو انجام می و خودش ھم کاراکردی میشوھرش ھم باقر شوھرش باغبون بود و اسم ھیمرض
 داده بود تا راحت اونجا ون بھششدی می تر از خونمون کھ صد مترکی ساختمون کوچھیاوستا 

 و اسم دخترش فاطمھ ی پسر نھ سالھ و دختر پنج سالھ داشتن اسم پسرش علھی و باقر ھی مرضبکنن یزندگ
 تر شده بودن دی شدیلی سردرد ھام خیمن پنج ماھھ باردار بودم رابطم با اوستا بھتر شد ولبود خالصھ 

 ھم بستھ بودم بھ خاطر ی روسرھی و دهی کشراز بود و من رو کاناپھ دکیطبق معمول ھمھ خونھ تار
زم با- بود اومد کنارم نشستدشی ضبط آلبوم جدی کاراریسردردم ساعت ھشت بود اوستا اومد خونھ درگ

 یسردرد دار
 آره-

 می سرخ شدن بلند شو برنیچشات چرا ھمچ- دی چشام رنگش پردنی رو مبل چشامو باز کردم با دنشستم
 ...دکتر

  بذار استراحت کنمشمی نداشتھ باش صبح خوب ممینھ اوستا فقط کار-
صبونھ  جون برام ی اصرار دست از سرم برداشت صبح بلند شدم حالم بھتر بود مرضی بعد کلباالخره

 نشی سری خال خال کھ از زی صورترھنی پھی دمی بھ خودم رسکمی صبونھ مفصل ھیآورد بعد خوردن 
 مویت صوری راحتی بزرگ ھم دوختھ بودن تنم کردم موھامو بافتم صندل ھاونی پاپھی داشت و روش نیچ

کھ خدا رو شکر  قربون صدقم رفت و اسپند دود کرد ی من کلدنی جون با دی مرضنیی رفتم پادمیھم پوش
 دای پزشک بودم خواستم خودم علت سر درد ھامو پی ناسالمتکردمیحالت بھتر شده نشستھ بودم و فکر م

 ختی دفعھ دلم رھی داشتم دی سر درد شدای رفتنی میاھی چشام سدیچرخی دور سرم مای دنیکنم گاھ
 ..... باورش بکنمخواستمی جواب داشت و من نمھی فقط کردمی فکر میھرجور

 کردمی مھی دکتر گرمی برگفتی من گذشت اوستا کھ مدی شدی روال با سر درد ھانی ھفتھ بھ ھمکی باز
 ھفتھ موفق شد منو بکشونھ ھی بعد ی اوستا بفھمھ ولخواستمی ھم مثل من باشھ نمدکتر صی تشخدمیترسیم

 مطمئن بشن وانخی حدسم درستھ و مدمی من فھمی نوشت اوستا نگاھشون نکرد ولشی آزمایدکتر دکتر کل
 از ترسم ادی کردم نذارم اوستا بی مطب دکتر سعمی برگشتشایداغون شدم چند روز بعد با جواب آزما

 اوستا بھ زور باھام اومد داخل دکتر تو دی ھارو نگاه نکردم باالخره نوبتمون کھ رسشیجواب آزما
 متأسفانھ ھمسرتون ی باستانابجن-  کردمخی کھ داد ی ھارو نگاه کرد و با جوابشیسکوت خفقان آور آزما

 ..... سرشون سرطان دارن وھیتو ناح
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 ... بچشون سقط بشھدی و دارو بای درمانیمی شیچون باردار ھستن برا- گفتتی در نھادمی نشنشوی بقگھید
 کنار نی گناه بود بھ خودم کھ اومدم تو ماشی امکان نداشت اون بنی من حاضر نبودم بچمو بکشم انھ

 ... اون بچھ سقط بشھدی بایول.....ی کنار اومدن باھاش برات سختھ ولدونمی آروشا منیبب- اوستا بودم
 دخترمو ھمھ وجودمو ذارمی نمستی در کار نیدیبا- کردم داد زدمھی گرزدی داشت بھ زور حرف مخودشم
 ....یریازم بگ
 ....ی لعنتخوامیمن اون بچھ رو بدون تو نم- رو فرمون و داد زددی کوبمشتشو

 ...خوامی رو بدون اون بچھ نمی زندگنیباشھ پس منم ا- آروم گفتمی شد با صداشتری فرود اشکام بتسرع
 تو سرم و خوردی بود کھ می پتکینیھمشون ع.....جھی سر درد دوباره سرگ دوباره می کردھی دومون گرھر

 ی خبرچکسیتھ ھ با زجر با غصھ با دل شکسی ماه گذشت ولھی دوباره  ینی بچتو ببیتونی کھ نمگفتیم
 باھام ی سمانھ اونروز اومد خونمون کل می بوددهی از دوستامونو ندچکودومی ماه بود کھ ما ھھینداشت 

 ....شمیچت شده آروش؟ دارم نگران م- دمی من نخندی کرد ولیشوخ
 .....اوستا.....سمانھ- تلنگر بودم پناه بردم بھ آغوشش و از تھ دل زار زدم نی منتظر ھمانگار

 ؟یتا چاوس-
 !خوادی رو نم بچھ نیا-
 .....خوادی غلط کرده نمی چیعنی- بلند گفتی صدابا
 ....سمانھ من...من....من.....آخھ-
 ؟یتو چ-

 من سرطان دارم- شدمجدا ازش
 .... نبودی جالبیآروشا بھتره بگم اصال شوخ- تو ھمدی دفعھ اخماشو کشھی نگام کرد ی ناباوربت

 سقطش کن....آروشا.....آ- دیکشی بھ زور نفس مدی کھ دنید ا آوردم بعشموی آزمای ھابرگھ
 ؟؟؟؟ی لعنتیگی می داریچ- زدمغیج

 اری گوشم بدھکار نبود اوستا ازشون خواست بھم بگن از مھنا سپھر شھری کرد التماس کرد ولھیگر
 کردم ھی بکنم پا بھ پاشون گری کارنی ھمچخواستمی من نمی و التماس ولھیھمشون اومدن خونمون و گر

 ....شدی نمیول
********* 

 ھممون دلمون پر غصس اوستا کارشو ول می داغون؟ھممونی چھ عروسی آساس ولی روز عروسامروز
 اتفاقا متوقف شد من ھفت ماھھ باردارم نی با ای ضبطش بود ولی کھ من دوسش داشتم آخرایکرده آھنگ

 نامھ ھم ضبط کردم از خودم و چندتا لمیف من چندتا میدی ھفت ماه چند برابر اون ھفت سال زجر کشنیا
 بودم مانتومو دهی پوشی حاملگی مجلسرھنی پھی ننی کردم تا بعد مرگم اونا رو بخونن و ببینوشتم و مخف

 من یماری از بی فقط آسا بود چون کسدی نداشت شای عروسنی ای برای کس ذوقچی ھمیتنم کردم و رفت
 تموم شدن بعد دیرقصی مسعود میسا با عشوه برابھش نگفت تا حالش خراب نشھ وسط مجلس آ

 آسا اومد سمت من و ازم دعوت کرد تا ی ولدنی وسط و رقصدنیرقصشون مسعود رفت آسا رو کش
 بلند شدم کنھی اومده منو دعوت می اون گندگھی عروس شدی زشت می نبود ولطشیبرقصم درستھ شرا

 دی چرخرمسط ھمون حرکات آرومم سالن دور س وی حرکت کنم ولادی زتونستمیرفتم بھ خاطر شکمم نم
  شد؟یچ- گفتی کھ سحر گرفت آسا با نگرانافتادمیداشتم م

 .... البد فشارش افتاده تو برو زشتھ جلو مھموناگھی آدم حاملس دیچیھ....ـیھ- ھول شده بودسحر
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 با ھی گرریم زدم ز خونھ رفتم تو اتاقم و درو بستمی بد بود و باعث شد وسط مراسم برگردیلی حالم خیول
 جعبھ ھم پرت شد و ھی چون حواسم نبود ی بردارم ولی لباس راحتھی کمدمو باز کردم ازش ی حالیب

 کھ یری زنجھیشکست با ھمون حال زارم نشستم باال سر جنازش تا جمعش کنم چشمم خورد بھ 
 عذابا رو نی چرا دارم ادمیِ ان تازه فھمی مدال حرف التھی آه از نھادم بلند شد رونی بدمشی کشدیدرخشیم
 داد بھم زار زدم می سالگجدهی کھ تو تولد ھھی ھمون گردنبندنی ادهی کشمای کھ نھیی ھمش تاوان آه ھاکشمیم

 مایاوستا زنگ بزن بھ ن- رو بھ اوستا گفتمرونی کھ لباسامو عوض کنم گردنبندو برداشتم رفتم بنیبدون ا
 نمشی ببخوامیبگو م

 .... فردای بذار باشھ براستیچت شده؟حالت خوب ن-
 ..... من فردا زنده نبودمدیزنگ بزن اوستا شا-

 پارک کرد نوی اوستا ماشدمشی ده سال بود نددونمی بام تھران نمادی خواست بمای زنگ زد و از ناوستا
-د از جاش بلند شد اومد سمتم لبخند رو لبش بودنمی با دمای شدم و رفتم سمت نادهی نشد من پادهیخودش پ

 ....دمتیده سالھ ند..... معرفتیسالم خواھر ب
 . شده؟؟؟؟یچ- سرخ از اشک من لبخندش محو شد ی چشادنی دبا

 کھ ی بھ اوندمی تو رو قسم مماین.....بد کردم.....منو ببخش....ماااااین-نی ھق کردم و جلو پاش افتادم زمھق
 .... ببخش منویپرستیم

 چت شده؟؟آروشا - نی نشست کنارم رو زمزدمی مزار
 روز نی بھ ادمی مثل من بایآدم خودخواھ..... دمیمن دارم تاوان م....  .. حقمھادی سرم بیی ھر بالماین-
 ....افتھیب
 ؟یکنی شده؟نگرانم میآروشا چ-
 من ماین...ببخش منو....میبھ خاطر خودخواھ..... من پا گذاشتم رو قلبت رو غرورت رو احساستماین-

 .... بار بغل بکنمھیبچمو فقط ....تونمی نمیمن حت.....سرطان دارم....رمیمیمن دارم م....
  آروشا؟یگی می داریچ-
 .... کھ افتاده بھ پات ھمون آدم مغرور و خودخواھھینی منو ببخش امایآره ن-
 #ماین#

 ی سرھی ی درست نبودن اون حتنای اشدی طور منی ادی اون جوون بود نباشدی باورم نمزدی رو کھ مییحرفا
 من بھ آرشام قول داده بودم از خواھرش گفتی و بھش مگشتی آرشام برمدی بادونستی رو نمقیز حقاا

نھ خدا ..... بگھ بھش رو قتیاون گفتھ بود مراقبش باشم تا برگرده و خودش حق..... حاالیمراقبت کنم ول
 نھ
 .... منو ببخش دلتو شکستم ماین-
 ....آروشا بسھ-
 دمی رو پس میدی کھ تو کشیی ھا من دارم تاوان آهماینھ ن-

 ی آھوقت چیھ....دمی آه نکشوقت چینھ آروشا من ھ-ختمیری مثل خودش زانو زده بودم و اشک ممنم
 کھ دامنتو دمی بار ھم آه نکشکی ی رفت من حتنی حس بچگونھ بود کھ زود از بھیاون حس .....دمینکش

 ....رهیبگ
 نمیا- در آورد و گذاشت کف دستم ھمون گردنبند بودیزی چھی فشی کرد تو کدست می دومون بلند شدھر

 حاللم کن....فقط منو ببخش.....مای نتیامانت
 .... تاادی بدیاون با....اون ....ادی تا آرشام بی بموندیبا.....ی بموندیآروشا تو با-دمینال
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 نھیوشو بب تا خواھر کوچولادی بدیاون با- مانع شد تا حرفمو ادامھ بدم حرفمو عوض کردمیزی چھی
 ....مای شده نری دگھید- تلخ زدلبخند

تو رو سپرد .....آروشا آرشام داداش من ھم بود....آروشا اون تورو سپرد بھ من....نھ آروش اشتباه نکن-
 از چشام شتری من بستی نیمنم سپردمت دست اوستا ،اوستا ھرکس.... و بھت بگھادی تا بیبھ من گفت باش

 ...ھیصاف انیب....ی منتظر آرشام باشدیبا....ی بموندی بابھش اعتماد دارم آروشا تو
 خدافظ-نیی انداخت پاسرشو

 ی کھ بھش داشتم از روی حس برادرانھ ای و عشق از روی دلبستگی و من داغون شدم نھ از رورفت
 .... خاطرات کودکانمونی ھایھمھ باز

 #آروشا#
 .... سمت خونھمی و اشکامو پاک کردم رفتنی تو ماشنشستم

******** 
 #سمانھ#

 نی اوستا اذاشتمی مدی بھ در اتاق انداختم باز دعا کردم کھ برگرده نبای کرده بود نگاھسی دفترو خاشکام
 دستش بھ قلم گھیبعد اون سھ تا نقطھ د...زار زدم آروشا بعد اونروز .....شدی داغون مخوندیدفترو م

 : و برگردهادی رحم بھ تا دلش بسمینویم....سمینوی من میول.... توان نوشتن نداشتگھید....نرفت
 نی و چقدر التماس کردم بچھ رو سقط کنھ اختمی داشت آروشا چقدر اشک ری وقت سنوگرافامروز

 رو صدا ی کنم مرضکاری چدونستمی در زدم باز نکرد نمی آروشا نھ ماھھ بارداره ھرچھیی نھایسنوگراف
 یتفاق انکھی فکر اکردمی می کارھی دیمو گرفت با گرفتھ بغض گلوی افتاد آروش گفت مرخصادمیزدم 

 واری از در و دیلی خای بھ سرم زد بچگی فکرھی ھوی کردی موونمی دوستم افتاده باشھ دنیواسھ آروش بھتر
 رفتم و امدم ھمھ نجای از بس بھ ای ولزمی چی دزدکنھی فک منھی ببیکی بود اگھ نی فقط مشکل ارفتمیباال م

 کرده بود استرس داشتم خودمو خی دستام نیی پادنیبدون ترس از در باال رفتم و پر نی واسھ ھمشناسنمیم
 دمی بود دودهی دلشوره امونم بری شدم ولینطوری کردن و باال رفتن از در اسکیقانع کردم کھ بھ خاطر ر

  زدمی اسم آروشا رو صدا میبھ طرف در خونھ و ھ
  بده آروشا توروخدا جوابزمیعز.. آروشااا... آروش_

  رفتم طرف در زود بازش کردم  بازم صداش کردم مردمی داشتم مدادی نمجواب
 آروشاااااا..آروش_

 ھوا نجوری بود اری دلگیلی از استرس و ترس ھوا ھم خدیلرزی بود بدنم مخی گشتم نبود دستام نیی پاطبقھ
 زود کنھی کمر ھممونو خم م کھوفتھی قراره بی اتفاقھی دونسیرو دوست نداشتم انگار ھوا ھم مثل دل من م

 اتاق بچھ ادی مھمانو بگردم کھ یرفتم طبقھ باال اول رفتم اتاق خودشون آروشا اونجا نبود خواستم اتاقا
 شده بود  بغض گلومو گرفتھ بود  شتری  لرزش بدنم بشدی مشتریافتادم بدو رفتم اونجا  رفتھ رفتھ دلشورم ب

 زدمی حرف می بتونم درو باز کنم  دھنم خشک شده بود بھ سخت نداشتم کھروی اونقدر نیرفتم سمت در ول
 ش.. آرورمی..میرم م..ر..ب بده دا..جوا..آروش..یینجایا.آروشاا..روش..آ_

 اونجا نشستم تا وفتھی قراره بی اتفاق بدھیجمع کنھ مطمئن بودم . الزم بود منویکی نتونستم ادامھ بدم دگ
 .....ارمی بھ دست بروی نکمی
  و با لرز و استرس درو باز کردمستمی کھ حالم خوب شده بود بلند شدم چشام بقھیق چند دھی
 خواھر ھی دوستم کھ حکم نیبھتر... من یآروشا.. آروشا کردمی و درو باز نمشکستی کاش دستم میا

 خودکار تو دستش اشک تو چشام جمع شده ھی دفتر جلوش باز بود ھی ھوش افتاده بود و یبرام داشت ب
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 پاھام و رو لرزون رفتم طرفش سرش گزاشتم ی با پاھانیی اشک از چشام افتادن پایم کم دونھ ھابود ک
 نھ اای نھ نھ خدازدی روح آروشا نبضش گرفتم نمی رو صورت بختیریسرش بغل کردم حاال اشکام م

 نبضش  کھ احساس کردمزدمی شدت گرفت داشتم زار ممی نھ خدااااااا گرتونمیبرشگردون ما بدون اون نم
 ی آروم بود ولش شکرت درستھ نبضای خدازدی مزدی خوشحال شدم ززود نبصش گرفتم اره میلیزد خ

 شده بود ادرس بھ اورزانس دادم و بلند شدم ری دیلی زود اورژانس گرفتم چون االنم واسھ نجاتش خزدیم
 فمیرو برداشتم گداشتم کاز اتاقشون واسش لباس برداشتم و لباسارو تند تند تنش کردم اون کاغذا و دفتر 

 و کردمی مھی بردم ھمچنان گرنیی نوشتھ بھ زور اروشارو بلند کردم و با خودم بھ طبقھ پای چنمیکھ بب
  رفتمیقربون صدقھ آروشا م

 کھ من بدون تو طاقت یدونیتوروخدا زود خوب شو م..خل من... دوستم نیبھتر.. نازمیآروشا.. آروشا-
تورو خدا آروشا بلند شو و ... کنھ کاری اوستا چیستا دوستت داره اگھ تو نباش کھ چقد اویدونیم ..ارمینم

 تو ھم شمی مپسردار من اسم گفتمی ممونی بچگشھی ھمادتی زنده بمون بزرگش کن آروشا نیدخترت بب
 و شنی عاشق ھم مھوی و شنی باھم لج منای اگفتمی رھا بعد من مزارمی اسمشو مشمی منم دختر دار میگفتیم
  آروش؟؟ادتھیکنن؟یھم ازدواج مبا

  زدمی بھ زور داشتم حرف می ادامھ بدم ولزاشی ھق نمھق
 گفتم بھت رھا عروس خودمھ ی کنی پسر دارم ببھی و منم یشی دختر مھی تو صاحب نیآروش بلند شو بب-

 ؟یدی باتو فھمدونمی واال من مادی خاستگارم بدونھی واسش ی بزاری ؟؟حق نداریدیھا فھم
 کاشش ی و من آرزو کردم اشمی کھ اروشا پیی روزانی آخرگفیند تلخ زدم بھ حرفام احساسم م لبخھی

 کدوم میخوای کھ ما مسی نی اونشھی ھمی ھمھ چسی آدما نلی باب میھمھ چ..ھھ  .. یاحساسم غلط بگھ ول
 یو چشا ھمھ انقد دوسش داشتن کھ فکر نبودش ھم اشک تیچکی ؟؟ھرهی آروش بممیخواستی از ماھا میکی

 امبوالنس و بعد زنگ در اومد زود درو باز کردم اونام با برانکارد اومدن ری آژی صداکنھیآدم جمع م
 اشک چشام دمیبوسیداخل و اروشارو بردن منم ھمراھش رفتم تو آمبوالنس دستشو گرفتھ بودم و م

 ژهی وی بردنش اتاق مراقبت ھامارستانی بمیدی رسختیری داش مینجوریھم
 ...د کھ بھ اوستا زنگ نزدم زود باش تماس گرفتم اومادمی

********************************************* 
 #اوستا#

 ششھی خودمو آروم کنم کھ سمانھ پکردمی می گند بزنم بھ آھنگم سعشدی و باعث مزدی ھمش شور مدلم
 خودمو ی فورخورهیم زنگ می باره تنھاش گذاشتم ساسان اشاره کرد گوشنی چند ماه اولنیچون تو ا

  چند برابر شدمی بود نگرانھی گری فقط صدایرسوندم و جواب دادم ول
 الو؟؟؟-

 ...اوستاااااا-دی ھاش نالھی گرنی سمانھ بود کھ بیصدا
  شده؟یسمانھ؟ چ...سـ-

 اایفقط ب- بودشی ھق ھق گری صدابازم
  شده؟ی چنمیسمانھ درست حرف بزن بب-
 ....مارستانی بایب-
  چرا؟مارستانی بمارستان؟یب....ـیب-
 اااایفقط ب-
 مارستان؟یباشھ باشھ کودوم ب-
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 (...)مارستانیب-
 امیاالن م-

 دمی سمانھ رو از دور دمارستانی شده جواب ندادم فقط خودمو رسوندم بی چدنی پرسھی ساسان و بقیھرچ
 ....آروش.....اوستاااااااا- گفتھی سمتم و با گردیدو
  بگوِ؟دینتآروشا چش شده لع- زدمداد

 مارستانھی بنجای انی کنتیآقا رعا- پرستار اومد سمتمھی با دستاش پوشوند صورتشو
 زن من االن کجاست؟؟؟؟؟....مارستانھی کھ بمارستانھیب- بلند گفتمی صدابا

 .... بپرس چرا صداتورشی برو از پذای بمارهی زنت ب  آقانیی پااریصداتو ب- پرستار
 نجا؟ی خانوم باردار آوردن اھی خانوم -  رشی توجھ بھش رفتم سمت پذبدون

 اسمشون؟-
 آروشا راد-
 ژهی ویبلھ بردنشون بخش مراقبت ھا....نیاجازه بد-
 نمی دکترشو ببخوامیم-
  جناب کار دارنشھینم-

 نمشی ببخوامی مگمیم-  ناخودآگاه رفت باالصدام
ھر موقع کارشون تموم شد اومدن  نیاونجا منتظر باش- سالن ی تو ھم و اشاره کرد بھ انتھادی کشاخماشو

 نشینی ببنیتونی مرونیب
... دمید...رفتم تو... جواب ندادیکس...من در زدم...م- کھ اشاره کرد سمانھ ھم دنبالم اومدی ھمون سمترفتم

 ....دمید
 دادی چشاش بستھ بود و جوابمو نمنیافتاده بود رو زم- بلند شدشی گریصدا
 شد رو در دهی بلند شدن نگام کشی ندارم برای توانچی ھکنمی حس منیم سست شدن رو زانو افتادم زپاھام

- ھمھ توانمو جمع کردم بلند شدم رونی دکتر اومد بھی در باز شد و »ژهی ویبخش مراقبت ھا «ی اشھیش
 دکتر حالش چطوره؟

 ؟یک-
 آروشا راد....ھمسرم-
 میعمل بکن بھتر شھ تا کمی تشی وضعمی صبر کندی باستی مساعد نادیحالشون ز-
 ....اگھ عمل بشھ-
 ھی درصده خودش جون سالم بھ در ببره فرزندتون ھم تا االن زندست خودش ستی بریاحتمالش ز-

 ....شھی نمنی بچتونم تضمی سالمتنی ھمی ھم داره برای قلبفی مشکل خفایمعجزست چون گو
 دی نباستی درست ننی اصال حرفاش درست نبود نھ خدا اشدی م؟مگھی چیعنی زد و دکتر رفت خشکم

 دارم تاوان کودوم ی کردم لعنتکاری مگھ من چادگارشو؟ی ھم یری ھم عشقمو بگیخوای بشھ مینجوریا
  ی لعنتدم؟یگناھمو پس م

 دو روز وفتھی نی اتفاقکردمی انتظار نشستم خدا خدا می کردن رو صندلسی صورتمو خی اشکام کدمینفھم
  شد دکتر؟یچ- رونیا لبخند اومد ب نشستم تا دکتر بی در او اتاق لعنتیجلو

 بخش چندروز بعدش میکنی بدست آورده منتقلش می تا حدودشویاریخوشبختانھ حالش بھتر شده ھوش-
  میکنیانشا عمل م

 .... شکرت شکرت خداایخدا- با خنده گفتمبلند
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 در یم جلو و کمپوت گرفتم بعد خودمو رسوندوهی رفتم براش آبمکشھی طول می اقھی گفت چند دقدکتر
 گوشت واقعا دلم گرفت چقدر کھی تھی تخت بود البتھ آروشا نھ ی ساعت بعد آروشا تو بخش رومیاتاقش ن

 یلی پرپشت و بلندش خی بود موھادی سفدیالغر شده بود فقط شکمش برجستھ بود رنگ صورتش سف
 ی سعینبود ول حال منم خوب زهی غصھ باعث شد موھاشم بری نشد ولی درمانیمیکمپشت شده بودن ش

-رفتی دستشو گرفتھ بود و قربون صدقش مدمیکردم خودمو نبازم رفتم داخل اتاق کھ سمانھ رو د
 دخترت شق عادهی آراز ندنی اصال ببیذاری و تنھامون نمیمونی مدونستمی میستی معرفت نی بدونستمیم

 ؟؟؟ی بذاری اسمشو چیخوای میشده گفت
  باباش بگھی اگھ زنده بودم اسمشو بذارم رھا البتھ ھرچدیشا....دونمینم- آذوم گفتیلی خی صدابا

  ھی رھا عالگھیباباش م- من
 باباخان گفتھ باشماااا دخترت یآقا-  چشاش پر اشک بود دوباره با بغض لبخند زددی برگشت منو دسمانھ

 و با مینیبمونھ تا انروز کنار ھم بش.....اصن آروشا ھم موافقھ قراره تنھامون نذاره.....عروس خودمھ
 .....می بھ آراز و رھا نگاه کننیتحس

 آرازم اگھ سر زبونش بھ تو رفتھ باشھ کھ دو چارهیاصن ب-ی خنده مصنوعھی دی پس زد و خنداشکشو
 کنھیروزه نفلش م

فکر .....یکنی نھ؟ دعواش کھ نم؟مگھیتو مراقبش-  تر از قبل گفتجون ی دست سمانھ رو گرفت بآروشا
 بابا داره مثل ھیاوال کھ ...نااایاری سرش بیی ھر بالنیتونیم.....ستی مادر باال سرش ننینکن

 .....از اون باال باال ھا....بعدشم من خودمم مراقبشم.....اوستا
 دمی ھق ھقشو شنی و بعدش صدارونی بدیی و دودی روشو برگردوند چشاش سرخ بودن دستشو کشسمانھ

 ی آخھ اونروز کای و بعدش ھم لباشو خدادمیشو بوس کردم ظاھرمو حفظ کنم رفتم کنارش نشستم گونیسع
 چقدر من دوسش داشتم... زدمی باشھ کھ من بھ لباش می بوسھ انی اون آخرکردیفکر م

 ؟یخوب- نذار بره دستاش سرد بودن کنمی تھ دلم آرزو کردم کھ  خدا ازت خواھش ماز
 یکنی فکر میخودت چ- کردیزھرخند

- کردم بغضمو قورت بدم و دوباره ظاھرمو حفظ کنم ی سعنھیشامو نبچ  تا اشک تونیی انداختم پاسرمو
 دمی آراز  لندھور نمنیآروش بھت بگماااا من دختر بھ ا

  بدهی قولھیاوستا - زدلبخند
  نفسم؟یچھ قول-
 .....قول بده.....ھر موقع من مردم-
 شششششیھ-

 نگو-  گذاشتم رو لباشانگشتمو
 کنمیتماست مبذار بگم ال- دی جون بوسی بانگشتمو

بعد ....نمی بزرگ شدنشو با چشم ببخوامیم..... سر خاکماریدخترمو ب....بعد مرگم ھر ھفتھ-دمی کشدستمو
 تونمیدرستھ نم....ارمیاوستا من صداتو نشنوم دووم نم....  سر خاکماری بتارتمی گیھرموقع اومد...مرگم
 صدات گرمم یول....ماک سرد حس کن اون خری دستاتو زیگرم.... بوسھ ھاتویگرم.... آغوشتو یگرم

 رفتار نکن کھ دخترم فکر کنھ اون مقصر یجور .....یپرستی کھ می بھ اوندمیاوستا قسمت م...کنھیم
 لی دلی بی کن ولی کوتاھتشی تو تربگمینم....بخشمتی نملی دلی بی بکنیاوستا اگھ بدرفتار....منھ مرگ

اوستا چندتا نامھ براتون ..... حسرتشو بھ گور ببرمخوادی خدا میول.... دوست داشتم بغلش کنمیلیخ....نھ
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 بده بھش یدی گذاشتم ھر موقع صالح دویدیچند تا و...  دخترمی برانیاونا رو بعد مرگم بخون....گذاشتم
  دوستت دارمیلیخ..... کمدم تو جعبھ ھستیتو

 ھیکردم اونم گر لبامو گذاشتم رو دستش و ھق ھق کی از اشک بود صورتمو بردم نزدسی خصورتم
 دستشو آورد موھامو نوازش کرد در زدن و چندتا یکی رو دستش اون ختنیری من می اشکاکردیم

 ن؟ی کار داریچ- و چندتا خرت پرت دستشون بود یچی قھیپرستار اومدن داخل 
 می موھاشونو بزندیبا- پرستار

 نیغلط کرد- داد زدم پر خاطرستھی آروشا زندگی من ھم برای اون موھا ھم براذارمی من نمنھ
 جناب احترامتو نگھدار دستور پزشکشھ- پرستار

 کھ کارشون نی آخھ قرار نبود کھ سرشو عمل بکنن بعد اھی چلشی دلدونستمی تالش کردم نشد نمیھرچ
 اوستا گھیموھاشو از تھ زدن م-رونی سرخ اومد بیتموم شد سمانھ نذاش من برم تو خودش رفت با چشما

 ....ادی بدش منھیمنو بب
 ....اطی کھ بھ سرم زد راه افتادم سمت حی فکربا

 مو ھات؟....اوستا- متعجب مونددنمی با دسمانھ
 نداشت سرش تاس بود منم موھامو از تھ زدم یی موگھیوا کردم و رفتم داخل آروشا د  توجھ بھش درویب

 من لبخند زدم اون شب ی شد ولرهی متعجب خدنمی وا کرد و با د  نداشتھ باشھ چشاشویتا آروشا احساس بد
 ی توشھی من زل زدم بھ صورتش تا ھمی ولدیدستم بود اون خواب کنارش موندم و تموم لحظھ ھا دستش تو
 ارمی گرفتم ھمھ بچھ ھارو فردا بمی شادش کنم تصمی چجورکردمیذھنم موندگار بشھ جز بھ جزش فکر م

 مردمی کاش می ای ولکنھیبھبودش کمک م و بھ شھی خوشحال مکردمی داشتم براش فکر مزی سورپرانجایا
 .....دمیدیو فردا رو نم

 ی بکنم توخواستمی رو کھ می با مسئوال و دکترا حرف زدم و خواھش و التماس گذاشتن کار ی کلباالخره
 و ترمھ و ی و طبق معمول علمونیقی گروه موسدمید  در بودم از دور ھمھ بچھ ھا رویراھرو جلو

ر ھم بودن مونده ی و امنای پس اونام اومده بودن ممای و رمایور چشمم خورد بھ ن از دمونیشگی ھمیدوستا
 رحمن؟ منم ی چقدر بیعنی زنگ نزدن حالشو بپرسن ی طردش کردن حتنجوریبودم خونواده آروشا چرا ا

 غم تو چشاشون ی نگفتم بھشون ھمھ بچھ ھا بابت اون سر تاسم تعجب کردن ولیچی ھیاز سر لجباز
 ی آروشا با اون صورت بتخت شد رو دهی آروشا رو ھم آورده بودم نگام کشولنی داخل ومی رفتآشکار بود

 داخل سپرده بودم می جا رفتھی نشستھ بود ھممون مھی پوشنده بودش نی موش کھ روسریروحش و سر ب
از تو   روولنشی بکنن وی داشتن ھمش شوخی ھمون بچھ ھا سعی کردن نداره براھی کس حق گرچیکھ ھ
 خجالت بکش ما بچھ ی ھی ھیھ- گفت ی با شوخلی سھدمیدر آوردم رفتم کنارش گونشو بوس کاور

 میھامونو آورد
 کردی داد می غم تو چشامون بشدی آسون مشخص میلی بودنش خی کھ مصنوعی خنده اھی میدی خندبعدشم

 خانومم امروز -فتم بھ دست آماده بودن گتاری گھیھمھ بر و بچز دم دستگاھشونو در آوردن صادق و سا
  شما بگو تا من برات بزنممیری جشن بگمیخوایم

 آغا جمع کن دم دستگاتووووو بر و بچز ھمھ دست دست دست - گفتلیسھ
 ....یلی دوست دارم خیلی لالیوا و- شروع کرد بھ خوندنبعد

 یا جو رو عوض کنھ ھرچند با خنده ھکردی می ممنون بودم کھ سعلی زد از سھی لبخند تلخآروش
 ترمھ ، آسا ، ی غم از چشای گاھا نا خود آگاه از روی مصنوعی کھ وسط خنده ھایی و اشکایمصنوع
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 ون شوتمانی آخھ االن ممینیبابا خفھ شو بب- زد تو سرشی با شوخاری شھرومدیسحر و سمانھ و ھمھ م
 ....کننیم

  بخونم؟یآروشا چ- ساکت شد گفتملیسھ
  نگو  نھ ی ولگمیم- بود گفت  لبا لب اشکچشاش

 چشم-
 ..... آخری ھاقھیدق-

 کنمیاوستا التماست م- بودی رحمی بتی نھانی ھمھ ساکت شدن بغض کردم اتونمی نھ خدا من نمستادی اقلبم
 .... تویمخصوصا با صدا....چقدر دوست دارم  آھنگونی ایدونیخودت م

 یلی ختمشیدم بھ زدن رگذاشتم رو شونم و شروع کر  آروشا روولنی رو صورتم ودمیکش  دستموکالفھ
 زد شروع تاروی صادق گزمی کردم اشک نری سعدیکشی مریسوز داشت سوز قلب من رو داشت بھ تصو

 :کردم بھ خوندن 
  عشق منگھی من دشی از پی بریخوایم-
  سفر دلواپسم واسھ تویری ھمسفر میب
 ( گرفتنملیدر آوردن ف  ھاشونوی گوشدنید  منوی عده جمع شدن جلو در اتاق و وقتھی)
 دلواپسم واسھ تو عشق من برو تنھا برو-

  آخروی لحظھ ھانی اما بخند ا
  من تموم شھی ھاھی امشبم با گرھی رو خدا نذار تو

  از امشب آخھ آرزوم شھ دنتی دقراره
  تو؟ی جاادی می تو کی پشت پازهیچشم من بر  کھ اشکنذار

 شھی واسھ ھمیری آخره می ھاقھیدق
 ....شھی تموم زندگ ھمون کھ عشق تومنم

 حالم بد بود آروشا فقط آروم و ولنی رو وختنی دونھ دونھ رگرفتنی ملمی کھ فیعتی بدون توجھ بھ جماشکام
 : با بغض و صداس لرزون ادامھ دادمختیریم  صدا اشکیب
 شھ؟؟ی مثل تو می کشھی نداره بعد تو تموم میھمون کھ دلخوش-

 ....لرزوندیفکر نبود آروشا تنمونو م دلمون خون بود ختنیری داشتن اشک مھمھ
  بشھی ھرچای من نادی یریبعد من ھرجا م-

  عاشقممن
  برو عشق منراحت

  نکن آخھ طاقت ندارم وھیگر
  ورمیمیم
 .... تو رو راحت برو عشق منخوامیم

  سرمو گذاشتم رونیی رو آوردم پاولنی وزدمی زدن نداشتم فقط زار می برای توانگھی سست شدن ددستام
 موندن آروشا با ای و بعضرونی رفتن بای اتاقو پر کردن فقط من نبودم بعضھی گریدستش زار زدم صدا

 ...ره آخی ھاقھیدق... گھی می حسھیچون ... ی بخوننویگفتم ا....گوش کن اوستا- گفتھیگر
 رو دی دست کش...میتشکر کن.... کسایلیو از خ ... زای چیلی از خدیاوستا با- امونش نداد بھ زور گفتھیگر
 کھ ازت ماین....من افسرده بشم.... کھ باعث شد ییلو... کھ ما رو رسوند بھ ھمیولنی ونیھم ... ولنشیو

 دای ھمو پی تصادفون تو و بعد ھفت سال توسط ای کھ شد  منشنیریش... یخواست منو درمان کن
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تا اونسر ...  مرگ نھیمن تا پا...فقط بدون.... حرف آخرهنایا...ادهیشمارشون ز.... اوستاایلیخ...میکرد
 باش...دخترم....مراقب...ی اومدرید....اومد بگو....آرشام ....اگھ ... مرگ ھم عاشقتم

 آروشا چشاتو وا کن- وار داد زدموونھی گفت و چشاشو بست دنویا
 نیا....بردنش اتاق عمل... بردنشی نشستم تو راھرو و داد زدم زار زدم ولرونی بزور از اتاق برد بماین

 کھ چشمم خورد بھ خونواده آروش سپھر با عجلھ زدمیزار م.... سرنوشت بازم بد نوشت ...رسمش نبود
 خالھھھھ؟- و داد زددیدو

  ؟یخواستی منوی ھمیلعنت- جلومو گرفت داد زدممای شدم ھجوم بردم سمت پدرش نبلند
اوستا؟ خالم - با بغض گفتکیزد ھم حالشون خوب نبود سپھر اومد نرای و سمنیمی سکردی مھیگر مادرش

 کو؟
 برام ی از اون خونواده فقط و فقط سپھر ھمدم خوبدیدوست داره اومد سمتم شا  آروشا رویلی خدونستمیم
 چپم احساس ی تو بازوی درد بدمی کردھیگر  سالش بود تو بغل ھمجدهی ھفدهی ھدونمی بغلش کردم نمشدیم

 .... رفتیاھیو چشام سکردم بھ سرفھ افتادم دوباره نفسم تنگ شد 
 زمزمھ ھی کدادمی نمصی کنارم نشستھ بود و با دستاش صورتشو پوشونده بود تشخیکی باز کردم چشم
 ....آروش-کردم

 کجاس؟ آروش- آورد باال آبستا بود گفتمسرشو
 .... معجزستگنی اومد ھمھ مایدخترت سالم بھ دن- زدی تلخلبخند

 آروشا؟-  گفتمدوباره
 ....بعد عمل رفتھ کما-ت لرزون گفی صدابا
 منو یخوای چقدر مای آخھ چرا خدادمی آه کشنمی آروشا رو ببشھی زور و اصرار منو برد تا از پشت شبھ

 و دستگاه بھش می عالمھ سھی و مارستانھی گوشت و رو تخت بکھی تھی شده می االن ھمھ زندگیآزار بد
 بزرگش وشا بدون آری آخھ من چجورتمخی دوباره بھ حال خودم و اون بچھ اشک رختمیوصلھ اشک ر

 بھ اضافھ خونواده اری انتظار االن فقط سحر و آبستا و سمانھ و شھریکنم؟ نشستم جلو در اتاق رو صندل
 واری دادم بھ دھی سرمو تکنیی رفتن پاھی بقنی اومدن و گفتن خلوت بکنگفتی ماریآروش اونجا بودن شھر

 نھی آوردم پدرش ببیول ستی نی مناسبتی وضعدونمیم- آورد آذوم گفتکی تخت کوچھیپرستار 
 رو تخت بود کھ ی و دوست داشتنکی سست رفتم سمت تخت نگام بھ اون موجود کوچی با قدماآروم

 بد بود کھ بغلش نکردم و ی حالم بھ قدر ی مادرش ولتی داشتھ باشم بھ خاطر وضعنھی ازش کتونستمینم
 ...پرستار بردش

 بشھ داری کھ منتظرم بگفتمی و از دخترمون مدمیبوسی گونھ ھاشو مزدمیحرف م با آروشا رفتمی روز مھر
 زی دست و صورتشو تمسی دستمال خھی کم رشد کرده بودن با یلی موھاش خمیبعد با ھم بغلش بکن

 ی دارنمی بشم ببداری بخوامی مگفتمی و قبل خواب مدمیخوابی مششی پکردمی و باھاش درد و دل مکردمیم
 و دادمی من بھ تالشم ادامھ می ولکردنی داشتن پسرفت مشیاتی از نظر پزشکا عالئم حیکنینوازشم م

 ی خوشگل اوستا؟ ک- گفتمکردمی نشستم باال سرش ھمونطور کھ صورتشو نوازش مکردمی نمیتوجھ
 ی عذر خواھزت شو من اداری باھام؟ بیقھر...ی امروز پونوزده روزه کھ خواب؟ی بشداری بیخوایم
 ینجوریچرا ا... شھی صبحت شب نمی نسوزونشی کھ تو آتمیدونیآخھ ھمھ م... ھمھی جلوکنمیم

 ادتھی... موھاشو کوتاه نکن؟... بچمون دختر شد.... ومی اگھ بچھ دار شدگفتمی بھت مادی مادتی...؟یشد
 ....تش باباشھ؟ی مسئولطونی بچھ شی گفتادتھی...  بکنی شو بازم حسودداریب...؟ی کردیحسود
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 کھ با من کل یستی نیمگھ تو ھمون... با منتشیقبول اصال آرومم باشھ مسئول باشھ آروش-  گفتمبا ھق ھق
بسھ پونوزده روز ... شوداریب.... اخم نکنمدمیقول م...بازم منو حرص بده... شوداریب....؟یکردیکل م

ھمھ تو خونمون منتظرن ... شو داریب...یدی خرس خوابنیع..... ؟یخودت خستھ نشد... بسھ
 داری رو بغل نکردم چون منتظرم تو ب  رھا کوچولویمن حت....خونوادم ...دوستامون...خونوادت

 ....میبغلش کن... و باھمی بشداریب....یبش
 کابوس ھی....دمی با کابوس از خواب پردی نکشی نذاشت ادامھ بدم و ھمونجا خوابم برد طولھی گرگھید

 نگاه ھیاف بودن با اعصاب داغون از جام بلند شدم  صتوری مانی روی کھ توش خطایوحشتناک کابوس
 نداشتم و ھمش بھ اصرار سمانھ بود تا برم و آھنگ مورد یلی درست مرفتمی مدیبھ ساعت انداختم با
 کھ اصال ھم خوب نبود منو ی حسھی ی ولرونی خواستم برم برفتمی مدی بای بکنم وللیعالقھ آروشا رو تکم

  دمیوسم خم شدم گونشو بوسکشوند تا قبل رفتن عشقمو بب
 ؟ی کردکاریچ رھا رو-  در بود ی سمانھ جلورونی باز کردم رفتم بدرو

  سحرهشینگران نباش پ-
 باشھ ممنون خدافظ-
 خدافظ-

 ھی شد ی جورھی دلم مارستانی باطی حی چرا قدمام سست بودن پامو کھ گذاشتم تودونمی نمی افتادم ولراه
 قدمام شمی دارم خفھ مکردمیحس م.... نداشتن ضربانای.... زدنخی ای....دنی لرزھی شبدی کھ شایحس

 شدی متر بلندونی و شھی گری صداشدمی مکی نزدی کھ آروشا بود ھرچیبرگشتن سمت ھمون اتاق
 زدی شدم سمانھ داشت مکی کھ گفت آروشا نزدیغی جی سمانس صدای صدا صدانی باور کنم اخواستمینم

 دی آرومش بکنھ چند نفر با روپوش سفکردی می پرستار سعزدیرو صدا م اسم آروشا غیرو پاھاش و با ج
 ھنوز شوکھ بودم توری خط صاف مانی نگام ثابت موند روشھی سمت در اون اتاق رفتم پشت شدنیدوویم
 دی کشدویامکان نداشت دکتر پارچھ سف  اصالنینھ ا....بعد.... شوک دادن و بعدی حرکت موندم چندباریب

منم قول دادم تنھاش ..... شده آروشا قول داده بود منو تنھا نذارهی اشتباھھیا حتما  صورت آروشیرو
انگار تازه بھ خودم اومدم و با شتاب رفتم ....آخھ چرا خدا .... دخترمونو بغل بکنھخواستیاون م....نذارم

 جناب گمی متیتسل-  زمزمھ کردشدی از کنارم رد می از دکترا وقتیکی بود و ی اتاق کھ حاال خالیتو 
 یباستان
 نی اای خداکردی و بعدش آروشا آرومم مشدمی مداری ھمش خواب بود کاش ھمش کابوس بود و با داد بکاش

 ی تودوی کردن رفتم زانو زدم کنار تخت پارچھ سفسی صورتمو خی اشکام کدمیاصال نفھم ...ھی انصافیب
 خی دستش کھ حاال ی و دستمو گذاشتم روزدم کنار  از پارچھ روکمیھقم بلند شد  دستم مشت کردم و ھق

 نبود نیقرار ما ا.... قولت ری زیزد.... المصبی کردی بد قول- ھق ھقم گفتمنی زد بخیبودن قلبم 
 ....ییییلعنت

 ھمش ی ولشھی موھامو نوازش کنھ مثل ھمگشی االن دست دکردمیدستم فقط آرزو م  سرمو گذاشتم روو
 کردی مھی کردن سمانھ گررونمی کرده بودن بھ زور از اتاق بسیشو خ اشکام دستدمی بود دستشو بوسایرو

 کنارش نیزم منم نشستم رو شھی سمانھ بلند نمدمی دیکمک کردم بلند بشھ حال خودمم خوب نبود وقت
 ھمھ ادی خوبمون بھ ی روزاادی دادم بھش چشامو بستم و اشکام روونھ شدن بھ ھی و سرمو تکواری دیجلو

 ای.... بوسموننی اولادیبھ ....شناسھی کھ چشاماشو وا کرد و گفت کھ منو می روزادیبھ ..... خاطراتمون
داشتم .... ادیبھ ....مونی روز عروسادیبھ .....مارستانی بنی تو ھمشی بوسھ دو ھفتھ پنی ھم آخردیشا

 !!!! خداشیگرفت چرا ازم.... رسمش نبودنی کمرم شکست خدا اشدمیداغون م
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 کھ دی فھمشدی کنار تخت واساده بود چشاش قرمز بود قشنگھ می با لباس مشکاری وا کردم شھرچشامو
 بھش عادت کرده گھی کھ دیی جامارستانی تخت بی با ما؟؟؟ نشستم روی کردکاری کرده آروشا چھیگر

 ی نتونست خون قطره قطره جاری ولرهی کرد جلومو بگی سعاری حرکت سرمو جدا کردم شھرھیبودم با 
 خبرنگارا بود کھ لی سنباری و امارستانی باطی حی مھم نبود درو وا کردم رفتم توی ول دستمیشد رو

 خودشو رسوند بھم و منو برد سمت اری شھردادمی نمیتی من اھمی ولدنیپرسی و سوال مگرفتنیعکس م
 ! لباستو خونھ ما عوض کنمیبر! اوستا- آروم گفتمی سوار شدنشیماش

 داد تنم کردم و راه ی شلوار مشکرھنی پاری شھرزدی مشیھمھ رو آت کھ دل ی من سکوت بود سکوتجواب
 من ھنوز ھم باور ی ولشدی فردا برگزار ماری طبق گفتھ شھری سمت خونمون مراسم خاکسپارمیافتاد

 ری غیی صدااز غی دری رفتم داخل خونھ کھ آروشا بپره جلوم و بگھ سرکار بودم ولیدینکرده بودم بھ ام
عکس ....ی کردن ساکت باشن رفتم تو و ھمش مشکیدر باز شد ھمھ سع ....ونی و شھی گریاز صدا

 با چندتا شمع ی نھار خورزی می بودن و رودهی کشی روبان مشکھی بود کنارش ی شاسیآروشا کھ رو
 نی فی حرف زل زده بودن بھ من فقط صدای و بھی سرخ از گری ھمھ خونھ ما بودن با چشماشدی مدهید
 سمانھ رفت سمت اتاق ومدی نوزاد مھی گری بازومو گرفت صداری زاری سست شدن شھر پاھامومدی منیف

 و ھنوز گذرهی کھ پونوزده روز از تولد بچش میھھ پدر... من پدرشم!....رھا دختر منھ! رھا....ھھ...رھا
 رھا ی داشت آرومش کنھ ولیسع بغل کردنش رو نداره سمانھ رھارو تو بغلش گرفتھ بود و ییتوانا

 پس زدم و  اروی شھررهی اشک ھاشو بگی جلوتونستی سمانھ ھم نمکردی مھی و گرزدی مغیونطور جھم
 بدش بھ من- خشک گفتمیلی آروم خیآروم رفتم جلو با صدا

 قطع شد نگاھمو دوختم بھ تیدر نھا  آروم تر و آروم تر وشی سمانھ گذاشتش تو بغلم در کمال تعجب گرو
چشامو سفت رو ھم فشار دادم لبمو ...  بھ بعد فقط منم و تونیاز ا....صورتش رھا کوچولو مادرت رفتھ

 وا کردم و نگامو دوختم و دوباره چشامزنی داشتم نذارم اشکام بری بد بود سعیلیبھ دندون گرفتم حالم خ
 یی تو اتاق مشترک خودم و آروشا جادمی خواب بود دادمش دست سمانھ و دوگھیبھ دختر کوچولوم کھ د

 تخت و زل زدم بھ نقطھ نا معلوم ی رویکی و خاطرش بود درو بستم نشستم تو تارادی عطرر و کھ پر از
 کنسرتم روز تولدش بود و اونجا نی کھ اولی جلو چشمم بودن خاطره اونروزلمی فنی خاطره کھ عی سرھی

 دایادامھ پ ادی زی خوشنی ای چقدر از تھ دلم خوشحال شدم ولشمی گفت دارم پدر میبراش جشن گرفتم وقت
 العالج آروشا کھ یماریبعدش ھم خبر ب....نکرد کھ گفتن قلب دخترم مشکل داره و من مقصرم

مامان بابا آسا آبستا سحر ... منتظرن بشنون کھ دروغھایلی خنییاالن اون پا.... ختی بھ ھم رمونویزندگ
 ییود آخھ ھفت سال جدا بی چھ سرنوشت شومگھی دنی اای آراز و سپھر و ھمھ و ھمھ خدااریسمانھ شھر
 کمتر از دو سال مونی شد؟ عمر خوشبختینجوریآخھ چرا ا..... زود بودیلی خدا زود بود خیبس نبود؟ آ

 م؟ی بشی داستان عشق واقعھی خودمون می قول ندادتی اون جمعنی کنسرت بن اویآروشا؟مگھ تو....بود
 شد؟ ی پس چد؟ی داستان جدھی میقراره بش میستی و فرھاد ننیری شمیستی و مجنون نیلی ما لمیمگھ نگفت

 ره؟یقسمتھ؟ سرنوشتھ؟ تقد
 ..... اعتراف کنم کم آوردمخوامیم

 رهی کھ اسمت تقدییتو
 سرنوشتھ

 قسمتھ
 داری بگھی کھ دقی خواب عمھی.... بخوابمخوامیخستم اونقدر خستم م....دست از سرم بردار....یھرچ
 ھی عکس ی سرھی خاطره ی سرھی شھی ماس آخرش منی بی ھرچکردی فکرشو میآخھ آروشا؟ ک... نشم
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 گھی تونست رفتنتو باور کنھ کھ منم بکنم؟ دی عاشق شدن؟ کری غمی کردکاریمگھ ما چ... رد پایسر
 موھاشو نھی اومد جلو چشم کھ جلو آرشی تصوشی آرازی منھی آیبلند شدم رفتم رو بھ رو....ی لعنتکشمینم

 می دست خوننی رو زمختی خرد شد و رنھی بھ ادمیمو مشت کردم و کوب دستزدی و بھم لبخند مکردیشونھ م
 نذاشتن اگھ فشار ارم افکی رگم خواستم فشار بدم ولی برش داشتم و گذاشتم روکشی تھیرفت سمت 

 انصاف نینھ خدا ا... رو نداشتھ باشھ؟ی کسچی انصافھ کھ اون ھنیا.... شد؟ی می رھا چدادمیم
 کرده فی فشار دادم خون فرش اتاقو کثمی دست زخمی کنار و سفت تودمی شکستھ رو کشکھیت....ستین

- سپھر اومدی شد و صداز در باشدی پوستم بود کھ حس می خون روی فقط گرماکردمی حس نمیبود درد
 اوستا؟
  شده؟یاوستا دستت چ- روشن کرد اومد جلوم واساد چشاش سرخ بودن گفتچراغو
 بلند گفت من زدمی با آروشا حرف می وقتی افتادم کھ پشت گوشی روزادی می گذاشت رو دست زخمدستشو

حاال ھمون سپھر ..... مونی شوم زندگی بود قبل اتفاقاشی ده سال پکی نزددی شاادیاز اون پسره بدم م
 صورت مدست مشت شدمو باز کرد....  من ی شده مرھم درداومدی کھ از من بدش می تخسیکوچولو

 ....می بردیالزمھ با ھیفک کنم بخ-سپھر جمع شد 
 .... ببندمشاری پارچھ بھی رمی جا نمچیمن ھ-
 ....آخھ-
 آخھ نداره-
 بمونھ ادهی زشھیاوستا خرده ش- رو از تو دستم برداشتشھی شکھی نزد رفت و با باند اومد تی حرفگھید

 ....کنھیم چرک
 .... پا شو برویتونی خودت در آرشون نمشھی نمیچیھ-
 ...باشھ باشھ-

********* 
 فکرشو ھم بکنم کھ اون تونستمی دستھ آدم نمھی بھ تابوت رو شونھ کردمی حرکت واساده بودم و نگاه میب

 کھ نی فکر اکردی مخی کھ مو بھ تنم سیکلمھ ا...  بود قبرمشی کھ ایقی چالھ عمھیآروشاس گذاشتنش تو 
کفن ...کفن.... کفندش بو کھ اسمیدی رو پارچھ سفختی خاک رلیآروشا رو بذارن اونجا گور کن با ب

نھ آروشا  .....ختی بار سوم ھم ری روش براختی خاک رلی من مرده؟ گور کن دوباره با بی آروشایعنی
 یکنی می چھ غلطیدار- گرفتمقشوی رفتم سمتش تیبا عصبان .... ترسھی میکیاز تار
 عشق من ی روختیرو ر بھ زور جدام کردن و اون خاکامای آبستا و ناری و با ترس نگام کرد شھرساکت

 یکی اون از تاریلعنت- داد زدمھی خروار ھا خاک بود با گرری من زی من و زندگی زندگیرو
 ادهقول د.....  اون زندستنیاریآشغاال درش ب....نیاری درش بترسھی میکیعشق من از تار....ترسھیم

نفسم بھ نفسش بنده ..... مھیمھ زندگاون ھ....اری درش بگمیم .....می دخترمونو بغل کنمیقرار گذاشت.... بود
 نیییاریدرش ب.... بزنھ؟یاون نباشھ قلبم برا ک.....

 بھ اطرافم نداشتم و ی توجھکردنی جون موندم کنار قبرش ھمھ با ترحم نگام می کھ زدم بی داد آخربا
 ییھ ھا نالھ ھام بودن و زمزمی بودن روش صداختھی کھ ریی خاکای خودمو انداختم روزدمیفقط زار م

  .....شتمینترس من پ-گفتمیکھ م
 ی ولزدی گوشم زنگ می توی زارھی قرآن و گری صداکردنی مسی و خاک رو خختنیری کھ میی اشکاو

دروغھ   برگرد و بگویی زد آروشا کجاخی سرد قلبم یلی خاک سرد بود خخوردمیمن از جام تکون نم
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 ھوا دمی زور زدن من نرفتم کنارش خوابیھرچ...... نگام کن سختھ آروشا سختھطنتیبرگرد و با اون ش
 .... ترس ندارهیکیتار....نترس من کنارتم-  رو خاکادمی بود دست کشکیتار

 شده بود چشام سی رعد و برق و نم نم بارون ھمھ تنم خفی خفیصدا.....  .یزیی پای مھر بود و ھوااواخر
 نشست کنارم سرشو انداخت دمیرو د رو باال سرم حس کردم چشامو کھ وا کردم سپھیبستھ بودن کس

 .....یکاش بود.... خالھ- دنی و شونھ ھاش لرزنییپا
 اوستا؟- بلند شدم نشستم سپھر گفتمنم

 بلھ؟-
 ....کنمیدرکت م.... دوست داشتمیلیمن خالھ رو خ-
ن  حقمویعنی....حقش نبود....شھیسپھر باورم نم- کنھ سرمو گذاشتم رو شونش دای کھ پناه پی بچھ انیع

 ....نبود
 دونمیم-
بھ زور منو ....یشی مضیپاشو مر....میفردا مراسم دار.... پاشو اوستا- کھ گذشت بارون شدت گرفتکمی

 روی ھمھ چمی صبح زود بلند شدبشھ ی کھ قراره چنی بھ اکردمیبرد خونھ شب تا صبح ھمش داشتم فکر م
 رو در بود کھ نگام کردن تین و عرض تسل مھمونا کم کم اومدمی مراسم بعد از ظھر آماده کرده بودیبرا

 و شلوار دی شرت سفی با تی مشکی و موھای خوش فرم مشکی ابرو ھاشی تھ ری قھوه ای پسر با چشاھی
 کھ اشتباه نی شدم با فکر ای عصبانپشی تدنی ساک تو دستش با چھره بھت زده اومد داخل از دھی ی آبیل

 .....اومده رفتم طرفش
 #آرشام#

 رو بفھمھ وقتش قتی بود کھ حقدهی دونمو وقتش رسھی یکی شور خواھر زدی دلم شور میدم ول بوخوشحال
 نی سر و کار داشت حاال وقتش بود کھ بفھمھ چرا ای مدت با چھ آدم عوضنی بود کھ بھش بگم تو ادهیرس

 و قتیق روشن کردن حی ازم گرفت من برگشتھ بودم براموی جوونیک...امیھمھ سال نتونستم ب
 درو اطرافشو پوشونده ی باالی مشکی بھ خونھ انداختم پارچھ ھای نگاھمیدیراننده گفت آقا رس....تقامان

 ی چرا ھمھ جا مشکی کنم ولدای بھ پالک انداختم خودش بود چقدر گشتم تا آدرس خونشو پیبودن نگاھ
 :م رو خوندھ رو حساب کردم ساکمو برداشتم و رفتم جلو و پارچھی کرایبود؟ با نگران

 ..... جوان ناکام آروشا رادی گذشت ناگھاندر
 اسم من ھم آرشام راد ستینھ اسم خواھر من آروشا راد ن.... امکان نداشت نیا....نھ آروشا....آروشا

 بھت افھیساکمو تو دستم سفت گرفتم و با ق.... امکان ندارهنی اایخدا....نھی اسم خواھر من آروشا فرزستین
 یلی باغچھ خھی داشت کھ شامل ی بزرگاطیسمت خونھ در باز بود رفتم داخل ح سست رفتم یزده و پاھا

 و ی مشکی ھمسن و سال خودم کھ با لباسای نگاھمو چرخوندم و ثابت موند رو مردبودیبزرگ ھم م
  محترمی آقای کار داریبا ک- نمی بھ سنھی سمتم اومد و واساد سومدی متیعصبان

 ....آروشا- زمزمھ کردمآروم
 ؟یشناسی و زن منو از کجا می ھستی تو ک-  گفتتیبان عصبا

 ....من آرشامم- با آروشا ازدواج کرده زمزمھ کردمگفتی مالدی اوستا بود ھمون کھ منی پس اآھان
 ریی چشاش تغی ولدونستمی غم؟ نم؟ی بخونم؟ خشم؟ نفرت؟ کنجکاوی از اون نگاه چدونستمینم.... کردنگام

 رید-  مرتعش گفتی آروم با صدادنی و شونھ ھاش لرزنییت پا شدن سرشو انداخیکردن و بارون
 .....یاومد
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 لحظھ چشم بھ نیتا آخر- و بھت زده نگاش کردم گفتنی شکست پاھام سست شدن ساکم افتاد زمکمرم
 ....راھت بود

 من ی پدر بودن رو برای کھ ادعایکس.... راددیمج! دیھھ مج....ھ؟ی اتفاقا کنی ای باعث و بانایخدا...یلعنت
 مراسم حرمت داشت نی ایخون جلو چشامو گرفت خواستم برم و بکشمش ول....یلعنت....و آروشا داشت

 و مردونھ اشک می رفت  تر و اوستا رو بغل کردم تو آغوش ھم فروکی رفتم نزدزهی بھ ھم برخواستمینم
- ت خونھ و صدا زد ساکمو برداشتم نھ حال من خوب بود نھ حال اوستا رفت سممی از ھم جدا شدمیختیر

 سمانھ
 در ظاھر شد نگاش ی کوچولوم بود جلوی آبجیمی کھ دوست صمی ھمون سمانس ھموندی دلم گفتم شاتو

 داد کھ خودشھ اما صی تشخشدی می کرده بود ولریی تغیلی بود آره خودش بود خدهیکردم ھنوز منو ند
 !بزرگتر پختھ تر و خانوم تر

 ....اتاق مھمان آماده شھببرش تو .....سمانھ آرشام برگشتھ-
سالم - اومد آروم گفتمشی آروم گری و صدانیی با بھت برگشت سمت من سرمو شرمنده انداختم پاسمانھ

 ....یآبج
  توایب- گفتھی لرزون از گری صدابا

 من ی خواھر کوچولوی نھارخورزی داخل مراسم خانوما اونجا بود نگامو دوختم بھ عکس رو مرفتم
 دهی شدن رومو برگردوندم و چشمم خورد بھ صورت رنگ پریاشکام جار.... دچقدر بزرگ شده بو

ھر چند ....  بود کھ من عاشقش شده بودمی ھنوزم ھمون دختری بود ولدهیرنگش پر ..... یلعنت.....نیمیس
 بچشون باشم گفتھ بودم خوامی من موقع ورود بھ اون خونھ گفتھ بودم کھ نمی ولمیمثل خواھر و برادر بود

 شده بودم کھ بھ یمن دلباختھ دختر...  دلمو باختمدمیبعد چند سال فھم.... ممین فقط داداش خواھر واقعم
 رای درد و دالش با سمی از صدانارویا..... من نبودی فقط از سوی دلباختگنیا....ظاھر خواھرخوندم بود

من ھنوز ھم عاشقش ....  رو طرد کردنیمی ھم من و ھم سدی فھمی اون عوضی وقتیول..... بودمدهیفھم
ھمون .... نگاھشو بشناسمتونستمی من میول.... ازدواج کرده بودگھی اون دنیی سرمو انداختم پایبودم ول
 لعنت بھ ی زندگنی لعنت بھ ام؟ی خدا مگھ ما گناه کردیآ.... بود شی سال پستی بکی نزددینگاه شا

 رید- از اشک آروم گفتسیبود با صورت خ خوردم سرمو کھ بلند کردم جلوم ی زندگنی کھ از ایشکست
 یداداش.....یبرگشت
 ....آروشا رفتھ- کردی گلوم داشت خفم م  زد بغض توشمی گفتنش آتیداداش

 ....نیمیس- کردمزمزمھ
 ازدواج ھی- من زمزمھ کردنی عشی گرنیحلقش رومو برگردوندم تا برم ب  نگام ثابت موند روو

 ....یاجبار
 کھ یعشق....  از عشقمنمیاون از خواھرم و ا.... امی کنار بی ھمھ غم چجورنی با ادونستمی رفت نمو

 آرشام؟- سمانھ بھ خودم اومدمیھردومونو از پا در آورد با صدا
 ....اومدم-
- اتاق متوقف شد درشو وا کرد رفتم تو و ساکمو گذاشتم رو تخت ھی ی دنبالش از پلھ ھا باال رفتم جلوو

 چرا مرد؟.....آروشا چرا 
 !سرطان-
 چرا مگھ درمان نکرد؟-
 !نھ-



 @Cafetakroman                    اختصاصی کافھ تک رمان               بوسھنیآخررمان 

 293 

 ؟ی چیبرا- تعجب برگشتم سمتشبا
- بغلش بودیکی کھ بچھ کوچستادی خانوم اھی بچھ نذاشت جواب سوالمو بده تو چارچوب در ھی گریصدا

 ! اوستا رو صدا کنشھیسمان رھا آروم نم
-  و گفتنییانداخت پا کھ روش سمت اون خانوم بود بچھ رو از بغلش گرفت برگشت سمتم سرشو سمانھ

 !دختر آروشا......رھاست 
 ! بار سقط ھم نرفتری حاملھ بود درمان نکرد زنکھیبھ خاطر ا- بغض گفتبا
 چون سمانھ از دی نکشی طولی ولکردی مھی کھ تو بغل سمانھ داشت گری شدم بھ نوزادرهی خی ناباوربا

 ..... خودم بکشمی بود رو با دستابتای مصنی ایو بان  کھ باعثی اونخواستمی و من مرونیاتاق رفت ب
 #اوستا#

  بغلتری بگکمی ایب...تابھی بیلیاوستا رھا خ- اومد و صدام زد رفتم سمتش گفتسمانھ
  سردهرونیب- رھا رو گرفت سمتم گفتمو
  داخلایب-

 بچھ ھی رو از ی سرنوشت شوم کھ محبت مادرنی تو و دختر کوچولومو بغل کردم لعنت بھ ارفتم
رھا آروم شده بود نگاش ... یمن رو از زندگ..... خواھرش محروم کرد ودنی برادرو از دھی. ....گرفت

 ....کردم چشاش ھم بستھ بود سحر ازم گرفت و بردش تو اتاقش
 بودن آرشام نشستھ بود و پاشو اری رفتن و فقط خونواده من و خونواده زنم بھ اضافھ سمانھ و شھرمھمونا

   آروشپدر فونی زنگو زدن نگاه کردم از آنی خشمگنی ھمچندیرسیفھ بھ نظر م پاش انداختھ بود کالیرو
 نشستھ بود و با خشم ونجور آرشام ھمی بعد اومد کھ تو ھمھ از جاشون بلند شدن ولکمیبود درو وا کردم 

 اش نھی بھ سنھی آرشام خشکش زد آرشام از جاش بلند شد و رفت سدنی پدر آروش با ددادیپاشو تکون م
  نھ؟ شھیباورت نم- آروم گفتتادسیا

  باشم؟؟؟؟؟؟نجای ای کھ سرم آوردیی بعد اون ھمھ بالشھیباورت نم- زدداد
 یآرزو.....می بھ زندگیگند زد....ی ازم گرفتمویجوون... .؟ی عوضیخواستی منویھم- برد سمتشھجوم

 .... رو دلمی بارو گذاشتنی آخری خواھرم برانیدید
منو ..... راددی مجیآقااااا-  بودیکھ حنجره من سوخت در حد جنون عصبان فشرد و چنان داد زد قشوی

 ھی ذارمینم....نی اون ھمھ خاک خواھرمھ آروشا فرزری زدهی کھ خوابمیاون....نمی من آرشام فرزینشناخت
 بھ ی بزنشی کھ تو آتنھیشی ساکت نمنیآرشام فرز....رمیاومدم انتقام بگ.... برهنییآب خوش از گلوت پا

 ....شی زنذگھمھ
 بھ زور آرشامو از می شده بودرهی و با تعجب خگفتنی می کھ چاوردی سر در نمچکسی ھونی اون متو

بمون - کھ صدام زدرونی بگم آرشامو بردم تو اتاقش خواستم برم بدی بای چدونستمیپدرش جدا کردن نم
 !ی رو بدونییزای چھی دیبا

اون موقع من ھشت سالم بود و آروشا سھ -رف زدن تخت شروع کرد بھ حی و نشستم کنارش روبرگشتم
 پرورشگاه ی چندتا بچھ توی سرپرسترفتنی پذی براانی خانواده بی سرھیسالش بعد از ظھر قرار بود 

 خوانی مھ کگفتنی زن و مرد اومدن و مھی و اون عده اومدن دی زود فرا رسیلیغوغا بود بعد از ظھر خ
 داد و ھوار کردم و اونا مجبور شدن منو ھم ین نذاشتم و کل می منو ببرن ولی کوچولویآروشا آبج

 ....ببرن
 ورودم بھ ی اونا دوتا دختر ھم داشتن من از ابتدامی من و آروشا وارد خانواده راد شد-دی کشیقی عمنفس

 عاقل ی رو بھ آروشا بگم ولقتی من حقدنیترسی پسرشون باشم اونا مخوامیخونوادشون گفتھ بودم کھ نم
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 سال گذشت من و نی چنددلم ی راز توھی شد نی پس اشھی داغون مشی کارم زندگنی با ادونستمی مبودم و
تو اون چند سال من دل ....  بودکتری سال از من کوچھی دوتا برادر اون نی عمی بودیمی صمماین

 شب ھیو شونوزده سالم شد ....نیمیس..... خواھر خوندمھگفتنی کھ ھمھ مشدم یمن دل باختھ کس....باختم
 و بھش ای دلمو زدم لھ درستی طرفھ نھی   عشقنی ادمی و فھمدمی رو شنرای با سمنیمی درد و دل سیاتفاق

 دی موضوع رو فھمنی ادی مجمونی اتفاق گند زد بھ زندگھی زد و ی بود ولی نگفت راضیزیگفتم اون چ
....  ناموسمی بگفتی مزدین م کھ بھ میی کتک زد و باھاش سرد شد و بعدش ھم تھمتا و انگانویمیاول س

 و باعث شد با اصرار و زور برم کانادا و دی بھم رسی کرد کھ خبردای روال ادامھ پنیدو سال بھ ھم
 !شرم دارم از گفتنشون.... راد برام ساختھ بوددی کھ مجیبعدش پاپوش

دم نذارم  کری سعی جمع کرد ھرچلشوی بلند شد وساختیری کردم بھش کمرش خم شده بود اشک منگاه
 ......بره نشد کھ نشد و رفت

********* 
  سال بعدسھ

 دستشو یکی قرمزو داده بودم دست آروشا و اون ی رو شونم جا بھ جا کردم دست گل رز ھاتاروی گکاور
 .... فرزند رضانیآروشا فرز:  بھ نوشتھ انداختمی باال سرش نگاھمیدیگرفتھ بودم رس

 قبرش ی زدم روکی سنگ کوچھیشا کوچولو ھم نشست کنارم با  خاکا آروی کنار سنگ قبرش رونشستم
 ی رو زدم خواستم بخون کھ قبل من صدایشگی ھمتمی در آوردم و رتارمویو فاتحھ خوندم بعدش گ

 : تو فضادیچیبچگونھ آروشا پ
 یچطور دلت اومد بر-

  ھزارتا خاطرهبعد
 دمی رو من می چتاوان

  کنار پنجرهنجایا
ستام خشک شد برگشت سمتم و لبخند زد صورت کوچولوش چال افتاد شباھت  تعجب نگاش کردم دبا

 کھ از من بھ ارث برده بود بھ خاطر شی مشکی چال صورتش و چشاری بھ مادرش داشت بھ غیبیعج
 بچھ گونش منو از افکارم ی شناسنامھ اسمش رھا بود صدای ھر چند توکردمی آروشا صداش منیھم
 دوشت یلیخ.... بازم دلس تنگ سدهیبابال....می املوز بازم اومدیمامان-گفترون با لحن کودکانش ی بدیکش
 دهی بالت گل خلنیبب....دالھ

 شستمش بعدشم گال رو پرپر کردم آروشا ھم زی سنگ و تمی روختمی آبو رشھی دستھ گلو نشون داد شو
 ی برازدمی رو می بر و من آھنگ چھ طور دلت اومدنجای امیومدی کارو کرد سھ سال بود ھر ھفتھ منیھم

 اون خوند بار نی اولی آھنگو حفظ شده بود و امروز برانی خاک بود آروشا کوچولو ھم اریعشقم کھ ز
 گال کردی رفع مموی باھاش خستگی بازمی کنی زندگمیتونستی و بدون ھم نمگذشتی ماه از تولدش مھیحدود 

 : بھ خوندنمیا آروشا شروع کرد گرفتم دستم و آھنگو زدم و بتارمویرو مرتب کردم دوباره گ
 یچطور دلت اومد بر-

  ھزارتا خاطرهبعد
 دمی رو من می چتاوان

  کنار پنجرهنجایا
 ی دلت اومد برچطور
 ی بد بشی تونستچطور
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  چطورمی کسی اوج بتو
      ی ساده رد بشیتونست

  بامنادی دلت مچطور
      ی کنی مھری بینجوریا

  االن توامنی ھمدیشا
           یکنیفکر م بمن یدار

  دلت اومد کھ منچطور
  تنھا بمونم     ینجوریا

 تی سراغ زندگیرفت
  نتونمدی شاینگفت
  سبک نشد ازتدلم
 یای بخوادی ھنوز مدلم
 دونمی منکھی با ایحت
 ی منو نخواگھی ددیشا

  کھ راحتت کنمبذار
 رمی نماتی روی تواز
  کنار پنجرهخوامیم
 رمی اروم بمادتیب

------------------------- 
 ی دلت اومد برچطور

  ھزارتا خاطرهبعد
 دمی رو من می چتاوان

  کنار پنجرهنجایا
 ی دلت اومد برچطور
 ی بد بشی تونستچطور

  چطورمی کسی اوج بتو
      ی ساده رد بشیتونست

  بامنادی دلت مچطور
      ی کنی مھری بینجوریا

  االن توامنی ھمدیشا
           یکنی بمن فکر میدار

  دلت اومد کھ منچطور
  تنھا بمونم     ینجوریا

 تی سراغ زندگیرفت
  نتونمدی شاینگفت
  سبک نشد ازتدلم
 یای بخوادی ھنوز مدلم
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 دونمی منکھی با ایحت
 ی منو نخواگھی ددیشا

  کھ راحتت کنمبذار
 رمی نماتی روی تواز
  کنار پنجرهخوامیم
 رمی اروم بمادتیب
 داد بھم منم شروع کردم بھ درد ھی تکدمیشا با ذوق کودکانش دست زد گونشو بوس گذاشتم کنار آروتارویگ

 :و دل
 نی من موندم و با ایول.... خروار خاکھی ری زیدی قولت و خوابری زی تو زد؟ینیبیم....سالم عشق من -

اونقدر خوش بشھ کھ ... تا دختر کوچولومون بزرگ بشھجنگمیتا آخرش ھم م...دمیسرنوشت شوم جنگ
 .... رهی سرنوشت شوم بگنی از اشیانتقاممونو با خوش

 دردمو ی کھ کسکنمیفقط سکوت م...کنمی عروسک گلھ نمھی نی آروش شدم ع-  کردم و گفتمبغض
 ندارم ی خبرگھید....شی ماه پھی بردش شمال اریشھر....سمانھ افسرده شد... آروشیبد کرد....نفھمھ

اما ....تم من نرفیول....  برم تو برنامش مصاحبھ کنمکنھیرار ماص(....)  برنامھیسھ سالھ مجر....ازشون
فقط آروم ....  نباش عشق منیچیتو نگران ھ....برم و از عشقمون بگم..... گرفتم امروز برممیتصم

 ھفتھ بعد جبران دمیقول م....مجبورم زود برم..... برم و برا برنامھ حاضر شمخوامیم....بخواب
 خدافظ عشقم....کنم

 برداشتم و راه افتادم خوابوندمش رو تارموی دوختم بھ آروشا کھ خوابش برده بود بغلش کردم گونگام
 و رفتم حاضر یدادم دست مرض  جلو و کمربندشو بستم سوار شدم و رفتم سمت خونھ آروش رویصندل

 یا بود در اتاق باز شد و آروشا با موھی ھرچند رنگشون مشکدمی لباس پوشزی مرتب و تمیلیشدم خ
 ؟یی بابایلیکجا م- اومد تومالوندی ھمونطور کھ چشاشو مشی خاکی سرمھ ارھنی و پشونیپر
  لباس خوشگل تنت کنمھی می برمی و برگردیی جاھی تا می پدر دختر برمیخوایم-

 ی کوچولوی بر داشتم و لباسشو عوض کردم کفشاییموی دار لنی چرھنی پھی اتاقش و از تو کمدش رفتم
 من وقت مرتب یخب خب دختر کوچولو-  کوچولو ییموی کش لھیردم شونشو برداشتم با  ھم پاش کدیسف

 نجای انی بشایکردن موھاست بدو ب
 پاش داشت دمی سفی بود جوراب شلواریزیی ناز شده بود چون ھوا پایلی بلندشو بافتم خی غرغر موھابا
رو سرش دستشو گرفتم و با ھم  ھم گذاشتم دی پوشوندم کاله سفرھنشی پی بافت ھم از رودی کت سفھی

  ....میرفت
 رو بھ رومون بود با حرکت و اشاره ھاشون برنامھ ی مجرمی مبل دو نفره با آروشا نشستھ بودیرو

 شروع شد
 مھمون برناممون می بزرگ داریری غافلگھی امروز نندگانیسالم و عرض ادب دارم خدمت ھمھ ب-یمجر

 کھ با ی برناممون شخصانی دادن بتی باالخره رضامیافتاد کھ سھ سال دنبالشون زهی خواننده عزھی
 شونی کھ تو زندگی اتفاق تلخی معروف شد ولیبی سال بھ طرز عجکیصداش معجزه کرد و در عرض 

 دی بھشت زھرا شنی صداشون رو فقط و فقط بشھ تودی حرفھ رو کنار بذارن و شانیرخ داد باعث شد ا
 ھم ی تا بھ خواست طرف داراشون کھ عده کمنجایمروز اومدن ا و اخوننی ھمسرشون میکھ با عشق برا

-  و گفتمنروشو کرد سمت ....  کرددی موھاشونو ھم سفی کنن کھ حتفی تعرشونوی داستان زندگستنین
 یسالم جناب باستان
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 خدمت کنمیسالم عرض م- شده بود دی موھام بھ خاطر شوک مرگ آروش سفی کناره ھاگفتی مراست
  دست اندر کارتون ی شما و دوستانی ھمچن ونندگانیھمھ ب
 کھ افتخار دادن و ھمراه پدرشون ییبای زی سالم بھ خانوم کوچولونی و ھمچن- رو بھ آروشا گفتیمجر
  آوردنفیتشر

 سالم عموووو- رسا گفتی ھم خونگرم و پررو با صدایلی نبود خی لبخند زد دختر خجالتآروشا
جناب - رو بھ من گفتی بھ دخترم بکنم مجری لبخند نگاھ و من بارهی خندش بگی باعث شد مجرکھ

 می بعدش خدمت شما ھم برسمی اول ما با دختر کوچولوتون مصاحبھ کننی اگھ اجازه بدیباستان
 ھ؟ی خب خب خانوم کوچولو شما اسمتون چ-  رو بھ آروش گفتبعدش
 آروشا-آروشا

 چند سالتونھ؟-
 اممم سھ سالمھ-
 ؟یت دار رو چقدر دوسییبلھ خب بابا-
 ییییییییلیخ-
 م؟ی بھ جاش بھت عروسک بدیدی نممشی اگھ ما بخوایعنی-

 نھ-  تو ھم و محکم گفتدی کشاخماشو
 ستی اھل مذاکره ندیدوستان اصرار نکن- لبخند زد گفتیمجر

 ....دی کنفی تا شما تعرمی ھمھ ما منتظریخب جناب باستان- گفتتی رو بھ من با جدبعدش
  بگم؟یاز چ....خب- صاف شھ کردم گلومی مصلحتسرفھ
 نیخونی نمگھی کھ چرا دنی از انی کنسرتتون گفتنی کھ اونروز تو اولیاز ھمون عشق-یمجر

 بود من شی پونوزده سال پکی نزددی شا-  شروع کردم بھ گفتنی و با غم خاصرونی با صدا دادم بنفسمو
 داره و ازم یش مشکل روح از دوستام بھم گفت کھ دخترخالیکی....ی ترم آخر روانشناسیدانشجو

 رفتم ادم گذشت و من با خونوی سالھیاون دختر آروشا بود ....گمیخواست کھ درمانش کنم خالصھ وار م
 ھی گذشت ی تھران چند روزمی اومدی کارھی یبرا....تی محرمغھی صھی در حد می و نامزد شدیخواستگار

 از دست یی جوراھی.....رونیونھ زدم ب از خشونی شدم و با حال پری کھ عصباندی بھ گوشم رسیخبر
 کتکم زدن خوردمی ما خرابھ و تھی بردن تو ریفرداش منو توسط چندتا زورگ..... آروشا دلخور بودم

 زده ی من بود و دست بھ خودکشیمارای بود کھ ھمسرش از بی کار مردنیا....بعدشم آروشا رو آوردن
 دای راه فرار پھی باالخره من میدی کشی سختید کلبمان.... دونستیبود و اون منو مقصر مرگ عشقش م

 ی بره ولشدی نمی آروشا راضتونستمی من نمی از اون رد بشھ ولی بھ راحتتونستیکردم کھ آروشا م
 شدم نی ماشھی آروشا با دی کردم اما درست ھمونجا و از پشت ھمون راه فرار شاھد تصادف شدشیراض

 ی از دوستایکی ی خونوادم بھ طور اتفاقشی برنگشتم پگھیدو بھم گفتن اون مرده من داغون شدم و 
 اصفھان بودم اون روز ی گذشت من توسالھفت ..... شرکتش مشغول بھ کار شدمی و تودمی رو دمیمیقد

 یوقت.... آروشا زندستدمی خوندم فھمسندشوی اسم نوی کتاب رمان آورد و نشونم داد و من وقتھیدوستم 
 گھی کھ دکردیدر اثر اون تصادف حافظشو از دست داده بود و ادعا م .... شناختی کردم منو نمداشیپ

 نتشونی بستھ عکس دادم دستش و ازش خواستم ببھی ماون لحظھ دوباره داغون شد... ستیعاشقم ن
 آروشا ی استرس و نگرانیبعد کل....مارستانی کھ گفتن حال آروشا بد شده و بردنش بگشتمیداشتم برم....

 کارخونھ ی من تومیدیبعد ھفت سال ما بھ ھم رس....  و خوشبختانھ حافظش برگشتھ بودبھ ھوش اومد
 می ھمسرم تصمشنھادی بھ پشدی چند ماه کارخونھ داشت ورشکست معد بیپدرم مشغول بھ کار بودم ول
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 دمی رستی سال بھ اوج موفقکیگرفتم برم دنبال کارام تا خواننده بشم و در کمال تعجب من در عرض 
 کھ خانومم یی ماه بعد سر درداھی.....می ھممون خوشحال بودشمی کھ دارم پدر مدمی کنسرتم فھمنی اولیتو

 شدی بچھ سقط مدی درمان بایبرا....  سر سرطان داره ھی در ناحمی دکتر و متوجھ شدمیبرداشت باعث شد 
 ..... ھممون تلخ تر از زھر بودی بار نرفت چند ماه براری آروشا زیول

 کھ دوست وی از کارام رفتھ بودم استدیکی ضبط ی برا- تا بغضمو قورت بدم ادامھ دادمدمی کشیقی عمنفس
 تشی دکترا گفتن وضعمارستانیھمسرم باھام تماس گرفت و گفت حالش بد شده من خودمو رسوندم ب

 الم کودوم سچی نھ ھمسرم و نھ دخترم ھگفتنی می بود حتژهی وی بخش مراقبت ھای توستیخوب ن
 کھ نی غافل از ای ولمی تا براش آھنگ بزنانی آروشا از دوستام خواستم بھی روحریی تغیبرا..... موننینم

 آروشا ازم خواست آھنگ میدی و نگاھش رو مدمیشنی آروشا رو می بود من صدای بارنیاون روز آخر
ا آخرش بخونم  تذاشت براش خوندم اما بغضم نی سخت بود ولیلی برام خنی آخرو بخونم و ای ھاقھیدق

حالش بد .... حرف نی ادنی آخره و من داغون شدم با شنی ھاقھی دقگھی بھش می حسھیآروشا بھم گفت کھ 
بعد پونوزده روز من پشت .... آروشا رفت کمای اومد ولای عمل دخترمون سالم بھ دنیشد و بردنش برا

 رو صورت دنی کھ کشیدیچھ سف پاردشو بع....  بودمتوری خط صاف مانی رورهیپنجره واساده بودم خ
  من بودی ھمھ زندگنیا.... گفتی متی کھ تسلی و دکترمیزندگ

  ....ی از اشک مجرسی بلند کردم نگامو دوختم بھ صورت خسرمو
 ..... کودوم از ما ھا نبودچی سرنوشت شوم حق ھنی اایخدا

 
  راند اولانیپا
 ٩٣مھسا:سندهینو

١٣٩۴/۶/١۶ 
١۴:٣٧ 
 رمانم بود و نی باالخره اولی نھ ولای ارزششو داشت دونمی نمنی رمانو خوندنی از ھمتون کھ اممنون

 حتما منتظر راند دوم خوامی خوشتون اومده باشھ و ازتون مدوارمی داشت امیادی زیضعف ھا و اشکاال
 ی براشھی آشکار مده گفتھ نشنجای کھ ایی راند دوم ھمھ راز ھادمی درمورد راند دوم می کمحی توضنیباش

 ی اومدنش داستان درمورد رھا باستانری رفتن آرشام و دلی دلای کھ آروشا  نوشتھ بود و ییمثال نامھ ھا
 ی توستی شلوغ و تخسھ اصال ادا و اصول دخترونھ بلد ناری و اوستاس کھ بسنیدختر آروشا فرز

 کھ با ی شرط بندیل و قرار ندارن وآروم کودوم از استادا از دستش چی پاره و ھشیدانشگاه معروفھ بھ آت
 ....دهی مریی رو تغشی زندگری بھ دانشگاه مسدی استاد جدھی و ورود کنھیپسر عموش م
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