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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 ......تارا– مامان

  داره کارت بابات بیدارشو دخترگلم........بلندشو مامان تاراا.-

 ونشستم دستوصورتموشستم سرویس سمت ورفتم بلندشدم. میام الان مامان جانم -

 جلومیزارایشم

 انگارهمین زودگذشت چه شدی دانشجو دانشگاه بری میخوای ها شدی بزرگ تاراخانم به به

 .....خخخ مهد میرفتی داشتی باصبا که بود دیروز

 یشپیشون رو هاش چتری که شلخته دختر یه تخت کنار روعسلی مهدکودکم عکس به افتاد نگام 

 کبانم چقدم خخخ ابی کیف و صورتی فرم لباس و کلشه وسط که سفید ی مقنعه یه وبا افتاده

 . خودمونیم بودماا

 .شدم دانشجو میکنم ذوقی چه.

 سفید دختر یه شدم قبول پزشکی از اونم تهران تبریزدانشگاه از ساله81 تارا من بگم بزاازخودم

 گلخوش گفت میشه متوسط لبای و معمولی دماغ مشکی بلند موی مشکی وابروی چشم با پوست

 . هستم سهرابی دارویی شرکت رئیس سهرابی مهدی دختر تک و جذابم و

  صورتم بزنم ضدافتاب یکم کردم موهاموشونه. 

 شرکت بایدبره ها داره عجله بابات دختر تاراااکجاموندی تارا-مامان

http://www.romankade./
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 مامان اومدم-

 و اشپزخونه یه با بزرگ پذیرایی یه اول طبفه که دوطبقس ما خونه راهرو سمت رفتم سرعت به

 استفاده انباری عنوان به هم ازیکی خونس خدمتکار خانم مهری برا یکی که هست اتاق دوتا

 خواب اتاق یکی که بزرگ نسبتا اتاق تا شش دوم طبقه واما داره هم وحمام سرویس یه میکنیم

 .میشن استفاده مهمون برا و ان خالی بقیه مطالعس اتاق هم یکی و برامنه یکی پدرومادرمه

 پایین سرخوردم نشستمو ها پله نرده روی درمیاد مامان صدای بازم الان زدم چقدفک پووف -

 خخخ میده کیف هم خیلی اسانسور جدید نوع

 اینجاهاس؟؟؟ کی ببینم 

 امانم و مبل رو نشسته بابا اسانسورم بابت میکرد دعوا وگرن ها منه سمت پشتش بابا خوبه وای 

 ...گفتم بلند میاد اشپزخونه از صداش که هم

 .بخیر صبحتون سلاممممممم-

 گفت رولبش لبخند با بابا

 دارم کارت اینجا بشین بیا دخترم سلام- بابا

 .چشممم-

  گفتم باباو روی روبه مبل رو نشستم رفتم

  سروپاگوشم مهدی بفرماحاج-

  خندید بازم بابا

 نمیری؟درسته؟ که خابگاه تارایی بگم دانشگاهت درمورد میخوام- بابا

 اساسی میکنم افت خابگاه برم بخونم درس نمیتونم شلوغ جای من که میدونی بابا ن-

 دخترم میدونم- بابا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 4 

 .میشم مستقل هم راحتتره هم بگیرم دانشجویی خونه بدین اجازه خو بابایی میگم-

 ..توهمو رفت اخماش بابا. 

 .بگیری خونه بزارم نمیتونم نداره امنیت دانشجویی خونه ن- بابا

   شد خالی بادم حسابی

 جاش به دانشگاه نرم من میخوایین اینجوری هم خونه نمیشه که خابگاه کنم چیکار من پس-

 خخخخ یادمیگیره چیز یکم هم زهرا مامان اینجوری خونه بیاریم رو دانشگاه

 گفت اوردبیرونو سرشوازاشپزخونه مامان.

 هاااا میفروشی فخر دیپلمه منه به داری نشده دانشجو تاراخانم به به- مامان

 .ها نگیری دل به باو شوخیدم!!مامان عه-

 اشپزخونه تو رفت دوباره خندیدو مامان

 گفتم تعجب با.بمونی ازدوستام یکی پیش بفرستمت مبخوام دخترم ن-بابا

 دوستتون؟؟؟ کدوم بابا-

 راحت تو از خبالم اینجوری تهرانه وساکن داره نژادکارخونه نیک سعید قدیمیه دوست یه- بابا

  میشه

 میشنوم ازتون دارم اسمشو باره اولین حتی نمیشناسم رو اقا این که من بابای-

 بدیش مهربونیه زن خیلی که خانم مریم زنش خصوص به خوبین ادمای ولی دخترم میدونم- بابا

 اروک به هرکدوم اونم های بچه پیششون بفرستمت که خواست خودش گفتم سعید به ماجرارو که

 موندن تنها اونام مشغولن زندگیشون

 اخه چی ینی زندگیشون وسط بپرم یهو من ها بده خدا به ولی بابا بگم چی-
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  کن اعتماد ما به توام میشناسیمشون مامانت هم من هم دخترم مطمنم ازشون من- بابا

 پس اینجا که الاناس بخورم صبحونه برم من میدی اجازه مهدی حالاحاج بگین شما هرچی چشم-

 بیفتماااا

 خندید و شکمو وروجک برو- بابا

 خخ بود؟لاغرمردنی این قیافم الان بودم شکمو اگه اخه شکموعه کجام من بابا عه-

 مانکنه من دخمل نچ نچ- بابا

 .بعلههههه که اون گفتم انداختمو غبغبه به بادی-

 :گفت بلند درباصدای سمت رفت و ورداشت کیفشو خنده با بوسید سرمو شدو بلند بابا

 . شده دیرم کلی شرکت رفتم من زهرا- بابا

 .....کنه بدرقه رو بابا که در دم اومد مامان.

 ازپشت میشست ظرفارو داشت خانم مهری. بود اومده در شکمم صدای که اشپزخونه پریدم منم 

 .. کردمو بغلش

 :گفتم و بوسیدم گونشم ها شده نصیبم جیگری چه سرصبحی به به-

 و خندید بلند. چسبید اووووممممم -

  شیطونک کو سلامت- خانوم مهری

  میپره وحواسم هوش میبینمت وقتی دیگه کنیم چه ناناس صبحت جوووون مهری سلام وای ای-

 .بخور بشین مادر امادس صبحونت بخیر توام صبح– خانوم مهری

 رو لقمه اولین نونم به عسل و کره مالیدن به کردم شروع خوردم چایمو میزو پشت نشستم

 خانم مهری سمت شد کشیده نگام دهنم تو گذاشتم
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 .دارم دوسش چقدر من مهربونه پیرزن چقدراین

 !؟ ندیدمش تاحالا که کسی پیش برم میخوام من ینی افتادم بابا ودوست دانشگاه یاد یهو.

 ....کردم کردن فکر به شروع و کشیدم دراز روتختم بالا رفتم پاشدم کورشد اشتهام

 نتیجه بی فکرای ؟ازاین ندیدمشون تاحالا من ؟چرا داره اعتماد بهش بابا کیه؟چرا سعید این

 کنم خرید هم کمی بگردم کمی بیرون برم پاشم پوووف شد خورد اعصابم

 بپوشم؟؟؟ چی حالا اوممم

 وهقه کیف و کردم ست سیاه شلواروشال بایه و روتخت انداختمش گرفت چشممو کرمی مانتو یه

 ... مانتوم کنار انداختم داشتم ور هم ای

  کردم تمومش رژکالباسی یه با و کشیدم چشم خط یه کردن ارایش به کردم ؛شروع

 شدم خوب اومم-

 تمرف ورداشتمو میز رو از سویچو کردم پام سانتی ده پاشنه قهوای کفش یه و کردم تنم لباسارو 

 پایین

  بیرون میرم من ماماااان-

  خانم فاطمه خونه رفته مامانت باش خودت مواظب دخترم برو-حانم مهری

 جیگر خدافظ باشه-

 فرستادم بوس براش بادستم

 .خخخ باش خودت مواظب- خانوم مهری

 برم؟؟ کجا حالا بودم توخیابون

 . ااونج ببرم قبلیمو های لباس بده پولداریه ادم سعید اقا معلومه بخرم چیزایی یه برم بهتره-
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 .چییییی همه میشه پیدا چی همه که جایی همیشگی پاساژ سمت روندم یراست.-

 پاساژ داخل رفتم

 

 جبو یک تا بلندیش نپوشیدم لباسی مدل همچین تاحالا ولی گرفته چشممو بدجور مانتو یه -

 تا باید استیناشم میخورد سیاه عریض کمربند یه سینش زیر که نفتی ابی رنگشم و زانوعه پایین

 یدمنپوش بلند مانتو تاحالا من بود شیک سادگی درعین کلا میبستی سیاهش دکمه با و میزدی

 بگیرم؟؟؟ ینی

 .... پرو اتاق پریدم ورداشتمو لباسو دیگه لازمه تنوع باو کن ول

 رو بدن و بلندم قد خاطر به اما نمیپوشیدم لباس سبک این تو که این با خوشگله چقد وایییببی.-

 .بود شده عالی فرمم

  میخوام اینو گرفتم تصمیمو -

 نتوما تا چند و نظرم مورد مانتو و خونه تو برا خوشگل و شیک پیرهن چنتا و ازتنم دراوردم لباسو

 ماشین سمت رفتم دستم توی های کیسه با و کردم حساب برداشتم دانشگاه برای مناسب

 ؟....خریدام این با میشکست دستم وگرن کردما پارک نزدیک ماشینو شد خوب پووف-

 طرفه یک جاده اهنگ زدم و ضبطplay دکمه و شدم وسوار عقبو صندوق تو گذاشتم هارو کیسه 

 ... اومد پاشایی مرحوم از

 دراوردم حرکت به ماشینو کردمو زیاد صداشو دارم دوسش قشنگه اوم-

  

 برم؟؟ کوجا الان-

 ... بهتره خونه برم نیس جا هیچ حس-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 8 

 ویبره جیبم تو گوشیم که ازصندوف بیرون میاوردم خریدارو داشتم خونه طرف روندم یراست

  خورد

 .چیشده ببینم داره؟؟؟بزا چیکارم بابا-

  باباجون چطوری گرامی بابای بر سلامممم–

 دخترم ؟کجایی چطوری تو خوبم تاراجان سلام- بابا

 چطورمگه؟ خونم.بابا عالیم منم-

 برات گرفته بلیط منشیم فردا برا باش اماده کن جمع چمدونتو بدم خبر خواستم- بابا

 بابا؟ زودی این به گفتم ناراحتی با-

 ودترز دوروز یه کنی معرفی دانشگاه به خودتو باید شنبه چهارشنبس فردا دخترم نیس زود- بابا

 برات خوبه شی اشنا بکم و باشی تهران

  کردن جمع به میکنم شروع الان چشم- گفتم بغض با

 نداری؟ کاری دخترم افرین- بابا

 بابایی خونه بیاین زود بسلامت باباجون ن-

 نترس کنی دلتنگی احساس نمیزارم ها نشی ناراحت وروجک باشه- بابا

 بابا خدافظ اوهوم-

  خدافظ- بابا

 باسممل اتاقم تو انداختم خریدارو ساختمون تو رفتم برداشتمو وسایلو توجیبمو انداختم گوشیمو

  اشپزخونه سمت رفتم سفید شلوار و صورتی تاپ یه با کردم عوض

 هنو؟ ماماننیومده خانم مهری سلام-
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 ناهار اگه بخور غذابکشم برات بشین نیوده ن نباشی خسته گلم دختر سلام- خانوم مهری

 .  نخوردی

 . کجا عصر چهار الان کجاو صبح یازده ساعت چرخیدما ول چقدر اوووو کردم ساعت به نگا یه

 ازگ که درحالی برداشتم سیب یه کنم استراحت اتاقم میرم ندارم اشتها ولی جون مهری نخوردم-

 اتاقم سمت رفتم میزدم

 کنم؟ شروع ازکجا خب خب-

 نمنک فکر که بلندم مانتو جز به بودمو خریده امروز که لباسای و بالا اوردم تخت زیر از چمدونمو 

 ورداشتم هامم شخصی لوازم چمدون تو ریختم دیگه لباس چنتا همراه  کنم پیدا احتیاج بهش

 ... بودن بابا مامان عسلی رو عکس سمت افتاد نگام

  کردم نگاش داشتمو ورش

 .....کنم  تحمل دوریشونو بتونم که بده تحمل بهم خودت خداجونم-

 منصرف ولی کنم گردی وب یکم میخواستم ورداشتمو تاپمو لپ چمدون تو گذاشتم روهم عکس  

 . روتخت کشیدم دراز و کنار گذاشتمش شدم

 ... لاقل ببینمش رفتن قبل کجاس صبا ببینم بزا-

 همکلاسی همسایه و فامیل اومدیمو دنیا به روز یه تو خواهرمه یجورایی دوستمه بهترین صبا)

 رو مدرسه و درس کردو عروسی پیش ماه9 تقریبا که بودیم باهم سالو81 کل یجورایی بودیم

 (کنار گذاش

 زدم زنگش ورداشتمو گوشیو.

 خواب خانم تنبل.) توگوشم پیچید صداش که میکردم قطع داشتم...پنجم.....دوم... اول بوق-

 (پس داشتن تشریف

 صبایی سلام-
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 ازار مردم بخوابم نمیزاری چرا چیه هان- صبا

 چطوری؟ تو خوبم مرسی سلام علیک-

 میاد خوابم عمت جون کن ول تارا مرض ای- صبا

 میکشه چی دستت از(صبا همسر) امین این تووو میخوابی چقد واییی-

 بگیره چلو خلو توی قرار که بسوزون دل اونی برا برو بخوری منو عشق غصه نمیخواد تو- صبا

 اخه میخواد چی دیگه دنیان مرد خوشبختترین اخه ندارن دلسوزی جای که ایشون-

  دختر برم روتو ای- صبا

 تومن پنج میشه نداش قابلتونو مرسی-

 بفرس میدم کارت شماره اوکی- صبا

  کوفتتتتت-

 بره چشممون تو خار حاضریم ولی میکنیم کل کل فقط اینجورییم ازاول خنده زیر زدیم هردو

  نره یکی اون توپای

 تهران برم میخوام فردا صبا میگم-

 شده ریزه یه برات دلم نرفته هنو ببینمت بیام باید واقعاااا؟پس- صبا

 ها نشه گم باش مواظب-

 . کردم حروم تو پای به که احساسم حیف زهررر- صبا

  میزد صدا رو صبا داشت که رسید گوشم به امین صدای که میخندیم ریز ریز داشتم

  داره کارم چی امین ببینم برم میبینمت فردا تارایی میگم- صبا
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 بای بوس گلم باشه-

 . بای- صبا

  تحت رو شدم ولو خودم و تخت کنار روعسلی گذاشتم گوشیو

 ؟  بخوابم قراره کیا پیش من فردا ینی

 کی؟ ی خونه

 ....شدم  خواب دنیای وارد شدو گرم چشمام کم کم

 ناراحته صداش کردم حس بازکردم چشامو میکرد صدام که مامان باصدای 

 نشد من بیداری متوجه میکرد صدا منو نگامیکردو چمدونم به داشت زهرام مامان  بلهههههه- 

  میکرد نیگا چمدونا سمت به چون

 بیدارم مامان جانم-

 کردی جمع وسایلتو میبینم- مامان

 ...بمونن جا وسایلام بشه هولکی هول نخواستم رامیفتم فردا مامان اره-

  گونش روی ریخت مامان چشم از اشک قطره یه

 .گرفتی عزا که بمیرم برم قراره مگه اخه میکنی گریه مامانچرا بشم قربونت الهی–

 میدادم فشارش خودم به سفت کردم بغلش

 همیش وگرنه گلم بپیچه توش تو صدای که خونس تاوقتی خونه این ولی گلم خدانکنه- مامان

  قبرستون

  مامان اینطوری نگین-

  ببینمت سیر رفتنت قبل پایین بیا پاشو دخترم باشه- مامان
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  میام الان برین شما مامان چشم-

 .بیا زود باشه- مامان

 بود چمدونم به چشمش ولی ازاتاقم بیرون رفت مامان

 .میکنم خون باباروهم مامانو دل اینجوری کنم گریه نباید پوووف.-

 6پایین رفتم زدمو وصورتم دست به اب سرویس سمت رفتم پاشدم. 

 به اسشحو و توفکره که بود تابلو ولی میکرد نگا وی تی ظاهرا بودداشت نشسته پزیرایی تو مامان

 نیس وی تی

 میکرد؟ چیکارا بود چطور فاطمه خاله هنوز؟راستی نیومده بابا مامان-

 . بیاد که الاناس باباتم بهت رسوند هم سلام بود خوب حالش- مامان

  در سمت پریدم اومد پارکینگ از ماشین صدایترمز که مبل بشینمرو میخواستم

 بیرون بیاد پارکینگ از بابا تا شدم منتظر دروبازکردمو. اومد بابا جوون اخ-

 . نباشین خسته مهدی حاج سلامممم به به-

 گفت بوسیدو سرمو بابا

  کردو سلام مامان به دخترم نباشی درمونده-بابا 

 .بیام کنم لباساموعوض برم من- بابا

  اتاقشون سمت رفت وبابا

  ها میاد صبا فردا مامااا میگم-

 دیگه داریم نمایش پس خخخ- مامان
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 خخ بخندی و ببینی میدم راهت بلیط بدونه شمارم دیگه بعله-

  نمیدونم من رفته کی به زبونت این- مامان

  مامان میام الان بالا جاموند گوشیم من عه.خخخ دیگه نداشتم عمه به-

 جبع انصافا پایین رفتم نشستمو نرده رو و پله راه سمت اومدم و داشتم ور گوشیمو اتاقمو رفتم.

  باشه داشته راهپله هم نژاد نیک اقای خونه کاش بخوری سر ها میده حالی

 . سرخورد که دید مامان بیژن زاده امام یاااا

 همیشکن پات و دست. میری بالا راست دیوار از اخه میمونی مگه نیستی بشو ادم تو دختر- مامان

 هااا

  میشی دیوونش خودت کنی امتحان بار یه درضمن نمیشکنه مامی نزن بد نفوس-

 بود گرسنم خیلی اشپزخونه تو رفتم.

 نکردما لقمه یه کوششش؟؟تاخودتو غذا جووونم مهریییی-

 نخوردی که هم ناهار خوردی کم صبحونه مادرجون بیارمبرات الان بشین- خانوم مهری

 ابر بود مرغ با پلو زرشک چید میزو خانم مهری بروم رو نشست اومد هم مامان میز پشت نشستم

  بیاد بابا شدم منتظر کشیدمو خودم

 مامااا میگم-

 جانم- مامان

 ؟ میشناسین رو بمونم پیششون میخوام من که اینی شما-

 نباش نگران خوبین ادمای- مامان

 . اوهوم-
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 مهری به داشتم منم و نشستن حال تو رفتن بابا مامان. خوردیم شاممونو و اومد بابا موقع همون

  صدامکرد بابا  که میکردم کمک ظرفا کردن جمع خانمتو

 بابا جانم-

 . دخترم بیا- بابا

 نشستم رفتموکنارش

 تاب لپ سمت به  بشناسیش فرودگاه تو راحتتر که داد عکس سعیده اقا این ببین عکسو این- بابا

 دهن و دماغ مشکیو چشم بود ریخته وری یه که پشت کم موهای با سبزه مرد یه کردم نگا

 لخوشگ بود کنارش هم زن یه باشه باید سالش پنجاه حدوده میومد نظر به مهربونی مرد معمولی

  بود

  فرستادم براش من که تو عکس اینم- بابا

 یه یدموپوش سفید لباس. بدافتادام اینحا میدادم خوشگل عکس یه میگفتین لاقل. بابا هیعععع-

  نبود خوشگل نظرم به حیاط تو تاب رو بودم نشسته بودمو کرده هم کم خیلی ارایش

 از میدونستم کنم استراحت که اتاقم اومدم بعدش دیدم فیلم یکم. خوشگله هم خیلی- بابا

 بالشتم به سرم خوردمش و خوابکشرفتم قرص یه اشپزخونه از براهمین نمیبره خوابم اضطراب

  برد خوابم نرسیده

 و نشسته سرم بالا باز نیش با خانم صبا بله شدم بلند صورتم توی چیزی ی حرکت احساس با

 صورتم به میزد شالشو ی ریشه

  تو میکنی غلطی چه اینجا سرصبحی سلام-

 مکرد ساعت به نگا یه. سرصیحه کجا  ها یازده ساعت درضمن ببینم خالمو اومدم چه تو به- صبا

  دیگه قرصه اثر خخخ من چقدرخوابیدم یازده میگه راس واییییییی

 ؟؟ اینجاس خالتون اتاق احیانا-
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  نیس مربوط بازم- صبا

 ؟ چطوره داداش اومدی خوش باو باشه-

 نیس مربوط- صبا

 . نیس مربوط دردو نیس مربوط و کوفت-

 ومانتوش داشت صبا. بیرون اومدم زدمو مسواکمم شستمو وصورتمو دست که سرویس سمت رفتم

 تا خوردیمو صبحونه یاهم پایین رفتم کردم درس وضعمو سرو منم زدیم حرف یکم میاورد در

  دادم ج زد زنگ بابا نشستیم سه ساعت

   بابا سلام-

  میرسونم خودمو پنج تا منم ها ششه ساعت پروازت بگم خواستم دخترم سلام-بابا

 میزدن حرف و بودن نشسته مامان و صبا نداشتم هیشکیو حوصله. خدافظ باشه-

  ششه ساعت پروازم بیام حموم میرم من-

  ها داری وقت ساعت سه بدو بدو-صبا

 ادمافت راه دادمو تکون مثبت علامت به سرمو. نمونه تنها صبا که بیا زود برو دخترم باشه-مامان

 زگاهیهرا بگم صبا به باید. نشستم اینه جلو بیرون اومد گرفتمو ساعته یک دوش یه اتاقم سمت

 ها لهپ صدای دیدم پیشم بیاد زدم صدا رو صبا اتاقم در دم رفتم نشه دلتنگم تامامان ابنجا بیاد

 کرده گریه هم مامان حتما بود قرمز چشماش تو اومد اتاقم داخل رفتم بالا میاد داره فهمیدم میاد

 ار گیری ابغوره کارخونه خانم مامان بله اومد سرم پیش هم صبا پایین رفتم سریع شدم عصبی

  گفتم بلند انداخته

 حتی خدا به برم میخوام دیگه دوساعت که حالا کنه گریه یا باشه ناراحت بعد به این از کسی اگه-

  میکنمن نگا سرمم پشت میرمو ببینم اشک قطره یه فقط ها مردم ببینین واقعا نمیزنم هم زنگ یه

 . باشم گفته نمیدم ج هاتونم تلفن به
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 مامان و خانم مهری کردن پاک اشکاشونو همین برا میکنم عملی بزنم حرفی من میدونن همشون

 گفتم بودن کرده تعجب عصبانیتم از انگار میکردن نگام داشتن

  باهام بیا دارم کارت کردم صدات صبا-

 بیام برو باشه- صبا

 ردک شروع و برق به زد و سشوار اومدو حرف بدنه صبا نشستم ارایشم میز جلو دوباره و بالا رفتم

 به

 شدن خشک کامل موهام که شد4::0 د حدو موهام کردن خشک به کرد شروع

  خواهری مرسی-

 دیگه؟ میزنی تارازنگ میگم. فدات- صبا

  ردک کار چی  مامان ببنم بهت میزنم پس نکردی گریه تو گفتم که وقتی از گفتم و خندیدم-

  هفته یه از بیشتر مدت بار اولین برا داری  پیشته دلش بچشی تک خب دیگه نده گیر تارا- صبا

 باشه ناراحت باید میشی جدا ازش

  راستی گفتن  ازمن بیخبری میشه اشک قطره یه زدم حرفمو-

  جانم-صبا

 وت شدیم بزرگ باهم ما باشه چی هر بزن سر بابام و مامان به قبل مثل نیستم من که مدتی این-

 کنن دلتنگی زیاد نمبخوام عزیزی براشون من مثل هم

 گفت بغض با

  میزنم سر میام باشه ولی میکنم دغ?کنم چیکار نیستی تو ببینم بیام وقتی-صبا

 . بپوشم لباسامو میخوام بیرون بری میشه حالا خواهری مرسی-
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  اجی ببر چمدونامم این از یکی لطفا-  در سمت کرد حرکت ناراحت

 .جانمونی پرواز از شو زوداماده باشه- صبا

 باشم همیشه از تر متفاوت امروز مبخوام دارم خاصی حس یه نمیدونم. رفت و ورداشت چمدونمو

 هب افتاد چشمم نباشه همیشه مث که میگشتم لباس یه دنبال داشتم لباسام کمد سمت رفتم

 فشک جفت و سیاه شال و شلوار وبایه داشتم ورش حالی خوش با گرفتم دیروز که بلندی مانتوس

 وت ریختم ایم قهوه کیف از وسایلمو کردم ستش مشکی چرم کیف و مشکی  سانتی ده پاشنه

 ژر یه و ریمل با باریک چشم خط یه. کیفم تو گذاشتم مدارکم همراه به ورداشتم شارژرمم کیفم

 یه خودمااا برا شدم جیگری چه اووو زدم هم اجری گونه رژ یکم کردم ارایش  خوشگل صورتی

 پایین رفتم ورداشتم دوممو چمدون دستمم بای و ورداشتم کیفمو زدمو خودم به اینه تو چشمک

 هنگ خورد منو به چشمشون که همین بودن نشسته اماده بودنو پوشیده لباس صبا هم مامان هم.

 هشنگا تو تحسینو برق تو اومد بابا لحظه همون  لباس اون با بودم شده عوض کلی انصافا کردن

 پوشیدم بلند مانتو ازاینکه بود اومده خوشش انگار میدیدم

. 

  نمونی جا پرواز از دخترم باش زود-بابا

 گفت بوسیدو سرمو طرفمو اومد

  شدی ماهتر بودی خوشگل دخترم شدی عوض  -بابا

 بابا ممنون-

 بوسیدمشو نکنه گریه که میداره نگر خودشو داره خیلی دیدم کرد بغلم اومدو جلو خانم مهری

  گفتم

  میام ها باش منتظرم جیگرممم-

  باشی موفق برم قربونت الهی-خانوم مهری گفت و زد لبخند بوسیدمش
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 منتظرمون و عقب صندوق تو بود گزاشته رو چمدونا بابا شدم رد قران واززیر زدم لبخند روش به 

 ودب گرفته دستمو صبا راه طول نشستیم بابا ماشین عقب هم صبا منو و نشست حلو مامان بود

 یه تچنوق ها بیرون نزار اینخونه از پاتو من با ها میکنم تکرار دوباره صبا-گفتم گوشش زیر اروم

 زیادی انتظارات ازت ای اینخونه دوم دختر توام شه دلتنگم کمتر تا سربزن بابام مامان به بار

  بزرگه خواهر حتما-صبا وگفت کرد نگاه چشمام به دارمااا

  گاگول بزرگم ساعت9 فقط بزرگترماااا ازش سال بیست ده انگار بزرگه خواهر میگه جوری اووو-

 خندیدیم و هرد  دیگه ازمن بزرگتری همونم خو باشه- صبا

 برداشتم من یکیشو که داره برشون میخواس زمین گذاشت چمدونارو وایساد فرودگاه جلو بابا 

 . صبا یکیشم

  سنگینه دخترا من بدین- بابا

 راستی فرودگاه سمت افتادیم راه میخندید داشت که کردم صبا به نگا یه میبریم خودمون بابا ن-

 بودند رسانی خدمت مشغول اونجا که خانمایی سمت رفتم

  نباشی خسته خانم سلام-

 میاد؟ برم ازم کمکی عزیزم ممنون- خانوم

 نداره؟ تاخیر تهران.تبریز پرواز ببینم میخواستم ببخشید-

 رکتومدا و وبلیط اونجا برین باید رامیفته شش راس دیگه ساعت ربع نداره تاخیر عزیزم ن- خانوم

  بدی

 و زدن مهر دادمو تحویل مدارکمو و بلیط داد نشونم دختره که جایی سمت رفتیم مرسی اوهوم-

 و کردم شکرت شی شوار که سالن اون سمت بری باید بعد کنن پیج پروازتونو تا منتظرباشین گفتن

 بخورم که گرفت خوراکی چنتا برام بابا شدیم منتظر مونده دیقه ده حدود خانوادم سمت رفتم

 کردن پیج پروازمونو کیفمو تو گذاشتم بودم نخورده عصرونه
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 زیزع مسافرین از میشود بلند دیگر دقایقی تا تهران مقصد به تبریز پرواز  محترم مسافرین"

 " کنن حرکت ها خروجی سمت به خواهشمندیدم

 همیکن گریه داره مامان کردم احساس یهو بابا بغل بوسیدمشونرفتم کردمو بغل رو صبا مامانو

 نم ینی صبا قول به زد لبخند کردو پاک اشکشو روسریش گوشه با برگردوندم سرمو که همین

 میکردم حس که بود شده یجوری گریه زیر نزنم که بودم نگرداشته زور به خودمم البته نبودم

 تیحال با کردمو خدافظی سری سر سریع خیلی براهمین میریزه اشکام بکشم هم نفس اگه حتی

 نمنمیدو وگرنه ببرن برامون که دادیم هارو چمدون خوبه خروجی سمت رفتم دویدن شبیه بیشتر

 و شدمن جوابشون منتظر دادمو تکون دست سمتشونو برگشتم بار اخرین برا میکردم باید چیکار

 ناولی لغزیدن با نداشتم اشکامو اختیار دیگه سالن تو گذاشتم پامو که همین شدم سالن وارد

 تمداش وقتی صورتم روی ریخت بیشتری وباسرعت شد هموار بقیشون برای مسیر گونم رو اشکم

 صدایی تنها که جوری دادم سرعت هام قدم به کردمو پاک اشکامو میشدم نزدیک سالن اخر به

 اخرهبال بود ها موزاییک با برخورد دراثر بلندم پاشنه های کفش صدای میشد شنیده سالن تو که

 به مغرور تارای همین برای بود شده زوم روم نفر چندین نگاه مسیر درطول. شدم سوار

 ودب روانشناختی کتاب یه کردم مشغول مزخرف کاملاااااا کتاب یه با خودمو و برگشت شخصیتش

  نفهمیدم هیچی ازبحثش کلا

6 

 ور که شدم اقایی متوجه کنم بارونو فوش کتابو نویسنده میخواستم که بود لحظاتی درست

 کیفمو وت گذاشتم و بستم کتابو ریلکس خیلی منم.  کرده زوم دیدم بود نشسته کناریم صندلی

 تمبس چشمامو و صندلی به دادم تکیه سرمو بعدشم سرووضعمکردمو به نگاه یه ورداشتم اینمو

 فتگ بود جذاب کلا بود عسلی موهای سبزو چشمای با سفید صورت یه که پسره دقیقه چند بعد

  گفتم بازکنم چشمامو یا بکنم حرکتی که این بدونه هستم اشتیاق حسین امیر من  -پسره

  تاراسهرابی-

 تاراخانم خوشبختم- اشتیاق
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 تو می-

 دانشجویید؟- اشتیاق

 ازقیافتون ای رشته چه-اشتیاق-./  بله بگم افتخار با میتونم حالا شد اب قند دلم تو انگار-

 خخ اولین ترم معلومه

 قیافم؟. پزشکی-

  میزنی معصوم بله- اشتیاق

 اها-

  هستم دادگستری یک پایه وکیل منم- اشتیاق

.-.... 

 اشهب هرچی میکنم کمکتون بگیرین تماس باهام اومد پیش مشکلی اگه کارتمه این. -اشتیاق

  مرسی اوکی-

 شد بلند معماندار صدای لحظه همون کیفم رو گذاش کارتشو

 "نشست خواهد زمین به دیگر دقایقی تا تهران. تبریز پرواز عزیز مسافرین"

 وردخ گره پسره این سبز چشمای تو چشمم که کردم باز چشامو برداشتمو صندلی پشتی از سرمو

 خودمو کردم جمع سریع خیلی نباختم خودمو ولی بودم کرده هنگ

  ببینیم چشماتونم زیبای رنگ تونستیم ما بالاخره- اشتیاق

 بهتون بدم جایزه کنم چیکار حالا دیدین که روشن چشمتون-

 باشیااا پزشکی دانشجو نمیخوره قیافت به- اشتیاق

 نظر؟ چه از-
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 خخخ خرخونن پزشکا که درحالی باشی شیطون شرو میاد بهت- اشتیاق

  نیس مربوط من به اونش خودتون با کردنش باور دیگه-

  کردم باور نکن قهر حالا باشه- اشتیاق

  نیس مهم-

  خوشگل دکتر خانم نره یادت کارت- اشتیاق

 حتماااا بله-

 هامومو رو گذاشتم و داشت طلایی نوار بالاش قسمت که عینکمم رفتم داشتمو ور وکیفمو پاشدم

   فرودگاه رفتم

 کنم فک ینی نمیکردم پیدا دیدمو عکس تو که مردی و زن اون ولی میکردم نگاه برو دورو

  هنوز نیومدن

 بلند دستمو داشتم ورش بازحمت و پیداکردم چمدونمو و میدن چمدونارو که محلی سمت رفتم

 امیرحسین دیدم برگشتمو زمین گذاش چمدونمو مردونه دست یه که بردارم دومبشم کردم

  اشتیاقه

  میتونم خودم-

 دارین ماشین- اشتیاق گفت و زمین رو گذاشت

  کردم نگاش ؟تعجبی

  برسونمت ندارین اگه- اشتیاق

 دنبالم بیان قراره ممنون ن-

 (کل دانای)
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  ها میشه پزشک داره دخترم شده بزرگ چقدر تارا ببین بیا مریم:سعید

  ماشالله هرار شده خوشگل چقدر ماشالله:مریم

  صدیقه... صدیقه:مریم

 داشتین کاری خانم بله- صدیقه

  باشه پیشمون بیاد خوشگل دکتر خانم ی قراره کن اماده سامیارو اتاق کنار اتاق اون- مریم

 خانم بله- صدیقه

  میکنه حرکت کی پروازش نپرسیدی مهدی اقا از سعید میگم- مریم

  داشت پرواز شش- سعید

 ؟ فرودگاه بریم ماهم افتاده راه ببین بزن زنگ ربعه و شش ک الان- مریم

  چطوری مهدی اقا سلام الو-سعید پروازش نداره تاخیره ببینم میزنم الان کن صب- سعید

 یان؟ افتاده راه دخترم

-......... 

  الان فرودگاه میریم اهان- سعید

-........ 

 بهتره باشیم اونجا زودتر کمی نداره اشکال- سعید

-........ 

  برسون سلام خانم حاج به.  مواظبشیم نباش ناراحت مرد-سعید

-........... 
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 خدافظ.بزنه زنگ میگم اومد باشه -سعید

  کنه گریه مونده کم ناراحته مهدی بیچاره افتاده راه تارا مریم- سعید

 زودتر میخواد دلم خبلی بریم میشم اماده الان دیگه داره دردسرهارم این فرزندی تک- مریم

  ببینم بچمو

 ...... نباشه الاف فرودگاه سحر که باش پایبن میخورم چایی یه من تا باشه- سعید

------------ 

  شه گم بچم باشه ننشسته پروازشون خداکنه که دادی لفتش انقدر- مریم

  یان اومده ببینم بپرسم اینجا از بیا مریم- سعید

 بپرس اره- مریم

 نشسته؟ تهران. تبریز پرواز ببخشید خانم سلام- سعید

 باشین منتظر میتونین میشنه دیگه ربع ی- خانوم

  ممنونم- سعید

 بود وظیفه میکنم خواهش- خانوم

  میشینه پرواز دیگه ربع ی هنوز بشینیم بیا مریم- سعید

  باشیم نزدیک ک بشین همینجا باشه- مریم

 پسره؟ این زدی؟؟کجاس زنگ سامان به  مریم میگم- سعید

  دانشگاهش بره که میاد همینروزا شماله دوستاش با- مریم

  دوستاشه با شب تا صبح ها میکنه چیکار نیس معلوم پسره این- سعید
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  نشو پیچش پا انقدر سعید دیگه جوونه- مریم

 دوهفته حدوده داره کار دیگه یکم شده حل مشکلش گفت بود زده زنگ صبح سامیار- سعید

 ایرانه دیگه

 خبره چه دورش نمیدونه کرده غرق کارش تو خودشو بشه مادرقربونش- مریم

 خانم باشه اینجوری باید مرد- سعید

 " نشست خواهد زمین به دقایقی تا تهران. تبریز پرواز"

 اومده تارام اومد سعید واییی-مریم

  نظرت به میکنن کار چی ببینن تاراو ها بچه میگم خداروشکر اره- سعید

  میکشونه میشن خارج مسافرین که محلی سمت به و گرفته رو شوهرش دست که درحالی مریم

  میگه

 برگشته خواهرشون مث یکی میشن خوشحال حتما والله نمیدونم-مریم

  کنیم پیداش تاراکدومه ببینم بزا حالا- سعید

 کجاسسعید؟ دختر این پس نیستن که اینا- مریم

  میاد داره کن نگا اوناهاش- سعید

 ؟کو؟ کدوم- مریم

 موهاشه رو عینکش که همون پوشیده بلند ابی مانتو که دختره این- سعید

 میدادن تکون دست هردو که درحالی. شده بزرگ چقدر خوشگله چقدر دختر این یاخدا- مریم

 نشد حضورشون متوجه تارا متاسفانه اما غریبشون مسافر برای

 رفت اونجا شاید چمدونا سمت بریم بیا سعید- مریم
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  بود اینجا الان بابا ن- سعید

 چمدونا سمت میرم من ببین اینجارو تو باشه- مریم

 میاد که چمدونش برداشتن برا باشه هرجا بیام منم کن صب- سعید

 کیه؟ پسره اون ولی اوناهاش سعید- مریم

 پیشش بریم بیا فعلا نمیدونم- سعید

 هشتم فصل

 

 

 .......... رمان

 

 

 (تارا)

  دخترم تارا-صدا

  باشه سعید شوهرش باید اونم بودمشون دیده عکس تو اشنا وچهره صدا سمت برگشتم

  سلام-

   بود کرده بغل سفت بغلشو تو کشید منو خانم 

 شدی چقدرخانم شدی چقدربزرگ برم قربونت الهی خوشگلم دختر اومدی خوش-مریم

 ببینم دخترمو منم میزاری مریم- سعید
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  گفتم من و خندیدیمو خانم مریم منو

  سعید عمو سلام-

 اومدی خوش گلم دختر سلام گفت بوسیدو سرمو کردو بغلم-

  میزنن حرف چقدرصمیمی راحتن من با چراانقدر اینا واااااا.

  خونه بریم بیا شدی خسته دخترم بیا: مریم

 خانم مریم مرسی-

 بیارم برات دخترم من بده چمدونارو: سعید-

  میشه زحمتتون میارم خودم عمو ن-

 شدی خسته تو من بده گلم دختر -سعید

 کرد حرکت فرودگاه خروجی سمت به و کرد بلند رو ها چمدون بعد

 بی قدرچ ملت. رفته نیس دیدم اشناییتون از شدم خوشبخت بگم وکیل جوجه این به که برگشتم

  رفته خدافظی بدونه تربیتناااا

   گرمه هم هوا بریم بیا دخترم:مریم-

 خانم مریم چشم-

  مریم بگو میشی معذب اینجوری خانم نگو من به- مریم

 عمو میگم هم اقاسعید به اخه عمو زن بگم میشه-

 تو بود گذاشته هارو چمدون عمو اومدیم بیرون فرودگاه از باهم. دخترم راحتی هرجور- مریم

 ظرمنت خودشم و بود خوشگل هم خیلی بود هم رنگ سفید که بلندش شاسی ماشین عقب صندق

  شیم سوار بریم ما که بود
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 با و عقب سمت برگشت درجه814ولی شوهرش پیش جلو رفت هم مریم سوارشدمو عقب صندلی

 حرفید من

  چطورن بابات و مامان دخترمخوبی خب- مریم

  رسوندن سلام خوبن ایناهم مامان عمو زن مرسی-

 خوشگلم دختر باشن سلامت- مریم

 افتاد یادم الان بزنم خونه به زنگ یه من هس اجازه-

  کنیم خبرش رسیدی گفت بابات دخترم بزن:سعید

  داد جواب دوم بوق تو و گرفتم رو بابا شماره. اوهوم-

 الو-بابا

 خوبی بابایی سلام الو-

 ؟ کردی پیدا سعیدو عمو رسیدی تاراجان سلام- بابا

  خونه میریم داریم عموام ماشین تو الان رسیدم بابا بله-

  بسلامتی خب اها- بابا

  کجاس مامان بابا مبگم-

  بزن حرف باهاش بیا دخترم اینجاس- بابا

 خوبی جونم مامی سلام-

  خوبی دخترمتو سلام-مامان

  نداری کاری وبشنوم   صداتون خواستم فقط مامان عالیم من-
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  باش خودت مواظب حق درپناه جان مامان ن- مامان

  باشین خودتون مواظب شماهم-

 سختت که بگیره برات ماشین یه که ریخته پول عموت حساب به بابات دخترم راستی- مامان

  نباشه

 سنی یکی دهنم به بود زده زل باز نیش با خانم مریم صحبتمون درکل. بای. ممنونم مامان باشه-

 بود خوشگل باغ یه وسط که سفید نمای با ساختمون یه به رسیدیم.اه دیگه کن نیگا اونورو بگه

 دهنم شدیم که وارد میومد نظر به بزرگی خونه. ساختمون جلو رفت کردو باز ریموت با درو عمو

  بود شیک خیلی سادگی درعین خونه یه زمین به چسبید

  بزارم وسایلمو بدین نشون اتاقمو میشه اگه-

  بدم نشونت بیا دخترم بیا:مریم

  بیارن برات میگم نزن دست گفت که مبداشتم ور چمدونو داشتم

 خونشون دوم طبقه خانم مریم دنبال افتادم منم مامانشون دنبال میفتن که اردک جوجه عین

 داد هلم کمرمو رو گذاشت دستشو و کرد باز رو اتاقا از دریکی راهرو ته داشت در تا شش مثما

  داخل

 فرش و صورتی کمد صورتیو تخت با سفید پرده بود بزرگی اتاق خودش برا سویته یه واووو-

 برا نمک فکر بود اتاق گوشه هم در یه.... مطالعه میز با کوچولو سفید کتابخونه یه سفید فانتزیه

 باشه وحموم سرویس

  قشنگیه خیلی اتاق عمو زن مرسی-

 لباس توام اینجا بیاره وسایلتو میگم صدیقه به الان دخترم پسندیدی که خوشحالم- عمو زن

  بخوریم شام بیا کن عوض

  کنم استراحت بدین اجازه خستم فقط ندارم غذا به میل من ممنون-
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  بیرون رفت و راحتی هرجور دخترم باشه- عمو زن

 همون میشد دیده اینجا باغاز داخل ای منظره چه واییی کنار کشیدم رو پرده و پنجره سمت رفتم

  درزدن موقع

  بفرمایین جانم-

  بود دستش در چمدونم و کرد باز درو پخته و خورده سال و سن خانم یه

  بیارم وسایلتونو گفتن خانم- صدیقه

 چیو همه کمدو تو کذاشتم هامو لباس ازهمه اول رفت گذاشتو وسایلو. مرسی ممنون خیلیییی-

 اومدم گرفتمو دوش یه حموم سمت رفتم برداشتمو لباس دست یه بعدش چیدم سرجاشون

 خوابیدم روتخت

 خبره چه نیس معلوم  ندیدمشون بارهم یه حتی تاحالا من اخه ان صمیمی من با انقدر چرا اینا وا

 کل لمک میزنه بیخوابی کنم عادت تا باشه غریبه محیط اخه نمیبره خوابم دیگه که من وایییی کلا

 ردب خوابم که بود صبح نزدیکای کردم چت دوستام با کردم گردی وب بودمو بیدار جغد عین شبو

 موهامو دستشم با میکرد صدام بودو سرم بالا خانم مریم ونیم هفت اماساعت صبح اذان بعد

  میکرد نوازش

  ببینین ماشین ببرتت میخواد عموت بلندشو عزیزم تارا ـ عمو زن

 کرد کپ بدبخت کردم باز چشامو که همین

  بخیر صبحتون عمو زن سلام-

 کردی؟ گریه شده سرخ چرا چشمات دخترم سلام- عمو زن

  اونه برا بخوابم نتونستم هم دیشب نمیبره خوابم نکنم عادت محیط به تا من عمو زن ن-

  ببینی ماشین بری نمیتونی امروز بگم عموت به بزا پس برات بمیرم الهی- عمو زن
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  پایینم دوسوته شن حاظر بگین بهشون عمو زن ن-

 امااا- عمو زن

  عمو زن میام-

 . صبحونه بیا شو اماده باشه- عمو زن

 . چشم-

 نبستمشو کردمو شونه موهامو شستم وصورتمو دست سریع منم بیرون رفت اتاقم از خانم ومریم

 رو ریختم موهامم و کردم خفیف ارایش یه پوشیدمو سیاه شال و شلوار با سفید مانتو ی بالا

  پله راه سمت رفتم صورتم

 نوم کسی پایین رفتم و نرده رو نشستم هستم توش که محیطی به فکر بدونه. دارن نرده جون اخ

 دادو سلام سمتمو اومد داشت خدمه لباس که جوون دختر یه موقع همون نیود هیجکس ندید

  گفت

 بفرمایین ان صبخانه درحالصرف سالن تو واقا خانم اینجام خدمتکارای جزو من- دختر

 کنم راهنماییتون

 سیوار رو خونه بشیم روز یه باید بزرگه خیلی انداختم اطراف به نگا یه حالا میشم ممنون اوکی-

 و بود وسطش شیک خیلی نفره ده میز یه که سالن یه به رسیدیم و گذاشتیم راهرو یه از کنم

  گفتم بلند میخوردن صبحانه داشتن سعید  مریم

 پشت نشستم بوسیدمو هردوشونو روی من دادندو خنده یا جوابمو هردو بخیر صیحتون سلامم-

 رفتیم سعید اقا با شدیمو بلند بعدهم خوردمش برداشتمو مرغ تخم یه خوردمو چاییمو میز

 اب بیرون رفتیم مریمخانم با عصر خونه اومدیم عمو پشت و ورداشتم البالویی646 یه و نمایشگاه

 برگشتیم و زدیم دور کمی و جدیدم ماشین
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86 

 باشوهرش هم سلدا دخترشون مسافرتن پسراشون دختر یه پسردارن دوتا فهمیدم ازحرفاشون

 خدا هیییی  پناهشن و پشت که داره داداش دوتا دخترشون بحال خوش.میکنن زندگی خارج

 هقرار دانشگاه به خودمونم و میشه داییر کلاسمون اولین دانشگاه برم باید امروز. شکر کرمتو

 یاهس ی مقنعه شلوارو با ای سرمه مانتو یه و شستم صورتمو دستو سرویس پریدم کنیم معرفی

 و صورتمو رو ریختم طرفه یک موهامم  کردم ارایش ذره یه ورداشتم هم سیاه کوله یه پوشیدمو

 وندمرس خودمو میخوردن صبحونه داشتن سعید عمو با خانم مریم پایین رفتم ورداشتم کلاسورمو

  بهشونو

 بخیر صبحتون خوبین گلممم عموی وزن عمو سلاممم-

 سرکلاس نکنی ضعف که بخور صبحونتو بیا بخیر توام صبح دخترم سلام- عمو زن

 هاا میدزدنت رسیدی خودت به اینجوری پدرسوخته ببینم بیا ماهت روی به سلام-عمو

 !!!عموووو عه-

  عمو جان- عمو

  بلا بی جونتون-

 تپش از پاشدم نرفت پایین ازگلوم اولم روز اضطراب از ولی خوردم لقمه چند میزو پشت نشیتم

 میز

 نخوردی چیزی که تو دخترم عه-عمو زن

  دانشگاه میرم من عمو زن ندارم میل-

 رفتم بدو دادمو تکون دست هم عمو برا بوسیدمو گونشو. باشی موفق دخترم باشه- عمو زن

 . بود داده ادرس عمو که محلی سمت رفتم بیرونو اوردم پارکینگ از عروسکمو.پارکینگ سمت
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 به نگاه یه اینه تو داشتم اضطراب خیلی و کردم پارک دانشگاه جلو. کردم پیداش اوناهاش هیععع

  کردم وضعم سرو

 ارشاد گشت خواهران درخدمت اولی روز که تو دادم یکمبشم کردم درس موهامو. خوبه اوووممم

 رکلاسس.تو رفتم متین های باقدم کردمو قفل ماشینو ورداشتم کنارم صندلی از کلاسورمو نباشم

 ولی بود زیاد ها کلاسی هم تعداد نمیزدم حرف باکسی نمیشناختم کسیو چون ولی بودم نشسته

 دوداح که پخته مرد یه تو اومد استاد موقع همون. درپیشه سختی ترم پس بودن پسر بیشترشون

  صندلیش سمت رفت مرتب و منظم و شلوار کت با داشت سالی چهل

 گفت شنیدو صدامو که بود نشسته کنارم دختر یه. برسه دادمون به خدا اخماشو اوهووو

 خخخ  برزخیه قیافش نیومده والله اره-دختره 

 و خودش معرفی به کرد شروع قدیری استاد. کلاس به دادم توجهمو زدمو روش به لبخند یه

 یکی دفترش رو از ها اسم خوندن به کرد شروع بشناسه مارو که این برا هم بعد کلاسش قوانین

 لندب بود توحیدی سمیرا کناریم دختر اون میکردن معرفی خودشونو میشدنو بلند ها بچه یکی

 شد

 . قزوین از هستم توحیدی سمیرا من- سمیرا

  بنشینید- استاد

  ساعی بودکمند خوشگل نظرم به که بود کلاس تو هم دیگه دختر یه

  تهران از هستم کمندساعی- کمند

  سهرابی تارا.بفرمایین- استاد

 . تبریز از هستم سهرابی تارا. استاد بله-

 گفت و زد لبخند

 خانم بفرمایین- استاد
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 زدم حرف کمند و سمیرا با کمی من هم کلاس از بعد و کرد تدریس به شروع معرفی از بعد نشستم

 .شم دوست باهاشون میتونم هستن گرمی خون دخترای کنم فکر

 6 

 یمشک سانتافای ماشین یه که بودم قرمز چراغ پشت خیابون تو دانشگاه از برگشت مسیر تو

 میبارید ثروت ازقیاقشون بودن توش پسر چهارتا.کردم بهش چشمی زیر نگاه یه ایساد کنارم

 بود تنش سیاه پیرهن بود خوشگلتر یکیش اما بود خوب هاشونم قیافه و دارن مایه بچه بود معلوم

 راب بود جیگری کلا معمولی لبای و قلمی دماغ با مشکی درشت های چشم بود زده عقب موهاشم و

 رو و پایین کشید رو شیشه راننده که میزدن دید داشتن بودن شده من متوجه تازه انگار. خودش

 گفت شدو خم اخمو و خوشگل اقا این

  نمیخوای مهمون جیگر- پسره

 با ردمک سلام میزد حرف تلفن با داشت جون مریم خونه رسیدم افتادم راه گفتمو بهش نکبتی یه

  اشپزخونه رفتم داد جوابمو سر

 من؟ برا نگرداشتی ناهار جونم صدیقه-

 میارم برات سالن تو بشین برو دخترم اره- خانوم صدیقه

 اشپزخونه تو میز پشت نشستم

  اونجا ببرین راه همه این وسایلو نیس نیاز.خانم صدیقه میخورم اینجا-

 ببینت هم جوان اقای حتی اقا یا خانم سالن برین لطفا دخترم نیس زحمتی- خانوم صدیقه

 میشن ناراحت

  نکردم توجه حرفش به

  گرسنمه بیار زود لطفا-

 گفت و تو اومد خانم مریم موقع همون.
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 بیارن ناهار برات سالن برو نشستی چرا اینجا تارایی عه- عمو زن

 .بخورم اینحا میخوام عمو زن-

 باشه گفت ولی کرد تعجب
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 هیال یه شدم سیر که این بعد. غذا به کردم حمله سبزی قرمه عاشق که منم بود سبزی قرمه ناهار

 کردم رو و زیر جزومو یکم اتاقم تو رفتم کردمو تشکر خانم صدیقه از و  گفتم لبی زیر شکر

 ماشین ترمز صدای بود شش ساعت بود عمو اومدن نزدیکای زدم حرف صبا و مامان با بعدشم

 اومدن بعد که داره عادت عمو اخه نرفتم پایین بود عمو بله زدم کنار رو پرده و شدم بلند اومد

 هب یکم ارایشم میز پیشت نشستم خخ اومده دستم عادتش دوروزه این تو بخوابه ساعتی یک

 ابی جین شلوار یه با سفید بلند استین پیرهن یه بستمو بالا موهامو و رسیدم صورتم سرو

 عمو زن بود نشده بیدار خواب از عمو هنوز  پایین رفتم پوشیدمو سفیدمم های صندل پوشیدم

 من نظر به بود اتاق اسمش البته تلویزیون اتاق تو رفتم میزد حرف تلفن با داشت هم مریم

 های مبل دورش دورتا و بود نصب بزرگ دی سی ال یه دیواراش از یکی رو که سالن یه سینماس

 کانال به رسیدم که کردم رو و زیر رو ماهواره های کانال ورداشتمو کنترولو بودن چیده ای قهوه

 نیم حدود بدم گوش اهنگ که کردم زیاد صداشو یکم اهنگاش با کانالم این عاشق پوپ کرال

  شده تموم تلفتش عمو زن فهمیدم رفت فرو مبل که این حس با بعد ساعت

  عمو زن سلام عه-

 میکنی؟ چیکار دخترم سلام- عمو زن

  میدم گوش اهنگ هیچ-

 میگن؟ چی اینا میفهمی داری؟اصلا دوست استانبولی اهنگ- عمو زن
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 خیلی زبانشونم عاشق یجورایی دارم دوس اهنگاشو هم میگن چی میفهمم هم عمو زن اره خخخ-

 قشنگه

 میدادن گوش استانبلی سلدا سامیارو فقط والله نمیفهمیم هیچی که ما- عمو زن

 ؟ نمیکنه زندگی باشما سامیار پسرتون راستی-

 شرکتش برا مسافرته الان میره اونجا کم ولی داره هم مجردی خونه باماس دخترم چرا- عمو زن

  کشور از خارج رفته اون رفع برا بود اومده پیش مشکلی

 اهان-

 دوس خیلی شده عاشقت ندیده که کردم تعریف ازت انقدر میزدم حرف باسلدا راستی- عمو زن

  ببیندت داره

  ببینمشون دارم دوس منم عمو زن مرسی-

 .خانمااا کردین خلوت به به-عمو

  شدمو بلند ازجام

  نباشییی خسته عمو سلام-

 ها تمومه بدی عمو به بوس یه ولی خستم خیلیی- عمو

  بوسیدم گونشو خندیدمو

 ها دهه ساعت نیس گرسنتون شما میگم. دخترم باشی زنده- عمو

 گرسنمه منم گذشت زود چه وای-

 بعد افتادم راه غذاخوری سالن سمت به عمو با.شام بیاین گفت و تو اومد بود بیرون که عمو زن

 . کنم استراحت که خودم اتاق رفتم من زدیمو حرف کمی شام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 36 

-------- 

 با بود بسته خواب زور از چشمام کنم خفش کجاس کوفتی ساعت این میاد خوابم چقد خدااا وای

 هفته ساعت کردم قطعش کردمو پیداش میخورد زنگ داشت که میگشتم ساعت دنبال دستم

 صورتمو و دست رفتم بودیمش ندیده تاحالا که استادی تنها با داشتم کلاس هشت من و صبح

 ردمک جمع سرم بالا کوچیک کلیپس یه با کردمو شونه موهامو ارایش میز پشت نشستم و شستم

 وریغذاخ سالن رفتم ورداشتم کلاسورمو پوشیدمو مشکی پا سرتا تیپ یه کردمو ساده ارایش یه

 لقمه یه عمو زن و دانشگاه میرم که گفتم عمو زن و عمو به فقط نخوردم هیچی بود شده دیرم اما

 دستم داد کوچیک

 دخترم نکنی ضعف کلاس سر بخور راه تو- عمو زن

 امروز دانشگاه سوی به پیش و شدم ماشینم سوار رفتم بوسیدمو گونشو عمو زن مرسی-

 خوب کمند و سمیرا با رابطم کم مدت تواین تهران اومدم من که هفتس یه درست چهارشنبس

 ....دردانشگاه جلو رسیدم باهمیم دانشگاهو مدت کل شده
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 هک سمیرا کمندو کنار رفتم بودن اومده همه تقریبا کلاسم سمت رفتم کردم درست وضعمو سرو

 و خوشتیپ جوون پسر یه که میکردم احوال حال باهاشون داشتم نشستم بودن جانگرداشته برام

  استادی میز پشت نشست رفت جذاب و هیکل خوش

 اس؟ جیگره این جدید استاد یاخدا-

 .گرفت ازدستم نیشگون یه سمیرا

 که شنید استاد خره ارومتر -سمیرا

  ها خوشگله انصافا -کمند
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 . کرد ساکت مارو که بود استاد صدای. اهم اهم- استاد

 مکن کار باشما ترم این قراره عظیمی اقای جای که استادجدیدتون هستم صبوری اریا من- استاد

...... 

 ی دخترا همه که بود معلوم کاملا رفت کردو تدریس یکم ها بچه با اشناشدن و نامه معرفی از بعد

 تمرف کردمو خدافظی ها بچه از نبود ای تیکه بد انصافا ولی خخخخ شیفتش و عاشق شدن کلاس

 ولی برم منم کرد اصرار خیلی نمیان خونه باعمو و داره دورهمی  عمو زن خواهر امروز خونه

  شد تشنم که بودم خوابیده خوابم رخت تو جدیدونداشتم افراد حوصله ینی نخواستم

 و لیوان اشپزخونه رفتم زحمت و زور باهزار. میخوای اب شب نصف دوعه ساعت بمیری تارا ای

 کرد ساحسا که پله اولین رو بزارم پامو میخواستم نشه تشنم دوباره وقت یه بالا ببرم که پرکردم

 ستید یه که بزنم جیغ میخواستم افتاد ازدستم لیوان ترس از برگشتم که همین پشتمه یکی م

 ....شد خفه سینم تو صدام شدو قفل دهنم جلو
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 (سامان)

 شب دوازده ساعت استراحته برا فرصت بهترین نیستن خونه بابا و مامان داره دورهمی خاله امروز

 ابمخو ولی کشیدم دراز تخت رو و کردم عوض لباسمو اتاقم سمت رفتم بستمو درپارکینگو بود

 و پوشیدم ادیداس گرمکن یه و سیاه ورزشی شلوار یه بزنم قدم کمی باغ تو برم بهتره نبرد

 تو تمبرگش کشیدم سیگار زدمو پرسه باغ تو که ساعت نیم بعد باغ تو رفتم ورداشتمو سیگارمو

 بزرگترین پسر نژاد نیک سامان.رفتم فرو فکر به و نشستم سالن تو اول طبقه همون خونه

 خورد؟؟؟؟ دست رو متوسط طبقه از ساله81 دختر یه از ایران دار کارخونه

 . کنارمه که پولمه برا نگین نفهمیدم که خودم سر تو خاک ینی
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 ابرامپول اون قرون یه که این با هه. شد دوست دیگه یکی با رفت زد تیغم کافی حد به که این بعد

 !کردچی؟ داغون که دلمو اما نیس مهم

 نیس؟؟ مهم اونم

 ؟ نیست مهم اونم شدم عوض درجه64:!چی؟ دیگه ادم یه شدم

 . میکنه فرار جمع از که منزوی و مغرور پسر یه شده شاد همیشه و شوخ پسر یه

 لممی خلاف کاش. کنه کمکم میتونس بودن کرده پیدا برام سامیار و مامان که روانشناسی کاش

 !میشد درس حالم شاید میرفتم بازم

 بخواد کمک و بده جون  جلوم زن یه اگه الان. مرد احساساتی سامان. مرد قبلی سامان دیگه ن

 هه نمیزنم بهش دست هم

 میرن میادو جدید کیس بعدش کنن وابستت که پیشتن مدت یه برا همشون. ان عوضی همشون

 .اون سراغ

 برم دبع بخورم قرص یه اشپزخونه از برم که شدم بلند میکرد درد بدجور سرم که کردم فکر انقدر

  شدم میخکوب سرجام شدم بلند که همین اما بکپم

 بگزرم گناهشون از و برم ها زن طرف میتونستم اگه هخخ خدا ملوسه ؟؟؟؟چقدرم کیه دختره این

 . میدادم بهش دلمو که بود کسی اولین دختر این

 رو که سیاهش و بلند موهای. زدم دیدش یکمی نشده من متوجه انگار پوشیده لباس هم چجوری

 ویر تا که قرمز شلوارک بایه سفید تاپ یک روصورتش بودن ریخته که هاشم چتری بود شونش

  میومد پایین ها پله رو از داشت دنپایی یا کفش بدون و بود پوشیده بود زانوش

 ؟؟ دیدمش کجا من!!؟ اشناس چقدر چهرش
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 رنو زیر دختر این داره هیکلی خوش سفیدو بدن چه- رفتم پشتش اروم منم اشپزخونه تو رفت

 طرف میومد داشت پرکرد هم لیوان یه خورد اب یکمی. میدرخشیدن زانوهاش و ها بازو ها اباژور

  برگشت شدو متوجهم انگار ها پله سمت رفت گذشت جلوم از کشیدمو عقب سریع که سالن

 همانا سیاهش چشمای تو چشمم خوردن گره و همانا برگشتنش

 . میشه غرق توشون ادم سیاهه شب عین داره چشمایی چه یاخدا

  اومدم خودم به شدنش تیکه هزار و زمین رو دستش از لیوان افتادن با.  من رو بود کرده زوم اونم

 ؟ میکنه چیکار اینجا ولی.جیگرس همون دیدیم راه چهار که دختریه همون که این عه

  دیدم رو ترس نگاهش تو و

 ودهنش خواست که همین. بره ابروم و اینجا بریزه رو همه و بکشه جیغ که الانه  گفت ششمم حس

  گرفتم دهنشو پریدم واکنه

 و ستمد شدن داغ با اما ببینم چهرشو نمیتونستم روصورتش بود ریخته موهاش و بود پایین سرش

  اومدم خودم به خیسیش حس

 کردمو باز دراتاقمو نمیکرد حرکتی هیچ بود ترسیده بدجوری انگار بالا ها پله از کشوندمش

  بستم درم و تو بردمش

  گفتم گرفتمو  ازش نگامو شد یجوری دلم میکرد گریه داشت هنوزم کردم نگاه صورتش به

  میکنم نابودت دربیاد جیکت-

  در از اینم تنهاییم که میبینی

  کردم قفلش بردمو دستمو

 شده زوم شده قفل دره رو نگاهش بود دهنش جلو دستم هنوز شدم ازش جوابی منتظر بانگاهم

  کرد نگام اوردو بالا سرشو بود
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  میزد موج معصومیت  چشماش تو

 فشارو نسوزه کسی برا دلت پس حیونن همشون یجورن دخترا همه پسر هی زدم تلنگر خودم به

 داشتم ور دهنش رو از دستمو میشم خفه ینی که  سرش دادن حرکت با کردم بیشتر دهنش به
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 و تگرف جون شده جاری بدنش تو یکباره و نمیرسیده بهش اکسیژن انگار کشید عمیق نفس یه

 بازکرد زبون

 داری؟ چیکار خونه این تو هستی کی تو- دختر

 نشناخنه منو خوشگله خانم پس عه

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا حرومی دارم ازتو سوالو این من هه-

 . باش زدنت حرف مواظب هوووی- دختر

 بودم ها بچه پیش هفته یک این تو انقدر نداشتم قصدی ولی حرفم از بود شده عصبانی انگار

  بود گذاشته یرݭتا حرفام رو بافوشه علیکشونم سلام که اوناهم

 میگیره؟؟؟ جلومنو میشه؟؟؟کی چی نباشم-

 بیرون شو گم نکردم جمع اینجا همرو نکردمو داد و تاجیغ- دختر

 ... زدمو بهش دار صدا پوزخند یه

 چون هم بقیه نمیشه بیدار هم ها زودی این به و میخوره خواب قرص خواب قبل خانم صدیقه-

 خونشون رفتن هفتس اخر

 بود کرده تعجب بدجور
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 میدونی؟ ازکجا اینارو هستی کی تو-دختر 

 بدم دستت کار شم عصبی که نده جواب سوال با منو سوال-

 ینا اعضای از یکی من بکنی نمیتونی هم غلطی وهیچ ندارم تو از ترسی من بوزینه ببین- دختر

 میکنم زندگی اینجا و خونم

 خدمه؟؟؟؟-

 باهاشون اینجا چنوقت من قراره و هستن پدرم دوست سعید اقا محترم ظاهر به اقای نخیر- دختر

 کنم زندگی

 مهمونی تو همشونو من که نداشتن دختری همچین بابا دوستای. کلم پسِ رفت چشام تعجب از

 گفت حرص با که بودم حرفاش هنگ فعلا. بودم دیده هامون

 میکنین؟؟ غلطی چه خونه این تو هستینو کی بگین میشه حالا- دختر

 خونه این دوم پسر سامانم من کوچولو نکن جیک جیک-
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 (سحر)

 و بپره میخواست دلش ادم بود مونده باز خاصی جور دهنش کرده تعجب بود معلوم کاملا

  الله استغفر......

  گرفتم ازش صورتمو کشیدمو موهام تو دستمو

  سامان اقا نشناختمون میخوام معذرت-

 اینجا؟ اومدی کیه؟چرا ؟بابات چیه اسمت- سامان
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 خونه مگه اینجا اومدم چرا من چه تو به بگه نیس یکی حریصه های عوضی اون از معلومه ای عقده

 .پدرته خونه توعه

 شدم مزاحمتون و اینجا اومدم دانشگاهم برا و مهدی حاج دختر ام سهرابی تارا من-

 بخوابم میخوام کن کم شرطو خب اها- سامان

  دارم نیگر خودمو نتونستم دیگه

 ها وحشی عین شما شم خوابتون مزاحم که شما اتاق نیومدم خودم پای با من اقا ببین-

 برم دروبازکنین ندارم اتاقو دراین حضور به هم ای علاقه همچین درضمن کشوندینم

  خان سامان جونت نوش خوردی. گرفت اتیش اوهووو

 روهوا گرفتمش سینم جلو طرفم انداخت کلیدو

 پام جلو افتاد زمین بیافته که جوری طرفش انداختم کلیدو بازکردم دروکه. در سمت رفتم 

 شنگاه تو اول دید پوزخندمو شد بلند که همین برداره کلیدو که شد خم میکردم نگاش همونجور

  بود چی منظورم فهمید بالاخره اما بود تعجب برق

 دودیقه بیرون زدم ازاتاق صدادارشدو پوزخندم. ازخودراضی مغرور پسره شدی خم جلوم هه

 کرد تضمین نمیشد سلامتیمو دیگه میموندم دیگه

 که هپسر اون چهره یهو میکردم فکر افتاده که اتفاقی به داشتم پتو زیر خزیدم خودمو اتاق پریدم

  شد تداعی ذهنم تو دیدم قرمز چراغ پشت

  اه اشناست میگم که بود سامان همین اون وایییییی

 ؟ بود تهران تو که فیگوریه پسر ؟؟این دوستاش با شمال رفته سامان نگفت عمو زن مگه

 کردمو تس سیاه ی مقنعه شلوارو با تیره ابی مانتو یه شدمو بلند زود صبح برد خوابم فکرا باهمین

 و نرده رو نشستم بیرون زدم اتاق از رسیدمو بهش ساده خیلی صورتمم و ورداشتم سیاهمم  کوله
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 میز پشت سامان دیدن با اما بخورم راه تو که بگیرم لقمه یه خودم برا میخواستم رفتیم که برو د

 گفت دید منو که همین میریخت چایی سامان برا داشت که خانم صدیقه شدم منصرف

  امادس صبحونه بشین بیا بخیر صبحت دخترم سلام- خانوم صدیقه

  گفتم خونسردی با برگشت طرفم هم سامان اون باصدای

 .  شده دیرم ندارم میل جون صدیقه ن-

 میز سمت وکشید دستموگرفت جلو اومد خانم صدیقه

 یکنزد میکنه دعوا منو رفتی صبحانه بدونه بفهمه خانم بخور غذاتو بشین بیا- خانوم صدیقه

  گفتم بوسیدمو صورتشو که میزبودیم

  بای بای شده دیرم میخورم میگیرم چیزی یه راه تو بشم فدات-

 وقتی سامان متعجب نگاه چرا نمیدونم دانشگاه طرف رفتم شدمو ماشینم سوار و بیرون دویدم

 بودن دانشگاه جلو که دیدم رو سمیرا کمندو رسیدم که همین بود رومخم بوسیدم رو صدیقه

 ماجرای  کلاسمون شدن تموم وبعد کلاس طرف رفتیم احوال  وحال سلام بعد پیششون رفتم

 براشون کردم تعریف دیشبو

  بندازی کل دماغ گنده سامان این با باید ها حالا حالا پس-سمبرا

 گفته هم پرت و چرت اتاقشو کشونده تورو چطوری ها بیشخصیتیه ادم عجب انصافا-کمند

  کنین ول باو بیخی-

 میشه نگرانم خونس عمو زن الان شد دیرم وایبیی کردم ساعتم به نگاه یه

 که جایی رفتم بدو دادمو دست دوستام با ورداشتم و کیفم و دانشگاه محوطه تو نیمکت از پاشدم

 !بودیاخدا شده پنچر گذاشتم و ماشینم

 اه من کنم چیکار حالا
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 ورداشتم چرخو اچار که همین کنم عوضش خودم باید ماشین تو انداختم کولمو اوردمو در وسایلو

 گفت صدایی یه شدم خم و

 کنم؟ کمکتون میتونم -صدا

 ندلبخ و میشم ممنون گفتم خواسته خدا از منم بود کلاس پسرای از یکی.... صدا سمت برگشتم

 عدب میکردم نگا بالاسرشو وایسادم منم چرخ کردن عوض به کرد شروع منو دست داد کولشو زدم

  دادم کولشو کردمو تشکر ازش چرخ کردن عوض شد تموم دیقه چهل حدودا

 بود وظیفه میکنم خواهش- پسر

  کنم عوض نمیتونستم خودم ممنونم درهرحال-

  گفت و خندید

  درخدمتم بازم بود کاری اگه-پسر

 برسونمتون بیاین نگرانمن خونه الان شده دیرم من ببخشید وای-

  میشم مزاحمتون دیگه دفعه شالله ان برین شما ممنونم - پسر

 خدافظ پس مراحمین-

 ؟! سهرابی خانم.خدافظ- پسر

 بله؟-

 باشین خودتون مواظب- پسر

 فعلا ممنون-
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 دهش سنگین هم ترافیک و بود شده دیرم خیلیی خونه سمت رفتم گاز تخت شدمو ماشین سوار

 و شش الان که میبودم خونه باید پنج ساعت میومدن سرکار از ملت بود عصر اخرای چون بود

  نیمه

 کرده خالی باتری هیییی اکه و بیرون اوردم کیفم ازتو گوشیمو. خونه اومده عموهم الان خدا وای

 هفت ساعت خودمو بالاخره شدمو الاف ترافیک تو هم دیگه یکم ماشین داشپورت رو انداختمش

 سامان، عمو، زن عمو، برگشت طرفم به چشم از سیلی واکردم رو درخونه که همین خونه رسوندم

 کردن نگاه در سمت به همزمان خدمتکارا از دوتا و خانم صدیقه

 طول کنم عوض چرخو تا بودو پنچرشده ماشینم کردم نگرانتون که میخوام معذرت من.....مممن-

  کشید

 کشیده؟؟ طول دوساعت چرخ یه:سامان

  خوردم ترافیک به بعدشم ن-

  گفت میبارید چهرش از دلخوری که درحالی عمو

  میارمش میرم من خونه بیا خودت شد پنچر که دیگه دفعه-عمو

 عموجون چشم-

 هی با هم سامان.ازدستم ناراحته که بود معلوم ولی اتاقش بره که ها پله سمت رفت عموبلندشدو

  میکرد نگام داشت پوزخند

 کرد نگاه چشمام به زده شوک کرد لمس دستمو که همین گرفت دستمو پیشمو اومد عمو زن

 تو شده؟چرایخی تارا؟چیزیت خوبی- عمو زن

 ....  زدمو لبخندی
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  کردم ضعف ناهارنخوردم عمو زن نیس چیزیم-

 ؟؟؟ دیگه نخوردی هم صبحونه حتما-صدیقه

  بگم دروغ نشم محبور که پایین انداختم سرمو

 غذاخوری سالن سمت کشوند منو بکشی خودتو داری قصد ببینم بیا-عمو زن

 تارا برا غذابیار صدیقه- عمو زن

 .خانم چشم- خانوم صدیقه

 اشپزخونه سمت ورفت

 به میکنه درد پاهاش خانم صدیقه اخه بخورم غذامو اشپزخونه برم من بدین اجازه اگه عمو زن-

 بیاره غذا رو راه همه این نیس خوب نفر یه من خاطر

 ... کردو بهم سفیهانه اندر عاقل نگاه یه عمو زن

 میگیرن پولشو دخترم وظیفشونه- عمو زن

 کردم خواهش!!!! من خاطر به حالا عمو زن میدونم-

 . نیفتادی پس تا برو- عمو زن

  کردم جون نوش خانمم صدیقه های نصیحت همراهش و خوردم غذامو  رفتم بوسیدمو صورتشو

 تاپ یه اب لباسامو اتاقم تو رفتم کجاهستیم انگار که خطرناکه تنها دختر یه برا اینجا میگه جوری

 تو اومد زدن در بدون یکی که کنم باز موهامو کش میخواستم و کردم عوض سفید شلوار و ابی

  اتاق

  پوزخندش با بود سامان. در سمت برگشتم

 برامن؟؟؟ میزنه پوزخند چرا این موندم من
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 احیانا؟؟؟ گرفتین اشتباه باطویله اینجارو ببخشیدااا-

 با دارم میکنی غلطایی چه میدونم و میشناسم خوب تورو جنس من هرزه دختره ببین- سامان

 طخ هاتو بازی پسر دوس دور پدرم ی سایه زیر ماهستیو ی خونه تو که تاوقتی میگم خوش زبون

 فهمیدی؟؟. ببری پدرمو ابروی و بیای بالااومده باشکم فردا نمیخوام میکشی

 هرزه؟؟ گفت من به میگفت چی این بودم شک تو ازحرفاش

  اتاقم از بیرون شو گم حالا عوضی نداره ربطی هیچ یکی تو به من کارای-

 به کرد جرعت ؟چطور چی ینی شد بلند گریم صدای بست درو که همین رفت زدو پوزخند بازم

 ... بزنه حرفی همچین من

 (سامان)-----------------------------------

 

 به حرفایی همچین شد چطور نمیدونم. سگ عین بودم پشیمون بودم زده که حرفایی از خودم

 کردم ازش که تحقیقی با داره فرق باهمه فهمیدم حالا که دختری برا کی برا اونم اوردم زبون

 .نمیده رو پسری هیچ به فهمیدم

 قصدی میخوام معذرت بگم تا اتاقش در طرف رفتم چنبار میپیچید گوشم تو گریش صدای

 اتاقمو تو اومدم میترسیدم والعملش عکس از در جلو برم که نکرد یاری پاهام ولی نداشتم

 از مبخواب نتونستم صبح تا دربیارم دلش از یجوری باید ندارم کلاس و  پنجشنس فردا خوابیدم

 و ها نرده سمت رفت بیرون اومد اتاقش از هم تارا دیدم که بیرون زدم اتاق از و پایین اومدم تخت

 بخورم صبحانه  میخواستم منم خونه آشپز سمت رفت بعد و خورد سر روش از میمون مثل

 هدار اشکالی چه پس نیستن ادم خدمتکارا مگه گفتم که خوری غذا سالن سمت برم میخواستم

 اشپزخونه تو رفتم بخورم غذا اونجا

 میارم صبحونه برات الان سالن برو مادر بخیر صبحت سلام- خانوم صدیقه

 میخورم اینجا خانم صدیقه بخیرممنون هم شما صبح سلام-
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  حرفم از کرد کوپ بدبخت

 !!اینجاا؟؟؟؟؟؟- خانوم صدیقه

 گفتم و تارا جلوی صندلی رو نشستم رفتم

 گرسنمه بیارین زودتر میشه-

 نمیکرد حساب ادم منو اصلا چون داشتم ور یکی تارا بشقاب توی خیارهای از کردمو دراز دستمو

 گفتم و دهنمو گذاشتم خیارو نکرد حرکتی هیچ ولی.شه جلب توجهش خواستم

 جان تارا بزنیم حرف باهم صبحونه بعد-

  شنیدم دیشب حرفاتونو- سحر

 رفح تلفن با داشت مامان اشپزخونه از بیرون اومدم خوردمو صبحونمو رفت شد بلند میز پشت از

 میزد

 ...هااا نمیشه تموم حرفاشون خانما این

 داد جوابمو همونجوری اونم و کردم علیک سلام بهش باسرم 

 بیام تا باش مواظبش. میکم سعید به. جان محمد باشه- مامان

-....... 

  ،اره اره- مامان

-....... 

 خدافظ برسون سلام مادر باشه- مامان

 گفت سرجاشو گذاشت گوشیو

 مادر شدی سحرخیز  -مامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 49 

 باشم سحرخیزهم که بخوابم نتونستم اصلا-

 چیشده؟؟ مگه چرا- مامان

 گرفت نادیده منو بازم نشستم تارا نزدیک مبل رو نیس مهم-

 اومد مامان که میشدم کلافه داشتم دیگه

 ترکیه بریم ماه براسه سعید منو زیاد احتمال به ها بچه- مامان

 اومده؟؟؟ پیش مشکلی ؟ زنعمو چی برا تاراـ

 کنه حمل وضع موعد از زودتر شاید گفتن دکترا و بارداره ماهه هفت سلدا. دخترم ن فعلا- مامان

  باشه بهش حواسش نمیزاره محمد کار که باشه مراقبش همیشه یکی باید هست خطرناکم و

 مامان باشین هم دایی جیگر خودتونو مواظب اوهوم-

 پسر؟ یا دختره حالا عمو زن باشه مبارک- تارا

 عزیزم پسره - مامان

  ببینمش بیاد بدنیا زودتر کاشکی. چقدرخوب وایییببی- تارا

  دختر گل خودت بچه انشالله- مامان

  عمو زن مرسی-تارا

 بمونم؟؟؟ اینجا قراره من اوصاف این با-

 باشی مراقبش خوب باید ها ارزشتره با برام چیز همه کسو همه از تارا پسرم اره- مامان

 چشام جفت رو مامان چشم بله-

 باشم خودم مراقب میتونم خودم عمو زن نیست نیاز-تارا
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 بکنم سفارش که نداره عیب ولی دخترم میدونم- مامان

-------------------------------- 

 (تارا)

 

 

  

 ریالس یکم بود خورد اعصابم بزنن گندش اه کنم زندگی بوزینه این با باید ندارم شانس واقعا اه

 از خودم از بیشتر اون. گفتم بهش اینجا چی ازهمه و زدم حرف صبا با خودم اتاق اومدم دیدمو

 لالا و  شام بعدشم خبرداشت اینجا احوال حال

 و عمو دیدم پایبنو طبقه رفتم. کردم خفش کردمو پیداش ؟ کجاس کوفتی ساعت این خداااا ای

  پیششون.رفتم کردمو سلام میخورن صبحونه عمو زن

  ترکیه مبریم ماداریم دخترم- عمو

 ؟ زودی این به عه-

 ترکیه دارم کار سری یک منم بهتره باشیم پیشش خطرناکه سلدا شرایط دخترم اره- عمو زن

  میدمشون انجام

 کیه؟ پروازتون راستی. عموجون بخیر سفر-

 دیگه دوساعت- عمو

 . فرودگاه بریم بپوشم لباس برم من پس عه-

 برم میخواستم میزو پشت از پاشدم
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 هفته یک تا باش ما پسرای و خودت مراقب فقط شما میریم ماخودمون نیس نیاز دخترم ن- عمو

  برمیگرده هم سامیار دیگه

 میاد؟؟ داره داداش عه- سامان

  نکرش صدای این با پوووف

 اخه؟؟ کنم تحمل اینو باید من

  بیخطر هم سفر و بخیر صبح سلام ببخشید راستی- سامان

  باشین تارا مواظب نمیکنما سفارش دیگه- عمو زن

  هستم چشم بله- سامان

 رفتن کردیمو خدافظی و کردیم بدرقشون در دم تا هم سامان منو و شدن اماده بعدصبحانه

 خونه برگشتم

  اه کنم؟؟؟اه زندگی خونه یه تو گوزمیت این با چحوری من. بردم پی ماجرا عمق به تازه

 خوابیدم اتاقمو رفتم
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 حساب ادم اونو من که درحالی شد عادی بعدش اما خونه تو حضورش بود سخت برام اول روز چند

 کنه خوب بامن رابطشو داشت سعی اون نمیکردم

  ای بقیه مثل توام که سرم بکوبونه بعد بدم پا بهش میخواد شاید

  شدنم عوضی با مساویه شدنم عوض نمیشم عوض من درهرحال پووف

 ؟!نیس خونه پسره این انگار پایبن رفتم و بودم بیدارشده تازه خواب از
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 خخخ  برنگرده و بره بهتررر

 و یاهس پالتو یه و بگردم باغ تو برم گرفتم تصمیم بود شده سرد میباریدهموام بارون داشت هوا

 خورد نگز تلفنم که گشتم باغ تو رفتم  پوشیدم سیاهم های بوت و سفید شال و شلوار یه با پفی

  بود کمند

 مطوری؟ چطور کمندی سلام-

 خوبی تو خوبم سلام-کمند

  خبرا چه مرسی

  میگردم باغ تو دارم سلامتی-

 بیکاری؟؟- کمند

  چطور اوهوم-

 ممن المان رفتن مامان بیماری درمان برای بابا میکنم مکان نقل سمیرا خونه به دارم من- کمند

 میشه نصف نصف اینا و خونه اجاره البته سمیرا مجردی خونه برم میخوام بودم تنها چون

  نگفتینا من به که بوده خبرا چه اوهوووو-

  نگفتم همین برا درگیرن همه و امتحاناته فصل فعلا- کمند

 اه دیگه راحتیم بدیم اخریشم فردا-

 ور وقته چند خستگی میتونیم داریم وقت بعدی ترم تاشروع که هم دوهفته یه برای اره- کمند

 ببریم ازبین

  میداد بهم ارامشی یه صداشون و پامیزاشتم زمین روی خشک های برگ رو داشتم که همونطور

 خودمون برا بریزیم برنامه رو دوهفته این میاین کمند میگم-
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 تبریز بری نمیخوای مگه- کمند

  دیگه بودن اومده بابا مامان پیش هفته یه همین ن-

 دیگه؟؟؟ نشده تنگ دلت یعنی- کمند

  برم نمیخوام خب ولی! چراااااا-

 هاااا باشی دل سنگ انقدر نمیاد قیافت به اصلا. خب نمیری چرا ها عقلی بی- کمند

 تازه مامان داغ دوباره برم اگه اما شده تنگ براشون دلم منم خدا به نیستم دل سنگ کمند عه-

  خانوادم براخودمو دیگه اعصاب جنگ کلی و تهران بیام من گذاشت چرا که میشه

  فهمیدم برم قربونت باشه- کمند

 عزیزم خدانکنه-

 بهتااا زدم زنگ چی برا رفت یادم زدی فک انقدر تارا اه- کمند

 شدی شریفم اوقات مزاحم چی برا بفرما خب خخخ-

 سمیرا؟ خونه ببریم وسایلمو میای امتحان بعد فردا میگم- کمند

 حتما میام باشه-

 نداری؟ کاری خب مرسی اوهوم- کمند

  نداری دادنشونو انجام عرضه ولی زیاده که کار-

 خخخ باو گمشو- کمند

  بای-

 بابای- کمند
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 کردم احساس استخونم به سردو باد هجوم لحضه یه

 ....نزنم گند امتحانو اخرین فردا بخونم درس دیگه یکم خونه برم بهتره هوووییییی

 کردم مرور درسمو دوساعتی حدودا اتاقم پریدم و خونه سمت رفتم یراست

 صفحه اخرین اینم پووووووف

 لمد بزنم حرف همکاراش و صدیقه با یکمم بخورم چیزی یه پایبن برم که پاشدم بستمو کتابو

 .واشه

  اشپزخونه تو رفتم کردمو استفاده اسانسورم از معمول طبق

 اشپزخونه ملکه بر سلامممممممممم-

 میشه ناراحت میشنوه جوان اقای نکن صدام اینجوری بگم چنبار اخه دخترم سلام-صدیقه

 نیس مربوط کسی به من رفتار. عشقه خودمونو جونم صدیقه گاگولو اون کن ول اوووو-

 دوستانه خدمتکارا با نمیاد خوششون عمشون مثل هم سامان اقا ولی دخترم میدونم- صدیقه

 کنن رفتار

 خخخخ رفته گرامیش عمه به پس رفته کی به اخلاقش این بگو پس ععععع-

  ان خانم مریم و سعید اقا شبیه سامیار و سلدا اما خانمه عمه شبیه بیشتر اره- صدیقه

  سامانه دماغشون گنده پس-

  اهم اهم- سامان

 .صدا سمت برگشتم

 ور خدمه داشت لازم چیزی اشپزخونه بیاد که نداشته سابقه ؟تاحالا چیکارداره اینجا این یاخدا

  میکرد صدا
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 میکنم گوش بدین ادامه بله- سامان

 کارمیکردن که دوتاازدخترایی و خانم صدیقه یاخدا. گرفتم ازش رومو اوردمو بدست خونسردیمو

 ..... گچ عین بود شده رنگشون

 خدااا ترسوان اینا چقدر

  بدین استراحت گوشتون به بهتره نیس حرفی دیگه کردیم کلیدیو های صحبت-

 تو پرویی چقدر- سامان

 وایسادین؟؟؟؟؟ فالگوش که یاشما پروام من-

  وایسم کجا برمو کجا نداره ربطی کسی به و منه ی خونه اینجا- سامان

 شمانیس خونه نگفت کسی. صدالبته-

 که شی صمیمی خدمه با نباید که داره قوانین میکنی زندگی توش توام که ای خونه واین- سامان

 ....شن سوارمون فردا

  نبینه اطرافشو و باشه یخ میتونه انقدر ادم ینی کردم تعجب حرفاش از

 !!!!!بابا هستی کی دیگه تو-

  کنی عمل بهش بهتره- سامان

  بدی دستور من رفتار برا نداری حق ولی رفتارکن داری دوس توهرجور-

 ور گذاشت دستاشو و وایساد بودم نشسته پشتش من که میزی جلوی درست و جلو اومد قدم یه

  من طرف شد خم میزو

 . البته صد بله- سامان

 گفت بگیره ازم نگاهشو که این بدونه وایساد راست زدو عمیق پوزخند یه
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  باشه وی تی جلو میز رو قهوه دیگه ی دودیقه تا- سامان

 بیرونو اومد شوک از خانم صدیقه

 میارم الان اقا چشم...چ- صدیقه

 بیرون رفت کردو من دیگه نگاه یه سامان

 میکنه قش ادم. ادم جلو میپره هیکل این با نمیگه گوریل اومدااااا بند نفسم پووووووف-
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  ها میدی باد به سرتو زبونت این با اخرش دختر بهت بگم چی- صدیقه

  جووونم صدیقه کن ول-

  وی تی اتاق ببره که خواست ازش و بود ایدا اسمش که دخترا از یکی داددست رو قهوه صدیقه

  بخوابم زود باید دارم امتحان هم فردا گرسنمه من خوردن برا داریم چی خانم صدیقه میگم-

  دخترم میارم برات الان- صدیقه

  مرسی-

  داریم ماکارونی اوووو.بیاره غذارو تا بودم منتظر

 بانووو کد کردین چه. به به-

  جونت نوش برم قربونت الهی- صدیقه

 سیاه نوشابه یه پاشدم منم. واسم اورد ترشی یخچال از جلوم گذاشت ماکارونیو ظرف سالادو

 ..... خوردن به کردم شروع میزو پشت نشستم اوردمو
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 شد تموم که این بعد

  بود عالییی جون صدیقه مرسیییی-

 دخترم جونت نوش-صدیقه

 ...شدم بلند میز پشت از

 بای من همگی بخیر شب-

 نمونی خواب فردا کن استراحت خوب دخترم بخیر توام شب- صدیقه

 چشمممم-

 خیلی پتو زیر خزیدم کردمو عوض لباسامو. خودم اتاق سمت رفتم و بیرون رفتم اشپزخونه از

 .... شدم بیهوش نرسیده بالشتم به سرم میومد خوابم

  شد دیرم وای وای وای-

 نجی ی کوله یه و سیاه شال شلوارو با شیری مانتو یه کردم انتخاب سرسری لباس یه بدو بدو

 پایین طبقه پریدم ورداشتمو

 ...... خانم صدیقه-

 .....خانمممم صدیقه-

 چیشده؟ دخترم جانم- صدیقه

  فعلا برم باید شده دیرم من-

  بخور توراه بیارم چیزی یه کن صب- صدیقه

  میدویدم خونه در طرف به که درحالی

 میگیرم چیزی یه شد گرسنم نیس لازم ن-
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  میشه شروع امتحان دیگه ساعت نیم نشستم ماشین تو بیرونو رفتم خونه از

 و سمیرا دیدم محوطه تو رفتم دانشگاه به رسوندم خودمو باسرعت گازو پدال رو گذاشتم پامو

  پیششون رفتم نیمکت رو نشستن کمند

  سلامممم-

 دمبو اومده دو به شبیه حالتی با رو محوطه تا ماشین بین فاصله چون میزدم نفس نفس داشتم

 ؟؟ کرده دنبالت ؟سگ چته- سمیرا

 بود شده دیرم بود کجا سگ باو ن-

 امتحان تا مونده ربع یه هنو-کمند

 کنه ضایم پسره این ها برسم دیر ترسیدم انقدر وای-

 ....طرفدارته صبوری اریا میدونن همه کنه ضایعت هم هرکی نترس اوهووو-کمند

 زد بهم هم چشمک یه

 اخه حرفیه چه این کمند کوفت-

 حرفه فقط اینا نیس ما بین هیچی. 

  ریمی ور کتابات با وهمش نمیشی هاش نگاه متوجه سرکلاسش هیچوقت چون حرفه براتو-سمیرا

 اومدین؟ خدا ی معجزه به باتوکل یا خوندین مرس درس حالا.بابا کنین ول-

  خوندم ولی کم-کمند

 همینجور منم-سمیرا

 بدمم؟؟ داغ خبر یه-کمند
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  بنال-

 .....موتونه گلیه داره بخونه درس نتونسته امروز کلاس خرخون این. خی بی.ادبتوووو-کمند

 کنه بغلش بپره داشت دوست ادم که جوری گرفت خودش به بچگونه حالت یه

 کیه؟؟ منظورت-

 نگااااا سرتو پشت-سمیرا

 دستاش با امادست سرکلاس همیشه که هاییه بچه از یکی عزتی علی دیدم عقبو برگشتم

 وستاشمد از دوتا نشسته ما مقابل نیمکت رو و داده تکیه پاش رون به ارنجشم و گرفته پیشونیشو

  میشنیدیم رو صداشون بودن بالاسرش

 بگیره امتحان بعدا تو از کنه قانعش دلیلت شاید بگو استاد به خب-امیر

 اینجا بشینی کنی بغل غم زانوی که ازاینه بهتر علی میگه راست-پیمان

 ؟؟ اییه عقده ادم چه صبوری استاد نمیدونین شما بابا نمیکنه قبول- علی

  نیس مریوط من امتحان به مادرت مریضی میگه بگم بهش

 بوده؟ مریض مامانش اخیییییی-

  هوووم-کمند

  رفت استاد که بدویین ها بچه- سمیرا

 میره داره سیاهش کیف و ای سرمه پیرهن و مشکی شلوار کت با صبوری اریا دیدم کردم نگا

  ساختمون سمت

  اومدن ما سر پشت هم پیمان امیرو و علی. دنبالش رفتیم و پاشدیم

 (میکنه خراب امتحانو حتما اما بود اماده ترمو کل میسوخت علی برا دلم)
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 تای به کردم شروع عادتم طبق منم شد امتحانی برگه منتظر و نشست خودش روصندلیه هرکی

 . میشه کم اضطرابم اینجوری خوندن الکرسی

  شد مشغول خودش ی برگه نوشتن به هرکسی ها برگه توضیع بعد

 بلد من که بود شده طراحی ازجاهایی سوال خداروشکر پرکردم برگمو ساعت یک درعرض منم

 تاداف نگام شدم دور خودم ازصندلی قدم یک که همین بدم ناظر به برگمو تا بلندشدم جام از بودم

 ... بود نشسته من کناری صندلی رو که عزتی علی برگه به

 امج سر برگشتم انی تصمیم دریک میداد فشار گیجگاهشو بادستاش و بود خالی خالیه برگش

 نشستم

 یان؟؟؟ شده متوجهم کسی ببینم بلندکردم سرمو

 یلشتحو خوشگل لبخند یه موقعیت حفظ برای.میکنه نگام داره تعجب با استادصبوری دیدم که

 ... کرد نگاه بهم زده شوک اونم که دادم

 نوشتم ریز خیلی هارو جواب کل دراوردمو برگه یه داشتم یاد دفترچه و پایین انداختم سرمو

 ذاشتمگ رو برگه رسیدم صندلیش کنار که همین ناظم سمت به رفتم شدمو بلند باشادی بعد روش

 .گذاشتم روش سفیدجلوی امتحانی ورقه رو

 ....مینوشت داشت دیدم برگشت موقع ولی ببینم عکسالعملشو نشد حیف دادم ادامه راهم به و

 شه رفوضه وقت همه این بعد نبود حقش بود راضی ازکارم

 بیرون میاد ساختمون از داره کمند دیدم که بیان بقیه تا موندم منتظر یکمی

 دونستیممم؟؟؟ مانمی برسونیو بلدی ؟تقلبم کردی چیکار دختر واییی-کمند

 کنم رو نیس صلاح که دارم هم دیگه هنرهای حالا.. اره خخخخ-

 اومدبیرون ساختمان از عزتی علی دیدم موقع همون که گرفت بازوم از نیشگون یه
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  بیرون اومد

 داشت بعدش موند ثابت کمند منو رو نگاهش که میگشت کسی دنبال باچشماش انگارداشت

 ما طرف میومد

  کنه تشکر میخواد اقا اوهووو-کمند

 فقط میاد طرفی این داره نداره باماکاری ؟شاید میشی خفه کمند پووووف-

 خرررررر خواهرم خری-کمند

  گرفتم بغلش از نیشگون یه

 شنیدن روهمه گاله ببند-

 خخخخ.... عرعری شما نمیکنم فاش عزیزم نترس- کمند

 مرض-

 بود جلومون درست علی اخه بده جوابمو نتونست دیگه

 سلام-علی

 سلام-

 چطورشد؟؟ امتحانتون عزتی اقای سلام-کمند

 عالی سهرابی خانم لطف به-علی

 .....کردو مرموز خنده یه کردو نگا من به کمند

  بخواییم تقلب ازش ما مبادا که امتحان اخرین اونم داد نشون هنرشو دیدم بله-کمند

 نبودین شما اگه کردین بزرگواری خیلی درحقم ممنونم ازتون واقعااا سهرابی خانم درهرحال-علی

 میرفت باد به ترمم این های زحمت کل و کنم پاس تونستم نمی
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 ؟چطوره مادرتون حال حالا. بیاد پیش میتونه براهرکسی مشکلات این. عزتی اقای نکردم کاری-

  فهمیدین؟؟ و موضوع ازکجا شما فقط خوبن ممنونم- علی

 شنیدم میزدین حرف دوستاتون با وقتی اتفاقی صبح خداروشکر-

 خدمتشون برسونین سلام خداروشکر-کمند

 میرسونم بزرگیتونو-علی

 شده دیرمون بریم ماباید ببخشید-

 ممیکن جبران هم ممنون هم کارتونم بابت شدم مزاحمتون که ببخشین شما میکنم حواهش-علی

 خداحافظ. نکردم خاصی کار نیس جبران به نیازی-

 خدانگهدار- علی

 شما خداحافظ-کمند

  ماشینم سمت افتادیم راه کمند منو

 کو؟؟ سمیرا کمند-

 .......رفــ سمیرا-کمند

 کنه کامل حرفشو کمند نذاشت سمیرا

 نیستم من افتاد یادش یکی!!!عجبببببب چه-سمبرا

 ببینم سوارشو لوس-

  خونه میام میدم انجام دارم یکاری منم بیارین کمندو وسایل تا برین شما-سمیرا

 دیگه میدی انجام میریم باهم بیا!خب؟ کاری چه-
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  میام منم برین شما نمیشه-سمیرا

 میشد دور ازمون داشت و کرد حرکت

 نکاری در جلو مارو ها زودبیا-کمند

  خونم دیگه ساعت نیم-سمیرا

 کمند خونه سمت رفتیم یکراست شدیمو ماشین سوار ما

 که نمیکنه اذیتت خبر چه سامان از تارا میگم- کمند

 ابروعه چشت بالا تارابگه به نشده زاییده ؟ازمادر!کنه اذیت منو کی؟؟اون-

 خخخخ...ورندار دور حالا باشه- کمند

 دعوا نباشه چشم جلو که میکنم حبس اتاقم تو خودمو البته میبینمش کم خیلی ن خخخ-

  رابندازیم

 باشیم باهم سمیرا خونه بیای توام میشد کاش. خوبه- کمند

  تبریز میگردونه برم همونروز بفهمه بابا نمیشه-

 گیرناااا سخت چقدر پووووف- کمند

  اوهوم-

 داخل بردم ماشینو کردو دروباز کمند درخونشون رسیدم

  بیارم بالا از وسایلمو من بشین تو تارا میگم- کمند

 کردیشون؟؟؟ جمع مگه-

 میکنم جمع زودی ولی ن- کمند
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 کمکت میام-

  نمیدم زحمت ای خسته- کمند

 .....بابا گمشو-

 "نمیدم زحمت" اوردم در شو ادا

 اوووووق

 کارداریم کلی بیا زودباش اصلا ها نیومده بهت ؟خوبی چته وا- کمند

  ها پله سمت رفتم شدمو رد ازکنارش

  میرم دارم خودم-

  باش راحت ای خونه صاحب- کمند

 هاش لباس کردن جمع به کردیم شروع کمندو تخت رو انداختم دراوردم مانتومو و شال-

 اینجا کن خالی بیار هست هرچی دومیه کشو اون میارم خودم لباسارو کن ول تارا ـ کمند

 مبگی؟ رو کشو این-

  اره- کمند

 همشو اونم کمند کنار گذاشتم بود..... و شناسنامه و هدست شارژرو توش دراوردمو رو کشو

  چمدون تو ریخت

 بیار تابمم لپ اون- کمند

 کجاس؟؟؟-

  میز پشت اونجا- کمند
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  میشه گم بارش با شتر اتاقت تو دختر ای شلخته چقدر تو کمند میگم-

 نزدم سفید و سیاه به دست شده شروع امتحانات ازوقتی والله- کمند

 بعده؟؟؟ به ازامتحانات مطمئنی-

 طرفم انداخت برداشت تخت ازرو بالشتشو کمند

 عمته شلخته کوفت-کمند 

 دیوار به خورد دادم جاخالی

  حالا نشو وحشی باشه باشه-

 نزن زر پایین ببر چمدونو این بیا

 خانم  تارا ادبتووووو- کمند

  قربونت-

 طبقه بردیم و بازوم رو انداختم تخت رو از لباسامم کمند هم یکی ورداشتم من چمدونارو از یکی

  پایین

 نیگاا ساعتو اوهووو-

 شپی بریم میکردیم جمع کمندو وسایل داشتیم که بود شده دوساعت حدود ینی بود سه ساعت

 بخوریم ناهار سمیرا

 میده؟؟؟ نمره صبوری استاد بنظرت تارا میگم باشه- کمند

  دماغه گنده اخه نکنم فک-

 هاااا داره نظر تو به ولی هووم- کمند

 چیکارداره من به اون بابا گمشو-
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 میزنه زل بهت هم جوری میپایبد تورو جزوه نوشتن موقع چنباری دیدم تاراخودم خدا به- کمند

 خخخ..بخوردت میخواد انگار

 بریم بیا میگی چرت اورده فشار مخت به گرسنگی انگار نگو مزخرف دیگه-

  نکن باور باشه- کمند

  عقب صندوق هاروگذاشتم چمدون پارکینگو سمت رفتیم

 میمیرم گرسنگی از دارم که بالا بپر-

 ؟؟ ندی کشتنمون به-کمند

  خوبیه فکر اتفاقا-

  خندیدیم حرفم به دو هر

 پیچید ماشین تو پاشایی مرتضی صدای زد پخشو وکمند شدیم سوار هردو

 نمیشه؟ پیدا پاشایی غیر چیزی ماشینتو تو تارا میگم-کمند

 ن-

 میگیره دلش ادم بابا بریز جدید اهنگ چنتا هااا نمیداری ور مرده ازسر دست پووووف- کمند

  میده ارامش بهم که پاشاییه فقط کنم گوش دیگه چیز نمیتونم من-

 ها هستی ادمی عجب- کمند

  سمیرا ی خونه دم رسیدیم

60 

  سمیرا واحد رفتیم چمدونا همراه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 67 

  بود اول ی طبقه همون

  داشت خوشگلی اما کوچیک خونه

 میکرد کامل خونشو کل بهداشتی سرویس و اشپزخونه با اتاق دوتا حالو یه

  دکوربود ترین شیک سادگی عالم در بود شده تزیین ساده

  برامنه اینجاهم تو اتاق اینجا-سمیرا

 مرسی باشه- کمند

 اتاقش تو برد وسایلشو کمند

 چنده؟؟ اطراف هایه رستوان شماره این سمیراااا-

6۵ 

  هست کارتش تلفن میز رو اونجا-سمیرا

 اوکی-

  پرسیدم میگرفتم شماره که درحالی برداشتم کارتو و تلفن سراغ رفتم پاشدم

 !میخورین؟ چی-

  پیتزا من-کمند

 پیتزابگیر منم برا-سمیرا

  باش اوهوم-

 نباشین خسته سلام-

-......... 
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  میخواستیم پیتزا تا سه-

-........ 

 بله-

-....... 

 6۵4 اشتراک-

-......... 

 خداحافظ مرسی اوکی-

  بودن داده لم مبل رو که ها بچه پیش برگشتم گذاشتمو گوشیو

 ...بود عصر هفت ساعت خوردیم اوردنو ناهارمونو بعد دیدیم سریال یکم

  میشن نگرانم بیام خونه برم سر یه من دخترا خب-

  بزن زنگ خب- کمند

 بهتره برم سر یه جان کمند نمیشه-

  بیا شام برا فقط ابجی برو باش-سمیرا

 حتما اوهوم-

  خونه رسوندم و خودم سرعت به شدمو ماشین سوار بیرون زدم خونه از پوشیدمو لباسامو

 ... میکنه گل مسعولیتش حس وگرن نباشه خونه سامان انشالله

  تو رفتم

 اومدم من سلاممممم-
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  بیرون اومد اشپزخونه از خانم صدیقه

  رفت راه هزار دلم اخه کجایی دخترم سلام- صدیقه

 جون صدیقه میرم دوستم خونه که بودم گفته-

 نیست خودم دست میشم نگران مادر- صدیقه

  بشم تو نگرون دل فدای به من الهییییی-

  بوسیدم گونشو

  دخترم خدانکنه- صدیقه

  میام کاردارم یکم بالا برم من-

 خوردی؟ غذا- صدیقه

  عزیزم اره-

 ب نگاه یه دیگه شدم خسته کارکردمو هام جزوه رو یکم کردمو عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم

 کردم ساعت

  شد9 زود چه اووووف

 یذره. مپوشید کردمو ست ابی شال و ابی جین یه با سیاه مانتو یه بپوشم بیرونمو لباسای پاشدم

  نباشه روح بی زیادی صورتم که کردم ارایش هم

  پایین طبقه سمت رفتم

  خونم دیگه ساعت سه دوستم خونه میرم دارم من خانم صدیقه-

 بیرون اومد وی تی اتاق از

 برو فردا بمون شبه دخترم- صدیقه
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 دادم قول اخه برم باید و هست خودم به حواسم عزیزم ن-

 دخترم باشه- صدیقه

 فعلا-

 دیدم که شم ماشینم سوار ومیخواستم بیرون خونه از رفتم

 !!!!!!!که؟؟ اینجا گذاشتم سالم ماشینو پیش ساعت سه ،من یاخداااا

 عوض تازه که اینو شب یکه میشه ساعت که کنم عوضش خودم بخوام ،تا اخه کارکنم چی الان

  زدم پنچر لاستیک به لگد یه بزنن گندش اه کردم

 کرد متوقفم سامان صدای که برم تاکسی با برم میخواستم

 !!!میری؟ کجا- سامان

 ازیمبند کل اینجا باید صبح تا بدم شکن دندون حرفشو جواب بندازم کل باهاش الان نیس صلاح

 :گفتم براهمین

 برم باتاکسی ،میخوام پنچره ماشینم که دوستم خونه میرفتم داشتم-

 دوستت؟ کدوم- سامان

  کلاسیمن هم سمیرا کمندو-

 در سمت کردم حرکت دربیاره هم شناسنامه میخواد پررو این دیدم

 کن صبر- سامان

 باحالت ابروهامو و سمتش میگیرم،برگشتم حالشو ایندفعه دیگه ن!!!! برم نزاره نکنه یاخداا

 بالا دادم متعحب

 !بله؟-
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 سوار بیا-سامان

66 

  برسونمت شو سوار بیا- سامان

  کنم فکر خوابم باو ،ن مهربونییبیبیی سامانو!!!!!!!!!!! جان؟؟؟؟؟؟

 میشه دیرت دیگه شو سوار من به زدی زل چرا- سامان

 خخخ دارم دوس سامانو این ،بهتررر شده جنی سامان نیستم خواب انگار ن

  شدم سیاهش مازاراتی سوار حرف بی رفتم

 !ادرس؟ خب- سامان

 گوش بود اجرا درحال پخشش از که ملایمی اهنگ به فقط شدیم ساکت هردو و دادمو ادرسو

 میدادم

  رسیدیم- سامان

  بود سمیرا درساختمون جلو

 دادم زحمت ببخشید ممنون اره-

 دنبالت بیام بزن زنگ برگشتنی- سامان

 بکشین زحمت شما نیس نیاز میام خودم ن-

 (نمیکنی رو بلدیو  هم زدن حرف اینجوری نداشتت عمه حلق تو شدنت ادبی ،تارا  پخخخخخ)

 نیست اعتمادی هم تاکسی به شبی نصف بده خبر حتماا نیس زحمتی- سامان

  چشم باش-
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 اومد صداش که شم پیاده میخواستم کردم دروباز

 شماره؟؟؟؟- سامان

 !!!جانممم؟-

 جانم گفتم بعش بردم پی فاجعه عمق به چشه؟تازه این ،وا زد بهم لبخندی یه

 نفهمیدم متظورتونو ینی-

  بده شمارتو میگم- سامان

 ......49844 گفتم شمارمو-

 مهمونیت بعد هستم تماست منتظر بیفته شمارم میزنم تک-سامان

 ممنونتم باشه-

  بود نرفته سامان هنوز زدم زنگو درو سمت رفتم

 پسر این داره منحرفی ذهن عجب بگم دروغ میترسه حتما

 یچیدپ گوشم تو زمین از ماشین لاستیک شدن کنده صدای دروبستم که همین تو رفتم دربازشدو

  اقا رفتن اها

 اینجارو به اومدنمم وماجرای شدیم بازی مسخره زدنو حرف مشغول سمیرا کمندو با و بالا رفتم

 .حرفا این و رفت ازدست مردم پسر که کردن مسخرم کلی و کردن هنگ گفتم بهشون هم

 افتاد ساعت به نگام

  کردم دیر ساعت یک دقیقا بود86:۵۵ هیعععععع-

 ها بیچاره ترسیدن حالم ازاین سمیرا ،کمندو پایین مبل ازرو پریدم
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  خیلییی شده دیرم من ها بچه-

 ؟ دیگه بمون شب-کمند

  نمیتونم-

 !چرااا؟- کمند

  ندارمااا باسامانو دعوا حوصله خواهشا کنین ول-

  گرفتم شمارشو و ورداشتم گوشیمو کردمو تنم هامو لباس شدن ساکت هردو

 ..دوم..... اول بوق

 سلام-

 منتظرم پایین بیا- سامان

 .....عجباااااا کرد قطع خدافظی و سلام بدونه ادب ،بی پووووف حتما داریم دعوا یاخدا

  رفتم من پایینه سامان-

  درخروجی سمت رفتم کردمو بوسی رو باهاشون

 شدم رو به رو نگاهش که کردم باز درو

 ور درخونه داشت بودو داده تکیه ماشینش به بودو پوشیده سیاه پیرهن با ابی جین شلوار یه

  میپایبد

 خخ شدیم ست الکی الکی جالب چه

 ردیمک حرکت و ماشین جلوی نشستم دادرفتم جوابمو باسرش که دادنم سلام بعده و سمتش رفتم

 خونه سمت

6١ 
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 کل کل دیگه نشده بدتر که شده بهتر سامان منو ی رابطه میگزره شب اون از روزی چند)

 ( خودشه زندگی پی هرکی نداریم کاری باهمم نمبکنیم

 جونمممم صدیقه میگم-

 !میخوای؟ چی دخترم جانم- صدیقه

 **سوال یه فقط هیچی-

 بازجوییه بازم دیگه شدم بدبخت پس- صدیقه

  نمیپرسم اصلا خو باشه-

 ...که برم میخواستم شدم بلند صندلی پشت از دلخوری با

 بدونیو میخوای هرچی بپرس برم قربونت کردم شدی؟شوخی ناراحت!دخترم؟ سحر عه - صدیقه

 دیگه نیس مهم-

 میخوره داره خوشگلمو دختر مغز چی ببینم بشین بپرس گفتم- صدیقه

 لیو بیان اینا عمو رفتن بعد روز چند بود قرار خو نمیادش چرا عمو بزرگ پسر سامیار این میگم-

  نیومده تاحالا

 نیومده و شده اون مشغول زده دبی تو شرکتشو از شعبه یه میدونم من که اونجایی تا- صدیقه

 خو ببینمش میخواستم نمیاد؟؟؟من دیگه ینی-

 ؟ ندیدی تاحالا مگه برم قربونت الهی- صدیقه

 که نیومده و رفته اون اومدم من وقتی از والله ن-

  بیارم برات الان دارم عکسشو من کن صب- صدیقه

 چجوریه این ببینم بیار واقعااا؟زودی-
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  زدمش گاز ورداشتمو سیب یه منم خودش اتاق رفت خانم صدیقه

  کردم پیداش دخترم بیا-صدیقه

  طرفم میومد داشت دستش تو عکس چنتا با کرد نگاه صدیقه سمت به

 جونم صدیقه کوشش-

  بودیم اقا شمال ویلای پیش سال من و سامیار و سامان این کن نگاش ایناها- صدیقه

 اون اما کن ول سامانه که این بود وایساده پسر دوتا بین خانم صدیقه گرفتم دستش از عکسو

 ...... یکی

 رتتیش یه بودبا پوشیده چسبون سیاه شلوار یه بود هیکل خوش تیپو خوش و خوشگل پسر یه

 اه باچشم پوست سفید چهرش اما کرده کار روش معلومه بود عالییی خیلی بدنش جذب سفید

 فرم خوش ی برجسته لبای و قلمی دماغ با میشد گم نگاهش تو ادم که رنگش سیاه حالت خوش

  میزد لبخند داشت و بود داده عقب موهاشم

 دخترم هست اینم- صدیقه

 لیخی بود پوشیده سیاه  تیشرت یه و جین ابی شلوار یه با کردم نگاهش و ورداشتم دومو  عکس

 ودب داده تکیه البالو درخت یک به بود باغی یه تو روصورتش بود ریخته باد موهاشم میومد بهش

 این جیگره چقد اوووو-

  خوشگله سامیار ماشالله- صدیقه

 خخخ.. ببینمش نزدیک از انشالله شدیم الله بسم و جن اومدم من ازوقتی اره-

 :گفت و زد بهم چشمک یه خانم صدیقه

  شیطون ای- صدیقه

 .... اومده دنیا  به سلدا بچه گفت بود زده زنگ صبح عمو زن جان صدیقه راستی-
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 !؟ برمیگردن کی نگفتن بالاخره،خانم اومد دنیا به سالم که شکر الهیی-صدیقه

  بمونه قراره کنم فکر نزد برگشت از ن،حرفی-

 خدمتکارارو این جوان اقای کنی کمکم یکم میشه نداری کاری اگه دخترم ،میگم اوهوم- صدیقه

 شدم تنها دست کردن مرخص

 خو کرده مرخص چرا بودن کرده تنگ اونو جای وا-

 دعواتون بازم میشنوه میاد اقا الان کن استراحت اتاقت برو پاشو نخواستم کمک اصلا- صدیقه

 .میشه

 ... طرفش رفتم شدم بلند میزو رو گذاشتمش بود دستم که سامیارو عکس

 بوسیدمو گونشو

 بانوووو نوکرتم دربست خودم کنم چیکار بگو برم قربونت الهی-

 ... و زد لبخند روم به
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  کن درست سالادو ،بیا زبونی شیرین انقدر که بشم فدات- صدیقه

 چشمممم-

 به ردمک شروع میزو پشت نشستم بعد شستم ورداشتمو براسالادو لازم وسایل یخچالو سمت رفتم

 . زدیم حرف یکمم سالاد سبزیجات خوردکردن

  به منم درسش سراغ رفت سامان خوردیم اشپزخونه تو جون صدیقه و سامان منو که ناهار بعد

 ... بشوریم ظرفارو تا کردم کمک جون صدیقه

  مرخصشم ازخدمتشون ندارن؟؟میخوام کاری بامن اشپزخونه بانوی خب خب-
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 کردم خستت ببخشید کن استراحت برو گلم ن شم زدنت حرف قربون الهی- صدیقه

  گفتم حال همون در خروجی سمت دویدم و فرستادم بوس براش

 بود وظیفه بانو زحمتی چه-

 به بودم گذاشته توجیبم که عکساش و بود سامیار به اماحواسم خوندم درس کمی اتاقم تو رفتم

  کردم نگاشون یکم ندادم خانم صدیقه

  پوووووف.... میده ارامش بهم که پسر چهره تو چی نمیدونم

 کرد بیدارم جون صدیقه صدای که زدم کوچولو چرت یه کتابم لای گذاشتم عکسو

  بخواب بعد بخور شامتو پاشو تارادخترم- صدیقه

  بانو چشم-

  زکــــی گفتم قطبی خرس به خوابیدم من چقدر ویییییی شدم بلند کردمو خمیازه یه

 گفت بیرونو رفت اتاقم از جون صدیقه

 منتظریم بیا زود- صدیقه

 ایینپ رفتم بستم اسبی دم موهامم سفید جین شلوار و ابی بلیز یه با کردم عوض لباسامو پاشدم

  داخل بردم دراشپزخونه از سرمو

 . .  میاد بویی چه بهههه به-

  دخترم بیاتو- صدیقه

 بانو؟؟ هست اجازه-

 اومد گوزمیت این صدای سرم پشت از
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 ..نخوردماا تاخودتو میمیرم ازگشنگی دارم که بپرتو شد تموم زبونیت شیرین اگه-سامان

 ...ادبتووو-

 اومدطرفم خندیدو سامان

 ...یا میری- سامان 

  کنه تموم حرفشو نذاشتم

 ..وحشی دیگه تو برو-

  میخندید و بود گرفته خندش برخوردما از جون صدیقه. در ازجلوی کنار رفتم

  خوردیم رو  شاممون میزو پشت نشستیم

 درس هم خدمتکارا با رفتارش اومدم من ازوقتی شده تر مهربون  شوختر  بود شده عوض سامان

 ... گوششن به حلقه نوکر همه میکرد فکر و افتاده فیل ازدماغ انگار بود مغرور قبلا اخه شده

 میخواستم شد تاتموم کردم خانم صدیقه کمک منم کنه نگاه وی تی که رفت سامان بعدشام

 ...که اتاقم برگردم

 !؟ تارا- صدیقه

  جانم-

  باشی خونه اقا با تنهایی میتونی تو میگم- صدیقه

 میشه سگ لحظه یه مهربونه لحظه یه دیونس این....ننننننننننن-

  پایین انداخت سرشو شدو ناراحت کردم احساس

 دخترم باشه-صدیقه

 برین؟ میخواین جایی-
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  باشم اونا پیش میخواستم اومده بدنیا تازه که ام نوه با میاد مشهد از دخترم فرداشب- صدیقه

 لمد من که همونجور باشه پیششون حقشه ببینه بچشو میخواد چندوقت بعد سوخت براش دلم)

 (میخواد مادرمو اغوش

 نمیشه هزارشب که شب یه برو تو فردا بانو باشه-

  بیفته اتقاقی نمیخوام سپرده من به خانم ،شمارو دخترم ن- صدیقه

 :بوسیدموگفتم گونشو

 ببوسش من ازطرف اتم نوه برس خانوادت به برو تو عزیزدلم نمیشه هیجی-

 !؟راضیه ببینم بگم هم جوان اقای به برم من پس مهربونی انقدر که برم قربونت الهی- صدیقه

 میزنم حرف باهاش میرم خودم میادولی بدم ازش که این با نشد راضی اگه-

  میگم بهت نشد توبرو- صدیقه

 چشم-

 .. خوابیدم بعدشم کردم گردی وب ساعتی دوسه اتاقم رفتم
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 قراره نروزچ ببینم بپرسم رفت یادم اصلا یان رفته خانم صدیقه ببینم پایین رفتم یراست صبح

  خونشون بمونه

 جون صدیقه-

 بانوووو-

 !!!!رفتی؟-

 سرصبحی دادمیزنی چته-سامان
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 میگردم خانم صدیقه دنبال کردم بیدارتون ببخشید سلام-

  گفت حال همون در و اشپزخونه تو رفت شدو رد ازکنارم تفاوت بی

  رفت نزن جیغ الکی- سامان

 کجاااا عه-

 خونش- سامان

 ... خوردن غذا به کرد شروع که بود پهن صبحانه بساط روش که میزی پشت نشست

 کخش صورتمو داشتم. شستم رفتم بودم نشسته صورتمم دستو پایین اومدم ای عجله چون منم

  برگشتم میکرد سنگینی روم نگاه یه حس که میکردم

 ... ندیده تاحالا منو انگار درنیاد چشات پوووف

 . خوردم صبحانمو منم و جلوش نشستم رفتم

 بلندشد بود شده کلافه انگار

  نباش نگرانم میام دیر هم شب کاردارم من - سامان

  گندت اخلاق این با اصن برنگردی بری نگرانتم خیلییی پهخخخخخخ گفتم دلم تو

  کردم جور و جمع رو اشپزخونه خوردمو صبحانمو تنهایی

  اینجا بیان اونا بزنم زنگ بزا ن... ها بچه پیش برم بهتره خونه نیس کسی که امروز

  گرفتم کمندو شماره ورداشتمو تلفنو گوشی

 چطوری کمندی سلام-

-......... 
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 چیکارامیکنین خبرا چه. مرسی عالی-

-....... 

 خخخ دیگه بیکارین الاف اوهوم-

-..... 

  اینجا بیاین امروز ندارین ای برنامه اگه میگم-

-...... 

 تنهام نیس کسی ن-

-. ... 

 برسونین خودتونو زود منتظرم باوشه-

-..... 

 بای بوس-

  کردم نگاه بر دورو به کمرمو به زدم دستمو میزو رو گذاشتم تلفنو

 ... کنیم چیکار حالا-

  بخوریم دورهمی میکنم ناهاردرس برا چیزی یه اها-

 ......کردم اماده رو لازانیا برا وسایل و اشپزخونه پریدم

 ارشلو یه بود ای قهوه ورداشتم ضخیم بافت  یه کنم عوض لباسامو اتاقم تو رفتم پختمو غذارو

  پوشیدم هم و سیاه

  شدم خوشمل به به-
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 پله از پامو که همین پایین رفتم بود سرد هم خیلی میومد برف انداختم بیرون به پنجره از نگاه یه

  زدن درو زنگ پایین گذاشتم

  جوونم-

  کردیم یخ واکن درو- سمیرا

  بفرمااابانو-

 چته مرض- کمند

 بالا بیاین-

 هک این تا بودیم باهم ،رقصیدیم،ناهار دیدیم فیلم نفری سه بود خوبی روز بودیم باهم روزو کل

 :گفت کمند که بود عصر پنج

 .. برسیم زندگیمون و کار به بریم پاشو سمیرا  خب- کمند

  پوشید لباساشو پاشد حرفی هیچ بدونه هم سمیرا

  خو میرین کجا واااا-

  دیگه خونمون-کمند

  بمونیندیگه تنهام من-

 کارداریم گلم نمیشه- سمیرا

  سلامت باشب-

 .....کردم همراهیشون درخروجی تا کردمو روبوسی باهاشون

 بودم پلاس خونه تو هشت ساعت تا

  کجاس پسره این وا
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 دلم بدجور کردمو جور و جمع رو خونه  نخوابیدم ولی میگرفت خوابش ادم میومد برف بدجور هوا

 یان داریم وسایلشو ببینم اشپزخونه رفتم میخواس کتلت

  هس چی همه بعلهه

  شد تموم کارام همه هشت ساعت تا اشپزی به کردم شروع

 ...سپردنااا بهش منو مثلا  گرمه کجاسرش نیس معلوم الاغ پسره این

 خخخ میده کتلت بوی هیکلم  کل  حموم برم سر یه بهتره

 که حموم سمت برم برم میخواستم ورداشتم حولمم روتخت انداختم ورداشتمو لباسامو اتاقم رفتم

  رسید ذهنم به فکری یه

  فهمیدم پسره این از چیزی شاید سامیار اتاق برم بهتره

 نچو بود معما یه مثل بود جوری یه برام چرا نمیزونم بدونم بیشتر درموردش دوسداشتم خیلی

 برا!(!فضولی؟؟ یا کنجکاو) بود کرده گل کنجکاوی خیلی بودم شنیده تعریفشو بودمش ندیده

 ارهسامی برا بودم شنیده که بغلی اتاق سمت رفتم دو با لباسامو کنار انداختم هم رو حوله همین

  قفله که درش پوووف

 "ها خارج رفته طرف نکنه قفل میخواستی پ ن پ"

 ؟ میخوره بهش اتاقمن کلید ببینم بزا. میگیا راس هوم

  در سروقت رفتم ورداشتمو کشو از کلیدو اتاقم سمت رفتم

  نمیشه باز ن

 تدس یه اشپزخونه تو  جون صدیقه که افتاد یادم یهو حموم برم که اتاقم سمت برگشتم ناامید

  داره هم اینجارو یدک حتما.. توشه کلید کلی که داره کلید

  کردم پیداش اخر کشو تو اشپزخونه رفتم
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  هس کلید چقدر ها میشه کیلو نیم اووو

  در سراغ رفتم

 سامیاره؟ اقا اتاق برا حالاااکدومش خب-

   کردم امتحان هارو کلید یکی یکی

  اومدم خودم به در تیک باصدای

 :گفتم باجیغ

  شد باز واییییییی-

  کنم پیدا کلیدو که میکردم لمس دیوارو بادستم بود تاریک خیلی تو رفتم

 ... خودشه اها-

  شد روشن جا همه.... زدم کلیدو

 باسلیقه چه به به-

 گوشه هم سفید و ای سرمه  دونفره تخت یه  بودن شده  دیواری کاغد ای سرمه رنگ به دیوارا کل

   داشت هم سفید کوچیک کتابخونه. اتاق وسط سفید فانتزی فرش و سفید کمد با بود اتاق

 بود خوشگل های لباس دست چندین  کردم بازش کمدو سمت پریدم

 نیس چیزی لباس جز که اینجا-

  اتاق سمت برگشتم بستمو میلی بی با کمدو در

 ......هماناا سامیار سیاه چشمای به نگاهم خوردن گره و همانا برگشتنم

 بود ستهنب سینشم های دکمه و بود پوشیده سفید بلیز با سیاه شلوار که سامیار از بزرگ عکس یه

  بود ریخته صورتش طرف یک موهاشم و بود نشسته صخره ی رو میشد دیده صافش سینه
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 ؟؟؟ ندیدم اینو اومدم وقتی چرا من واااا-

 ادمافت و دادم ازدست تعادلمو و پام زیر رفت بجیزی که میکردم نگاهش داشتم عکس سمت رفتم

 تختش رو

:4 

 ....بالشتش به بود چسبیده صورتم

 هک خوبیه عطر و قیمته گرون معلومه پیچید وجودم تو خاصی عطر بوی کشیدم عمیق نفس یه

 از نمیخواست دلم بوعه خوش چقدر سامیاره عطر بوی حتما میفهمه ادم رو بوش هنوره که هنوزم

  بودم اتاقش تو که بود ساعت نیم بودم مجبور ولی بشم بلند تختش

  میکنه مزخرف فکر ببینه منو و بیاد سامان اگه بیرون برم باید

  چیه ببینم شدم خم پام زیر بود رفته یچیزی افتاد یادم ورداشتم کلیدو

 ...قشنگه چقدر این واییی

 باخودم و داشتم برش داشت نگین اطرافشم و سامیار بود نوشته روش که بود برجسته گردنبند یه

  اتاقم تو بردم

 و حال تو نشستم بود شب یازده نزدیک ساعت اتاق از بیرون اومدم گرفتمو ساعته نیم دوش یه

 .... پیداشه احمق پسره این کله سرو بلکه که میدیدم فیلم داشتم

  کردم بوش ناخواسته میکردم لمسش بیرون اوردمش لباسم ازجیب افتاد یادم گردنبند یهو

 کسی تا لباسم زیر بردمش گردنمو دور انداختمش میکنه جذب ادمو که چیزی همون... عطر همون

 نبیندش

:8 

  نیومد ولی منتظرشدم شب یک تاساعت
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 میکنه کوفت اونجا غذاشم بوده هرجا الان تا هم سامان میخوابم میخورم شاممو میرم من اصلا

 حتما

 نمیتونستم تنهایی که داشتم بد عادت یه بچگی از ولی میز رو چیدم شامو و اشپزخونه رفتم

 ... غذابخورم

  شد کور اشتهام نداشتم میل ولی خوردم زور به اب با کردمو درس کتلتم از لقمه یه

 .... میترسم بزرگ خونه این تو تنهایی من خدا ای

 . .. بود سامان... در سمت دویدم ازاشپزخونه شد باز در موقع همون

 نبود خوب حالش انگار

 تو؟ کجایی سلام-

  سلام- سامان

 ....مغرور ی پسره بدرک.... نداد سوالمم جواب بالا طبقه سمت میرفت داشت یراست

 : گفتم بلند صدای با

 !شام؟-

 بخور خودت خوردم من- سامان

 این منتظر براچی الاغ اخه بگه من به نیس یکی بود گرفته حرصم... بالا ها پله از رفت بعد

 اه..  دیگه بکپ برو بخور شامتو!شدی؟

  بود کورشده اشتهام کردم جمع همونجوری رو سفره

  پوووووف... کشیدم ها کتلت این برا که زحمتی ساعت چن اون حیف

 ... خوابیدم و زدم صباحرف با یکم اتاقم سمت رفتم
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 درد معدم که بود گرسنم انقدر شدم بلند ضعف شدت از که بود شب نصف سه ساعت حدود

 .. میرفت سیاهی چشام و بود گرفته

 ماتاق سمت اومدم میخوردم که درحالی و گرفتم پنیر با کوچیک لقمه یه اشپزخونه سمت رفتم

 .. برگشتم اومد می ناله صدای که کنم باز دراتاقمو میخواستم...

 که؟،؟ بود خوب حالش اونم.... نیس اینجا کسی که سامان جزمنو!کیه؟ صدای این

 بود شده قطع صدا... کردم تیز گوشامو دراتاقش جلو رفتم

  میبینه پادشاهو هفت خواب الان این شنیدم اشتباه حتما

 بود افتاده شور بدجور دلم اما رفتم دراتاقم جلوی تا برگردم میخواستم

 ....نهمیک بارم متلک ببینه منو شه بیدار اگه ن.....دیگه شه راحت خیالم بندازم بهش نگاه یه بزار

 میرم باد بادا چه هر

 اتاق تو ناله ضعیف صدای دروبازکردم که همین کشیدم پایین درو ی دستگیره اروم خیلییی

  پیچید

 .....میکنه ناله داره یکی راسته انگاری

  کردم صداش اروم

 !سامان؟-

 !ساماااان؟-

  زدم چراغو اروم نشنیدم ناله جز جوابی اما

 رضاااا یاامام-
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 هم لباش میسوخت داشت انگار بود سرخ سرخ صورتش بدنشو اما بود لخت بالاش ی تنه نیم

 ... میکرد ناله و تخت رو بود افتاده بیجون بود شده کبود

 پیشونیش رو گذاشتم دستمو سرش بالا دویدم

  داغه داغه که این. هیععععععع-

 .... بیمارستان برسونمش باید تخت رو انداختم بیرون کشیدم کمد از لباساشو رفتم

  بپوشونم کردم سعی پیرهنشو

  دیگه میخوابیدی لخت درمیاوردی شلوارکتم یبارکی!؟ خوابیدنه وضعه چه این احمق اخه

  بود شده سنگین خیلی بدم تکونش حتی نمیرسید بهش زورم ولی کنم بلندش خواستم

 پارکینگ؟؟ تا ها پله از ببرمش رو راه همه این برسه چه بدم تکونش نمیتونم اینو که من خدا یا

  کردم باز پیرهنشو های دکمه و تخت رو خوابوندمش دوباره نمیتونم... ن-

 ؟؟؟؟!من؟ کنم چیکار حالا

  پایین بیاد تبش که کنم یکاری باید اها-

 اب با اوردم الکل هم اولیه های کمک وسایل تو از توش ریختم اب و اوردم تشت یه رفتم

 .... کردن پاشویه به کردم شروع قاطیکردمو

 و سینه رو بزارم و کنم خیس دستمالو باهاش که بالاسرش گذاشتم هم خنک اب ظرف یه

 ... پیشونیش

  بود نیم و پنج نزدیک

  اومده پایین تبش یکمی الان میکنم پاشویش دارم ساعته سه پووف

   روپیشونیش گذاشتم و چلوندم اب تو سینشو پیشونیو دستمال



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 89 

  میکرد نگین نگین... میگفت هزیون و بود شده خشک جور بد لباش

 متنفره،؟؟؟ ازش این که کیه نگین-

  اخه چ من به باو کن ول-

 .... بالاسرش اومدم و کردم حل پرتغال اب تو قرصو چنتا اشپزخونه از رفتم

 کل.... کردم خم لیوانو اروم لبش رو گذاشتم لیوانو دیگم دست با اوردمو بالا سرشو دستم یک با

 و تخت رو دستاش کنار گذاشتم سرمو نشستم زمین رو کنارش و حلقش تو ریختم رو میوه اب

 ... برد خوابم

_____________________________  

  سامان

  شدم بلند دستم رو لطیف و نرم چیز یک باحس

  داره چیکار اینجا دختره این...عععهعه

 ... پیشونیمو رو دستمال و اب ظرف کردم نگاه برم دورو به

  خبرشده چه دیشب اومد یادم

 !کرده؟ پرستاری ازمن دیشب تارا ینی

  میاد بدش من از اون باو ن

 میدیدم صورتشم رخ نیم... دستم رو بود ریخته موهاش

:6 

  هخخ.. دختر این نازه چقدر

  پمبه عین بود نرم کردم لمس صورتشو اشارم انگشت با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 90 

  میشدی تو زندگیم امید کاش.... میتپید من برا قلبت کاش... بودی من مال کاش

  حیف.... میاد بدت ازم که حیف ولی

  میکردم نگاش باحسرت

  زدم خواب به خودمو سریع خورد تکون کردم حس

 ... میکردم حس خودم رو نگاهشو...  بلندشد

 پیشونیم رو گذاشت دستشو

  دمخوابی بد انگار گرفته رگش... ایییی.... گردنم اخ خداروشکر  خب.... اومده پایین که تبش-تارا

  بخوره شد بلند کنم درس یچیزی برم بیخی

  بیرون رفت اتاق از میداد ماساژش که درحالی بودو گردنش به دستش کردم نگاش چشمی زیر

  میکنه فرق نگین با تارا میکنم حس

 من سر بالا دیشبو میکردم اذیتش انقدر که درحالی.... داشتیه چشم و منت بدونه هاش محبت

  میکرد پرستاری

  بودم شرمنده بدجور حرفام و کارام از

___________________ 

 تارا

 اشپزخونه رفتم

  بخوره که کنم درس سوپ بهتره خب

  اشپزی به کردم شروع

  بود نیم و یک حدودا کردم ساعت به نگاه یه
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  بخورم ناهارمو بیام خودم بعدش بخوره بدم ببرم بهتره  امادس که سوپم

  شدم بیدار دیر خیلییی  خوابیدم صیح دمای دم دیشب چون

  اتاقش تو بردم و سینی تو گذاشتم بشقاب تو کشیدم سوپو

 بود بسته چشماش

  خواب خوش اقای بیدارشی باید دیگه-

 !سامان؟-

 !سامان؟ اقا

  بود یجوری نگاهش کرد نگاه بهم و کرد باز چشماشو

 .. دبگه چشه این وا

  کردم خودم به نگاه یه

 رو هک سفید شلوارک با سفید تاپ یه اونم تنمه خواب لباسای هنوز سرم به عالم خاک هیعععععع

  ندیده اینجوری منو تاحالا کنه کپ بایدم بدبخت... زانومه

  میسوخت داشت انگار بود شده داغ صورتم ازخجالت

  خدا وای... شدم قرمز حتما

  افتاده که اتفاقیه حالا باو بیخی

  باشه شده چیزی که انگار ن انگار صورتم به زدم تفاوتیو بی نقاب

 ...تختش کنار عسلی رو گذاشتم غذارو سینی ترو نزدیک رفتم

  بیاد جا حالت بخور سوپ کمی بیا بسه خواب خب-
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  بخورم نمیتونم ولی  ممنون- سامان

 : پرسیدم سمتشو برگشتم جاخوردم حرفش بااین که بیرون اتاق از برمیگشتم داشتم

 نمیتونی؟؟؟ چرا-

 دهنم ببرم قاشقو تونم نمی حسن بی دستام- سامان

  کنم وصل بهت که نداشتیم هم سرم خونه داشتی تب بدجور طبیعیه حالیت بی-

 سینیو و تخت رو کنارش نشستم رفتم وایسم پیشش دیگه کمی لباس اون با شدم مجبور

  پاهام رو گذاشتم

  داداش بخوری بدم من بیا خب-

 داداش؟؟؟؟- سامان

 داشتم دوست داداشم مثل شمارو هم اول از ندارم واقعی داداش من خب-

  اوهوم- سامان

  لباس این با که درموردم نکنه مزخرف فکرای که داداش گفتم عمدا

 ....پیششم

  کن وا دهنتو-

  دهنش گذاشتم سوپو قاشق

  بهش خوروندم سوپو ی همه کم کم

 .... کنی استراحت کمی بهتره خب-

 برگشته؟؟؟ صدیقه- سامان
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 ؟ مگه چطور نیستن جون صدیقه ن-

 !سوپ؟؟ این پس پرسیدم اون برا گرفته مرخصی روز دوسه برا من از- سامان

 کرده؟؟ درس غذا کی اینه منظورتون اها-

  منظورم بود همون اره- سامان

  نمیبینی جلوت منو خب الاغ ی پسره

  اوردم قرص اش اینه جلوی از رفتم شدمو بلند تخت از بدم جوابشو که این بدونه

  کنین استراحت بخورین اب اینم قرص این خب-

  شدم متوقف صداش با که در سمت رفتم برداشتمو سینیو

 !ندادین؟ سوالمو جواب- سامان

 سوال؟ کدوم-

 عالیه دستپختش کنم استخدامش میخوام هس هرکی... اشپز- سامان

  کنین استخدامم که نیس اشپزی منم ی حرفه کردم درس سوپو من-

 !واقعاااا؟- سامان

  کردم نگاش فقط ندادم جوابشو

 ی خانواده از که دختر یه نمیکردم فک... دختر عالیه اشپزیت نداشتم جسارت قصد- سامان

 ... باشه بلد اشپزی تو مثل ثروتمندی و اصیل

 هزن هنر این...باشه بلد اشپزی باید خانمی هر نداره اشپزی به ربطی بودن اصیل و ثروتمندی-

 نیست بلد هم مادرم هرچند.

 گرفتی؟ یاد کی از تو پس- سامان
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  خدمتکارمون از-

  هم قرص بابت ممنون... اها- سامان

 ... شستم ظرفارو و اشپزخونه رفتم بدم جوابشو که این بدونه

:: 

 عوض لباسامو اتاقم رفتم و خوردم سوپ از هم یکمی میکردم ضعف گرسنگی از داشتم دیگه

 تختم رو نشستم کردمو

 ...کردم گردی وب کمی ورداشتم تابمو لپ

 ....که انلاینه صبا عهههه-

  دادم ام پی براش فوری

 خانم صبا بر سلاااامممممم-

  نوشت جوابمو سریع خیلی

 !؟ چطوری خواهری سلام-

 !چطوری؟ تو مرسی-

 !!نمبگیری تحویل خانم تارا خبرا چه خوبم-

 خخخ... میکنم ارسالت شده خراب گرفتنم تحویل محل بخوای راستشو-

 !!شورشدی انقدر!خوابیدی؟ نمک تو دیشب کوفت-

  شکر یا باشه نمک تو که نخوابیدم اصلا ثانیا نمک با و ن شور اولندش-

 !میای؟ کی-
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 ... پرسید یهویی خوردم جا ازسوالش

 !!!کجا؟؟؟-

  تعطیلی بعدی ترم تا که الان. دیگه تبریز خب.. اقاشجاع خونه-

  نمیام-

 هم ساعت یک حتی... همه از بدتر مامانت شده تنگ برات هممون دل الاغ... من با میکنی غلط-

  باش پیشمون ساعتو یک اون و بیا باشه

  کنم فکر بزا... صبا نمیدونم

 !کنی؟ فکر میخوای خونت به اومدن برا... کنی فکر چیچیو-

 ... میزنم سر یه میام هفته این اخر منو نخور بابا باشه-

  گرفت  جون تصمیمم شنیدن از

 ها کنیب اگه البته میکنی کارو بهترین بعدشم میکنم مسعولیت حس نگو بابا من به اولندش-

  بود بهمریخته اعصابم

 نداری؟ کاری صبا-

 انشالله کجا-

  کاردارم-

 ...شدی ناراحت حرفام از بشناسم عممو برم نشناسم تورو من احمق-

  اومده پیش کار ،فقط اصلا ن-

  میگم خودت برا حرفارو این من که میدونی خوب خودتم... نباف دروغ الکی-
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  میزنیم حرف بعدا ندارم حوصله ولی خواهری میدونم-

  باش خودت  مواظب باشه-

 بای بوس... همچنین-

 بای-

 کردممی فکر و بودم وایساده اینه جلو اتاقم اومدم دوباره زدمو صورتم به ابی یه رفتم و بستم نتو

 . .. اومد اتاقم در صدای که

 بفرمایین بله-

 بیرون بریم باهم نداری کاری ااگه بگم خواستم سلام-

 ...شدم خوشحال پیشنهادش از

  شه ازاد فکرم داشتما احتیاج گردش یکمی به خودمم

 میشم اماده الان- 

 . بود نیم و هشت ساعت

 ی تنه نیم کاپشن پوشیدمو سیاهمم های بوت کردم ست سیاه شال و شلوار با توسی مانتو یه

  ورداشتم سفیدمم

 خخخخخ.. دهاتیم میکنه فکر میبینه منو هرکی بیرون برم نمیشه که اینجوری-

 ... ارایشیم لوازم سراغ رفتم

 ...زدم هم البالویی رژ ی کردمو خوشگل یکمی

 نمونده هبچی دیگه....خب... خب-

  بیرون رفتم کردمو خودم به تواینه اجمالی نگاه یه
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  اومد سرم پشت از صدایی بستم اتاقمو در که همین

 شدی اماده  زود چه-

  بود تاریک جا همه بود خاموش هم بالا طبقه های چراغ که بخصوص زدم رو سکته ترس از

  و کشیدم ای خفه جیغ یه

:0 

 ... سرم پشت برگشتم بود قلبم رو دستم که درحالی

  بود کرده هول من از بیشتر بدبخت اون

  نزن جیغ تارا منم-

 !؟ شدنه ظاهر وضع چه این باو ترسیدم...ت-

 :گفت دادو قورت خندشو زور به بود گرفته خندش

 چشه؟؟؟ من شدن ظاهر بگین میشه-

 .... ،چیزی ،اوهومی اهنی یه... گوشه نیس چش-

 : گفت بااعتراض

 تارااااااا-

  خنده زیر زد بلند

 ... بخندی اب رو.. مرض-

 میخندیدی همچنان

  میکنی غش داری چته هوووی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 98 

 :گفت میزد موج توش خنده های رگه که باصدایی کرد جور و جمع خودشو

 .. ثانیا کلاهت تو هوی که اولندش-

 ... خنده زیر زد بازم

 .. بمیری تا بخند انقدر ایششش... مرض-

 خهخخ... میشی باحال خیلی میترسی وقتی تارا وای-

 ... میشی حال بی خیلی میترسی تو وقتی اتفاقا-

  خنده زیر زد دوباره

 رفک میزد حرف تلفن با داشت که چنبار فقط بودم ندیده خندشو حالا تا!؟ امروز چشه این....واااا-

 ... فقط میزد لبخند میزد حرف ر سامیا با کنم

  افتادم سامیار یاد بازم

 .. دیگه دختراشه دوس با میکنه؟حتما ؟چیکار! کجاس الان ینی-

  شد گرفته بلکل حالم ینی شدم ناراحت

 بلند بلند اونم میخندید فقط که هم سامان

 خخخ.... شدی دیونه میکرد فکر وگرن نیستش جون صدیقه خوبه حالا-

 :گفت و کرد قطع خندشو

 !!تارا-

  بودم سامیار فکر تو نبودم خودم حال تو

 هوم؟؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 99 

 ...بعله دیگه چیه هوم مار زهر و هوم-

 امرت خب-

 بگم؟؟ چیزی یه-

 بفرما-

 نمبلرز ترس از میگیریشون وقتی هستااا کوچولو های رنگی جوجه این شبیه میترسی وقتی-

 ... میشی اونا شبیه

  خنده زیر زد دوباره

  ارنجش به کوبیدم کیفم با و کردم بهش ای سفیهانه اندر عاقل نگاه یه

  میکنی مقایسه ها رنگی جوجه با منو میکنی غلط توخیلیییی-

 خنده از میکرد غش داشت هنوزم

  میکنیماا تصادف دختر نزن عه-

  نخور کتکم و شو خفه-

 : گفت بلندی نسبتا ،باصدای شد جدی قیافش

 گفتی؟؟؟؟؟؟؟ چی-

 ... ترسیدم دیدم قیافشو وقتی

  شده برزخی انگار

  خدا به هیچی-

 .... بهم بود زده زل
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  خنده زیر زد یهوو

  میشی رنگی جوجه واقعا ن-

 ... کردم تعجب

  دیگه میای نقش من برا

 .. خاموشیست نادان جواب-

  خنده کمی بعد شد ساکت اونم نزدم حرفی دیگه

 ؟؟؟ بریم کجا خب-

  ماشین پنجره سمت کردم رومو و ندادم جوابشو

 قهری؟؟؟؟ جوجو-

 عمتهه جوجو-

  جاشه سر زبونت ن-

 کردم نگاش باتعجب

  جوجو خورده گربه زبونتو کردم فکر-

 عمته که گفتم-

 !!!!جوجو؟!!! هیکل اون با عمه... خخخخ...  داره خنده فکرشم-

  خنده زیر زد دوباره

  میخندی خودت میگی خودت انگار داری سادیسم-

  گرسنمه من بخوریم شام بریم بیا-
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 ... نزدم حرفی

  وایساد خوشگل و شیک رستوران ی جلو رفت

  نخوردم تورو غذا جا بخ تا بریم بپر جوجو خب-

  بامزه هه هه-

  رستوران تو رفتیم و شدیم پیاده هردو

 .. بود پر میزا همه

 نزدیکمون اومد ها گارسون از یکی که میکردم نگاه اطراف به داشتم همینحوری

 .. اومدین خوش خیلی نژاد نیک باقای-

 : گفت جدی خیلی سامان

 امادس؟؟ مرسی-

  بفرمایین حاظره میزتون بله-

 ... کرد اشاره داشت پله که رستوران گوشه سمت به دستش با

  کرده رزرو میز بالا طبقه کنم فک

 اومدم خودم به سامان باصدای

  دیگه برو خو وایسی اینجا چنار عین میخوای-

  عموته چنار-

  ندارم-

  سافلین و اسفل ب-
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 :گفت بالا طبقه میرفتیم ها پله از داشتیم که درحالی

 !؟ میشی چی شبیه میخوری حرص وقتی میدونی تارا-

  ها خونه برمیگردم بزنی زر دیگه کلمه یه خدا به-

 .. و بالا برد دستاشو

:۵ 

  عه نزن باشه باشه- سامان

 غریدم باحرص

  بده نسبت بهم میخواد حیونیو چه باز نیس معلوم-

  دادیم سفارش شاممونو و نشستیم رفتیم

  دوستمه مال اینجا- سامان

  میای زیاد حتما گرفتن تحویلت بدجور میگماا عه-

  میزاریم اینجا هامونو قرار دیگه اشناس هم خوبه غذاش هم اره- سامان

  دیگه بعله-

 ومدا دستش دفتر یه با بالا بود داده موهاشم بود پوشیده سفید پا تا سر که پسر یه موقع همون

  نزدیکمون

 داد دست باهاش شد بلند سامان

 ؟ کجا اینحا کجا تو خان سامان به- پسره

  پسر پلاسم اینجا شب تا صبح که چطوری؟؟من جان ارش سلام-
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 چشمم رو قدمت اومدی هروقت خودته مال نگو اینجوری- آرش

  کرد نگاه من به

 نمیکنی؟؟ معرفی- آرش

 دوسته ارش اینم تاراجان  خانوادگیمونن دوستای از خانم تارا ایشون میگیا راس- سامان

  منه دانشگاهی

  بده دست باهام  که جلو اورد دستشو

 :گفتم بود هوا رو که دستش به بیتوجه منم

  خوشبختم-

  خانم همچنین- آرش

 خخخخ.. برات بمیره عمت ؟؟الهیی برجکت به خورد اوخیییی... کشید دستشو

  کنین خبرم داشتین لازم چیزی اگه نمیشم مزاحم من خب- آرش

   مرسی داداش قربونت- سامان

  نشست سامانم رفت

 خخخ ها حالش تو زدی- سامان

  نمیزد حرفی اونم ندارم حوصله  بود فهمیده انگار خوردیم درسکوت شاممونو نزدم حرفی

 ...بودیم نشسته ماشین تو

 ؟ بریم کجا.. خب- سامان

  خونه بریم لطفا خستم من-
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  بگردیم یکم میخواستم ولی باشه- سامان

  ندارم حوصله-

 باشه

______________________________ 

 سامان

  خونه میریم باشه-

 ... نبود کنش ول دیگه ارش میداد رو بهش اگه ارش برجک به زد خوب اومد خوشم خخخ

  بگماا بهش چی میخواستم امروز افتاد یادم یهو

 .. کنم خیانت مامانم و بابا امانت تو نباید بخونه دستمو بزارم نباید.. ن ولی

  خواهرمه عنوان به بیان مادرم پدرو که تاوقتی اون

  که ببینم خواهرم اونو نمیتونم من.. الاغ پسره اخه پووف

  خونه رسیدیم

  سامان داداش گذشت خوش خیلی امشب بابت ممنون-تارا

 (اه... نگوووو...داداش نگو)

  نداشت قابلتو عزیزم میکنم خواهش-

 اتاقمون تو رفتیم هردو حرف بی

:6 

 !؟. بپوشم چی خب خب
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 اوممممممممم

  میکردم نگاه بهشون داشتم بودمو لباساوایساده کمد جلو

  میپوشم همینو اره!! دیگه خوبه بنفشه تونیک این

  حموم سمت رفتم و برداشتم هم سفید ساپورت یه و تخت رو انداختم بنفشمو تونیک

  بگیرم دوش یه اول بهتره

..... 

 موی کش با و کردم خشک موهامم و  پوشیدم هامو لباس بیرون اومدم حموم از که این بعد

  بستم اسبی دم بالاسرم سفیدم

 گردنم به عطر هم یکمی زدم بنفشمو رژ و ریمل و چشم خط و پودر کرم شامل که ساده ارایش یه

 .زدم

  صبحونه بریم خب

  دارم هم بنفش صندل افتاد یادم که بیرون میرفتم اتاقم از داشتم

  پوشیدمشون و  اوردم در هامو صندل تخت زیر از

 خخخخ... ندی دستمون کار... شدی جیگر تاراخانم... به به

 هب کردم شروع و کردم اماده صبحونه خودم برا و اشپرخونه رفتم سریع بود گرسنم خیلی دیگه 

  اومد در زنگ صدای که بود نگذشته دیقه چند خوردن

  اخه کیه سرصبحی اهه

  پایین اومد باسرعت سامان که اف اف سمت میرفتم داشتم

 دوستمه میکنم باز من- سامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 106 

  کن باز بفرما سلام علیک-

  بخیر صبحت سلام- سامان

  برسم صبحانم به اشپزخونه سمت رفتم بدم جوابشو که این بدونه

 میومد صداش اما

  خوبی سلام:سامان-

-.. .... 

 بالا بیا- سامان

-.... 

 بازشد؟؟-سامان

-.... 

  بالا بپر- سامان

 تارااااا تارا- سامان

  کنم کوفت لقمه یه گذاشت اگه پووف

 حال سمت رفتم شدم بلند میزو رو گذاشتم امادمو یه لقمه

 بله؟-

  سمتم برگشت بود بهم پشتش

  روم شد زوم نگاهش ثانیه چند

  دیدنم اومده شرکت و دانشگاه نرفتم بودم مریض چون دوستم.. دو- سامان
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 ؟ چه من به بسلامتی خب-

  برس صبحونت به برو هیچی- سامان

 (میکنم کوفت غذا دارم افتار یادش عجب چه)-

  اشپزخونه تو رفتم بدم جوابشو که این بدونه

 کردم جمع وسایلو بود شده تموم صبحونم

 اشپزخونه تو اومد سامان که اتاقم برم میخواستم

  کنی درس ما برا قهوه دوتا میشه تاراجان- سامان

  کاردارم کن درس خودت-

  بذارم تنهاش بده نشستم مهیار پیش من که نمیشه- سامان

  میارم الان سرجات بتمک برو بابا باوشه پووووف-

  من بشم زدنت حرف قربون اخ- سامان

 :گفتم میگیرتش جو داره دیدم

   داداش خدانکنه-

 بیرون رفت صدا سرو بی و نگفت چیزی ولی کرد تغییر چهرش حالت

 تربیش نه دارم دوست برادر مثل سامانو من کنم چبکار خو میشه ناراحت گفتنم داداش از میدونم

  کمتر نه

  کردم روشن سازو قهوه

  دربیارم فنجون شه اماده تا خب-
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  اخه اینجا گذاشتی که میرسه اینجا به قدت تو خانم صدیقه اخه

 دمق بالاخره که شدم بلند پاهام پنجه رو انقدر بازحمت  بودن کابینت بالای ی طبفه تو فنجونا)

 ( رسید بهشون

 ...  سینی تو گذاشتم و اوردم خوشگل فنجون دوتا

  و ریختم قهوه

  ببرمش همینجوری خوبه که وضعم سرو خب-

 نباشه شلخته که بودم بسته بالاسرم که کشیدم موهام به دستی یه

:١ 

 و میشد واضح صداشون یواش یواش کردم حرکت پذیرایی سمت به ورداشتمو رو سینی

 تیراس  همین برا نداشتم کنجکاوی ی حوصله ولی میگن چی بفهمم حسابی درست میتونستم

 سراغشون رفتم

  بود تنش مشکی شلوار با ابی تیشرت وی بود من به پشتش سامان

 فیدس کت تک یه با بود تنش مشکی شلوار پیرهنو که معمولی ی چهره با سامان سن هم پسر یه

.. 

 عالیه تیپش اوووف

 ...شد حضورم متوجه هم وسامان بلندشد ازجاش من دیدن پسربا

  سلام-

 ... سلام-مهیار

  بهم بود زده زل بدجور
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 عزیزم سلام-سامان

 ... جلومهیار وایسادم رفتم

  برداره قهوه شدمتا خم

 بفرمایین-

 نکنه درد گلت دست-مهیار

 .میکنم خواهش-

 برداشت قهوشو و تعارفکردم هم سامان برا

 اتاقم سمت رفتم

 زد سرم به فکری یه راه وسط ولی

 ...پس چی ناهار

  اشپزخونه تو برگشتم

 بدیا نشون هنرتو باید خانم تارا حالا خب

 میشه اماده هم سریعتر راحتتره اون کنم درست پلو زرشک میخواستم

  ناهار به برسونم غذارو میتونم پس....84 ساعت که هنوز

 ...... کردم شروع کارمو

  شد تموم کاملا کارم که بود4::86 حدودای

  کنم اماده رو سفره میتونم حالا خب خب
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 میز رو گذاشتم اماده چیو همه خوردن سبزی تا گرفته ترشی از میزو رو گذاشتم بشقاب دوتا

  اشپزخونه

  رفتم خوری ناهار سالن سمت به و توش گذاشتم وسایلو ورداشتمو بزرگ سینی یه

  بود شده ظهر4::8 ساعت شد تموم وسایل چیدن وقتی

  شد تموم موقع به درس تاراخانم لایک بیگ

 و سامان حرف متوجه که میز سر بیارمش بکشم هم غذارو که اشپزخونه سمت برمیگشتم داشتم

 .... شدم مهیار

 نشدن من متوجه اونا نداشت دید خونه اشپز و ناهارخوری سالن به پزیرایی سالن چون البته

 صدیقه که حیف ولی کنم مهمونت ناهار اینجا یروز داشتم دوس خیلی جان مهیار خب-سامان

  مرخصی رفته خانم

 امپ یه میام همیشه دیگه الان ،بخصوص اینجا میشم تلپ بعد دفعه... داداش نداره اشکال-مهیار

  اینجاس

  خندیدن هردو بلند بعد

 روخون حوصله میگقتی قبلا که تو!؟ تلپی اینچا حالاچرا ثانیا چشم روی قدمت اولندش-سامان

 بیرون؟ بریم ندارم

  کرده فرق وضعیت الان- مهیار-

 کاسه همون و اشه همون والله!!! مثلا فرقی چه-سامان

  جیگره انقدررر فامیلتون دختر  بودی نگفته کلک- مهیار

 داغ خر دارن باش مواظب نیستااا کباب بوی بدون ولی خورده مشامت به بو پس اها-سامان

 .میکنن
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  گفت تمام جدیت با حرفشو

  خودم به بسپر باو نزن بد نفوس-مهیار

 : گفت مهیار حرف به توجه بی و شد بلند سامان

 گرسنمه که بخور جم- سامان

  من طرف میومدن داشتن افتاد راه دنبالش و شد بلند هم مهیار

 کردم ها دیس تو غذا کشیدن مشغول خودمو و اشپزخونه رفتم بدو

:1 

 (سامان)

 

 دندوناشو بزنم میخواستم فقط که بودم نی عصبا و بود گرفته حرصم مهیار های حرف از انقدر

  کنم خورد

 وگرن نگرفت تحویلش تارا ،خوبه رفیقته خواهر عنوان به دار نگه حرمت لاقل  الدنگ ی پسره

  بیرون ببرتش خونه ازاین زنده نمیتونست هیشکی خدامیدونه...

 ... ها پله کنار رسیدم

 نشه نگران بیرون میریم داریم  بگم تارا به بهتره

  تاراجان-

 ؟!!بله- تارا

  بیخیال ندیدمش؟؟حالا من پایین اومد کی اتاقش رفت که این عه

 هوا شدن تاریک قبل برمیگردم زود  بیرون میریم ماداریم-
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 !!!!  سامان عه- مهیار

 بله؟-

 ، بمونه تنها جون تارا بزاری که نمیخوای- مهیار

 : تاراگفت به رو

 کن همراهی مارو توام ناهار بیرون میریم داریم شو اماده عزیزم- مهیار

 ...( کنم ایت قهوه نمیشه سالمی چندین دوست که شد،حیف خاله پسر نخورده چایی زودم چه)

 : گفتم بهش رو

 کارداره بیاد نمیتونه-

 ///ساماااان عه- مهیار

 و  دوستتون نیس نیازی حاضره ناهار سامان داداش ثانیا نیستم شما عزیز من که اولندش- تارا

  کنین مهمون بیرون ببرین

  گلم بندازی زحمت تو خودتو نبود نیاز شه فدات سامان-

 (خخخ.. شده سرخ مهیار ،بیچاره  کردی ایش قهوه زدی بابا مریزاد دست)-

  گذشت نمیشه تاراجان پخت دست از دیگه- مهیار

  کرد عوض راحتی با کفششو و گفت

 !!؟عجبا نمیدونستم من بودیو پررو ،توانقدر یاخدا

  اقا راحتترم بگین تارا-تارا

  غذاخوری سالن سمت رفتم بودم افتاده خنده به ریز ریز دیگه
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 نشستم جلوش منم میز پشت نشست مهیار

 هشیرین خیلی اما میزنه نیش که این با ماشالله که نیس زبون ها تکه دختر این انصافا-مهیار

  اومد خوشم

  کردم نگاش غضب با

 .. شد خفه که دید نگاهم تو چی دونم نمی

 .. تو اومد مرغ و  برنج دیس با تارا لحضه همون

 کرد قو قوقولی محل بی خروس این باز که بیرون بره میخواس میز رو گذاشت هارو ظرف

 نمیخورین؟ شما خانم تارا-مهیار

  مرسی ن- تارا

  بخورم نمیتونم منم میخوام معذرت پس- مهیار

 ... بود کننده جذب و جالب مهیار برا حرکتش هر انگار.. بشینه ما پیش تارا نمیخواس دلم

 : تاراگفت من خواست خلاف بر ولی

  بیارم بشقاب خودم برا میرم-تارا

  خانمی مرسی- مهیار

 میمردم حرص از داشتم دیگه

 کسی نمیدم اجازه نیومدن پدرم مادرو تا امانته من دست اون نباشاااا تارا بر دورو خواهشا مهیار-

  نشی ناراحت گفتم بهت چیزی اگه که  گفتم کنه نگاش چپ

 غیرتتتت بابا- مهیار

  خندید ریز ریز بعدم
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  کشیدم سر نفس یک برداشتمو اب لیوان یه بودم ترکیدن به رو دیگه

  میشه سرد غذا کنین شروع شما عه-تارا

 شه خورده جمعی دسته باید غذا دیگه ن- مهیار

  بخوره غذاشو اشپزخونه بره و شه منصرف شاید که کردم نگاه تارا به حرص با

 ...نشد متوجه ولی

  بشینه تارا که عقب کشید کناریشو صندلی شدو بلند مهیار

  خانم تارا بفرمایین- مهیار

  نشستم من شدمو بلند

  کن توف هستشم جونت نوش!؟ خوردی خخهخخخخ

  من کنار نشست لبش رو لبخند یه با هم تارا

  عالیهههه که ظاهرشون و بو... دختر کردی چه- سامان

 نیستن بلد غذا زمونه این دخترای اخه نشیم بیمارستانی امیدوارم- مهیار

 این همونم چون فقط من نیس اجباری نخورین میتونین میشین بیمارستانی میکنین فکر اگه-تارا

  نیستم هردختری منم و برین عموم ازخونه گرسنه نخواستم این خونه

  میشه سرد-

  بهتره خیلی نزنیم حرف سفره سر که این و... اوهوم-تارا

  غذاش از مهیار تعریف دربرابر بود ساکت کلا که تارا..  شد خورده سکوت توی ناهار

 ذاغ از بیشتر که منم شد خفه اونم توجه جلب برا فکرکنم نمیزنه حرف تارا دید وقتی مهیار اما

 تارا به مهیار بیگاه و گاه های نگاه از خوردم حرص



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 115 

  نداشت حرف غذات قبل دفعه مثل عزیزم نکنه درد دستت-

  جان نوش-تارا

  بود خوشمزه واقعا خانم تارا ممنون-مهیار

  جان نوش میکنم خواهش- تارا

 یرمس به که مبلی رو نشست رفت یراست ولی میره داره دیگه کردم فکر شدیمو بلند مهیار با

  داشت دید خوری غذا سالن و اشپزخونه

 !نشه؟ دیرت جان مهیار-

  باشم بهتره تنهایی که شماهم تنهام خونه  شمال رفتن خانواده باو ن-مهیار

 ( انگار بندازه لنگر اینجا میخواد این....پوووف)

:9 

  اشپزخونه میبره میکنه جمع ظرفارو داره که تارا به زده زل دیدم

 کنی جمعشون میکنم کمکت رفت مهیار که این بعد کن استراحت برو تاراجان-

  بیرون برم باید دارم کار ازظهر بعد نیس نیازی-تارا

 .... کنین تمیزشون سریعتر که  کمکتون میام من-مهیار

 : میگه من به رو پرو پرو

  کن استراحت برو نشده خوب کاملا حالت هنوز تو جان سامان- مهیار

  کنم جمعشون خودم بهتره ممنون تاراـ

 میکنم کمکتون شدین خسته کردین اماده غذا شما خوب ن-مهیار
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 ...برسم کارام به نزاره و باشه بالم و تودست کسی نمیاد خوشم ،من اقا ممنون-تارا

 میکنه جمع خودش سرجات بتمرگ تو-

  خخخخ جذبه ایول

  اشپزخونه تو رفت هم تارا نشست مهیار

  بره مهیار زودتر هرچه میخواستم فقط نمیفهمیدم هیچی ولی مهیار با میزدیم حرف مثلا الکی

  خورد زنگ مهیار گوشی و شنید صدامو خدا که

 نیس کن ول سیریش دختره این..... پووف-مهیار

 ؟ بعله- مهیار

-...... 

  سلام- مهیار

-...... 

  نیستم بد مرسی- مهیار

-...... 

 من؟ خونه- مهیار

-...... 

  میام الان اوکی-مهیار

-.... 

  عزیزم بای- مهیار
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  شد جور ات سوژه انگار-

 برم باید الان جان سامان دیدنت میام دوباره من باو ن- مهیار

  برو باشه-

 گرمتون نوازی مهمون از  ممنون میرم دارم من تاراخانم- مهیار

  نشنید جوابی

  داشت کار بیرون رفته حتما- سامان

  پس برسون سلام- مهیار

 نشه دیرت اوکی-

 بای خب میگی راس ها- مهیار

  بای-

  اشپزخونه رفتم  منم بیرون رفت مهیار

 نبود تارا ولی

 بود کرده خشک هم ظرفارو بود کرده تمیز جارو همه

  چرخیدم بیرون ساعتی  چهار سه و بیرون زدم بود خورد مهیار دست از اعصابم

  خونه اومدم بود عصر شش ساعت

 تااااررررااااااا....تارا-

  نبود ولی کردم نگاه جارو همه

  دیگه دارم کار گفت که پسرش دوس پیش رفته حتما"" پسر تو خری چقدر هه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 118 

  کردم روشن سیگارمو و مبل رو نشستم

 برد خوابم که کجاس تارا که بودم فکر این تو فقط

04 

 (تارا)

 

 ونهخ رفتم سر یه گرفتم بلیط که این بعد اخه بود شده دیر یکمم بود ساکت جا همه خونه اومدم

 این سمیرا یه خانواده پیش قزوین برن میخواستن اونا کنم خدافظی ازشون که کمند و سمیرا

  اخرو چنروز

 ... تاریکه ابنجا چرا نیومده سامان

  بالا طبقه سمت افتادم راه و خوردم اب لیوان یه اشپزخونه سمت رفتم اروم

  پذیراییه تو کسی کردم حس که بودم نزاشته پله اولین رو پامو هنوز

  پذیرایی سمت رفتم

  خوابیده چرا اینجا عه

 کرد باز چشماشو و کرد حس حضورمو

  بودم سرش بالا درست

 :گفتم اروم

 !؟ خوابیدی چرا اینجا-

  وایساد جلوم شدو بلند سیخ یهو  خبره چه فهمید تازه انگار

 ..... جاش به اما بودم سوالم جواب منتظر
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 ... شد داغ صورتم طرف یه

 !!!؟ شد چی شدم شوکه

  روصورتم گذاشتم دستمو ریخت چشمام از اشک

 !؟ الان تا بودی گوری کدوم تو- سامان

  بدم جواب نتونستم بودم نیومده بیرون بهت از وهنوز بودم شوک تو چون

 !؟ بودی کی با ببینم بنال نیار در هارو مظلوم ادا برامن باتوام- سامان

  وجودش باتموم دادمیزد داشت گرفت درد گوشم

 .... سیلیش شوک از بود اومده بند زبونم

  سامان...س-

 نداد مجالم  داشتم که بغضی بگم ادامشو نتونستم

 ؟ هان گزروندی شبو وقت این تا پسری کدوم با نیار زبونت به منو اسم- سامان

  نکن بازی پدرم ابروی با. نباش کارا این دنبال اینجایی وقتی تا بودم گفته بهت بار یه

  کردم بلند صدامو خودش مثل

 مخود از بلدم ،خودم نیستم بار بندو بی ،من تو کردی فکر چی من ،راجب کثیفتو دهن ببند-

  کنم مراقبت

 اجازه بابام ام راضی نکن فکر اینجاهم حضورم ،از نمیشکونم نمکدون میخورم نمک نترس هه

  میرفتم امشب همین وگرن نمیده

  اتاقم سمت دویدم گریه با

 کردم نگاه خودم به و وایسادم اینه جلو
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 .....اینجا اما نخوردم سیلی بار یه کردم زندگی سال81 پدرم خونه تو ،من دستت بشکنه

  بدجور بود شده قرمز صورتم

  شد چی سراغش رفتم براچی هه

 ... تبریزم عازم فردا من بگم بهش بودم رفته مثلا

 اومد بند گریم دیقه چند بعد

  کنم چیکار نمیدونستم

  میاد کی صدیقه ببینم بزا اها

  زدم زنگش ورداشتمو گوشیمو

  سلام-

-...... 

 !هستن؟ خانم صدیقه میخوام معذرت-

-...... 

 ممنون-

-..... 

 !چطوری؟ جوون صدیقه سلام-

-...... 

  دیگه خوشی نمیبینی ،مارو نیستم بد-

-.... 
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  شدم مزاحم ببخشید خدانکنه-

-.... 

 میاین کی ببینم میخواستم-

-..... 

 سامان نبیای تونستین گفتم تبریز میرم فردا من ولی گرفتین مرخصی سامان از چنروز نمیدونم-

  نباشه تنها

-.... 

 نمیشم ،مزاحم ببوس اتم نوه عزیزم باشه-

-..... 

 خداحافظ فدات-

08 

  داشتم پرواز4::١ ساعت فردا کردم جمع هامو لباس پاشدمو

 شد راحت خیالم برسونه خودشو موقع اون تا میکنه سعی گفت هم صدیقه

  بود دیقه8۵::ساعت

  میکرد درد بدجور سرم عصبانیت و گریه زور از

  دارم کار فردا بخوابم باید شده که هم زور به

  خوندم نمازمو گرفتمو وضو پاشدم بود اذان بخوابم  نتونستم کردم هرکاری

  بود شش نزدیک ساعت
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  نرسم دیر که شم اماده بهتره-

 و شلوار با پوشیدم ای قهوه بارانی ،یه  ای عجله خیلی کردمو خشک موهامو گرفتم دوش یه رفتم

 نبی از ارایش با گونمو قرمزی جای باید کردم ارایش پوشیدمو ایمم قهوه بوت پررنگ شیری شال

  ببرم

 کردم اتاق به کلی نگاه یه و ورداشتم کیفمو بودم اماده

  باشه رفته یادم چیزی نکنم فک

 افتادم راه پایین طبقه سمت به

  بود خوابیده مبل رو که دیدم و سامان

 ....خیلیی بودم ناراحت ازش

 برخ اینا عمو به کردم فرار میکنه فکر برم خبر بی اگه افتاد یادم که برم همونجوری میخواستم

  میده

  بهش بدم خبر ،باید پووووف

 میکردم راحتش باید کنه دق که شه نگران انقدر میخواستم که خودم میل خلاف

 ... نوشتم. روش کندمو تلفن دفتر از برگه یه

 تبریز میرم-

  پارکینگ رفتم و جلوش میز رو گذاشتم کلمه دو همین

  دارم برش اومدنی که فرودگاه پارکینگ تو میزارمش و میرم خودم ماشین با

  فرودگاه رسیدم که بود دیقه84:١

 ... کردیم حرکت هواپیما ساعته نیم تاخیر از بعد بالاخره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 123 

  بودن شده سنگین بدجور چشمام بودم نخوابیده دیشب چون

 برد خوابم همو رو گذاشتم پلکامو اروم

06 

 (سامان)

 

  خرر ی پسره گفتی بهش بود چی اینا

 !! شدی نگرانش بدی نشون میخواستی مثلا

  چیز همه به زدی گند نباشی خسته

  کردی متنفر خودت از اونو بازم

  اه..... اه.....شانست این با سرت تو خاااک

  اتاقش سمت رفتم

  میدادم فوش خودمو میشنیدمو گریشو صدای

 ....بدجور شکستم دلشو

  اومد نمی صدایی ولی اتاقش سمت رفتم هم دیگه دوبار

 خوابه کنم فکر

  دربیارم دلش از باید صبح فردا

  اخه چجوری ولی

  میکردم فکر و میرفتم رو قدم داشتم پذیرایی صبحتو اذان تا
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 .... کردم خالی عشقم سر تو هم مهیارو حرص

  من مزخرفیم ادم عجب

 ...مبل رو نشستم نداشتم حوصله

 ... کنه پیدا تسکین دردش از یکم تا دادم فشار شقیقمو انگشتام با میکرد درد سرم

 .... برد خوابم

  شدم بلند خواب از گوشیم صدای با

 بله-

-..... 

  توهم رفت اخمم دیشب بایاداوری بود مهیار

 برین خودتون بیام نمیتونم ن-

-..... 

 خداحافظ ندارم حوصله-

-..... 

  باشم گفته تو نـ من نـ ببینمت اینورا دیگه بار یه فقط دیگه بار ،یه نیا-

-.... 

 هیچییی نشده هیچی نـ!!اتفاق هه-

 ....( انداختم گریه به عشقمو که این از بزرگتر اتفاقی)

-..... 
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 خداحافظ

-...... 

  میزنیم حرف بعدا شو خفه مهیار-

-..... 

 کردم قطع گوشیو نداشتم شنیدن حوصله

  کردم ساعت به نگاه یه

  خواببدم چقدر.... پس شده9 عه

  کدوممون هیچ نخوردیم هم شام دیشب بخوریم باتارا کنم درست یچیزی برم

 ... شدم بلند

  افتاد میز رو برگه به چشمم اما

  داشتم برش

 (تبریز میرم)

  میشد اکو سرم تو هی کلمه دو این

  تبریز میرم که چی ینی

 ... اتاقش سمت دویدم

 ... درو بازکردم زدن در بدونه که بودم هول انقدر

 نبود هیچکس

  رفته واقعا ینی.... نداره امکان.... ن
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  میگشتم هارو اتاق تو میکردم صداش بلند که درحالی و توراهرو اومدم

  شدم خسته اخرش

 .....نیست

 !!!!رفته همیشه برا ینی

  نمیزارم....نـ.....نـ

  رفت شدو ناراحت ازمن

  بدجور بود اومده در گریم

  کردم نگاه پارکینگو رفتم

 رفته؟؟ خودش ماشین با ینی...نیس ماشینشم

  نمیشناسه جارو هیچ که تارا اما

 ....خیلیییی بود درد سرم خونه رفتم

 ... گرفتم تاراتماس گوشی با و بالا انداختم قرص چنتا

 .......اما

  نمیایید گیری شماره بعدا لطفا میباشد خاموش موردنظر مشترک-

 .. کشیدم داد بلند

 نـــــــعععع نــــــععع

  مبل رو کردم پرت گوشیو

 .... بازشد شدت به در
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0: 

 بود هول تو اومده باهراس که دیدم رو صدیقه

 افتاده؟ دادمیزنین؟اتفاقی اقاچرا چیشده- صدیقه

 !!!؟ خانم صدیقه میکنی چیکار اینجا تو-

  اقا نباشین تنها اومدم- صدیقه

 !!!!؟؟؟ نیستم تنها که من-

 ....اومدم اون برا تبریز میره گفت زد زنگ دیشب تاراجان عـــه- صدیقه

 درسته اره اها-

 ..هنوز نـ یا رفته من خوشگل دختر این حالا- صدیقه

  ها پله سمت رفتم خوران تلو تلو شدمو بلند گیجی با

 : گفتم بردمو بالا دستمو تو برگه

 رفته-

 ... خدا بنده اون برسه چه نشنیدم خودمو صدای خودمم که گفتم جوری

 خودتونو اما داده روح خونه این به اومده که ازوقتی کردین عادت تارا ب هم شما میدونم- صدیقه

  دیگه برمیگرده نکنین ناراحت

 باش خیال همین به.. .هـــه.... برمیگرده اره

 """""سیلی اون با

 کردم بلند روش که بشکنه دستم  ینی
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  اتاقم رفتم بدم رو صدیقه جواب که این بدونه

  بود خاموش اما زدم زنگ تارا به هم دیگه بار چند

 خوابیدم خوردمو خواب قرص یه نداشتم تحمل دیگه

00 

 (تارا)

 

  میکنه صدام داره یکی کردم حس

 ... کردم باز چشمامو

  بود شده خم روم بود تنش فرم لباس که دختر یه

 : گفتم بود خواب خماری تو که باصدایی

 !اومده؟ پیش مشکلی سلام-

 شی؟ پیاده ،نمیخوای خواب خوش خانم سلاممم- خانوم

  رسیدیم عـه-

 ودنب هواپیما در پشت بودن مونده که هم اونایی بود خالی ها صندلی بیشتر کردم نگاه اطرافم به

  بیرون برن که

 بود برده خوابم میخوام معذرت-

  گلم خواهش- خانوم

  مرسی-
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 ... بودن خروج درحال که جمعیتی سمت رفتم شدمو بلند

 داشتم عجیبی حال بیرون اومدم فرودگاه از  که این بعد

 .. داشتم غریبگی حس خودم خاک خودم شهر تو

  بود نیومده دنبالم هیچکس  نگفتم هیشکی به اومدنم از چون

 ... بهش دادم رو خونه ادرس و گرفتمو تاکسی

 .... سیلی جایی و افتادم یاددیشب دوباره

  صورتم رو گذاشتم دستمو اراده بی

  کردم صورتم به نگاه یه و ورداشتم اینمو کیفم از

  ضررنمیکنه کاری محکم از کار ولی.... نیس معلوم ؛چیززیادی

 ..... صورتم به زدم دراوردمو کیفم از پودرمو کرم

 .... زمین رو گذاشتم خونه در جلو برداشتمو کیفمم شدم پیاده کردمو حساب تاکسیو کرایه

  زدم درو زنگ

  پیچید گوشی تو خانم مهری صدای

 کیه؟- خانوم مهری

 .. ببینتم نتونه که کشیدم کنار عمدا

 منم-

 شما؟ ببخشید....ببخــ- خانون مهری

  دیگه کسه یا تارام که این بین مونده شک دوبه که بود معلوم ازصداش
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 باباا خستگی از مردم  واکنی درو نمیخوای جان خانم-

  ببینتم بتونه که اف اف جلو انداختم خودمو

 . .. کـــرشد گوشم که کشید جیغی یه

 ... اومده دردونتون بیاین جان زهراخانم،خانم- خانوم مهری

  اومده تارا بیاین

 ....کنن ضعف و غش رفتن نکرده باز درو داریما بساطی عجب

  زدم و اف اف باره دو

  تهرانا برگردم نشدم پشیمون تا واکنین درو این بابا-

 در دم اومدم دیقه یه کن ،صب میام الان بره قربونت مامان الهیییی- مامان

 . .تو میام خودم واکن درو بیای نمیخواد گلم مامان سلام-

 ..بدو باشه- مامان

  مسابقس ،مگه بدوام کجا-

  تو رفتم ورداشتمو کیفمو

  مسابقس واقعنی انگار  نـ

 ...   طرفم میومدن سرعت به بود دستش اسفند که خانم مهری و مامان

  اوردن در کمپوتمو چلوندنو تاتونستن منو اوناهم کردم بغل هردوشونو

 !نیس؟ بابایی ماما-

 .  سرکاره رفت نمی وگرن میای نمیدونستیم گلم دختر نـ- مامان
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 بیام ببینم هم بابارو شرکت برم سر یه من کنی درس ناهار شما تا مامان میگم-

 شدم خوشحال ،خیلی اومدی بیخبر انقدر چرا ببینم بشین میری بعدا حالا- مامان

  میشدم بلند مبل رو از که درحالی

  ببینمتون اومدم بود تنگ براتون ،دلم دیگه شد یهویی-

  ورداشتم کیفمو

 بیام ببینم رو بابا برم من-

  بلندشد هم مامان

  بریم باهم شم اماده کن صبر- مامان

 بزاری بار سبزیتو شماقرمه تا. میام میرم ساعته یک که نمیکنم فرار مامان عه-

0۵ 

 ها بیای زود باشه- مامان

 ماما بده ماشینتو کلید اون چشممم،فقط-

 .. اس اینه رومیز اونجا- مامان

 بروها اروم دخترم 

 چشمممم-

 ...بیرون زدم و برداشتم کلیدو

  نکردم روشن گوشییمو افتاد یادم

 کردم روشنش و اوردم در کیفم تو از
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 قزوین رسیدن بود گفته بود کمند از اولیش بود اومده برام اس چنتا

  بود پاسخ بی های تماس بقیشم

  لرزید دستم تو گوشی

  داشتم برش

 بله؟-

-........ 

 الووو-

-....... 

 نداد جوابمو کسی ولی  کردم صدا چنباری

 ...   سامانه کردم حس

 . کردم پارک ماشینو شرکت دم رسیدم

  تو رفتم و

 اورده؟ جدید بابامنشی عه

  دادم جوابشونو و دادن سلام بهم میشناختن منو که کنا کار از نفر چند

 هستن؟ سهرابی اقای خانم، ببخشید سلام-

 نمیان هم بعدازظهر تا دارن جلسه نخیر- خانوم

 اومده؟ تارا بگین مبشه-

 نیستن که گفتم- خانوم
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  بایدببینمشون دخترشم من-

  نیستن عزیزم که گفتم- خانوم

 مرسی باشه-

 خانواده و دانشگاه مورد در میتونستم تا باهاش کردمو کمک مامان به خونه برگشتم

 ..  زدم عموسعیدحرف

  بازشد درخونه ساعت دوسه بعد

 .   میاد دخترم گل ،بوی خانمممم-بابا

 ..   بغلش پریدم

 بابایی سلام-

 ؟ بیخبر چه خوبی  دخترم سلام- بابا

  کنم سولپرایزتون تا شد بیخبر اونم سلامتم خوشم خوبم-

  خوردم خانوادم گرم کانون در و شام و کنارش نشستم

  بود شده تنگ خیلی براشون دلم نگزریم حق از انصافا

  ببینمش بیاد فردا شد قرار دادم خبر بهش اومدنمو و زدم صبا به زنگ یه

 ایا؟؟، میدین حقیرو بنده به مرخصی اجازه خانه اهالی خب-

 !!دخترم کجا-مامان

 ....ها شبه نصفه دو نزدیک ساعت خانم حاج میگما-

  میمیرم دارم نخوابیدم دیشب بدبختم من
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  کن استراحت تو دخترم برو.   رفت ازدستمون زمان شدیم صحبت گرم-بابا

  اشپرخونه سمت رفتم و بوسیدم بابامو ،مامان همگی بخیر شب-

 جونممم مهرییی-

 !داری؟ لازم چیزی دخترم جانم- خانون مهری

 : گفتم کردمو معصوما بچه مثل خودمو

  اوهوم-

  گلم میخوای چی- خانوم مهری

 :گفتم و لپمو به زدم انگشتمو

  موخوام بوچ-

 خنده زیر زد بلند

 اخه شی بزرگ میخوای کی تو دختر- خانوم مهری

 که نیدونم-

 :گفت و بازکرد دستاشو

  من برم قربونت بیا- خانوم مهری

  بوسیدمش بغلشو رفتم

.. نیس اینا سعید عمو مثل خودراضی ادمای وخونه ماست خونه تو مهری که خوشحالم واقعا

  خدمتکاراشون با میکردن رفتار برده مثل قبلا ولی دیگه کرده تغیر اوناهم رفتار درسته

  برداشتم تخت کنار عسلی رو از گوشیمو و کشیدم دراز تختم رو
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 . .. پاسخ بی تماس هفده له له اووو

  بود زده زنگ سرظهر که بودن شماره همون  همشون

 نمیتونم دارم دوسش داداش مثل چون بخشیدمش که این ،با کارش از شده  پشیمون بچه اخییی

  شه ادب باید یکم اما بگیرم دل به کینه ازش

  کنارم انداختم گوشمو

  کشیدم بیرون لباسم یقه زیر از سامیارو گردنبند

  میده ارامش بهم لمسش

 میکنه؟ کجاس؟چیکار الان ینی

 خورد زنگ گوشیم

   اه لعنتتت معرکه خرمگس بر

 !!!شماره همون

 کنارم گذاشتم گوشیو همین برا ندم جواب و کنم اذیتش یکم میخواستم

 دادم جواب و شدم پشیمون بلافاصله ولی

 الو-

-....... 

 الوووو-

-....... 

 !؟ نداری خواب تو جان مزاحم میگم-
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-....... 

 .... نمیشی بیدار دیگه میشه فرجی بابا،انشالله بکپ بگیر برو-

  داشته نگر خودشو زور به گرفته خندش بود معلوم هاش نفس صدای از کردم قطع

 خوابیدم و کردم سایلنت گوشیو

06 

  بیدارشدم میره رو قدم داره اتاقم تو یکی که این احساس با صبح

  کردم نگاه چشمی زیر

  رضام دایی بود داییم

  میدونه خدا که دارم دوسش انقدر

  دمیکر ازاری مردم یه باید حتما شم بیدار تا وایسه اینجوری که بود بعید ازش کردم تعجب ولی

 ... دهد راشفا بیماران ذهن ،خدا پوووف

  نیستم کنش ول من شده ادم این که بارهم یه

  بود وایساده پنجره جلو و بود من به پشتش

  بترسونمش میخواستم بود گرفته ریختنم کرم

 بترسونمش پشت از شم بلند خواستم کنم نگاه پامو جلو که این بدونه اروم

  بست یخ استخونم مغز تا گذاشتم زمین پامو تا

  یخه اب ظرف یه تو که کردم نگاه پاهام به و کشیدم ای خفه جیغ یه

 کنی اذیت خودتو از بزرگتر  نخوای باشی تو ،تا جیغو جیغ چته-دایی
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 .... برنداره دور فعلا سالته هشت و بیست پیرمرده انگار میگه جوری دیگه ازمی بزرگتر سال ده-

 تاااارااااا؟؟؟- دایی

 زهررررر-

  گاوی خیلی بگم میخواستم  مرض- دایی

 ؟ دستتون رو میفتم میکنم کوپ سنگ نمیگی شوخیه چه این الاغ ،اخه خر شما-

  بخوریم حلوا بمیری لاقل نشد عایدمون چیزی بودنت زنده ،از بهترر- دایی

  پایین انداختم سرمو گرفتمو خودم به ناراحت حالت

 میلفا پسرای میکنم دق غصه از من که بمیری تو... کردم شوخی من؟نفهم یا تویی الاغ حالا-دایی

 میکنن خودکشی هم

 پیشمو اومد ندادم جوابشو

  بخوریم صبحونه پایین رفتیم  بعدش چلوند منو یکم

 هستی؟ ناهار دایی میگم-

 ... میپوکم بیای دوباره تا گفتم داری پرواز عصر برا گفت ابجی برم ببینمت اومدم ن- دایی

  بپوکی تا نمیام دیگه....خخخخخخ-

 اوردم در براش زبونمو

 کرد بوسم اومد

  داشتی تشریف خواب شما ولی اومدم وقته خیلی برم من شیطونک دیگه خب- دایی

  یکم میگردیم هامیریم بری اینجوری نمیزارم دیگه دفعه ،ولی جون دایی باشه-
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 منر دندش کور چشمش بگیر بابات از برو بهت نیستما بده ماشین من ولی  بابا باشه- دایی

  دخترشی

 دارمممم خوشمل البالویی یه خودم نکن جون-

 نمیرسه که من ماشین به ولی میدونم- دایی

  ک نمیرسه تو گاری ب خو اره-

 نمیدنااا رات سرکار شد دیرت برو رضا باز چتونه وایییی-مامان

 گلم ابجی بچشم- دایی

  اینجایی هنو میگی چشم چشم هی دیگه شو گم-

  تاراخانم میرسیم هم به- دایی

 بای بوس برم انشالله،قربونت-

 (میکنم دغ ندم جواب منم میزاره سرم به سر.کنم چیکار خو ولی داییمه کردم ادبی بی چقدر)

 لیو میزنیم حرف انقدر تلفن پشت که این با داشتم باهاش حرف کلی اومد صبا دایی رفتن بعد

  داشتیم حرفا خیلی بازم

 ...  نکردم دریافت جوابی ولی دادم خوردجواب زنگ گوشیم هم باری چند

  گفتم براش ماجرارو کل  که بود شده مشکوک صبا

 زده سیلی بهم که شد عصبانی هم خیلی

 ..   میخندیدن میکردنو نگاه صبا منو بازی دلقک به نشستن مامان با سرکار نرفته باباهم امروز

  بود شده ازظهر بعد سه ساعت و داشتم پرواز چهار ساعت بود شده رفتن وقت دیگه

  دیگه بپوشم لباس برم من خب-
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 برو عزیزم باشه-بابا

0١ 

 .. کردم جمع وسایلمو اتاقمو تو رفتم

 نگمر کم ارایش و کردم ست سفید شلوار و شال بایک بود زانوم زیر تا که بلند صورتی مانتو یه

 ... پایین طبقه رفتم و ورداشتم وسایلمو و ریختم وری یه موهامم و کردم

  امادم من خب-

 ... شدن بلند تاشون هرسه

  کنم خداحافظی عشقم از برم من ماشین تو برین تاشما-

 عشقت؟؟-صبا

 ها شوهرته وقت اخه بشونیستی بزرگ تو دختر خخخخ-بابا

  عشقم پیش برم من-

  دخترم برو-مامان

 بیرون رفتن ازخونه باهم بابا صباو و مامان

  اشپزخونه رفتم منم

 !!!کوشی جونم مهری-

  نبود اشپزخونه تو

  اتاقشه تو حتما

  زدم اتاقشو در
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 عشقمممم-

 بازکردم درو نشنیدم صدایی

 ..میکرد بازی تودستش دستمالی کاغذ با داشت و بود پایین سرش و تخت رو بود نشسته

 !؟ خانما خانم نشستی اینجا تو میرم دارم من-

  کردم بالا سرشو گرفتمو چونشو دستم ،با کنارش نشستم رفتم

 میکنی؟ گریه!!مهری؟ مامان-

 مش سرد هدفم از نذار بسازم ایندمو که میرم دارم من سخته برام شماهارفتن از بیشتر من خدا به

 .. 

 پای اشکات با ندارم کمتر باشم نداشته دوست بیشتر زهرا ازمامان مادرمی جای که میدونی

 مامانی نکن سست رفتنمو

 جگرگوشمی کردم بزرگت خودم بچمی تویی خانوادم کل که میدونی عزیزدلم باشه- خانوم مهری

  همراهت به خدا برو

  نمیشه اینجوری نـــچ-

  کمد از بیرون اوردم چادرشو و پاشدم

 .. .. ببینمت هم موقع اخرین میخوام بیا باهام و کن سرت اینو مامانی پاشو-

  بیرون بردم و گرفتم دستشو و پوشید چادرشو

  ماشین تو بودن نشسته بابا و مامان

 کوبابا؟؟ من خواهرگلابی این پس-

  دیگه گلابی خواهر ک- صبا
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 صبااااا هیییی-

  زهرمار-صبا

  میخنده  ریز ریز داره اومده امین دیدم برگشتم

 خوبی داداشی سلام عه-

 خوبی؟ تو قربونت عزیزم خواهرزن بر سلام-امین

  خداروشکر مرسی-

  ها شده دیر  باش زود تارا باباـ

 باشه باشه-

 ببره رو صبا که اومده امین کردم فکر خودم به گرفتم مظلوم حالت

 دیگه؟، فرودگاه نمیای صبا-

  ببیندت رفتن قبل گفت بود شده تنگ برات دلش امین میام نکن گریه سرت تو خاک- صبا

  داداشی مرسییی-

  زود زود سوارشین برین خب- امین

 فرودگاه سوی به پیش شدمو سوار پیشش منم بود شده سوار جون مهری

 ....میشن هواپیما سوار که قسمتی رفتم و دادم دست هم امین با بوسیدمو همشونو

  تهران به رسیدن بعد

  یگیرم ماشینمو که پاکینگ سراغ رفتم

  خونه سمت رفتم و شدمو عروسکم سوار
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 میومد صدا اشپزخونه از تو رفتم و ورداشتم کیفمو و بازکردم درو

01 

  سامان برا میکشید غذا داشت خانمم صدیقه و اشپزخونه میز پشت نشسته سامان دیدم

  سلام-

  زدم حرف باهاش گرم خیلی بوسیدمشو کرد بغلم اومد صدیقه

 سلامممم-سامان

  سلام-

  گفتم صدیقه به رو کنم نگاهش که این بدونه

  اتاقم میرم من-

  ای گرسنه رسیدی راه از بخور غذا مادر بیا- خانوم صدیقه

  کنم استراحت میرم ندارم حوصله جون صدیقه ن-

 الاب طبقه رفتم بهش توجه بی میکرد نگام غمگین کردم سامان به نگاه یه برم که برگشتم

 : گفتم سامانه کردم فکر زدن اتاقمو در و تختم رو کشیدم دراز و جاش سر برگردوندم وسایلمو

  بخوابم میخوام  خستم-

   منم مادر- خانوم صدیقه

  تو بیا-

  تخت رو نشستم شدمو بلند

  بخور غذاتو گلم بیا- صدیقه
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  جون صدیقه ممنونم-

  کنارم نشست و زمین رو  گذاشت غذارو سینی

 ،؟ باهاش سرسنگینی که کردی دعوا سامان با دخترگلم- خانوم صدیقه

  مادری نیس مهم-

 جا یه اتیش اسفندرو شده سامان دوروز این بگم اما خودتونه بین هس که هرچی- خانوم صدیقه

  بود خودش تو نمیشد بند

 خودشم میخنده ولی میگه چی طرفش نمیدونم میخنده و گوشش تو میزاره گوشیو الکی تازه

  نمیزنه حرف

 خههخ تمام و شده دیونه بگو-

 عــــــه خدانکنه- خانوم صدیقه

 بود پایین سامان چون اما بود گرسنم واقعا خوردن غذا به کردم شروع و سینی پشت نشستم

  باشم چشمش تو چشم نخواستم

  که میمردی گرسنگی از داشتی که تو مادر ماشالله- صدیقه

 گرسنمه خب جون صدیقه عه-

  نوشجونت  مادر میدونم- خانوم صدیقه

  کردم تشکر و صدیقه دست دادم خالیو سینی

 ندادم جواب اومد در صدای که بودم نرفته خواب کاملا هنوز خوابیدم تختم رو صدیقه رفتن بعد

 کرد متوقفم سامان صدای که در سمت برگردم خواستم تو اومد و کرد باز درو ولی
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 ندبل روت دست نمیخواستم میخوام معذرت بگم خواستم فقط نخوابیدی میدونم ببین- سامان

 دارمن دوست من ناموس شدی توام کن درکم کنم کنترول خودمو نتونستم چیشد نمیدونم اما کنم

  ببخشی منو امیدوارم باشی بیرون دیروقت

  خوابیدم گرفتم منم بیرون رفت بعدش

... 

 و مبل رو بودم نشسته خوردمو صبحانه صدیقه با نبود سامان شدم بیدار خواب از که صبح

  بود رفته سر حوصلم بدجور میکشیدم سوهان ناخونامو

  میزدیم گشتی یه بیرون میرفنتیم ،لاقل ای جمعه روز رفته کجا خر پسره نیس معلوم

  افتادم سمیرا کمندو یاد

  گورین کدوم ببینم بزنم زنگ یه بزا

 بده جواب شدم منتظر و گرفتم سمیرارو شماره

 ؟ چطوری جون سمی سلام-

-.... 

 کجایین خبر چه  بدنیستم مرسی-

-.... 

 میاین کی نیومدین؟خب هنوز عه-

--.... 

 از میمیرم دوشنبه تا من بیاین پاشین ها میگزره خشک زیادی بهتون انگار خبره چه اووو-

 تنهایی
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-... 

 خداحافظ برسون سلام کمند به گلم باشه-

 

  بزنم گشتی یه تنهایی بیرون رفتم بود رفته سر بدجور حوصلم

 گرفت چشممو بود سوخته ای قهوه کمربندوکیف ست یه که میکردم تماشا ویترینارو داشتم

  بهش بدم دایی براتولد بخرمش بهتره

  گذاشن تبریک پیام روش کردنو کادو دادم وخردیمش تو رفتم

  الافم اونموقع تا و میشه شروع جدید ترم چهارشنبه خونه اومدم داشتمو برش

 سامیار اتاق برم میخواس دلم

 خوابیدم تختش رو کنم ایجاد صدایی سرو که ابن بدونه کردمو باز اتاقشو در اروم

 .... ببینمش که میاد میکنه دبی از دل کی سامیار این یعنی

 خبره بی تودنیا من مثل ازوجوددختری حتی که میکنم فکر کسی به چرا اخه

09 

 (سامیار)

 

 پیش خودم خونه تو خودم کشور میرم بگزره روزهم دوسه این شده تنگ  خانوادم برا دلم چقدر

 .... خانوادم

 هب که کردم استخدام عامل مدیر یه اینجا شرکت برا امروز اومدم شرکت از که میشه ساعتی چند

  شم مشغول خودم شرکت تهران برم منم بده بهم کار گزارش و برسه کارا
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 اپموت لب و اشپزخونه میز پشت نشستم زدم برق به هم جوشو قهوه بیاد بالا تا کردم روشن نتو

  جلو کشیدم

  فرستادم سلام بابا برا بودیم انلاین بابا و سامان من دارم فعالی خانواده چه به به

 .... غریبه پشت صد  امسال بودم پسرت پارسال گل سعید اقا سلام-

 زاده خواهر درگیر یکمم برسی کارات به که نمیشم مزاحمت خودم چیه غریبه پسرگلم سلام- بابا

 دیگه شماهستیم بلای

 !ایران؟ برنگشتین هنو عه-

 برمیگردیم دیگه دوهفته ن- بابا

  بسلامتی خب-

  حالیه درچه شرکت خبر چه تو از پسرم- بابا

  دیگه شده راه به رو بابا خوبه-

  میکنه بیتابی بدجور مادرت ببینیمت میای کی- بابا

 تهران برمیگردم چهارشنبه من شده تنگ خیلی براتون دلم منم-

  بفرستم برات گرفتم مادرت با دیروز عکس چنتا کن ،صبر خوب چه- بابا

 خخخ... دیگه ددر رفتی گرفتی زنتو دست دیدی دور مارو چشم-

 خوشگزرونی بودیم رفته دوتایی بود ازدواجمون سالگرد دیروز بابا اره-بابا

  نمیمونه یادم که درگیرم انقدر ببخشید بابا مبارکه عه-

 مادرته منو ارزویه تو موفقیت پسرم نداره اشکال- بابا
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 ر،چقد بود نشسته تاب رو سفید بالباس دختر یه کردم بازش رسید برام عکس یه لحضه همون

 .  ...   چشماش ولی خواستنیه و معصوم چهرش...نازه

 پرشرورته

 !!!!بابا؟-

  فرستادم اهان.... پسرم شد اشتباه ببخشید اخ- بابا

 دیگه؟ میکنین گردی استانبول به ،به اومد الان اره-

  رفتیم چندجا فقط والله ن- بابا

  شادین و خوبه  حالتون که خداروشکر خب-

  پسرم مرسی- بابا

 ایه؟؟ ترکیه هم فرستادین اول که دختره این بابا میگم-

  شد اشتباه اون جان سامیار ن- بابا

 یکننم کار ساعت ده عکس یه رویه دیگه باشه خوشگل بایدم)اینترنتیه عکسای این از کردم فکر

 (اینترنت میزارن

  شد بسته دهنم بابا بعدی باحرف اما

  فرستادم اشتباه تاراس عکس اون- بابا

 کیه؟ دیگه اون!تارا؟-

  کردیم پیداش که قدیمی دوست یه- بابا

  رسونب سلام بقیه و مامان به میزنیم حرف بعدا بابا کاردارم الان ولی نفهمیدم هیچی که من والله-

  باشی موفق پسرم برو- بابا
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  خداحافظتون ممنون-

  پسرم خدانگهدارت- بابا

  کردم درس قهوه خودم برا بستمو نتو

  میکردم نگاه غریبه دختر این عکس به مینوشیدم که درحالی و

 ایرانیه؟؟ دختر این ینی

  دادم خودمو جواب خودم

 هب خودشون و غرب از بدتر صدبرابر شدن هم یا چادرین و محجبه خیلی یا ایرانی دخترای. بابا ن

  میکنن شبیه اعجوبه به ارایشی لوازم با نوعی

  خوشگله و شیک و ساده باشه ایرانی نکنم فک

 برد خوابم کشیدمو دراز مبل رو بودم خسته بدجور

۵4 

  شدم بیدار خواب از شدیدی درد گردن حس با

  صبحه ده نزدیکای کردم ساعت به نگاه یه شدم بلند زور به بود شده خشک گردنم

  شم بیدار بخوام که هروقت میتونم نمیرم شرکت دیگه امروز از چون

 افتاد  تاپم لب به نگام

 شده خالی باتریش خوابیدم گذاشتمو روشن دیشب و تاپ لب که نمونده حواس و هوش عهههه

  بود

   کنم چک ایمیلمو میخواستم نکردم خاموش ولی شه شارژ که برق زدم همونجوری
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 پشت از اومد در صدا به اف اف که بشورم صورتمو و دست برم میخواستم بود مونده تارا عکس رو

  کردم باز درو بود ام چندساله ازدوستای بود اشکان کردم نگاه چشمی

  تو بیا سلام-

  ده ساعت حسابی مرد ها کردی سفید قطبیو خرس روی سلام- اشکان

  خوابیدم گرفتم نداشتم کاری میدونم-

  نباشی خسته ماشالله- اشکان

 باهم کن درس قهوه میگیرم دوش یه تا ندارم حوصله شده خشک گردنم نگو چرت اشکان-

  بخوریم

  نخوردم هنو خودمم میکنم درس صبحونه- اشکان

 خوددانی-

  حموم رفتم منم اشپزخونه رفت اشکان

  بیرون اومدم حوله با  دادم ماساژ گرم اب با گردنمو یکمم و گرفتم سریع دوش یه

  اشپزخونه سمت رفتم یراست بودم نخورده هم شام دیشب بود گرسنم بدجور

 اهنگ دقیق داره و جلوشه منم تاپ لب و میز پشت نشسته خودشم و کرده اماده میزو اشکان دیدم

  میکنه

  گفتم

  خندیدم و کدبانو نباشی خسته-

  استاد میدم پس درس دارم هرچند مرسی- اشکان

  میز پشت نشستم
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 : گفت اشکان

 نیس؟؟؟ تاراا این-

  من طرف چرخوند تاپمو لب

 ؟؟ میشناسه مارو غریبه اشنای این کجا از اشکان کردم هنگ

 ... میکنه زندگی دبی ساله خیلی اشکان اخه نیس ایرانی دختره که کردم پیدا حتم

 :پرسیدم تعجب با

 میشناسیش؟؟؟؟ ازکجا تو-

 لباس با حالا تا دانشگاهه  لباس با دیدم ازش هرچی سامیار؟من اوردی کجا از عکسو این- اشکان

 بودمش ندیده راحتی

 !؟ اشکان میشناسیش ازکجا میگم-

 اریاعه ،ازدانشجوهای دیگه میخوادش اریا که دختریه همون بابا- اشکان

 !چیییی؟-

  یکم بود بلند صدام تن

  من سمت گرفت و میرفت ور باهاش و اورد در موبایلشو جیبش تو از اشکان

  دیگه ایناهاش کن نگاه- اشکان

   خوردم جا خورد عکس به که چشمم

 و خوشگل خانم دختر یه به جاشو نبود چهرش تو معصومیت اون ساده لباسای با بود دانشگاه تو

  بود داده جوان و جسور

  کردم رد یکی یکی عکسارو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 151 

 با یا مینوشت چیزی داشت و بود پایین تارا سر بیشترشون اخه بودن گرفته دزدکی انگار همشونو

  میزد حرف دستیش بغل دختر یه

 گرفته؟ اریا خود اینارو-

  هاشه دانشجو از که گفتم دیگه اره- اشکان

  نقصیه بی و پاک و خوشگل دختر انصافا

  بینقصه پاکو میدونی کجا از تو.. کردم نگاش تعجب با-

  گفته بهم اریا میدونم چیزا خیلی- اشکان

 چی؟-

 خوشگل و ،باهوش پزشکی دوم ترم میشه دیگه روز دوسه پزشکی ،دانشجویه سالشه81- اشکان

 هم البالویی646 ی میمونه هاشون فامیل از یکی پیش تهران تو هست هم تبریز اهل فرزنده ،تک

  تبریز تو داره دارویی شرکت پدرشم. داره

 اطلاعات ایول-

  دیگه اوردین در امارشو

 انمخ تارا اخه کنه ضایعش تارا و بزاره پاجلو میترسه فقط...  نخش تو رفته اریا دیگه اره- اشکان

 یب  انقدر که داره معشوقه تبریز تو کنم فکر نمیده نشون خوش روی کسی به داره تهاجمی حالت

 .اس بقیه به توجه

  نداره اریاارزششو ولی نظیریه بی دختر واقعا توصیفات این با فکر تو رفتم

  زیادتره اریا سر از خیلی دختر این

  بوده خواسته که هرکسی با اجتماعیش موقعیت و ظاهرش خاطر به اریا

 .... دانشگاه مدیر دختر تا گرفته بود دانشجو که شهرستانی دختر از
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 اورد بیرون فکر از منو اشکان صدای

  میکنه چیکار تو دست عکس این نگفتی حالا- اشکان

 نیس مهم-

 ..میخوایش توام نکنه- اشکان

 .. کردم فکر زد اشکان که حرفی به لحظه یه

  هام بچه مادر!!!خونم خانم بشه تارا

  زیباس تصورشم داد اشکان که اطلاعاتی این با

  دیگس یکی عشق اما

  پوووف

 رسیده دستم به اشتباهی نیس چیزی همچین ن-

 تاحالا اخه میشه خوشحال ؟؟حتما اریا به بدمش و بردارم عکسو این میتونم من خب اها- اشکان

 ندیده... روسریو بدونه و خونه لباس با رو تارا

  کردم نگاهش تند

 .. گرفت منظورمو

  بیکارم منم بگردیم یکم بریم بخور صبحانتو باشه- اشکان

  بود شده دختره این مشغول خیلی فکرم اما خوردن غذا به کردم شروع

 ... میشد بدتر کنم فراموشش و بیرون بیام فکرش از میخواستم هی اما بود چجوریا نمیدونم

۵8 
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  وادمخان برا بگیرم سوغاتی چنتا من هم و بگردیم یکم هم بیرون رفتیم اشکان با صبحانه بعد

 بابا برا سیاه شلوار کت دست یه

  گرفتم سامان برا تیشرت یه و دنیا مادر زیباترین برا خوشگل مجلسی دامن کت یه

  گرفتم خانم صدیقه برا هم روسری یه با چادر پارچه یه

  مگرفت میکنه رو خونه باغبونی کار که ای سالخورده پیرمرد که اقا  علی  برا هم کفش جفت یه

 چمدون تو هامو خرید خونه برگشتم و کردم خداحافظی اشکان از نداشتم حوصله چرا نمیدونم

  کیفم تو گذاشتم بودو اورده برام صبح اشکان که بلیطمم چیدمو

 

 (تارا)

 

  ترمینال دنبالشون رفتم و گرفتم گل دسته یه بیان سمیرا کمندو  قراره دوشنبس امروز

 ساعت از منم بودن نیومده هنوز و چهاربود ساعت داشتن تاخیر ولی برسن ظهر از بعد سه قراره

  میمردم گرسنگی از داشتم بودم الاف ترمینال تو نیم و دو

 مردم گرسنگی از نیستن اومدنی ،ایناهم بیرون هابریم بچه با ناهارو خواستم مثلا

  خورد زنگ گوشیم

  بست نقش موبایلم صفحه رو  سامان اسم

 راه به راه میزنه حرف باهام هی پرو پرو اینم نمیکنم توجه بهش پرروعه،من چقدر پسره این واییی

  میزنه زنگ

  پاس سنگ ماشالله که نیس رو
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 دادم جواب

  بله-

  تارایی چطوری سلام- سامان

  داشتین کاری-

 شد اروم صداش

 و؟من ببخشی تا کنم چیکار ،بگو هستی ای کینه ،چقدر تارا  ازت خواستم معذرت که من- سامان

  برم من ندارین خاصی حرف اگه کاردارم من میخوام معذرت-

 نمیام ناهار گفتی صدیقه به که کجایی ببینم خواستم فقط ن- سامان

  بیان دوستام ،قراره ترمینال اومدم-

 .نکن دیر هم شب عزیزم باش خودت مراقب باشه- سامان

  کردم قطع خداحافظی بدونه

 منم که انسانیته از دور میکنه محبت بهم یکسره داره روز چند این واقعا سوخت براش دلم

  کنم مجازاتش و نبخشمش

 کنم درس باهاش رفتارمو امروز از گرفتم تصمیم

۵6 

 ... سمتشون رفتم منم پاشدم میان مسافرا که سمتی میرن دارن مردم دیدم

  میخندیدن و میزدن حرف باهم داشتن که دیدم سمیرارو کمندو ازدور

  دادم تکون دست براشون
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  سمتم اومد و  داد سرعت هاش قدم به و دید منو سمیرا

 گفت بلند و بود کرده باز دستاشو

  تارااااایییی- سمیرا

  کردیم بغل همو پیششو رفتم

  کمند هم تو هم بود شده تنگ براتون دلم برم قربونت الهی-

  سنگینه چمدونش و گرفته درد دستش که میزد غر و بود رسیده بهمون هم کمند دیگه

  گفتم و کردم بغلش اونم

  چمدونو من بده غرو غر خانم نزن غر-

  دیگه توعه برای ،همشون چمدونارو ببری بایدم-کمند

  برامن چرا حالا-

  میخندید ریز ریز سمیرا

 تو؟؟؟ داری مار مهره تارا بگو راستشو-کمند

  کردم نگاهش گیج

 !جانم؟-

 ندیده نزدیک از تاحالا رو تو موندم ،من کرده پر براتو سمیرا مادر چمدونارو این همه خب-کمند

  داره دوست انقدر چرا

  خو داشتنیم دوست ازبس-

   حرفش وسط میپریدم میزد حرف سمیرا که وقتی زدم حرف تصویری سمیرا مامان با چنباری
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 ناراحت کلی نیومدی باهامون تو دید که ،همین ها داره دوست من از بیشتر تورو انصافا-سمیرا

 ... میشه ختم تارا به اخرش میزنه هم حرفی هر شد

 دارم که ماشین تو گمشین ،حالا کرده انقدرجوشی رو شماها ک برم خودم خاله قربون من الهی-

  میمیرم گرسنگی از

 ... خونه رفتیم و رگ تو زدیم  داگ هات یه هرکدوم بردمشون ساندویچی یه و شدن سوار هردو

 (تخته به زنم به ماشالله ناهاری عجب)

 برگشتم و ازشون کردم خداحافظی که بود نیم و شش حدودای و نشستم اونجا هم ساعتی یک

 ... اتاقم رفتم برخوردی هیچ بدونه بود اتاقش تو سامان خونه

 ...  غذا برا کنه صدام اومد خانم صدیقه شام وقت و کردم مشغول خودمو یکمی

  اوردم غذاتو بیا مادر تاراجان- خانوم صدیقه

  وردممیخ غذا اتاقم تو اوقات بیشتر همین برا نمیرفتم باشه سامان  که جایی کلا روز چند این تو

  گفتم و خانم صدیقه به کردم رو

  بخوریم باهم ،میام پایین ببرش جون صدیقه-

  جاخورد حرفم از

 !میگی؟ راس-خانوم صدیقه

  میام الان ببر عزیزم اره-

 ..  پایین رفتم و پوشیدم ابی تونیک یه و اوردم در تاپمو

  پایین خوردم سر ها نرده رو از

 ..دستاش رو گذاشته سرشو میزو رو کرده قلاب دستاشو  سامان دیدم که بودم نرده رو
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 ...هوممم نالاحته بچم عخییییی

  کشیدم ای خفه جیغ یه میرسم نرده اخر به دارم دیدم لحضه یه

 اشپزخونه از سرعت به خانم صدیقه هم ترسید بدبخت سامان هم چون بود خفه من نظر از البته

  بیرون اومد

  خنده زیر زدم بلند من رو کردن هنگ هردوشون دیدم

  میخندیدم و شکمم رو بودم گذاشته دستمو که بود شده جوری

 دیوار درو از من که میزد غر خودش برا هم برگشته قبلی تارای که بود خوشحال هم خانم صدیقه

  میرم بالا

  بود افتاده خنده به من ازخنده هم سامان

 چیه؟ کاراییش نظرت به پله این خوب دختر اخه- خانوم صدیقه

  نیس بشو ادم دختر این صدیقه کن ولش- سامان

 ...ها میفتی دختر کردی لبم به جون- خانوم صدیقه

  بابا افتم نمی-

  سامان جلوی میزو پشت نشستم

  بهم بود زده زول

 ؟؟؟ دارم شاخ:گفتم

 هان؟؟- سامان

  میکنی نیگا نیگا اینجوری که اوردم در شاخ میگم-

 .... نـ اها- سامان
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 چیه؟ پس-

 بود شده تنگ خودم تارایی برا دلم- سامان

  کنم گشادش من ،بده عخییییی-

 چیو؟؟- سامان

 ...دیگه دلتو-

  بود اومده در اشکش که میخندید جوری خنده زیر زد

 ... خوردیم جنابعالی های بازی مسخره لطف به البته شاد کاملا فضای در شاممونو بالاخره

  تختم رو رفتم و اتاقم رفتم زود

 ... بخوابم باید دارم دانشگاه فردا

۵: 

 در جلو بردارم هم رو سمیرا کمندو راه سر بود قرار افتادم راه خونه از زودتر یکم صبح

  بیان که بودم منتظر  بودم وایساده ساختمونشون

  بیرون اومدن و کندن خونشون از دل بالاخره

 اخه ساعته سه هستین گوری کدوم سلام-

 ..خب هستی تو که گوری همون- کمند

  ها میشه چروک صورتت نکن اخم خوشگله خانم ببخشید-سمیرا

  خوبه هردوتون حال میبینم ن-

  زدم و پخش و دراوردم حرکت به ماشینو
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  خوبیم شما های پرسی احوال از-سمیرا

 ، پاشایی بازم نـــــعععععععع-کمند

 ... سرصبحی  کن خفش من جان تارا-سمیرا

 ... میگه چی ببینم شو خفه خودت عمت جان-

  سلیقه ،کج بدسلیقه اه-کمند

 ...باسلیقه شما-

 :گفت و اسمون سمت کرد بلند دستشو سمیرا

  اخهه میدی بهمون داری گناهمونو کدوم سزای خدایاااا-

  هردو خفه و نکن فوضولی خدا کار تو-

  پوووف-سمیرا

  دانشگاه در دم رسیدیم

  بیام کنم پارک ماشینو من کلاس برین شماها-

  بریم باهم کن پارک خب-کمند

 .. پشت اون ببرم باید جانیس اینجا که مییبینی-

  بیا زود باشه-سمیرا

  اوکی-

 .. ساختمون سمت رفتن و شدن پیاده هردو

  ساختمون پشت بردم ماشینو منم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 160 

  بود اینجاها بیشتر  اساتید پارک محل

   شدم پیاده عجله با و کردم پارک ماشینو

  کشید دستمو مچ یکی که میرفتم داشتم

  دادم دست از تعادلمو عقب سمت به نداشتم انتظارشو چون

 هک اونی به درمیاد دهنم از هرچی که عقب برگشتم کردم کنترول خودمو که بیفتم بود نزدیک

  بگم کشید مچمو

  شدم میخکوب طرف دیدن با اما

 !!!!!صبوری استاد-

 جانممم- استاد

 :گفتم و بیرون کشیدم محکم دستش از مچمو

 اومده؟؟ پیش مشکلی-

 عزیزم بود شده تنگ برات دلم- استاد

 خوبه؟ عزیزتون؟؟؟حالتون-

  ام همیشه از بهتر- استاد

 استاد خوش روزتون دارم کلاس ،من خداروشکر خب-

 دارم کارت دفترم بیا کلاس بعد- استاد

 کار؟ چی-

  میزنیم حرف ،میای سرکلاس برو داری کلاس- استاد
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  باشه-

  کلاس سر رفتم اضافی حرف هیچ بدونه

 داره چیکارم کردم هنگ خدایا

  بود صبوری استاد عجیب حرکت مشغول فکرم نفهمیدم درس از هیچی ولی

 بهم؟ بگه میخواد چی ینی

  رفت کلاس از استاد که همین بود گرفته درد سرم ذهنم تو میومد که درهمی فکرای از

 ... که در سمت افتادم راه ورداشتمو وسایلمو

 گرفت دستمو سمیرا

  بریم باهم کن صبر کجا- سمیرا

  بیام بدم انجام دارم کاری یه من سلف برین شماها-

 کاری،؟؟ چه- سمیرا

 برم اتاقشون به سر یه گفتن صبوری استاد-

 ؟ داره چیکارت-کمند

 ؟ چیشده ببیتم برم میدین اجازه نمیدونم-

  منتظریم سلف تو برو-سمیرا

  تادمیف شور بیشتر دلم میشدم نزدیکتر اتاقش به که قدم هر ولی اتاقش سمت میرفتم داشتم

  اتاقش در جلوی رسیدم

 بده ورود اجازه تا شدم منتظر و زدم در به ضربه چند
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  تو بیا- استاد

 داخل رفتم دروبازکردمو

۵0 

  سلام-

  جلو اومد شدو بلند میزش پشت از من دیدن با

  بشین بیا سلام- استاد

  برم باید منتظرن ،دوستام  ممنون نـ-

 سهرابی خانم نگیرم وقتتونو زیاد میکنم سعی بشینید بفرمایید- استاد

  نشست جلوم اومد اونم تکی مبل رو نشستم رفتم حرف بدونه

 داری میل چی خب- استاد

  دارم عجله که گفتم ممنون-

  موهاشو تو کرد دستشو کشیدو عمیق نفس یه

  قضیه اصل سر برم بهتره خب- استاد

  فهموندم بهش موافقتمو نگاهم با

  باشه چی قراره تو العمل عکس یا بگم باید چجوری نمیدونم خب- استاد

  استاد بزنین حرفتونو-

 ماا میشناسمت که نیس زیادی زمان ،میدونم باشی من با میخوام دارم علاقه بهت من ببین- استاد

 .. .   بشناسی خوب منو توام تا باشیم باهم وقت چند بهتره
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 :گفتم ها اینه زمین کف چسبید دهنم ینی

 یحسا به بال پرو بهتره  نیس استادی شاگردو غیر هیچی شما منو بین ولی استاد ببخشید-

  بگیرین منم وقت خودتون بر علاوه که ندین مزخرف

 ..  بست خروجمو راه وایسادو جلوم اومد در سمت رفتم

  میلرزید بدجور دستام بود گرفته وجودمو کل اضطراب

 مبد ادامه میخوام بدم بالش پرو میخوام من و واقعیه نیس مزخرف حس من حس تارا ببین- استاد

  دارم دوست و

  نیس مربوط من به بکنین دارین دوس هرکاری! دارم؟ دوست هه-

  گفتم و سمتش گرفتم انگشتمو

 راب من میدم جوابتونم میببنمو شما چشم از شه درست من برا حدیثی و حرف دانشگاه تو اگه اما-

  دیگه چیز ن اومدم درس

 ....تاراجـا- استاد

 :گفتم بلندی باصدای بده ادامه حرفشو نذاشتم

  میخوام معذرت دارم کار استاد،و هستم سهرابی-

  نرفت کنار اما

 نباشه حدیثی و حرف که میزارم خاستگاری قرار و خانوادت میزنم زنگ- استاد

  مربوطه خودتون به بقیش نمیزنه حرف من حرف رو پدرمم و منفیه من جواب-

 : گفتم و کردم باز درو

  استاد اجازه با
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  بودم عصبی

  نمیکردم باور من و داره فرق من به اریا نگاه که میگفتن راس همه ینی

  دیونم من چقدر

 کمند و سمیرا پیش  سلف سمت رفتم

  دیدمشون دور از

 : گفتم و پیششون رفتم

  ندارم بعدیو کلاس حوصله خونه میرم من ها بچه-

  گرفت مانتومو گوشه کمند برم که برگشتم

  عه کجا- کمند

  شده چت ببینم بشین

  میکنه درد سرم فقط نشده چیزی-

 بشینم شدم مجبور کشیدو مانتومو

  پایین بیارم فکشو برم شده درد سرت که زده زر چی پسره این ببینم بنال-کمند

 ... نیس لازم-

  که میزنه ناراحت قیافتم تارا چیشده خب-سمیرا

 بود جوابش سکوت

  بسلامت دانی خود ایم غریبه ما انگار عزیزم باشه-سمیرا

  شد ناراحت دیدم
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  کرد خاستگاری ازم-

  پایین انداختم سرمو

  بهش بودم بیتوجه من بود راست شماها حرف-

   کردم بلند سرمو نمیاد در ازشون صدایی دیدم

   میکنن نگام دارن هردو دیدم

 بغلش کشوند و شونم رو گذاشت دستشو کمند که برم میخواستم ناراحتی با و شدم بلند

 اریا ابر نفر چندین باشی خوشحالم باید که نداره ناراحتی این خب برم خواهرم قربون الهی- کمند

 کرده خاستگاری ازتو اون اما کنه نگاشون که میکشن خودشونو

 ...هرکاریی نشه دار لکه پدرم ابروی که کردم هرکاری حالا تا من باشه برام حدیثی و حرف نباید-

  دیگه چیز نـ اومدم درس برا فقط من

 خونه  برو نباش نگران نمیشه هیچی عزیزم باشه-سمیرا

  ساعتی چند خوابیدم گرفتم خونه رفتم ازشونو کردم خداحافظی

  شد عصبانی کلی اونم گفتم بهش ماجرارو کل زدمو زنگ صبا به

  خورد زنگ تلفن که خوری غذا سالن برم شام برا میخواستم

  برداشتم خودم نبود اطراف اون کسی

 بله-

-. .. 

 ؟ خوبن بچش سلداو خوبه عموسعید چطوری جونم عمو زن سلامم-
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-  ... 

 ؟ خبر چه خوبیم ماهم برم قربونت-

-.... 

 ؟ جونی مریم میاین ،کی خداروشکر خب-

-.... 

  شده تنگ براتون دلم ،خیلی منتظرتونم-

-. . 

 جون مریم جانم-

-..... 

 میاد؟؟، فردا-

-  ... 

 برم؟؟؟ من-

-.... 

 میشینه؟ چندپروازش ساعت فقط چشم باشه-

-   . 

 دنبالشون میرم عصر شش باشه

-.... 

  برسونید سلام عمو زن باشه-
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-... 

  خداحافظ

  میز رو گذاشتم گوشیو

 .... هم دلشوره هم شادی هم بود عجیب حالم خیلی

  دنبالش برم خواست ازم عمو زن ایران بیاد سامیار فردا قراره

  دادم خانم صدیقه و سامان به خبرو

  کاردارم فرودگاه بیام نمیتونم من اما- سامان

  دنبالشون میرم من-

  داره دوست فسنجون سامیار بچم کنم اماده فسنجونو وسایل برم من- خانوم صدیقه

  زیاده وقت هنو میکنین اماده فردا حالا خخخ-سامان

 بخیر ،شبتون کاردارم برم من ،خب اره-

 معلوم اما بشه پر میخواس تازه که هام ابرو زیر کردن تمیز به کردم شروع اتاقمو تو رفتم

 (خخخخ)نبود

۵۵ 

 فردا؟ برا بپوشم باید چی خب

 زیر که گرفت چشممو بلند سفید مانتو که میکردم روشون و زیر داشتم کردمو باز لباسامو کمد

  بود سیاه گل چنتا هم پایینش گوشه و بود زانوم زیر تا داشت سیاه زخیم کمربند سینش

 مه سانتی ده مشکی بوت ،یه میشد بسته کوچولو سیاه پاپیون یه با و میخورد تا استینشم

 هم شبدن رو و بود سیاه هاش ریشه که سفید شال یه و سفید جین شلوار بایه کمدم کنار گذاشتم

  کنار گذاشتم سیاهمم ،کیف داشت سیاه خط چنتا
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  دارم اریا با کلاس یه دوازده تا ده ساعت فردا خب

 منم.... فردا باشم زیبا داشتم دوست فرودگاه برم که میشم اماده میام بعد و دانشگاه میرم اول

  کارش پی رفت شدم خول

  پریدم خواب از چنباری که بودم هول انقدر اما خوابیدم گرفتم

 رفتم منم خودش کلاس سراغ رفت سامان صبحونه بعد شدم بیدار خواب از هشت ساعت صبح

  شم اماده که اتاقم

  دانشگاه سمت رفتم ورداشتمو کلاسورمو و زدم ای سرمه ست یه

 نکردم توجه بیگاهش و گاه های نگاه به کلاس تو

  میاد داره عشقم امروز. . کنه خراب روزمو این نمیتونه هیشکی

  استقبال برم قراره

  بودن کرده شک بهم سمیراهم کمندو که بودم حال خوش انقدر

  بیرون رفت کلاس از اریا

  خونه برم که میکردم جمع وسایلمو داشتم باعجله

 :گفت کنه توجه بهش اریا تا میکشه خودشو داره که دخترایی از یکی

  برنمیداره ازش چشم اریا که کرده چیکار دختره نیس معلوم-شقایق

  ندم جوابشو میخواستم ولی منه با میدونستم

 : گفت دوستش

  کرده درس براش توپ جمعه شب یه گلم نکرده کاری-

  گفتم بلندی باصدای و کنم کنترول خودمو نتونستم دیگه
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  بفهم دهنتو حرف اشغال هووی-

 وت انگار اصلا نمیکنه حساب ادم تورو غیر کسی کلاس تو استاد گلم میگم دروغ مگه- شقایق

  بهت زده زول تویی فقط کلاس

 نهمیک چیکار یا میکنه نگاه چجوری کی نیس مربوط منم ،به نیستم دیگران نگاه مسعول من-

  نکنین فرض خودتون مثل منو خواهشا فقط

 دزدیدی قاپشو وقتی نباشه مربوط بایدم-شقایق

 ابعت و کنم حراج خودمو پسری توجه اوردن بدست برا که نیستم تو مثل من محترم خانم ببین-

  داشت خواهم نـ دارم باهاش کاری نـ  من خودت ارزونی هم استاد  باشم اونا های خواسته

  تهگرف عکسم ازت و میکنه نگاه تو به داره فقط چرا پس نداری باهاش کاری اصلا معلومه-شقایق

  چرنده-

  نداره کاری سهرابی خانم با استاد وگرن سوتفاهمه نزن تهمت خانم شقایق-عزتی علی

 گفت پسرا از یکی

  دیدم خودم گرفته عکس هم میکنه نگاه تارارو همش میگه راس شقایق-

 الاح بگیره عکس که هرته شهر مگه کرده غلط ثانیا سهرابی خانم و نـ  تارا اولندش-عزتی علی

  باشه میخواد هرکی

  میکردم تموم رو قاعله این باید بود شده دیرم

  ندارم کسی با کاری من شماها اونم استادتون اون یاعلی میخواد هرکی-

  برم باید شده دیرم الانم

  بود شده تر چشمم زدن بهم که تهمتی و بحث از
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 :گفت کمند که کلاس در سمت افتادم راه

  نکن رانندگی نیس خوب حالت ببینم کن صبر کجا تارا-

  دنبالش برم باید میاد داره سامیارم-

  شه تموم حدیث و حرف که سامیارم گفتم ازقصد

  میکردن نگام داشتن ها مونقولیسم عین هم سمیرا کمندو

  شدم رو به رو اریا درهم چهره با شدم خارج که وازدر گرفتم ازشون نگاهمو

  شنیده حرفامونو همه بود معلوم

  کردم نگاه چشماش به

  بگه نتونس هیچی دید که چشممو خیسی

 استاد کن تمومش-

  نفسم شدی نمیتونم- اریا

 ، هـــه-

 خونه سمت رفتم گاز تخت ماشینو به رسوندم خودمو سرعت به

۵6 

  دارم که میکردم خیال البته داشتم وقت ساعت پنج و بود ظهر یک ساعت هنوز

 کنیم جا جابه هارو مبل این کمک بیا اومدی که شد خوب مادر وای-صدیقه

 !!!؟ هم به ریختین رو خونه کل مگه خبره ترکیده؟؟چه بمب اینجا جان صدیقه میگم-

  میکنم جور و جمع رو خونه ،دارم مادر ن- صدیقه
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 ؟ من مادر اخه الان-

 ... تمومه کنیم جا به جا هارو مبل این فقط میکنم تمیز دارم صبح از که نمونده چیزی- صدیقع

  کردیم اونورشون ور این صدیقه های گفته تابع گرفتمو و مبل گوشه

 کشید طول دوساعتی حدود

 بود سه به دیقه پنج که ساعت به افتاد چشمم

  میمیرم دارم هم گرسنگی از تازه شم اماده میرم دیگه من خانم صدیقه هیعععع-

  شام تا کنی تهبندی میکنم درس یچیزی برات شی اماده تو تا- صدیقه

  گرفتم سری سر دوش یه اتاقم رفتم

  کمد رو بودم چیده همشونو دیشب برداشتم کمد رو از هارو لباس

  مصورت رو ریختم هامم چتری و کردم جمع کوچیک کلیپس یه با سرم بالا موهامم و پوشیدمشون

  که نمیشه اینجوری بکنم هم مختصر ارایش یه باید-

  زدم هم جیگری رژ یه و زدم هم ریمل و چشم خط یه صورتم به زدم دقت با برداشتمو پودرو کرم

  باشه وکسر کم چیزی نکنم فکر شد عالی خب

  رفتم پایین ها پله از دو با و ورداشتم سیاهمو کیف

  بود هام کفش پاشنه صدای میشد شنیده خونه تو که صدایی تنها

  زمین میخوری باش مراقب مادر- صدیقه

  جان صدیقه نمیشه چیزیم-

  نکنی ضعف بخور بگیر رو لقمه این بیا- صدیقه
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  مرسی باشه-

 پرسیدم میرفتم بیرون در از داشتم که درحالی

 ؟ چیه بوی راستی-

  کردم درس سامیار برا فسنجونه- صدیقه

 ! چغندر برگ که ماهم-

  عه نگو اینجوری-صدیقه

 بای بای شد دیرم. شد دیرم-

  داری وقت پنجه ساعت هنوز تارا برو اروم بسلامت-صدیقه

 ... کردم حرکت و ماشینو تو چپیدم  بهش دادن جواب بدونه

 گرفتم هم سفید و سرخ رز گل دسته یه توراه

 نبود دبی-تهران پرواز از خبری هنوز ولی میگذشت شش از دقیقه ده

  کردن پیج پروازشونو بالاخره

  میکردم نگاه میومدن که افرادی به داشتم بودمو وایساده کنار

 دیدم اشناییو چهره نفر چند  بعد

 ؟ سامیار

  تنشبود هم ای سرمه ربع سه کت یک و بود پوشیده سیاه شلوار و پیرهن

  میکرد نگاه اطراف به داشت

 ... سمتش رفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 173 

  بود من به پشتش

 نژاد؟؟؟؟ نیک اقای-

  سمتم برگشت

 بعله- سامیار

 ... شما دنبال بیام گفتن جون مریم تارام من سلام-

 خونه میرفتم خودم کشیدین شمازحمت من؟؟؟چرا دنبال- سامیار

 طرف این از بفرمایین نیس زحمتی-

  کردم حرکت خروجی سمت به

 .... سمتش برگشتم  داشت دستش چمدون افتاد یادم

  میکنه نگاه بهم داره چی عین دیدم

 براتون بیارم من بدین چمدونتونو-

 !ها؟- سامیار

  میزنه گیج چرا این وا

  بیارم براتون بدین چمدونتونو شما؟میگم کجایین-

 ---م نه- سامیار

 پامم زمین  بیفتم بود نزدیک دادم دست از تعادلمو و من به خورد محکم پسره یه موقع همون

 .... خورد پیچ

  شد افتادنم از مانع و گرفت دستمو سامیار
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 ... ارومتر.  آقاااا چته- سامیار

  کردم نگاهش  و ترسیدم بلندش ازصدای

  میکرد نگاه سرم پشت به داشت و بود شده قرمز  عصبانیت از صورتش

 .... سرم پشت برگشتم و گرفتم نگاهشو رد

  بود ها ملخ این عین که پسر یه

 بود گرفته خندم خودم ازتصور

  مردنی لاغر پاها بود شده گوریل عین بالا تنه نیم

  ترسیدم بود من از بزرگتر خیلی قدش ولی بود مزخرفی کاملا  هیکل

  داشتم عجله خانم میخوام معذرت- پسر

  نداره اشکال...اشــ-

  که واقعا-سامیار

  اقا میخوام معذرت- پسر

 ..در سمت دوید دوباره و گفت همینو

 :گفت و من سمت به کرد رو

  که نشد چیزیت خوبی- سامیار

 نیس چیزیم..نه-

 خداروشکر خب- سامیار

  وایسادم خودم پای رو و کشیدم دستش از دستمو
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  شد جمع صورتم  پام مچ ازدرد اما

 خوبی؟ مطمعنی- سامیار

  خوبم  اره اره-

  من بده تکیه میخوای- سامیار

  بیام میتونم. ن-

 .. در سمت کردم حرکت لنگون لنگ

 ببخشید نمیشه وضع این با که کنم کمک چمدونتونو میخواستم ببخشیدا-

 ...چیزی درمونگاهی یه بریم نیستین خوب اگه... نیس مهم- سامیار

 میشه درس خورد پیچ یکم فقط نیس چیزی ن-

  باش مواظب- سامیار

 یسوال؟؟-

 بپرس- سامیار

 !!میکنی؟ نگا اینجوری چرا-

 !!چجوری- سامیار

 ؟؟ میشناسید انگار دیگه یجوری-

  ماشین به رسیدیم

 :گفتم و  بازکردم رو ماشین قفل گیر دزد با

  بفرمایین-
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 بزن و صندوق. ممنون-سامیار

  بزارم و چمدونتون بدین-

 ۵١.... نیاری بلاسرخودت دوباره بپا میزارم خودم- سامیار

  شد سوار و بست عقبو درصندوق هم سامیار و شدم سوار من

  میکنم نگات چجوری نگفتی خب- سامیار

 بیخیال هیچی-

 : گفت و خندید

 . دنبالم اومدی تو که این کردم تعجب بخوای راستشو خب خخخ- سامیار

   ندیدین منو تاحالا شما دارین حق-

 :گفتم میکرد نگام داشت پرسشی

  خب میشین اشنا-

  داد گوش اهنگ و نزد حرفی اونم شدم ساکت و کردم روشن پخشو

 ..  میکرد نگاه بیرون به داشت

  دروبازکرد علی حاج تا زدم بوق چنتا

 حاجیی سلامممم-

  اومدین خوش خیلی اقا ،سلام باباجون سلام-اقاعلی

  ممنون خیلی اقاعلی سلام-سامیار

 ..من مهمون امشب بالا بیا بستی درو علی بابا-
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  برسین مهمونیتون به شما کاردارم باباجون ن- اقا علی

  بود گفتن ازمن علی بابا میارمت زور به میام یا میای خودت یا دیگه نمیدونم من-

 : گفت و خندید علی حاج

  بیام میتونم ببینم بکنم کارامو  برم قربونت باشه- آقا علی

 ... ساختمون جلوی تا روندم ماشینو و زدم بوق یه فرستادمو بوس براش-

  خودتون خونه بفرمایین بگم که سامیار سمت برگشتم

  شدم غافلگیر نگاهش با ولی

 : گفتم پته تته به اومد بند زبونم

  بفرمایین-

  بازکردم و صندوق در و شدم پیاده سریع خودم و

 ... گرفت چمدونو دسته شدو پیاده

  کنم کمکتون بزارین-

  میبرم خودم ممنون- سامیار

  میکرد درد بدجور پام اما برسم بهش میکردم سعی سرش پشت منم بالا رفت ها ازپله

 ..  درد از بود گرفته گریم

 ؟ نمیخوای کمک- سامیار

  میام خودم ممنون ن-

  بیرون اومدن سامان با صدیقه و بازشد در که بود وایساده در جلو
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  من طرف اومد و بیرون اومد سامیار بغل از زود سامان اما کردن بغل همو سامیار و سامان

  کنم کمکت کن چیشده؟؟صب پات!؟ شده چت تارا- سامان

  خورده پیچ فقط... نمیخواد... ن-

  صدیقه سمت رفت و کرد سامان منو به نگاهی یه سامیار

 ؟ خوبی خانم صدیقه- سامیار

  اومدی خوش پسرم برم قربونت- خانوم صدیقه

  من سمت اومد بوسیدو سامیارو خانم صدیقه

  اخه نرو بالا دیوار درو از گفتم بهت چندبار دختر اخه ؟ خوبی مادر تارا- خانوم صدیقه

  جون صدیقه عه-

  کردم نگاش ها بچه مث و کردم جمع لبامو

  سامان این مرگ نبود من تقصیر-

  سامان کمک به البته بودم رسیده پله اخر به دیگه

  خودت  مرگ-سامان

  عمت-

  پررو- سامان

  خودتی-

  میکرد نگاه ما بحث جرو به داشت ها ندیده ادم عین سامیار

  نیستن بشو ادم هردوتاشون اینا تو بیا مادر سامیار- صدیقه
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  میزنیم حرف بعدا ،سامان تو بفرمایین-

  ابال طبقه برم نمیتونستم که منم اتاقش برد چمدونشو سامان کمک به سامیار و تو رفتیم

  اوردم در مانتومو همونجا

  بود تنم صورتی تاپ یه مانتوم زیر از

  دورم ریختم و کردم باز موهامو کش و اوردم در شالمم

 اشپزخونه سمت رفتم

 ...اینجا میاد بوی چه به به-

  مادر فسنجونه-صدیقه

 ؟ نمیخوای کمک -

  خوری غذا سالن ببر اینارو بیا مادر چرا- خانوم صدیقه

  ها نیمه و هشت که زوده هنوز جون صدیقه-

  اینارو کنم اماده الان از گفتم مادر میدونم- خانوم صدیقه

  چشم باشه-

 ...  پایین میان دارن سامیار و سامان دیدم برگشتنی سالن تو بردم هارو ظرف

  خنده زیر زدن هردو بعدش و میگفت سامیار توگوش چیزی یه سامان

  اشپزخونه رفتم منم ندیدن منو

 سامیارچجوریه؟ و سامان رابطه جون صدیقه میگم-
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 سلیقه که این با میدن جونشونم همدیگه برا خوب،هردو خیلی مادر خوبن باهم- خانوم صدیقه

 .....میخوان همو خیلی ولی دارن بحث اوقات بیشتر و داره فرق هاشون

  ظرفشویی سیم رو گذاشت و شست ظرفشم اخرین

  توکارا کنی تموم تر زود که کمکت میام خودم شام موقع بقیه پیش بریم بیا جون صدیقه خب-

  مادر باشه- خانوم صدیقه

 ...شدیم خارج اشپزخونه از باهم

  میومد صداشون ازپذیرایی

  اونجا رفتیم

  شدن بلند خانم صدیقه احترام به ماشدن متوجه که همین اما نبود ما به حواسشون اولش

  میزد حرف بارش کارو از داشت سامیار نشستیم

  میکردم نگاهشون داشتم سینم قفسه به میکوبید چی عین قلبم که منم

  گردنمه هنوز سامیار گردنبند افتاد یادم یهو

  بود تاپم زیر ولی

  بود تابلو نمیشد اینجا ولی میاوردم درش باید

  افتادم علی حاج یاد

 ... نمیاد خوش زبون با انگار بیارمش علیرو حاج این برم من خب-

  داره گناه نکن اذیتش مادرت تاراجون-صدیقه

  جون صدیقه اخه دارم چیکارش ،من وا-
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  که ندارم کشتنشو قصد

  بیرون اوردم شال زیر از موهامم و برهنم های بازو رو انداختم برداشتمو شالمو

  بودم معذب علی حاج پیش یکمی ولی بودم راحت پیششون که این با

 موش بدبختو پیرمرد پیش وقت چند ،همین نداری کشتنشو قصد خودت جون اره-سامان

  بودیش کرده ابکشیده

  کنم شادش خواستم فازبود تو یکم اونروز. نخیرم-

  میکرد نگام داشت گشاد باچشمای هم سامیار

  کنین رعایت اسلامیو حجاب-

 اسلامیه؟؟ حجاب این الان-سامیار

  کرد اشاره من پای سرتا به انگشت با

  ، پ نـ پ-

 ...کلا خفه من-سامان

  هاش لب به زد دستش با

  بهتر-

  تلفن سمت رفتم

  ندادن جواب ولی گرفتم سرایداریو اتاق شماره

  اه نمیشه نرم خودم تا-

 :گفت صدیقه که میشدم خارج سالن از داشتم روسرم انداختم شالمم پوشیدمو مو مانتو
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 میکنماا قهر خدا به کنی اذیتش تارا- خانوم صدیقه

۵1 

  بانووو نمیتونی-

  رفتم و اوردم در براش زبونمم

 ... میومد خندشون صدای

  میومد باغ ته از علی حاج صدای باغ تو رفتم

  اونطرف رفتم

 باباعلیی؟؟-

 میام الان باباجان جانم- آقا علی

 ....نمیادا گیرتون ماشین انگار نمیرسین ولی بیاین قراره  پیش ساعت دو از شما

  ببندم اونو رفتم نبستم و اب شیر افتاد یادم که میومدم داشتم دخترم نه- آقا علی

  کرده شونه هم سفیدشو رنگ یک موهای پوشیده شلوار کت یه دیدم

  باباجون شدی خوشتیپ به به-

  بیام بیل با میخوای خب مهمونی میام دارم دخترم- آقا علی

  گرفتم دستشو خندیدمو

 بابا زدم یخ که بدو-

  کردن نگامون سامان و صدیقه شدیم سالن وارد که همین

  بیارم سرش ملا بلا بازم میخوام میکردن فکر ها بیچاره
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  سالمه والله به-گفتم

 .... زیرخنده زدن

  خوردیم شاممونو

  فسنجون به بود کرده حمله ها زده قحطی عین هم سامیار

 کرد بازش و اورد چمدوناشو از یکی سامیار  شام بعد

  بدمتون اوردم براتون ناقابل هدیه یه من اینجایین همتون که حالا خب-سامیار

  سوغاتیی...به...به-سامان

  کشید هم بلند سوت یه

  علی حاج برا همه از اول خب-سامیار

  دستش داد و بیرون اورد شده پیچ کادو جعبه یه

 .. زبونشون به افتاد هم سامیار ،اقا حاجی نگو نرفتم حج من بهت میگم هی دخترم- آقا علی

 زبونشون بگن حاجی ،ایناهم نخور غصشو تو کور چشمم نرم دندم بابای حج میفرستمت خودم-

  کنه عادت

  دخترم باشی زنده-آقا علی

  ناقابله حاجی دیگه ببخشید-سامیار

  کافیه بودی یادم که همین.. پسرم قربانت- آقا علی

  صدیقه سمت رفت و اورد در دیگه جعبه سامیاری

  ناقابله خانم صدیقه ببخشید- سامیار
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 .... نشست بوسیدو سامیارو صورت صدیقه

۵9 

  گلمه داداش نوبت...خب... خب-سامیار

 :گفت زدو بشکن یه سامان

 .. ها کنی روسفیدمون-

  نزن بیاحرف:سامیار

  دستش داد بود شده کادو قرمز رنگی کاغذ با که جعبه یه

  نمیکنه فراموش مارو و جمعه حواسش همیشه که برم داداشم قربون اخ:سامان

 :گفت منو سمت کرد رو سامان حرف به توجه بی سامیار

  فردا شدم شرمندتون نداشتمو اطلاع شما مث فردی وجود از من ببخشید خیلی تاراجان خب-

  بگیرم برات یچیزی بریم باهم که کنین خبرم بودین بیکار که هروقت

 هچ زندگیمون وسط افتاده چجوری زلزله این که امپاسیم تو فعلا ماخودمونم داداش والله:سامان-

 // تو به برسه

  گفتم عصبی

 دیهیاه سوغاتی به نیاری سامیار اقا ممنون خیلی... توش میره مگس رو درگاله ببند جونم سامی-

 خیلیههه خودش اومدین که همین نیس

 :گفت زدو چشمک کردو بهم شیطونی نگاه یه صدیقه

  البته صد که اون-

  بزنن باهم دارن ریاد حرف اینا انگار ولی میومد خوابم بدجور بود بامداد یک حدودای ساعت
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  گفتم شدمو بلند

  شیک شبتون دیگه خب-

 ¿¡کجا:سامان

  شجاع اقا خونه-

  میشه خطری ها شبه نصف-

  دارم کلاس فرداصبح بخوابم نگو،میرم چرت-

  افتادم راه اتاقم سمت به و بازوم رو انداختم و ورداشتم مبل رو از مانتومو

  گفت شدو بلند سرجاش از سامیار

  بیام همراهتون منم کنین صبر-

  کردن نگاهش گنگ-

  برین نیست خوب تنهایی وقته دیر:سامیار

 . میکنه مازندگی پیش اون  که نمیره عمارت این بیرون تارا! مادر:صدیقه-

  کرد نگاهم گنگ

 خخخ میفهمین بعدا ـ

  نفهمیدم هیچی اها.سامیار ـ

  همگی بخیر شب من ـ

  اتاقم رفتم گفتنو بخیر شب همشون

  کشیدم دراز تختم رو
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 ... سامیار از اینم ـ

  دیدمش بالاخره

  کردم لمسش انگشتم با و بیرون اوردم گردنبندمو

  بینیم سمت اوردمش

  میده سامیارو بوی هنوزم ـ

 .. بوییدمش عمیق بستمو چشمامو

  شدم عشقم بودن طرفه یک یاد یهو

 تارا سرت تو خاک ـ

 عشق؟؟؟ شد اینم

 ....نداره دوست که میشی کسی عاشق اخرش نمیشی نمیشی عاشق

 ؟ داره دوس منو اونم شاید اما ـ

 الاغ؟؟؟ میشد عاشقت باید کجا از دیده امروز همین تورو اون ـ

 .. ها میگی راس ها ـ

  خـــب باشه داشته دوسم بعدا شاید خب

 وروت بغلشه بخواد هردختری اون بشه؟؟ تو عاشق بیاد بیکاره کردی فک.. میاد بهار نمیر بزک ـ

 چیکار؟ میخواد

  زدم نهیب درونم صدای به

  باشه نداشته دوستم چراباید ندارم کم چیزی من هست راهی یه حتما ـ
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 ... ممنوع منفی افکار

  منه مال سامیار

 ... نفسمه

 ...جونمه

  بکشم دست ازش نمیتونم

  هاشون قدم صدای و میومد سامیار و سامان صحبت صدای

 کشید بیرون درونیم جنگ از منو

  نبود واضح صداشون

 ...در پشت برم نداشتم حسشم

  شنیدم رو  بغلی اتاق در شدن بسته صدای

 ..اتاقش رفت

 کرد اسمونو هوای دلم

  کردم باز بالکنو در شدمو بلند

  کنم جمع موهامو که نکردم پیداش ولی یودم کرده باز قبلا موهامو کش

  شدمو موهام بیخیال

  نشستم بالکن رو رفتم برهنمو بازوهای رو انداختم شالمو

  بود یکی ها اتاق بالکن

 بودش یکی اینا سعید عمو سامیارو منو اتاق ینی
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 شدم خیره اسمون به نشستمو مخصوصم روصندلی

64 

  کنم تماشا اسمونو شب تو که بودم این عاشق بچگی از

  بودم شب سکوت عاشق

  بشم گم اسمون عضمت تو که برام بخشه لذت

  کردم نگاه سامیار اتاق در سمت به ناخوداگاه

  بود خاموش چراغش

  خوابیده حتما ـ

  بالکون لبه رفتم و شدم بلند

  میومد ملایمی باد

 ... صورتم رو میریخت هی و میکرد  بازی موهام با که

 ؟؟ کنی کمکم میــشه خدایــــا ـ 

  زیاد خــیلی اونم زیادیـــه تقاضای میدونم

  میخونم نمازو فقط احکامت کل از که من

  بدو بدو اونم

  نمیزارم حجاب

  نمیدم انجام هاتو خواسته از خــیلی

 ... ببخشم تو اما ـ
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  بره دستم از عشقــم نـــزار کن کــمکـــم بندتــم منم

  میکرد اذیتم سنگین نگاهی حس

  کردم نگاه اطرافمو برگشتمو

  نبود کسی

  شدم خیالاتی انگار ـ

 جشمم جلو نیومده اجـدادم تا بخوابم برم بهتره

 

 (سامیار)

  روم کشیدم رو ملافه و تخت رو انداختم بزور خودمو بودم خسته خیلی

  اومد در بازشدن صدای که میشدم خواب خمار داشتم کم کم

 باشه؟؟ چیزی دزدی نکنه ـ

 چیه؟؟ صدای پس بخوابن رفتن که همه

  شدم بلند زارم باحال

  کنم روشن چراغو که این بدونه

  دربالکن سمت رفتم

 میده تکونشون روهمو انداخته که دیدم دختریو پاهای در گوشه از که بازکنم درو میخواستم

 بیداره؟؟ چرا بخوابه؟ نرفت مگه تارا ـ

 میکنه بازی اس پسرش دوس با داره حتما ـ
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  جلوتر رفتم زدمو روکنار پرده

  نبود دستش گوشی اما

  اسمون به بود زده زول

  زدم نگاهشو رد

  نبود تاریکی جز چیزی

  کشیدم عقب سریع یاشه دیده منو ترسیدم شد بلند یهو

  بالکن ی لبه رفت

 پایین؟؟ بندازه خودشو میخواد نکنه چیکارکنه؟؟ میخواد ـ

 ..که واینمیساد اروم انقدر کنه خودکشی میخواست.. بابا ن

  میدرخشید ماه نور زیر که سفیدش صورت محوٍ من و بود اسمون محو اون

 ارومه؟؟ انقدر که میبینه چی ـ

  کنم کشفش دارم دوس چقدر..مرموزیه دختر عجب

  میاد باد بود معلوم

  میکردن حرکت بلندش موهای اخه

  گوشش پشت برد صورتشو رو بود ریخته که موهاشو صورتشو رو کشید دستشو

  پشتش برگشت یهو بعد دیقه چند

  ترسید انگار

  چیشده ببینم کردم نگاه اطرافو
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  نشستم کردمو هول اتاقم سمت کرد خم سرشو که همین ولی

  ببینه منو نباید

  اتاقش سمت میرفت داشت شدم بلند دیقه چند بعد

 ...در شدن بسته صدای و

  کشیدم دراز تختم رو

  نداد بهم قلبمو ملکه  به کردن فکر فرصت اماخواب

 .....وخـــامــوشــــی

68 

  دانشگاه رفتم شدمو اماده نیم و هفت ساعت صبح

  ندیدم سامانو سامیارو اصلا

  بودن خواب تنبلا

  گفتم سمیرا و کمند برا سامیارو اومدن ماجرای

 جامعه کلاس؟؟تواین اومدی خدا امون به کردی ول عشقتو که اوردن در بازی دلقک کمی اوناهم

 خیالی بی چقدر گرگ ی

 .... و میزننش روهوا

  کلاس سر رفتیم براهمین بود نزدیک کلاس ساعت

 .. کلاسمون اخرین هم بود صبوری استاد با اولمون کلاس هم امروز

  پووووف-
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 ما برا فرستادن رو جنبه بی این نیاوردن گیر استاد

 مملکتیماااا پزشکان مثلا

  میخوای چی دیگه خوشملی این به استاد تارا نزن زر:کمند

  برسرت ،خاااک دیگه میخواد پاتال پیر:سمیرا

  سرم تو زد اروم دستش با

 ....مشنگ این داره هم پاقرصی پرو طرفدارای چه اوووو-

 داره که بعله:کمند

  زد بهم پوزخند یه

  شد قطع استاد اومدن با صحبتمون ادامه

  بود عالی تیپش همیشه مثل بازم

  گفتم اروم حرص از

  اینجا مدلینگه انگار باش اینو-

 ... بزنیم دیدش بزا ببند تارا:سمیرا

 رو هم هکوتا بارونی یه و بدنش به بود چسبیده که بود پوشیده سیاه بیلیز با ای سرمه شلوار یه

  بود پوشیده اون

  اولیش مقدمات بعد

 :گفت

  مهمه خیلیییی جدیدمون بحث این-
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 ... درسیه غولای اون از یکی باشه بهش حواستون باید

  باشین ازبر کامل و قبل فصل مطالب باید یادگیریش برا ولی

  کنم شروع جدیدو فصل دارین امادگی ببینم بپرسم میکنم امتحانی یه من حالا

  گرفت بازوم از نیشگون یه اروم سمیرا

  گفت گوشم نزدیک اروم که  مرگشه چه ببینم سمتش برگشتم

  کنه صدات که نداده زحمت خودش به استاد تا بیا بده توضیح درسو اول از برو پاشو-

  رفتم بهش اساسی غره چشم یه

  دیگه میکنه صدا تورو همیشه. اینه غیر مگه-

  کردم هنگ استاد از اسمم باشنیدن اما برگردوندم سمیرا از رومو

 دارین؟ امادگیشو اگه ،البته بدین ما برا کوچیک کنفرانس یه میتونین!سهرابی؟ خانم-

  دادم بهش اساسی فوش چنتا یه لب زیر

 انتظار ولی میدادم کنفرانس خودش از بیشتر من بدبخت بود اینجوری هاش کلاس روال درسته

  کنه صدام الانم نداشتم

  دیگه بودم داده کنفرانس قبلا همشو بحث این طول

  حدودی تا بودم بلد براهمین

  گفتم اروم

 ... امادم بله-

  بدین اراعه کنفراستونو اینجا بیاین لطفا-
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  میشدن کبود ازخنده که افتاد سمیرا و کمند به چشمم رفتن لحضه اخرین شدمو بلند

  جلو رفتم نکردمو بهشون توجهی

  گفت و جلوم گرفت کتابو استاد

  بگی میخوام و بحث این-

  ای دیقه ده حد در بود کوچیکی بحث

  دادم تکون موافقت نشونه به سرمو

  زد نادربهم لبخند یه-

  دیدیم نمی زیاد خندشو کلاس تو اخه

  من روی به رو دقیقا وایساد کلاس اخر رفت شدو بلند خودشم

  کنفرانسو کردم شروع

  بودم معذب یکمی سنگینش نگاه زیر بحث طول شد تموم بحثم ساعت ربع بعد

  خیلییی ن که یکمی

  بودم زده زل دخترا و میگرفتم ازش نگاهمو براهمین

  بگه بهم رو دیگه بحث تا بودم منتظر انداختم پایین سرمو شد تموم که این بعد

  نیومد ازش صدایی اما

  کردم نگاش پرسشی و بهش انداختم نگاهمو همین برا

  سهرابی خانم بفرمایین گفت ثانیه چند بعد

  این اماده همیشه مثل
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 گفتم لب زیر اروم خودمو صندلی سمت افتادم راه

 نباشم اماده شما کلاس تو دارم جرعت من مگه

  ندارم پسرو دخترو همه این جلو شدن ضایع قصد

  گفت استاد جام سر نشستم که همین

  رضوانی اقای-

 96 صفحه بحث

 بود شده شوکه بدبخت

66 

  رضوانی اقای-

 96 صفحه بحث

  بود شده شوکه بدبخت

  فهمید میشد نگاهش از دلشوره یه اخه نیس هم بلد که بود معلوم ولی

  بودن چرت هرچند گفت و کرد سرهم جمله چن... من...من با و جلو رفت

  بود شده سرخ سرخ

  میخندیدن ریز ریز که بقیه برخلاف براهمین میکردم درکش

   پایین بودم انداخته سرمو ساکت

 شما؟؟، بخونین مطالبو این قراره کی رضوانی اقای خب:اریا

 نیست؟؟؟ بس دوماه
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  میریخت عرق لیتر لیتر و پایین بود انداخته سرشو رضوانی

 ؟؟ن مگه میزاشتی درست رو میزاری قیافت و تیپ برا که وقتی از ساعت نیم میتونستی-استاد

  میخونم باهم همشو من بکنین و تدریستون شما... استاد شرمنده:رضوانی

  بودم جنابعالی امر منتظر:استاد

 بودیم مونده مات براهمین ببره سوال زیر انقدر کسیو شخصیت بقیه جلو بودم ندیده تاحالا

  هممون

 ... حرفاش ی کنایه و نیش صداش تحکم از

  ازتون میگیرم کلی امتحان یه فردا پس نمیشه اینجوری که معلومه:استاد-

  نیس اسون که میگم هم الان از

  نیومده برادرس کسی معدود افراد جز کلاس این تو انگار... بخونین و بدین زحمت خودتون به

  میکرد نگاه من به که گفت وقتی  حرفشو این

 میگه خودشم ک حالا میاوردیم تک نمره خوردنن اب میگف که قبلی های امتحان. خدا یا:کمند

 بکنیم باید چیکار سخته

  بشین برو-استاد

  جاش سر نشست رفت رنجیده و ناراحت باحالت هم رضوانی

 نداشت امتحانو با مخالفت جرعت کس هیچ که بود زیاد انقدر تحکمش

6: 

  شد بلند ها اعتراض صدای کلاس از اریا شدن خارج بعد و شد تموم کلاس اون بالاخره

  شدیم بدبخت. کنیم چیکار حالا-
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  شدم مشغول وسایلم کردن جمع به نگفتمو چیزی ولی میترسیدم امتحاناش از که بااین منم

  عزتی علی حتی زدن حلقه من میز دور همه دیدم لحضه یک

  کردم نگاهشون گنگی با

  گفت دخترا از یکی

  میده گوش حرفتو مطمنان بگذره امتحان خیر از بزنی حرف استاد با بری میشه جون تارا-

  شد بلند بود حرفش تایید بر مبنی که ها بچه صدای حرفش تمومی بعد

 : گفتم

  بده گوش که نداره هم دلیلی نمیده گوش منو حرف استاد ولی میخوام معذرت-

  بریزه برنامه میتونه بخواد هرجور و اونه کلاس درضمن

  کنیم دخالت که نمیشه

  مطمنم میده گوش تورو حرف-

  خوندی هارو بحث همه اخه نداره فرقی براتو

  بدیم امتحانو این نمیتونیم نیستیم بلد و بحث یا نشده وقت یا که ما ولی

  گفتم برداشتمو کیفمو

  نمیکردم دریغ بخدا وگرن برنمیاد دستم از کاری-

 :گفت دخترا از یکی

 ما بحال وای  میرسه بهت امتحان قبل سوالا کنی تر لب  راحته خیالت که تو-

  گفتم شدمو عصبانی
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  شماست مثا جایگاهم کلاسمو این دانشجوی شما مثل منم محترم خانم-

  داد تحویلم پوزخند

  جداشم جمعشون از خواستم گرفتو حرصم

 گفت و گرفت دستمو کمند

  بدی نجاتمون تونستی شاید کن امتحان شانستو میکنم خواهش تارا-

  میگیرم شخصیتو بی این حال که من: رضوانی

 نکنیم التماسش بهتره ذوقمون تو میزنه دیگه یجور نگیره امتحانو

  نکنین خرابتر و کار لطفا توحید اقا ببخشید-

  میزنم حرف باهاشون من باشه گفتم کردمو جمع به رو

  گرفت اوج کلاس تو صدا سرو

  میکردن تشکر ازم

  کمند و سمیرا همره بیرون اومدم ازکلاس کردمو بسنده لبخند یه به

  بزنم حرف استاد با میرم بعدی کلاس قبل من-

  نکنی کاردیگه حرفااا فقط:سمیرا

 کرد نگام شیطون

  خرابه وضعیت الان نکن شوخی سمی:کمند

  رفتم صبوری استاد اتاق سمت به ندادمو جوابشونو

  تو برم بده اجازه تا شدم منتظر و درزدم
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  کردم درس برام داشت اینه حکم فعلا که راهرو تو کمد شیشه با مو مقنعه بین درهمون

  اومد در پشت از صداش

  بفرمایین-

  بزنم حرف استاد با کردم قبول خوردم گوهی چه فهمیدم تازه صداش باشنیدن

  بگم چی اخه برم

  در بازشدن با ولی برگردم میخواستم

  نداشتم فراری راه دیگه

 تارا تو نمیای چرا پس عه-

  سلام.. ببخشید ها؟؟اها-

  میخنده داره که فهمید میشد نفساش صدای از بود گرفته خندش کردنم هل از

  سلاممم-

  گفت کردو راهنمایی داخل طرف به بادستش

  تو بیا-

   تو رفتم

  بود متوسطی نسبتا اتاق

 بودن پوشه چنتا خودکارو و کاغذ روش که بود پنجره جلوی صندلی میزو یه

 میز جلو بودن هم روی به رو که صندلی دوتا بود هم چاپ دستگاه یه با کوچیک کتابخونه یه

  بودن گذاشته
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  داشتم عرضی یه شدم مزاحم ببخشید-

 کن امر و بالا بگیر سرتو-

 

60 

  شدم مواجه لبخندش با و بالا گرفتم سرمو

  بازه نیشت چته...هرهر)

 ...ایششششش

 ( ندارم حسی قوزمیت این چرابه موندم من

  بشینم تا کرد راهنماییم

  پام رو گزاشتم کیفمم و نشستم یکیشون رو و رفتم ها صندلی سمت به

 اینجا؟؟ اومدی که اومده پیش مشکلی خب-

  اره بخواین راستشو... اممم-

  بگم بهتون رک ولی کنم پررویی قراره میخوام معذرت

  نگیرید امتحان بخوام ازشما که جلو انداختن منو کلاس های بچه

 ؟ نداره نماینده کلاس مگه!؟ تورو چرا گفت بود توش خنده رگه که باصدایی-

  میکنه فرقی چه دیگه فرستادن منو خب.   خب-

  گفت میگرفت طرفم شکلاتو ظرف که درحالی-

  نمیزنم حرف تو حرف رو من فهمیدن اونام یعنی-
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  رسوندم شما به اونارو خواسته فقط نداشتم جسارت قصد-

  گفتم شدمو بلند برداشتم ازظرف شکلات یه که درحالی

  نکرد قبول استاد میگم بهشون من میدونین خودتون بازم.. نمیشم مزاحمتون-

  بزنم حرف باهات میخوام بشین که اومدی تازه-

  برم باید میشه شروع داره کلاسم-

  گفتم گرفتمو بالا شکلاتو

  مرسی اینم بابت-

  کرد صدام دوباره رسید دستگیره به دستم که همین

 !تارااا؟-

 تارااا و تارامرض و درد)

 تارا میگه راحت چقدم

 ( شد خاله پسر نخورده چایی

 ...نحالشو به وای نبودن اماده میپرسم درس بازم باشن اماده فردا پس ولی نمیگیرم امتحان بگو-

  مرسی ممنونم بازم گفتم لبخند با-

 دیگه، یچیز-

  میگه چی ببینم شدم متوقف

 دربری بامن زدن حرف زیر از میخوای تاکی ببینیم-

  بودم اومده کاردیگه برا اینجا من-
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  بستم که درو بیرون رفتم اتاق از و

  کشیدم راحت نفس یه

  بالاخره شد پووووف،تموم-

  کردم مچیم ساعت به نگاه یه

  شد دیر دیرشد... هیعععععععع-

  بالا طبقه رفتم بادو

  کشیدم راحت نفس یه استاد خالی جای بادیدن تو رفتم  بود باز درکلاس

  میزدم نفس نفس دویدنم خاطر به هرچند

  میکردن نگام داشتن همه

 گفت پسرا از یکی

 کرده؟ دنبالت صبوری استاد تارا چیه-

  خنده زیر زدن همگی بعدشم

 گفتم و رفتم بهش غره چشم یه

  که نداری لیاقت-

  بود شوخی یه فقط میخوام معذرت-

  گفتم بلند باصدای گرفتمو ازش رومو

 اگه باشن اماده باید همه فردا پس اما نمیگیرم امتحان باشه گفت زدم حرف استاد با من ببینید-

  میگیره امتحان باشه نخونده درس کسی
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 اشسرج رفت گشاد گله لبخند بایه و کلاس اومد هم رضوانی که میکردن تشکر ازم داشتن همگی

 خودم سرجای رفتم منم نشست

6۵ 

  لاسک اومد برزخی ی قیافه یه با که بودیم منتظرش همگی داشتیم اریا با که بود کلاسمون خرین

  چشه این یاخدا-

 خخخ...انگار گرفته گازش خر:کمند

 نگرفتی؟؟ گازش که تو تارا:سمیرا-

  سمیرا بیشعوری خیلییی-

  شدن ساکت اریا صدای با که میخندیدن داشتن

 !سهرابی؟ خانم-

 بله؟؟؟؟؟؟؟-

  سرجاشه امتحان وایسم شما به حرفم رو نمیتونم که متاسفم-

  نمیزد غر و میکردن اعتراض داشتن که بالاگرفت کلاس تو صدا سرو و میکردم نگاش تعجب با

 گفت استاد

  بودم کرده لغو هم امتحانو و بودم داده فرصت بهتون من-

  ماشینم سر ریخته عقدشو که نبوده راضی کلاس از کسی انگار اما

 گفتم میفتاد بیرون ازکاسه داشت چشمام که درحالی

 شده؟؟؟ چیزی استاد-
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 کلاسه این از مطمنم و کردن پنچر ماشینمو چهارچرخ-

 از واستاد میتونن ها بچه بالاخره میشه تموم کی بحث ببینم که بودم منتظر نزدم حرفی دیگه

  کنن منصرف امتحان

.... 

  نتونستن ولی

  گفتم شدمو بلند رفت کلاس از استاد که این بعد

  ببرین ابرومو نندازین وسط منو الکی نیستین راضی اگه-

  بهم اوردن هجوم همگی دوباره و ورداشتم کیفمو

  بزن حرف باهاشون دیگه یبار میکنم خواهش تاراجان-

  کردن قبول شاید بزنین حرف یباردیگه سهرابی خانم-

  گفتم رضوانیو سمت برگشتم باعصبانیت

 نکنین؟؟؟ خرابتر کارو نگقتم شما به من مگه-

  دیگس یکی نیستم من کنه راضی استادو باید که اونی

  برم بیرون ازکلاس که افتادم راه

 و شخصیتش که جمع تو کنه رفتار چجوری باید دانشجوش با  نیس بلد اون بود حقش:رضوانی-

  نکنه دار خدشه

  بود اشتباه کارش درسته-

  بود بدتر شما کار اما
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 نای نتونه کلاس این از کسی اگه الان ثانیا افتاد نمی اتفاقا این میخوندین درسو که این اول

  شمایین مقصرش بمونه و کنه پاس امتحانشو

  میکنین بازی همگی ی اینده با دارین ناخواسته

 

  بود حقش ولی شرمنده چی براهمه: گفت فهمیدو کارو بودن وخیم کنم فکر

  رفت بیرون ازکلاس و گفت اینو

 : گفتم و دراوردم اداشو

  بود حقش ولی شرمنده چی براهمه

  بیرون رفتم کلاس از متشنج اعصابی با گفتمو

  برگشتم میکرد صدا اسممو که باصدایی 

 بله؟-

  بود عزتی

  خودمون حتی بدبختن ها بچه کل وگرن بکنیم یکاری باید سهرابی خانم-

  نمیکنم دیگه بیادهم برنمیاد دستم از کاری-

  کنم راضیش تا حرفزدم استاد با ساعته سه رفت ابروم

  دادن جوابمو اینجوری

  بزنه حرف بره خودش داره مشکلی هرکی

 که نکنم سرخم استاد پیش دیگه اما بخونم درسمو بزنمو خوراکم و خواب از میدم ترجیح من

  نگیره امتحان کنم راضیش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 206 

  گقتم عصبانیت با حرفارو این ی همه

 همه الان کرده قلطی یه بوده عصبانی توحید ولی شدین ناراحت شماهم میدونم شرمنده-

  گرفتاریم

  بخونین و  درستون بشینین شماهم میکنم توصیه-

 ناهارهم حتی من و بود عصر شش نزدیک ساعت خونه رفتم و جداشدم ازش مزحک لبخند یه وبا

  بودم نخورده

  سامیاره دیدم در ازگوشه میومد وی تی صدای کردم باز درو زار باحال

 که هسوخت ای قهوه شلوار ی و سفید کوتاه استین پیرهن یه با لباسامو اتاقمو رفتم صدا سرو بی

 اشپزخونه تو پایین رفتم و کردم جمع سرم بالای موهامم کردم عوض بود تنم فیکس

66 

  سلام-

  نباشی خسته مادر سلام- خانوم صدیقه

  مرسی-

 مونده؟؟؟ ناهار

 نخوردی؟؟ غذا- خانوم صدیقه

  میمیرم گرسنگی از دارم ن-

  بخوری برات میکنم درس نیمرو الان-خانوم صدیقه

  اخه باشه بارم دومین خوردم نیمرو کی من-

  میکنم گرم الان مونده فسنجون دیشب از- خانوم صدیقه
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  میکرد درد سرم بدجور

  میکشید تیر داشت معدم بودم ناهار منتظر و بودم گرفته سرمو دستام با

 خوبی؟ مادر میگم- خانوم صدیقه

  اوهوم-

 انگار؟ ناراحتی- خانون صدیقه

  اونه برا امروز بود سخت درسام یکم ن-

  اشپزخونه اومد سامیار

  نباشی خسته سلام- سامیار

  احترامش به شدم بلند

  ممنون سلام-

 نشستی؟ اینجا چرا- سامیار

  ناهارمم منتظر-

  میاره برات خانم صدیقه سالن برو- سامیار

  میکرد نگام گنگ یکمی. میکنه درد پاش خانم صدیقه میخورم اینجا  ممنون-

  نفهمیدم من چرا  اومده زلزله بــههه-سامان

  علیک-

 گفت سامیار به رو

  میگیره گازت بگی هرچی ها هارشده گرفته گازش سگ که روزاست اون از امروز- سامان
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  پایین انداختم سرمو کردمو بهش نگاهی یه تاسف رو از منم و خندیدن هردو

  دخترمو نکن اذیت- خانوم صدیقه

  گفت شدو عوض نگاهش رنگ سامان

 شده؟ چیزی- سامان

 ن-

 ناراحتی؟ چرا پس- سامان

  نیستم-

 هستی- سامان

  نیستم-

 هستی- سامان

 فقط گرسنمه-

 گفت موهامو به زد دستشو

  کنی گلوله نمیکنی جمع هارو بسته زبون این اینجوری نباشی ناراحت تا- سامان

 خخخ میشناسه منو چقدر کردم هنگ سامان ازشناخت یلحظه

  باو برو-

  بازکرد زبون میکرد نگامون داشت فقط سامیارم

  ماه شش درعرض چی همه شده عوض چقدر- سامیار

 ؟ انیشتین شده عوض چی- سامان
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 چیزا خیلی- سامیار

  اسمون بره زمین بیاد زمین اسمون میخواستی نبودی ماه شش همش توام بابا برو- سامان

 میگی ،بلند راحتی صدیقه با!!!!اشپزخونه نشستی تو ک بوداین رفتارتون منظورم- سامیار

  میخندی

 ~~~~سنجی نکته ایول- سامان

 هاش شیطنت با اومده تارا ازوقتی شده زنده روح بی خونه این انگار اره- خانوم صدیقه

  کرده عوض رو همه رفتار خندیدناش

  کردن نگام حالتی بایه

  میزنین حرف تاریخ از دارین شما میکنه درد معدم ،من تعطیل مخ همگی انگار هیییی-

 زا خوردن بودن نشسته کنارم که سامیار و سامان من از بیشتر  البته خوردن غذا به کردم شروع

  زدن ناخنک بس

 ابموبشق سامان دهنم سمت بردم ابو که همین برداشتم اب لیوان یه و بشقابم رو گذاشتم قاشقمو

  گفتم و میز رو گذاشتم لیوان خورد بودو مونده که هم غذایی یذره قاشق با و جلوش کشید

 ؟؟ اصن دادی غذا اینا به تو جون صدیقه-

 که خوردن منو مال

  گفت و کرد میخورد داشت که کرد سامان به نگاه یه صدیقه

 بودن خورده که غذا والله بگم چی- خانوم صدیقه

 داشت دیگه طعم یه این-سامان

  کرد حوالم هم چشمک یه
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  شه کوفتت گفتم دستشو رو زدم

  بشه هم سامیار کوفت پس خوردیم هردو- سامان

  جونشون نوش سامیار اقا شه کوفتت گفتم تو به-

  گفتم شدمو بلند

  فعلا کاردارم من-

  گفت سامان که میرفتم داشتم

  بیام باهات منم کن صبر میری بیرون- سامان

  صبر از پوسیدم- سامان گفت و ازصندلی بلندشد

  بیام نمیتونم دارم درس من دراز جاده باز راه گفتم و کردم دراز در طرف دستمو

 ... نمیرم منم پس عه- سامان

  بیرون بریم یسری میشه تموم درست کی-سامیار

  بگزره خوش برین شما بیام همراتون نمیتونم زیاده-

  بگیرم برات سوغاتیو میخواستم ن- سامیار

  نیست لازم ممنونم-

      که نمیشه- سامیار

  بای من... میشه چرا-

  اتاقم رفتم دادمو تکون دستمو

 (سامیار)
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  شده هاپو امروز که گفتم-سامان

  ناراحته یچیزی از- خانوم صدیقه

 نظرتون؟؟ به بگیرم براش چی خانم صدیقه میگم-

  بری خودش با بعدا بزاری بهتره مادر نمیدونم- خانوم صدیقه

  دوستم پیش میرم باش اها-

 بسلامت- خانوم صدیقه

 میری؟ کجا-سامان

  حاله درچه شرکت ببینم... سجاد پیش-

 برسون سلام..اها- سامان

 بریم؟ باهم میای-

  ندارم حوصله ن- سامان

 ؟ بودی خوب که الان-

 چشه این ببینم برم  بیخیال- سامان

6١ 

 ...دانشگاه بازم خداا ای

 طول میرفتن پایین ها پله از داشتن سامیار و سامان دیدم راهرو تو پایین رفتم و پوشیدم لباسامو

  بودن گرفته رو پله
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  پایین سرخوردم و نرده رو نشستم

  کنارشون رسیدم

  اقایون بخیر صبح سلاممم-

  باش مواظب دختر میفتی عه-سامیار

  دیگه میزد داد داشت یجوری

  پایین بیاد نمیتونه ادم عین ،عادتشه نمیفته-سامان

  اومدم فرود شده حساب پرش بایه و نرده اخر رسیدم

  داد حالی چه که اخ-

 ردممیخو داشتم داغ داغ نشه دیرم که این برا ورداشتم چاییمو و نشستم صبحونه میز صندلی رو

  نشستن و اومدن هم سامیار و سامان که

  نشست کنارم فاصله با و نمیکرد توجه بهم سامان

  ناراحته کردم احساس

 داداشی؟؟؟-

  نکرد نگاهمم

  داشت نظر زیر هردومونو سامیارهم

 ازم؟ ناراحتی-

  نیس مهم- سامان

  دیگه مهمه نگو چرت-
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  نیستم ناراحت- سامان

  میگی راس هم چقدر ایششش-

  نشستم سامان کنار و شویی ظرف سینک رو گذاشتم چاییمو لیوان و پاشدم

 گلم؟ داداشی-

 عزیزم؟

 نفسی؟

  باشی ناراحت ازم میشم اذیت که میدونی

  گرفتم پاچتو بودم حوصله بی بودم مونده گرسنه خودمم بود زیاد درس یکم دیروز ببخشید

 بودی؟ شده سگ داری قبول- سامان

  هممم-

  میگیرم گازت میشم سگ منم ها نشو سگ دیگه هخخخ- سامان

  چشمممم باشه-

  چشمات قربون- سامان

 درو متس رفتم بدو  بوسیدمو سریع لپشو گرفتمو ازدستش که بود کرده اماده دستش تو لقمه یه

  گفتم و زدم لقمم به کوچیک گاز یه

  شد دیرم خداحافظ-

  عزیزدلم برو-سامان

 بسلامت- سامیار
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  ممیز رو افتاد سایه که میاوردم بیرون کیفم تو از مو جزوه داشتم و بود نشسته کلاس سر تازه

  کلاسن پسرای دختر چنتا دیدم کردم بلند سرمو

  کردم نگاشون گنگ

 !شده؟ چیزی-

  میخوایم کمک دوباره ازتون فقط نشده چیزی  نـ  نـ-عزتی

 کمکی؟ چه-

 فردا امتحان برا-عزتی

  میدم یادتون بودم بلد بگین بهم کلاس بعد دارینو مشکل که جاهایی نیس حرفی باشه-

   نکه اونجوری کمک ن-عزتی

 کردم نگاش سوالی

 کمکمون دیگه یبار خواهشا ولی کردیم خراب کارو دیروز که شرمندتونیم واقعا هممون-عزتی

  کنین

  جدیه خیلی دفعه این استاد-

  نمیشه منصرف امتحان از من باحرف

  کنم خواهش ازش دوباره و پایین بیارم ارزشمو نمیتونم براهمین مطمنم

  وگرنه کنیم دیگه فکر یه باید ولی میگیره حتما امتحانو که میدونیم-  شیرین

  مردودن همه نفر جزدوسه

  گفتم کردمو دختره به رو
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 مثلا؟ فکری چه-

  دیگه بکنیم یکاری باید بالاخره نمیدونم-شیرین

  گفت و تو اومد کلاس در از که کمند

  بعد برا بزارین بقیشو میاد داره استاد دادینااا تشکیل وزرا جلسه چیه اووو- کمند

  گفتم کردمو ها بچه به رو

  میکنیم فکری یه کلاس بعد-

  نشستن سرجاشون رفتن کردنو تشکر

  نفهمیدم هیچی کلاس اون از

  بکنیم باید چیکار که بودم فکر تواین فقط

  کنه یخم رو سنگ که نمیرم استاد پیش خواهش برا دوباره که بودم مطمن این از ولی

  بکنبم باید چیکار که میکردیم فکر داشتیم و بودیم شده جمع کلاس بعد

 میشه؟ حل کنن خواهی معذرت استاد از برن رضوانی اقای-شیرین

 بود حقش اون نمیکنم کاری همچین-رضوانی

  باهامون کرده لج استاد چون نکنم فکر-

  میکنم فکرو همین منم-عزتی

  دارم فکری یه من ها بچه-

 چی؟؟-کمند

  میگم اوناهم برا بعدا  برن بقیه بمونین تا سه شما جعفری محمد و عزتی علی تو کمند-
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 کلاس بیرون رفتن پاشدن همگی

 داری؟ فکری چه تارا خب-عزتی

 بود نکرده صدام اینجوری تاحالا شدم شوکه یکم دوستانش لحن از

  میگفت خانم تارا یا سهرابی خانم یا همیشه

  گفتم و شدم رفتارش تغیر بیخیال

 فلفل به که جعفری  اقای اونوقت بپرسیم سوال ازش که دفترش میریم کمند منو ببینید-

  کنه اود حساسیتشون که بینیشون جلو بگیرن  فلفل یکم دارن حساسیت

  کنبن صدا سرو یکم صبوری استاد دفتر جلو

 بگیریم ها سوال از کپی یه ما بیرون اومد اون

61 

 ...دانشگاه بازم خداا ای

 طول میرفتن پایین ها پله از داشتن سامیار و سامان دیدم راهرو تو پایین رفتم و پوشیدم لباسامو

  بودن گرفته رو پله

  پایین سرخوردم و نرده رو نشستم

  کنارشون رسیدم

  اقایون بخیر صبح سلاممم-

  باش مواظب دختر میفتی عه-سامیار

  دیگه میزد داد داشت یجوری

  پایین بیاد نمیتونه ادم عین ،عادتشه نمیفته-سامان
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  اومدم فرود شده حساب پرش بایه و نرده اخر رسیدم

  داد حالی چه که اخ-

 ردممیخو داشتم داغ داغ نشه دیرم که این برا ورداشتم چاییمو و نشستم صبحونه میز صندلی رو

  نشستن و اومدن هم سامیار و سامان که

  نشست کنارم فاصله با و نمیکرد توجه بهم سامان

  ناراحته کردم احساس

 داداشی؟؟؟-

  نکرد نگاهمم

  داشت نظر زیر هردومونو سامیارهم

 ازم؟ ناراحتی-

  نیس مهم- سامان

  دیگه مهمه نگو چرت-

  نیستم ناراحت- سامان

  میگی راس هم چقدر ایششش-

  نشستم سامان کنار و شویی ظرف سینک رو گذاشتم چاییمو لیوان و پاشدم

 گلم؟ داداشی-

 عزیزم؟

 نفسی؟
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  باشی ناراحت ازم میشم اذیت که میدونی

  گرفتم پاچتو بودم حوصله بی بودم مونده گرسنه خودمم بود زیاد درس یکم دیروز ببخشید

 بودی؟ شده سگ داری قبول- سامان

  هممم-

  میگیرم گازت میشم سگ منم ها نشو سگ دیگه هخخخ- سامان

  چشمممم باشه-

  چشمات قربون- سامان

 درو متس رفتم بدو  بوسیدمو سریع لپشو گرفتمو ازدستش که بود کرده اماده دستش تو لقمه یه

  گفتم و زدم لقمم به کوچیک گاز یه

  شد دیرم خداحافظ-

  عزیزدلم برو-سامان

 بسلامت- سامیار

  ممیز رو افتاد سایه که میاوردم بیرون کیفم تو از مو جزوه داشتم و بود نشسته کلاس سر تازه

  کلاسن پسرای دختر چنتا دیدم کردم بلند سرمو

  کردم نگاشون گنگ

 !شده؟ چیزی-

  میخوایم کمک دوباره ازتون فقط نشده چیزی  نـ  نـ-عزتی

 کمکی؟ چه-
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 فردا امتحان برا-عزتی

  میدم یادتون بودم بلد بگین بهم کلاس بعد دارینو مشکل که جاهایی نیس حرفی باشه-

   نکه اونجوری کمک ن-عزتی

 کردم نگاش سوالی

 کمکمون دیگه یبار خواهشا ولی کردیم خراب کارو دیروز که شرمندتونیم واقعا هممون-عزتی

  کنین

  جدیه خیلی دفعه این استاد-

  نمیشه منصرف امتحان از من باحرف

  کنم خواهش ازش دوباره و پایین بیارم ارزشمو نمیتونم براهمین مطمنم

  وگرنه کنیم دیگه فکر یه باید ولی میگیره حتما امتحانو که میدونیم-  شیرین

  مردودن همه نفر جزدوسه

  گفتم کردمو دختره به رو

 مثلا؟ فکری چه-

  دیگه بکنیم یکاری باید بالاخره نمیدونم-شیرین

  گفت و تو اومد کلاس در از که کمند

  بعد برا بزارین بقیشو میاد داره استاد دادینااا تشکیل وزرا جلسه چیه اووو- کمند

  گفتم کردمو ها بچه به رو

  میکنیم فکری یه کلاس بعد-
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  نشستن سرجاشون رفتن کردنو تشکر

  نفهمیدم هیچی کلاس اون از

  بکنیم باید چیکار که بودم فکر تواین فقط

  کنه یخم رو سنگ که نمیرم استاد پیش خواهش برا دوباره که بودم مطمن این از ولی

  بکنبم باید چیکار که میکردیم فکر داشتیم و بودیم شده جمع کلاس بعد

 میشه؟ حل کنن خواهی معذرت استاد از برن رضوانی اقای-شیرین

 بود حقش اون نمیکنم کاری همچین-رضوانی

  باهامون کرده لج استاد چون نکنم فکر-

  میکنم فکرو همین منم-عزتی

  دارم فکری یه من ها بچه-

 چی؟؟-کمند

  میگم اوناهم برا بعدا  برن بقیه بمونین تا سه شما جعفری محمد و عزتی علی تو کمند-

 کلاس بیرون رفتن پاشدن همگی

 داری؟ فکری چه تارا خب-عزتی

 بود نکرده صدام اینجوری تاحالا شدم شوکه یکم دوستانش لحن از

  میگفت خانم تارا یا سهرابی خانم یا همیشه

  گفتم و شدم رفتارش تغیر بیخیال
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 فلفل به که جعفری  اقای اونوقت بپرسیم سوال ازش که دفترش میریم کمند منو ببینید-

  کنه اود حساسیتشون که بینیشون جلو بگیرن  فلفل یکم دارن حساسیت

  کنبن صدا سرو یکم صبوری استاد دفتر جلو

 بگیریم ها سوال از کپی یه ما بیرون اومد اون

61 

  بردارینش شما که نمیزاره میز رو همینجوری هارو سوال اون خب:جعفری

  کنیم پیداش بگردیم باید  میدونم اره-

 ها میشه بد خیلی براتون ببره بو مطمنین؟اگه ازنقشتون-عزتی

 .... خب ولی  میدونم اره-

  بگزره امتحانش خیر از محاله نداریم ای چاره خب

 موافقین؟؟؟-

  کردن اعلام موافقتشونو همگی

  پس خب-

  سراغشون بریم کلاس بعد  دیره که الان

  میشه شروع کلاس الان

  نداشته نگر بیرون هممونو قنبری تا بریم بهتره باشه:کمند

  کلاس سمت رفتیم

  نفهمیدم چیزی هم کلاس اون از
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  بکنم غلطی چه قراره فهمیدم تازه

 !؟ چی ببینتمون گشتن موقع اگه

  ترم این میکنه مردود منوهم حتما بفهمه اگه

  شد تموم هم کلاس اون بالاخره

 پس؟ کو جعفری ، این اماده همگی خب-

  بگیره فلفل کمی ازسلف میتونه ببینه رفته:عزتی

 اها-

  میاد داره اوناهاش: کمند

 کردم نگاه بود گفته کمند که سمتی به

 میدویبد داشت

  کنین سروصدا رو راه تو ما بعد دیقه یک  شماهم بریم ما خب-

  باشه:عزتی

 ... اخه کنیم چیکارا مجبوریم ها بعضی بازی خنگ برا:جعفری

 مجبوووور مجبوریم ولی احمقانس میدونم-

 اقات سمت کردم حرکت گرفتمو کمندو مانتو استین شیم پشیمون تصمیممون از که این قبل

  کشیدمش صبوری

 والیس و کردم باز کلاسورمو و دوشم رو انداختم درست کیفمو کشیدمو مانتوم به دستی در پشت

 ها برگه ی بقیه رو گذاشتم بودمو کرده اماده که

 بریم؟ خب
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  اوهوم:کمند

  تو بریم بده اجازه تا شدیم منتظر و زد درو کمند

 بفرمایین-

  تو اومد هم کمند سرم پشت و تو رفتم من اول کردمو دروباز

  گفت و اورد بالا بود دستش که هایی برگه تو از سرشو

  اومدین خوش خیلی بفرمایین-

  بود رولبش هم گشاد گله لبخند یه

  تودرس داشتیم مشکل یکمی استاد ببخشید سلام-

 ..  بشینین بفرمایین:اریا

  گفت کنارو گذاشت میزشو روی های برگه استادهم و نشستیم ها هردوروصندلی

 !میخورین؟ چی خب

  کنین کمکمون سوالارو این فقط نمیخوریم چیزی استاد ممنون:کمند

 دختر تو عجولی چقدر:اریا

  بشه دیرمون میترسیم داریم کلاس اخه-

  مبحثیه چه ببینم بیارین سوالاتونو خب:اریا

  میز رو گذاشتیم کردیمو اماده که هایی برگه پاشدیمو

  کرد بهشون گذرایی نگاه یه و داشت برشون

  کرد دادن توضیح به شروع بعدشم و
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  نمیدادم گوش اصلا که من

  کجاست سوالا بببنم میگشتم اتاقو داشتم چشمی زیر

  خورد کپی دستگاه رو برگ چنتا به چشمم

  ماس سوالای حتما-

  اومد بیرون از دادوبیداد صدای موقع همون

  گرفتیم خودمون به ترسو و تعجب حالت هم کمند منو

  راهرو رفت شدو بلند سریع استاد

  کن خبرم تو اومد درباش جلو برو کمند-

  ها برگه سمت دویدم

  خودمون سوالای بادیدن

  بکشم جیغ بود مونده کم

 شکست ناخونم کردو گیر انگشتمم اما کردم روشن دستگاهو سریع 

  دراومد اخم

 یدادب دادو و کنین خبر اورژانس میگفت صبوری استاد که میشنیدم صداهاشونو بیرون از داشتم

  بودن شده جمع بالاسرشون که دانشجوها بقیه و عزتی علی

 گرفتمو برگه از کپی یه

  کردم خاموش دستگاهو

 کلاسورم های برگه بین گذاشتم رو کپی و سرجاش گذاشتم اصلیو برگه
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 ...کمند کمند-

 شد؟ هان؟؟تموم-کمند

 کنن تموم بگو اره-

  شده نمایشی چه بیاببین حالا میگم:کمند

  ها بره ابرومون بریم لو میخوای اخرش-

  بیا نزن حرف-کمند

  در به رسوندم خودمو-

 خبره چه اوووووو

 هب دستشو داشت نفسی تنگ شبیه حالتی بودو شده قرمز حساسیتش تاثیر تحت که محمد

  میکشید نفس زور به بودو گرفته گلوش

  علی پای بودرو گذاشته سرشو

  میشد باورم داشت خودمم نقش تو بودن رفته بدجور

  افتادم گیر علی نگاه تو لحظه یه

  کنه برقرار چشمی تماس داشت سعی

  دادم تکون سرمو شدم نگاهش سوال متوجه

  شد تموم چی همه نشونه به

 داداش باش اروم محمد:علی
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  جیبته تو قرصت ببینم کن صبر

  دراورد قرص بسته یه جیبشو کردتو دست

  خواست اب ها بچه از

  بخوره تا داد اب با قرصو

  میشی خوب الان داداش باش اروم

  خوبه حالش کنین خلوت سرشو سرکلاساتون برین لطفا ها بچه-

  گفت کردو اریا به رو

  شدیم شماهم مزاحم شرمنده استاد

  برسین کارتون به بفرمایین

  خوبه حالش شین مطمن که بزنین بیمارستان به سر یه بهتره فقط نیس مشکلی::اریا

 ممنون خیلی... حتما استاد چشم-

  بود شده اروم جو

  رو راه تو میکردن وامد رفت که بودن افرادی معدود کلاساشونو سر رفتن همه

  بشن خارج سالن از کردکه کمکش و گرفت محمدو بازوی زیر علی

  میکردیم نگاه بودیمو وایساده چی عین هم کمند منو

  شدیم کلاس سمت استاد اومدن متوجه که

  بحث ادامه... خانما خب:استاد

 صندلیش سمت رفت و شد کلاس وارد
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  میشیم مزاحمتون بعدا بدین اجازه -

 میشه دیر کلاسمون

 !!هاااا امتحانه فردا:استاد

  نیستن مهم زیاد جزعیه سوالامون این استاد میدونیم-کمند

  کمکتون از ممنون-

  گرفتیم وقتتونو که ببخشید:کمند

  مزاحمتا این از باشه تا میکنم خواهش:استاد

  بیرون اومدیم زدمو بهش خوجمل لبخند یه

  بستم دراتاقشو که همین

  خروجی سمت دویدیم هردومون ها بچه عین

  بودن نشسته نیمکت رو محوطه گوشه که دیدم رو علی محمدو

  نزدیکشون رفتیم

  گفتم و بالا گرفتم برگرو

 شــــد انجام باموفقیت ماموریت-

  هستی کی دیگه تو بابا ایول:محمد

  کلاس سر بریم... پاشین... پاشین: کمند

  بود نیومده استاد سرکلاس رفتیم باهم چهارتایی

  نمیاد کلا که رسید خبر البته
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  کاراشون سراغ برن که میکردن جمع داشتن هاهم بچه

  کنین توجه همتون یلحضه-

  برگشتن سمتمون به همشون

  گفتم گرفتمو بالا برگرو

  بگیرن ازمون فردا قراره که امتحانی برگه اینم-

  ها نمیره بیرون کلاس ازاین حرف فقط بهتون میدم اینو

 بیاریم بدستش تونستیم تا شد اب تنمون گوشت کلی

  میکردن تشویق و زدن کف اروم برامون همه

  دیگه یچیز:علی

  ها کنه شک ندین جواب سوالارو همه فردا خواهشا

  بمونه بزارین ازسوالارو چنتا

  گفتم و علی  دست برگرودادم کردن موافقت همه

  باخودتون بقیش کاردارم میرم دیگه من-

 ؟ بگیری کپی نمیخوای خودت ؟مگه کجا:کمند

  میخونم خودم نیس نیاز... مرسی ن-

  خرخوووون بابا:کمند

 بیشور... درد-

 ... کردین کمکمون که ممنون:علی
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  نکردم کاری میکنم خواهش-

  گفتم کردمو کمند به رو

 نمیایی؟ تو-

  کاردارم ن-

  چیکار-

  کنه زندگی ما پیش بیاد میخواد هم هانیه که این فقط میگم بهت بعدا

  پونگ پینگ توپ شده چشمام میزدم حدس ازتعجب

  میگم بعدا نکن نگام اینجوری:کمند

  منتظرم شب-

 روزبخیر خداحافظ همگی خب

١4 

  خوندن درس به کردم شروع اتاقمو رفتم غذاخوردن بدونه و خونه رسوندم خودمو

 میخوندم داشتم میشد ساعتی یک

 اومد در صدای که

 جانم-

 غذاخوردی؟ بیرون امروز مادر کجایی-

  دارم درس نخوردم غذا جون صدیقه ن-

  دیگه بخون درستو بیا بخور بیاغذاتو-
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  برس کارت به شما ندارم میل مادرجون ن-

 بره که فرستادمش بود ریختنی باهرزبون

  درس به کردم شروع دوباره

  شد تموم میخوندم بند یه که چهارساعت بعد

  پوووووف-

 شدااا خشک گردنم

  کردی اوارمون که اریا بشینی سیاه خاک به ای

  شد درباز که میکردم جمع کتابامو پاشدمو

  سامانه دیدم و بالاگرفتم سرمو

  چطوری جون نخبه سلاممم بههه-

  نداشتم حوصله و بودم گرفته سردرد وقفه بدونه ی مطالعه همم ازگرسنگی هم

  خوبه هم دربزنین یه نیستا طویله احیانا-

  بابا بیخی اوهووو-

 که نداره بیخی-

 اتاق؟ تو بپری توباید میکردم عوض لباس داشتم شاید

  که نیستی اینا لخت که الان-

 بیحـــــیا ـ

  گفت و تخت رو نشست



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 231 

  شدیااا گنددماغ-

 شدم مشغول کارم به کردمو بهش سفیهانه اندر عاقل نگاه یه

  شام بریم اونارو کن ول-

 نیس گرسنم-

 !خوردی؟ چی-

 هیچی-

 ... نیفتادی پس تا پایین بریم کن ول نخوردی که ناهارم-

  نیس گرسنم که گفتم-

 گفت وایسادو بالاسرم

 ببرمت؟ یا میای خودت باپای-

  ندارم حوصلتو برو بیا سامان اه-

  باش!نمیای؟ پس-

  ببرتم کنه بغلم که طرفم اومد

  کن ول درنیار بازی بچه عه-

  درمیاری داری تو بازیو بچه-

 . بگیری روزه که نباید داری که داری درس

 میام خودم زمین بزارم باشه باشه-

  زمین گذاشتم راهرو تو
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 شدم قدم هم باهاش

  بود شده لخت موهامم کش

 بستم سرم بالا دوباره بازکردمو موهامو کش میومدیم پایین ها پله از که همزمان

  میز پشت نشستم

  بود شده بیحس بدنمم میرفت سیاهی داشت چشمام

  خوردم غذاریختمو کمی براخودم

  بود شده بهتر حالم یکم

  اتاقم رفتم و گفتم کوتاه بخیر شب یه حرف بدونه

 بودن کرده تعجب سکوتم از که سامیارهم و سامان

  بمونن ساکت دادن ترجیح

..... 

 !تو؟ خوندی چقدر تااارا ـ کمند

  خوندم تونستمو که اونجایی تا-

 لاروسوا این نیس معلوم اخه بیارم قبولی نمره نمیتونم هم امتحانی برگه این با حتی من:سمیرا

  اورده ازکجا

 کنیم،؟ حلشون باهم میای تارا دارم مشکل توشون منم:کمند

 نمیشه الان امتحان بعد-

  امتحان بعد چیو چی:سمیرا
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  میخوره دردمون چه به سوالا این امتحان بعد اخه

 تارا دیگه میگه راس:کمند

  میخوایم امتحان برا

 ..نمیشه نکنین اصرار-

  بلدم چقدر ببینم میخوام کنم استفاده امتحان برا برگه اون از نمیخوام

  بزار دیگه وقت  خودت سنجیدن برا:کمند

  درمیاد دهنم از داره قلبم اضطراب از فعلا کن ول کمند اووف:

  شدیم بدبخت  پووووف:سمیرا

  پاشین.... سرکلاس بریم پاشین-

  انداختم دوشم رو کولمو

  هست وقت ساعت ربع هنو:سمیرا

  شم اروم شاید کلاس برم گرفتتم اضطراب ولی میدونم-

  کلاس رفتیم و بلندشدیم

  بودن خوندن درگیر همه

  گفتم خندیدمو اروم

 ..پزشکی دانشجوهای کلاس شده حالا-

 خخخخ

  کلاس اومد دو با پسرا از یکی
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 :گفت که اخرکلاس میرفت داشت

 میاد داره-

  شدموگفتم بلند

  کنه شک ننویسین همشو ها نره  یادتون قرارمون و قول ها بچه-

 :گفت ازدخترا یکی

 نمیفهمیم هیچی بقیش از برگه این تو بلدیم فامیلمونو و اسم فقط والله-

  خندیدیم اروم همگی

  کرد روپخش ها برگه و تو اومد استاد

  کشید سوت مخم دیدم که رو برگه

 خبررررررره چههه-

  کردم شروع منم نوشتن به بودن کرده شروع همه

  میکرد نگاه همرو داشت میزو جلو بود وایساده هم استاد

 امتحان کشید طول ساعتی4:/8

  میدادم برگمو که بودم اخری نفرات جزو

 سهرابی؟ خانم تنبل یاشما شدن زرنگ بقیه:استاد

 خخخ...هردو-

  گفت و شد شل نیشش اونم من خنده با

 !!!بد چه-
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  بیرون اومدم نگفتمو چیزی-

  میگردن هاشونو جزوه دارن که دیدم هارو بچه ازدور

  پیششون رفتم

 دادین چطور-

 افتضاح:کمند

  نیس خوبم ولی نبود بدک:سمیرا

  خداروشکر خب-

 خداروشکر؟ میگی افتضاح میگم بیشعووووررر:کمند

  دیگه خودتم همدرد منم-

 چیکارکردین؟ نباشین خسته خانما سلام:عزتی

  زدیم ،گند همچنین سلام-

 همدرد: گفت خندیدو

 !میشه؟ چی حالا هییی:سمیرا

 بشه میخواستی چی هیچی-

  شد نزدیکمون علی دوستای از یکی

 داد سلام همه به رو

  دادیم جوابشو ماهم

 بریم؟ نمیای: گفت علیو سمت روکرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 236 

  داریما  کلاس هنو کجا:علی

  نیومده قدیری استاد:پسره

  بده خیرش خدا واااای-

  خستگی از میمردم داشتم که من

  واقعا اره:کمند

  رفتن و کردن خداحافظی ازمون پسرا

 کردیم حرکت  دانشگاه خروجی سمت به ماهم

١8 

  کرد صدامون  هانیه همکلاسیمون که ماشینم سمت میرفتیم داشتیم

 کردم نگاش برگشتمو تعجب با من-

  دادن سلامشو لبخندجواب با هم ها بچه

  نرفته یادتون که امروز قرار:هانیه

  انتر اخه بره یادمون میشه مگه:کمند

  یادمونه ولی کرده قفل مخمون درسته نترس:سمیرا

  میخندیدن داشتن

 !!!!!که؟ میگم-

  اینجا خبره چه بگه منم به یکی میشه

 بهت بگم توراه شین سوار:کمند
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  کردم حرکت شدیمو سوار چهارنفری

 الان؟ چیه به چی خب-

  بشه همخونه ما با بیاد میخواد هم هانیه تارا ببین:سمیرا

  همینه ماجرا اصل

 شالله ان بسلامتی خب-

  تاراجون مرسی-هانیه

 قبلا؟؟؟ بودی خابگاه-

 نه:هانیه

  میکردم نگاهش اینه از داشتم منم شد ساکت

 ...تارا ببین گفت بود نشسته کنارم که کمند

  کرد قطع حرفشو هانیه

  ام بهزیستی بچه من:هانیه

  شدم بزرگ بودمو اونجا سالگی: از

 بهزیستی دیگه شده تموم دیگه سالم81 من چون که  اینه مهم ولی میگم کامل براتون بعدا

  بگیره خودش تکفن تحت و  من نمیتونه

  بیرون بیام باید براهمین

  میخونم درس هم میکنم کار هم بازرگانی شرکت یه  الانم

 تا دادن اجازه زدم حرف ها بچه با که بگیرم خونه شرایط این با نمیتونستم و داشتم خونه مشکل

  بشم همخونه باهاشون منم شه تموم دانشگاه
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 میکنم سرم تو خاکی یه میکنم که اندازی باپس بعدش

  سوخت براش بدجور دلم-

  بود گرفته گلومو بغض

  گفتم زدمو لبخند بزور

  گلم ما جمع به اومدی خوش-

 کرد تشکر و خندید اونم

  ها بگین برمیاد دستم از کاری اگه-

  عزیزم نیس کاری مرسی-هانیه

  بدم کار برات بیا-سمیرا

  بهزیستی برو اینجا از

  ما خونه ببریم کنه جمع وسایلشو هانیه

  نمیدم زحمت ن-هانیه

 خوب دختر اخه زحمتی چه-

 . . مسیرو زدم دور

  میارمشون تاشب من خونه برین شما میشین الاف براهمین نکردم جمع وسایلمو هنوز اخه-هانیه

  تاکسی با

  باشم هاگفته معرکست پس کلاهت کنی انداز پس قراره اینجوری-

  میاریمشون میکنیم جمع و میریم باهم الانم
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 همتون از مرسی-هانیه

  داشتم نگر بهزیستی جلو

  داخل رفتیم و

  میشد ریش ریش دیدنشون با دلم که اونجابود دختر انقدر

 بودم داشته نگر خودمو ی گریه بزور

  بود خودم مادر پدرو برا دلتنگیم خاطر به هامم بازی احساسی این بیشتر

  میکرد جمع وسایلشو داشت هانیه و اتاق یه رفتیم

  میکردیم کمکش مثلا ماهم

  پیشم اومد بود فهمیده حالمو کمند

  خوبی-کمند

  اره-

 ... بودم اینجوری اینجا اومدم که اول روز منم-کمند

 !میره؟ پیش درمانچطور!خبر؟ چه مادرت پدرو از-

  بوده امیز موفقیت فعلا هم درمان... مرسی خوبن بهشون میزنم زنگ یبار روز هردوسه-

  پیشم میان دیگه ماه پنج چهار تا بره پیش اینطوری

 ...شاالله ان-

 هاااااا تنگشونه دلت توام-

  نده نشون بیتوجه و  خودت الکی
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  خیلییی شده تنگ براشون دلم اره-

  میفهممت-

  میکنبن کمک چقدر شما ماشالله:سمیرا

  خندیدیم ریز ریز

  شد تموم بفرما کنم جمع که ندارم خاصی چیز-هانیه

  دختر اخه نیس وسایل اینا-

  بریم دارین برشون

  بود دیگه کیف یه و چمدون دوتا

  گرفت دستش از کیفو هم کمند سمیرا یکیشم و برداشتم من هارو چمدون از یکی

  نکشین زحمت دخترا میارم خودم-هانیه

  دیگه نباش تعارفی انقدر-

  داد تحویلم خوشگل لبخند یه

  کنم خداحافظی نفر چند از برم من ماشین تو برین شما تا پس-

  بسلامت برو-کمند

  بود من قواره قدو هم تقریبا هانیه

  بود من از پرتر تو بدنش ترو کوتاه قدش یکم اون

  ازشم لاغرتر یکمی بلندترو من

  بودیم هانیه اومدن منتظر ماشین تو
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 اومد بالاخره

  بود شده قرمز کمی چشماش

  جدامیشد خانوادش از داشت نوعی به اونم...داره حقم

  کاردارم بالانمیام من ها بچه-

 چرا عه:سمیرا

  بخوابم میرم میکنه درد سرم نخوابیدم درست دیشب-

 میکردی استراحت درست هم میشد عالی امتحانت هم میگرفتی امتحانیو برگه اگه-کمند

  کن استراحت بالا بیا خب-هانیه

  کمند کن ول-

  جان هانیه مرسی

  بیارم در دلشون از برم بهتره ازم دلخورن کنم فکر خونه کردم تندی یکم دیروز

  رفتن و شدن پیاده هرسه

  خونه رفتم منم

 ردمب پناه تختم به اتاقمو به رسوندم خودمو صدایی کوچکترین بدونه که میکرد درد سرم انقدر

١6 

 بیدارشدم سرم روی دستی احساس با

  بازکردم چششمو اروم

  بود مطلق تاریکیه تو اتاقم
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  بود افتاده اتاقم کف سالن ازنور کوچیکی باریکه در زیر از فقط

  نشده بیداریم متوجه هنوز بود معلوم

  میکرد نوازش موهامو داشت اخه

  کنارم بود نشسته روتخت

  خستم کن ول سامان-

  نیومد ازش صدایی

  ترسیدم که بخوابم و ببندم چشمامو دوباره میخواستم

 ... ایه دیگه کسه شاید

 !اتاقم؟ تو کیه این

  گفتم الود خواب باصدای

 !!سااماااااان-

  شد تند کمی نفسش صدای

  میخنده داره کردم حس

  کردم نگاش و پریدم جا از یهو

  ترسید اونم

  بود مونده روهوا میکرد نوازش موهامو که دستی

  کرد عادت تاریکی به چشمام که یکم

 سامیاره فهمیدم
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  پووووف-

 ... شده؟ لال زبونت

  ترسیدم

 ... کردم روشن چراغو رفتم

  میکرد نگام داشت لبخند با همینجوری

  دیدم اتاقم قدی اینه تو خودمو که روشویی سمت میرفتم داشتم

 .. ای نقره کوتاه استین پیرهن با شلوارسفید یه

  بود برهم درهم بلندیش خاطر به که موهامم

 !!!؟ خواب خوش چه-

  داشتم امتحان بودم نخوابیده دیشب-

 که میکردم مرتب موهامو داشتم و شستم صورتمو و دست روشویی رفتم کشیدمو خمیازه یه

 روشویی جلودر اومد سامیار

  خونه نیومدی کلا کردیم فکر شدیم نگرانت-

  خندیدم

  حتما نخوردی ناهارم-

  بود گرفته راهمو بودو دروایساده چارچوب تو

 ازبغلش ردشدم کنارو راهم ازسر کشیدمش روسینشو گذاشتم دستمو

  میشه سوراخ داره معدمم... هنوز نخوردم ؛ن
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  ها میشی مریض-

  بالاسرمن چیکارمیکردی اینجا-

 زد زول چشمام تو

  هیچی-

  پایین بیا کن عوض لباستو خواستی

  کنه گرم غذاتو بگم صدیقه به مبرم

 اوهوم-

  بیرون رفت ازاتاق

  پایین رفتم کردمو مرتب تختمو

  بودن اشپزخونه تو

  سلام سلام-

 عزیزدلم سلام:صدیقه

  دادن جوابمو سامیارهم و سامان

  مادر ناهاربخوری نیومدی چرا:صدیقه

  نیومدی خونه کردم فکر شدم نگرانت

  خوابیدم بودم خسته شرمنده-

  دارم حرف باهات غذا بعد:سامان

 چطوره؟ گلمممم داداشی چشممم-
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  ممنون-

  رفت گفتو اینو

  کردم نگاش باتعجب

  سامیارگفتم به رو

 چشه؟ سامان-

  دلخوره ازت کنم ،فکر نمیدونم-

 براچی؟؟-

  خبرکنیم پلیس میخواستیم افتاده اتفاقی کردیم بودفکر شده مادرنگرانت خب:صدیقه

  میشین نگران نمیدونستم شرمنده...عههه-

  خوابیدی دیدیم که پلیس پیش بریم برداریم عکس اتاقت از میخواستیم:سامیار

  بکنه پوستمو قراره سامان پس ،بگو اووووف-

  گفت کردو نگام شیطون سامیار

 کن اماده خودتو...خخخخ... کنم فکر-

  بلندشدم و خوردم غذامو

  سالن رفتم

  کردم نگاه اطراف به

  نبود سامان از خبری

 !!!کوشششش؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 246 

  شدم وی تی صدای متوجه

 اونجاس پس-

  وی تی اتاق رفتم

  مببینه فیلم داره مبل رو داده لم اقا بعلهه

 کنارش نشستم

١: 

  بود زیاد درسم شرمنده روز دوسه این درمورد من.. خب... خب-

  نزد حرفی و کشوند وی تی به نگاهشو بعدم کردو نگام فقط

  یشمپ دوروز حالتای غیر ناراحتی که کردم اشتباهی چه ببینم بگو میاد بدم توجهی بی از سامان-

 کنی؟؟؟ چیکار دیگه میخواستی-

 زا کلمه سه روز کل تو نمیزنی حرف قبل ،مثل ای خسته ،خیلی میخوابی زیاد  شدی، ؟؟عوض تارا

  دیگه تغیرات کلی و نمیخوری ،غذا میمیریم خوشحالی از بشنویم دهنت

 راب خوندم درس نخوابیدمو کلا که دوشبه داشتم سخت خیلی امتحان یه چنروزه این که گفتم-

  خوابیدم امروز و خستم همین

 ...غذاهم

  شدم اشتها کم ازاضطراب کنم فکر نمیدونم

  ها بکشی خودتو درست خاطر به نیس قرار-

  مهمه برام نیس خودم دست ولی میدونم-

 !بود؟ درست فقط رفتارات این دلیل مطمنی-
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 چیه؟؟ منظورت-

 ... خب نمیدونم-

  نمیشم ناراحت دستت از که میدونی سامان بزن حرف درس-

  بوسید پیشونیمو شونمو دور انداخت دستشو

  کنی راحتم میکنی سعی که مرسی برم قربونت الهی-

 دارم دوست که اینه خاطر برا خدا به اما شی ناراحت دستم از شاید میدونم میگم رک منم ولی

  نگرانتم

  دیگه بگو عه-

 خب...امممم-

 بدی ازمایش بیای باهام میخوام فردا: گفت و زد زل چشمام تو

 ازمایشی؟؟ چه-

 ... اعتیاد...امـــــم-

  بود شده قفل دهنش رو چشمم کردم هنگ

 :گفت گرفتو هامو شونه دودستش با

 ... میترسم ولی تارا شرمندم-

  بگم چجوری نمیدونم ینی

  نگرانتم مهمی برام....خب

  خنده زیر زدم گفته چی فهمیدم تازه
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 ...اتاق داخل سراسیمه اومدن هم سامیار و صدیقه که میخندیدم دل ته از و بلند انقدر

  بود افتاده راه به چشمام از اشک

  کنه ارومم میخواس سامانم

 تااااارررراااا....تارا-

  نداشتم منظوری ببخشید...تاارا... بسه... عه نکن

  وایسادم جلوش شدم بلند و کردم خفه خودم تو خندمو زور به

  میبارید نگرانی چشماش از

  باهاش مبکنم قهر یا میکنم پرخاش الان کرده فکر حتما

  میپرسیدن رو ماجرا که بدیم رو صدیقه سامیارو های سوال جواب که این بدونه

 : گفتم گوشش تو و روش شدم خم

  داشت خنده ریشه ته هنوزم صدام-

  باشه راحت خیالت میدم ازمایش میام چشم باشههه

  نره اینا پیش ابروم نکن رو رو ماجرا فقط

  بودن وایساده صدیقه سامیارو که کردم درنگاه سمت به چشمام با

  میکرد نگام داشت هنوزم تعجب با

 : گفتم عقب میرفتم که درحالی کردمو بوس لپشو

 خاکه به منتش چه پاکه که طلا-

  زدمو بهش چشمکم یه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 249 

  کردم عوض و کانال و بهش کردم پشتمو

  موزیک کانال زدم

  میشد پخش شاد اهنگ یه

 : وگفت بوسید لپمو کردو بغلم ازپشت که...اهنگ اسم سمت رفت توجهم

  شم مطمن میخوام بازم اما میدونم ازمایشو نتیجه الانم هرچند

  شماها چتونه وا:صدیقه-

  جون صدیقه هیچی-

 میخواد رقص دلم ببینم وسط بپر

 ..نیستم بلد من مادر ن-

  بست فلنگو و

 خخخ.. میپوکیدم وگرنه اهلش سامیار و سامان که خوبه

  دادیم قر دوساعتی یکی

  اتاقم برم میخواستم و گفتم بخیر شب بود شده وقت دیر دیگه

 !بریم؟ سر یه کلاست قبل صبح فردا-سامان-

 چشممم-

 اتاقم ورفتم

 !گفتی؟ اعتیادو:سامیار

  بهتره اینجوری ولی بود سخت هرچند اره-
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  بعدازظهر بگم بهش نتونستم من اره-

  نمیشه ناراحت ازت و راحته بیشتر باتو باشه هم هرچی

 . نداره اخلاقا ازاین... نیس جنبه بی تارا-

 نمیشد ناراحت میگفتی توام

١0 

  بود زیاد درسم شرمنده روز دوسه این درمورد من.. خب... خب-

  نزد حرفی و کشوند وی تی به نگاهشو بعدم کردو نگام فقط

  یشمپ دوروز حالتای غیر ناراحتی که کردم اشتباهی چه ببینم بگو میاد بدم توجهی بی از سامان-

 کنی؟؟؟ چیکار دیگه میخواستی-

 زا کلمه سه روز کل تو نمیزنی حرف قبل ،مثل ای خسته ،خیلی میخوابی زیاد  شدی، ؟؟عوض تارا

  دیگه تغیرات کلی و نمیخوری ،غذا میمیریم خوشحالی از بشنویم دهنت

 راب خوندم درس نخوابیدمو کلا که دوشبه داشتم سخت خیلی امتحان یه چنروزه این که گفتم-

  خوابیدم امروز و خستم همین

 ...غذاهم

  شدم اشتها کم ازاضطراب کنم فکر نمیدونم

  ها بکشی خودتو درست خاطر به نیس قرار-

  مهمه برام نیس خودم دست ولی میدونم-

 !بود؟ درست فقط رفتارات این دلیل مطمنی-

 چیه؟؟ منظورت-
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 ... خب نمیدونم-

  نمیشم ناراحت دستت از که میدونی سامان بزن حرف درس-

  بوسید پیشونیمو شونمو دور انداخت دستشو

  کنی راحتم میکنی سعی که مرسی برم قربونت الهی-

 دارم دوست که اینه خاطر برا خدا به اما شی ناراحت دستم از شاید میدونم میگم رک منم ولی

  نگرانتم

  دیگه بگو عه-

 خب...امممم-

 بدی ازمایش بیای باهام میخوام فردا: گفت و زد زل چشمام تو

 ازمایشی؟؟ چه-

 ... اعتیاد...امـــــم-

  بود شده قفل دهنش رو چشمم کردم هنگ

 :گفت گرفتو هامو شونه دودستش با

 ... میترسم ولی تارا شرمندم-

  بگم چجوری نمیدونم ینی

  نگرانتم مهمی برام....خب

  خنده زیر زدم گفته چی فهمیدم تازه

 ...اتاق داخل سراسیمه اومدن هم سامیار و صدیقه که میخندیدم دل ته از و بلند انقدر
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  بود افتاده راه به چشمام از اشک

  کنه ارومم میخواس سامانم

 تااااارررراااا....تارا-

  نداشتم منظوری ببخشید...تاارا... بسه... عه نکن

  وایسادم جلوش شدم بلند و کردم خفه خودم تو خندمو زور به

  میبارید نگرانی چشماش از

  باهاش مبکنم قهر یا میکنم پرخاش الان کرده فکر حتما

  میپرسیدن رو ماجرا که بدیم رو صدیقه سامیارو های سوال جواب که این بدونه

 : گفتم گوشش تو و روش شدم خم

  داشت خنده ریشه ته هنوزم صدام-

  باشه راحت خیالت میدم ازمایش میام چشم باشههه

  نره اینا پیش ابروم نکن رو رو ماجرا فقط

  بودن وایساده صدیقه سامیارو که کردم درنگاه سمت به چشمام با

  میکرد نگام داشت هنوزم تعجب با

 : گفتم عقب میرفتم که درحالی کردمو بوس لپشو

 خاکه به منتش چه پاکه که طلا-

  زدمو بهش چشمکم یه

  کردم عوض و کانال و بهش کردم پشتمو
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  موزیک کانال زدم

  میشد پخش شاد اهنگ یه

 : وگفت بوسید لپمو کردو بغلم ازپشت که...اهنگ اسم سمت رفت توجهم

  شم مطمن میخوام بازم اما میدونم ازمایشو نتیجه الانم هرچند

  شماها چتونه وا:صدیقه-

  جون صدیقه هیچی-

 میخواد رقص دلم ببینم وسط بپر

 ..نیستم بلد من مادر ن-

  بست فلنگو و

 خخخ.. میپوکیدم وگرنه اهلش سامیار و سامان که خوبه

  دادیم قر دوساعتی یکی

  اتاقم برم میخواستم و گفتم بخیر شب بود شده وقت دیر دیگه

 !بریم؟ سر یه کلاست قبل صبح فردا-سامان-

 چشممم-

 اتاقم ورفتم

 !گفتی؟ اعتیادو:سامیار

  بهتره اینجوری ولی بود سخت هرچند اره-

  بعدازظهر بگم بهش نتونستم من اره-
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  نمیشه ناراحت ازت و راحته بیشتر باتو باشه هم هرچی

 . نداره اخلاقا ازاین... نیس جنبه بی تارا-

 نمیشد ناراحت میگفتی توام

١0 

  بود زیاد درسم شرمنده روز دوسه این درمورد من.. خب... خب-

  نزد حرفی و کشوند وی تی به نگاهشو بعدم کردو نگام فقط

  یشمپ دوروز حالتای غیر ناراحتی که کردم اشتباهی چه ببینم بگو میاد بدم توجهی بی از سامان-

 کنی؟؟؟ چیکار دیگه میخواستی-

 زا کلمه سه روز کل تو نمیزنی حرف قبل ،مثل ای خسته ،خیلی میخوابی زیاد  شدی، ؟؟عوض تارا

  دیگه تغیرات کلی و نمیخوری ،غذا میمیریم خوشحالی از بشنویم دهنت

 راب خوندم درس نخوابیدمو کلا که دوشبه داشتم سخت خیلی امتحان یه چنروزه این که گفتم-

  خوابیدم امروز و خستم همین

 ...غذاهم

  شدم اشتها کم ازاضطراب کنم فکر نمیدونم

  ها بکشی خودتو درست خاطر به نیس قرار-

  مهمه برام نیس خودم دست ولی میدونم-

 !بود؟ درست فقط رفتارات این دلیل مطمنی-

 چیه؟؟ منظورت-

 ... خب نمیدونم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 255 

  نمیشم ناراحت دستت از که میدونی سامان بزن حرف درس-

  بوسید پیشونیمو شونمو دور انداخت دستشو

  کنی راحتم میکنی سعی که مرسی برم قربونت الهی-

 دارم دوست که اینه خاطر برا خدا به اما شی ناراحت دستم از شاید میدونم میگم رک منم ولی

  نگرانتم

  دیگه بگو عه-

 خب...امممم-

 بدی ازمایش بیای باهام میخوام فردا: گفت و زد زل چشمام تو

 ازمایشی؟؟ چه-

 ... اعتیاد...امـــــم-

  بود شده قفل دهنش رو چشمم کردم هنگ

 :گفت گرفتو هامو شونه دودستش با

 ... میترسم ولی تارا شرمندم-

  بگم چجوری نمیدونم ینی

  نگرانتم مهمی برام....خب

  خنده زیر زدم گفته چی فهمیدم تازه

 ...اتاق داخل سراسیمه اومدن هم سامیار و صدیقه که میخندیدم دل ته از و بلند انقدر

  بود افتاده راه به چشمام از اشک
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  کنه ارومم میخواس سامانم

 تااااارررراااا....تارا-

  نداشتم منظوری ببخشید...تاارا... بسه... عه نکن

  وایسادم جلوش شدم بلند و کردم خفه خودم تو خندمو زور به

  میبارید نگرانی چشماش از

  باهاش مبکنم قهر یا میکنم پرخاش الان کرده فکر حتما

  میپرسیدن رو ماجرا که بدیم رو صدیقه سامیارو های سوال جواب که این بدونه

 : گفتم گوشش تو و روش شدم خم

  داشت خنده ریشه ته هنوزم صدام-

  باشه راحت خیالت میدم ازمایش میام چشم باشههه

  نره اینا پیش ابروم نکن رو رو ماجرا فقط

  بودن وایساده صدیقه سامیارو که کردم درنگاه سمت به چشمام با

  میکرد نگام داشت هنوزم تعجب با

 : گفتم عقب میرفتم که درحالی کردمو بوس لپشو

 خاکه به منتش چه پاکه که طلا-

  زدمو بهش چشمکم یه

  کردم عوض و کانال و بهش کردم پشتمو

  موزیک کانال زدم
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  میشد پخش شاد اهنگ یه

 : وگفت بوسید لپمو کردو بغلم ازپشت که...اهنگ اسم سمت رفت توجهم

  شم مطمن میخوام بازم اما میدونم ازمایشو نتیجه الانم هرچند

  شماها چتونه وا:صدیقه-

  جون صدیقه هیچی-

 میخواد رقص دلم ببینم وسط بپر

 ..نیستم بلد من مادر ن-

  بست فلنگو و

 خخخ.. میپوکیدم وگرنه اهلش سامیار و سامان که خوبه

  دادیم قر دوساعتی یکی

  اتاقم برم میخواستم و گفتم بخیر شب بود شده وقت دیر دیگه

 !بریم؟ سر یه کلاست قبل صبح فردا-سامان-

 چشممم-

 اتاقم ورفتم

 !گفتی؟ اعتیادو:سامیار

  بهتره اینجوری ولی بود سخت هرچند اره-

  بعدازظهر بگم بهش نتونستم من اره-

  نمیشه ناراحت ازت و راحته بیشتر باتو باشه هم هرچی
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 . نداره اخلاقا ازاین... نیس جنبه بی تارا-

 نمیشد ناراحت میگفتی توام

١0 

  بود زیاد درسم شرمنده روز دوسه این درمورد من.. خب... خب-

  نزد حرفی و کشوند وی تی به نگاهشو بعدم کردو نگام فقط

  یشمپ دوروز حالتای غیر ناراحتی که کردم اشتباهی چه ببینم بگو میاد بدم توجهی بی از سامان-

 کنی؟؟؟ چیکار دیگه میخواستی-

 زا کلمه سه روز کل تو نمیزنی حرف قبل ،مثل ای خسته ،خیلی میخوابی زیاد  شدی، ؟؟عوض تارا

  دیگه تغیرات کلی و نمیخوری ،غذا میمیریم خوشحالی از بشنویم دهنت

 راب خوندم درس نخوابیدمو کلا که دوشبه داشتم سخت خیلی امتحان یه چنروزه این که گفتم-

  خوابیدم امروز و خستم همین

 ...غذاهم

  شدم اشتها کم ازاضطراب کنم فکر نمیدونم

  ها بکشی خودتو درست خاطر به نیس قرار-

  مهمه برام نیس خودم دست ولی میدونم-

 !بود؟ درست فقط رفتارات این دلیل مطمنی-

 چیه؟؟ منظورت-

 ... خب نمیدونم-

  نمیشم ناراحت دستت از که میدونی سامان بزن حرف درس-
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  بوسید پیشونیمو شونمو دور انداخت دستشو

  کنی راحتم میکنی سعی که مرسی برم قربونت الهی-

 دارم دوست که اینه خاطر برا خدا به اما شی ناراحت دستم از شاید میدونم میگم رک منم ولی

  نگرانتم

  دیگه بگو عه-

 خب...امممم-

 بدی ازمایش بیای باهام میخوام فردا: گفت و زد زل چشمام تو

 ازمایشی؟؟ چه-

 ... اعتیاد...امـــــم-

  بود شده قفل دهنش رو چشمم کردم هنگ

 :گفت گرفتو هامو شونه دودستش با

 ... میترسم ولی تارا شرمندم-

  بگم چجوری نمیدونم ینی

  نگرانتم مهمی برام....خب

  خنده زیر زدم گفته چی فهمیدم تازه

 ...اتاق داخل سراسیمه اومدن هم سامیار و صدیقه که میخندیدم دل ته از و بلند انقدر

  بود افتاده راه به چشمام از اشک

  کنه ارومم میخواس سامانم
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 تااااارررراااا....تارا-

  نداشتم منظوری ببخشید...تاارا... بسه... عه نکن

  وایسادم جلوش شدم بلند و کردم خفه خودم تو خندمو زور به

  میبارید نگرانی چشماش از

  باهاش مبکنم قهر یا میکنم پرخاش الان کرده فکر حتما

  میپرسیدن رو ماجرا که بدیم رو صدیقه سامیارو های سوال جواب که این بدونه

 : گفتم گوشش تو و روش شدم خم

  داشت خنده ریشه ته هنوزم صدام-

  باشه راحت خیالت میدم ازمایش میام چشم باشههه

  نره اینا پیش ابروم نکن رو رو ماجرا فقط

  بودن وایساده صدیقه سامیارو که کردم درنگاه سمت به چشمام با

  میکرد نگام داشت هنوزم تعجب با

 : گفتم عقب میرفتم که درحالی کردمو بوس لپشو

 خاکه به منتش چه پاکه که طلا-

  زدمو بهش چشمکم یه

  کردم عوض و کانال و بهش کردم پشتمو

  موزیک کانال زدم

  میشد پخش شاد اهنگ یه
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 : وگفت بوسید لپمو کردو بغلم ازپشت که...اهنگ اسم سمت رفت توجهم

  شم مطمن میخوام بازم اما میدونم ازمایشو نتیجه الانم هرچند

  شماها چتونه وا:صدیقه-

  جون صدیقه هیچی-

 میخواد رقص دلم ببینم وسط بپر

 ..نیستم بلد من مادر ن-

  بست فلنگو و

 خخخ.. میپوکیدم وگرنه اهلش سامیار و سامان که خوبه

  دادیم قر دوساعتی یکی

  اتاقم برم میخواستم و گفتم بخیر شب بود شده وقت دیر دیگه

 !بریم؟ سر یه کلاست قبل صبح فردا-سامان-

 چشممم-

 اتاقم ورفتم

 !گفتی؟ اعتیادو:سامیار

  بهتره اینجوری ولی بود سخت هرچند اره-

  بعدازظهر بگم بهش نتونستم من اره-

  نمیشه ناراحت ازت و راحته بیشتر باتو باشه هم هرچی

 . نداره اخلاقا ازاین... نیس جنبه بی تارا-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 262 

 نمیشد ناراحت میگفتی توام

١0 

  بدیم ازمایش رفتیم سامان با دانشگاه برم که این قبل صبح

  بود ازدوستاش انگار.. میشناخت ازمایشگاهو دکتر

  بگیره جوابو که میاد خودش گفت سامان و بده و جواب بعدازظهر تا شد قرار

  شرکت سامیار پیش رفت هم سامان و کلاس سر رفتم من

 مدل امروز بیان پسرا تا شدم سرگرم صدیقه با رفتم و خونه اومدم بودم خسته یکمی بعدازظهر

  کرده خونمونو هوای بدجور

  نکرد تغییری اماحالم زدم حرف بابا با هم مامان با هم زدم زنگ

  اومدن پسرا که میکردم خورد زمینی سیب داشتم بودمو خونه فکر تو

  نشدم اومدنشون متوجه اولش

 و امانس صدای سرو متوجه تازه کشیدم خفه جیغ یه ترسیدمو بوسید یکی لپمو ازپشت که وقتی

 شدم سامیار

 منفیههههه گرفتم جوابو-سامام

  شست ابدارش های ماچ با لپمم یکی اون

  سرش تو زدم

  کردی حمومم  ببینم کن ولم سامان اه-

  بازکرد رو جعبه رو نوار و مقابلم صندلی رو نشست و گرفت سامیار از شیرینیو جعبه و رفت

  بوسیدتم اومدو هم سامیار
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 نزدیک بهم بیشتر سامیارو ولی بود چرت فکرت هرچند که سامان بشم تو فدای عخییییی-

 کردی

  میزد بیرون ازسینم داشت قلبم

  بشنوه قلبمو های تپش صدای ترسیدم

  جداشدم ازش سریع

  دهنش میزاش شیرینیو یه که درحالی سامان

  خانم صدیقه  سمت گرفت رو جعبه

  بود کرده هنگ که بدبختم اون

  جعبه به بود شده خیره  خبره چه نمیفهمید

  سامان اقا کردی رازداری خوب:گفتم

  کردم اشاره سامیار به چشم با

 گفت و خندید

  کاری کجای-

  میفهمیدم ازکجا من وگرنه داری اعتیاد شاید که بود کرده شک سامیار

  خندید و پایین انداخت سرشو که کردم نگاه سامیار به چپ

 : گفت بلند بود شده دستگیرش ماجرا تازه انگار که هم صدیقه

  اعتیاااااااااد-

  کرد نگام و
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  پاکه پاکه نیس نگرانی جای:سامیار

 کنیناا بستری کمپ ببرینم بود مونده فقط انگار خخخ-

  بود همین پیشنهادم اولش منم والله:سامان

  شیم مطمن اول که نکرد ول شعور بی(سامیار به کرد اشاره انگشتش با) این ولی

 ........بودم شده خلاص ازدستت الان بود من به

...... 

  بالکن تو رفتم بخوابم نتونستم کردم هرکاری

  کردم تماشا شهرو یکم

 ... بدجور اونم کلم به زده خوابی بی انگار نخیر-

 .... کردم زمزمه بودو هم ای ترکیه و داشتم دوسش خیلی که اهنگی یه کردم شروع اروم اروم

 

 

 :سامان

 راه اون زدم خودمو اما کیه منظورش فهمیدم

 کیو؟-

 تارا-

 نداشتی،تازمانی داری امانت عرضه که بزنه سرکوفت بهم نمیخوام بفهمه نباید...اما دارم دوسش)

 (، خواهرمه تارا بیان بابا مامان که
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  دارم دوسش ،خیلییی برام سلداس ،مثل ،دیونشم اره-

 ( نزاشتی دوراهی تو منو که ،شکرت شکرت ،خدایا شدم ،خلاص پووووف)سامیار

 :گفتم زدمو سامان روی به لبخند یه

 ... کن استراحت برو دیروقته-

 ... به میشه حسودیم هستی خوبی خیلی داداش که واین

 تارا به

  انتر میدم جونمم که براتو..خخخخ دیوانه-

  همینطورسامان منم-

  خودم اتاق اومدم و گفتم بخیر شب

 !!خدااا چمه من!نمیگیره؟ اروم دلم بازم خواهرشه جای گفت سامان که این با چرا-

 پس؟؟ چیه چی؟؟اون چشماش برق ؟اما بهم بگه دروغ باید چرا اره!دیگه؟ گفت راستشو سامان

  بیرون بریزم افکارو این تا دادم تکون سرمو

  بگه دروغ بهم که نداره هم دلیلی داداشمه سامان

 ...،حقیقتو گفت راستشو اون

  کنم قانع خودمو میخواستم فقط

 

 (تارا)

  میگزره سامیار ازاومدن ماه سه امروز
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 باید و شده تموم عید تعطیلات اما بودم خانوادم پیش  ای هفته یک و تبریز رفتم یبار مدت این تو

 . . درسم سر برمیگشتم

 و سلدا پیش رفتن کرد کاراشو عمو دوباره ایرانو اومدن سر یه هم خانم مریم و سعید عمو

 ... رایان پسرخوشگلش

  بخورم یچیزی تا پایین میرم و میپوشم لباسامو و برمیدارم مدت چند این مرور از دست

 ... پزه و پخت درگیر همیشه مثل که خانم صدیقه

 سلاممم سلام-

 :گفت برگشتو بطرفم

 ؟! دیگه کنی یکی ناهارتو و صبحانه اومدی.. گلم دختر سلام-

 خخخ... چیزی همچین یه اره-

  جان صدیقه گرسنمه

  امادس میکشم غذاتو  الان-

 !کجان؟ پسرا-

  کرجه جمعس امروز سامیارهم. شرکته سامان-

  بزرگش بابا پیش میره ها جمعه سامیار نبود یادم-

  داره ویلا کرج تو سامیار پدربزرگ

 ... باهمه اخلاقه بد و ساکت عحیبیه ادم کردم حس ببینمش رفتم سامان و سامیار همراه که یبار

 نوه انگاری نگرفت تحویل حسابی درست هم سامان که شدم متوجه حتی... جوره سامیار با فقط

 ... نیس اش
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  خرفت پیرمرد نیومد خوشم ازش درهرحال

 تو؟؟ کجایی ؟باتوام.تــــــاراااا-

 دهنم اومد قلبم جون صدیقه خبره چه... هیــــعع ـ

 دینشنی اصلا که فکر تو رفتی جوری نشه سرد بخور غذاتو میگم دارم ساعته سه برم قربونت ـ

 صدامو

 مــرســــی غذاهم بابت....نشنیدم ببخشید اها ـ

 شد خودش کارای مشغول دوباره پاشیدو روم به لبخند یه

 :,,,,,,جون صدیقه که میگم ـ

 جـــانم ـ

 دشمنه؟؟ بقیه با و خوبه باسامیار فقط(سامیار پدربزرگ)احمد اقا چرا ـ

 دختر چیه دشمن....خخخخ ـ

  میکنی خیس خودتو ازترس میکنه نگاه ادم به جوری دیگه میگم راس خب ـ

 ... نمیده اهمیت هم سامان به حتی تازشم

 عوض کرده فوت زنش که وقتی از.. خاندان بزرگ و. پرصلابت و مغرور نبودن اینجوری اول از اقا ـ

 ... شد

  سامیار به داد فقط و فقط محبتشو و عشق بعد به ازاونموقع

 زندگیش امید سامیارشد

  احمده حاج مال هم سامیار ی سرمایه بیشتر حتی

 کرده سامیار نام به چیزشو همه
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 شانس بده خدا ـ

 چطور؟؟ ـ

 خخخ... خو برسونه خدا بابابزرگا این از ـ

  شیطون ای ـ

  برمیگردم تاشب دوستام پیش میرم اجازتون با من بود خوشمزه خیلی مرسی جون صدیقه ـ

 باش خودتم مواظب دخترم برو ـ

١6 

 خوبی سامان اقا سلامممم به

 ؟ میری داری کردی کلاه و کجاشال عزیزدلم سلام-

  دوستم پیش میرم-

 عجب؟ چه اها-

 جمعه میرفت وقتی رفت نمی مکتب به حسنی ،میگنا عجب چه خودت... رجب مش یاد به-

 شرکت؟ رفتی امروز توام میرفت

  بردارم اونارو رفتم بود مونده جا دیروز شخصیم وسایل از چنتا اره-

  رفتم من باش اها-

  کردم حرکت و فرستادم بوس براش دستم با

 بیام؟؟ منم-

  ببرم توروهم پسرنداریم دخترن من بیایی؟دوستای کجا خندیدی جونت عمه گور به-
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 .. بیارن  پسراشونو دوس بگو اوناهم به اصن. بیام میشه چی خب-

  رفتم بهش غره چشم یه-

 .... ها میمونه اونجوری نکن غوری بابا چشماتم اون باش خودتم مواظب گلم برو باشه-

  فعلا میرسم حسابتو ،بعدا درد-

 

  شدم بلند گوشیم الارم باصدای

  دانشگاه دانشگاه دانشگاه پووووف-

 اه... اه... اصن میاد خوابم من

  دانشگاه رفتم و خوردم سرسری صبحانه یه پوشیدمو لباسامو

 !!! کمند میگم-

 جان؟-

 .. نیس اومدن کلاس حس اصن میاد خوابم من-

  ژوووونم عخییییییییی-

 : پاش رون به کرد اشاره و نیمکت رو نشست

  الهییی خوجلم دخمل بخواب اینجا بزا سرتو بیا-

  مسخره درد-

  نشه شل نیشم کردم سعی بود گرفته خندم رفتارش از که این با

  بود جمعیت پر اطرافمون
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  نبودم راحت زیاد

  خوشااا الکی هوووی:سمیرا

 داریماااا کلاس

  داریم لالا کردیم فکر ما دومندش کلاهت تو هوی اولندش-

  کلاس سمت رفتیم و خندیدیم ریز ریز باهم

  بود صبوری استاد با کلاسمون

 ... بچمو تیپ اخیییی -هانیه صندلیش رو نشست و رفت تمانینه با

 وای وای... ترینی شیک بپوشی هم گونی تو که واقعا-کمند

 میکنن ناز که هاهم بعضی اون میزنه تیپ ها بعضی برا طرف ها دیونه-سمیرا

  چه من به سمیرا درد-

  پوشیده چی ببینم بزارین اصن

  شدم گیر غافل بانگاهش و کردم بلند سرمو

  بهش توجه بدونه چپو علی زدم خودمو

  کنم انالیزش کردم شروع

  ای وهقه اونم که رونش بالای تا کوتاه بارونی یه و  سوخته ای قهوه جین شلوار با سیاه تیشرت یه

 بود نواره رنگ هم شلوارشم کمربند داشت سیاه نوار جیبش بالای اما بود

  نیس بد هییی-

  شدم خفه گرفت ازبغلم کمند که ای سقلمه با
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  زیاده سرتم ،از خفه-

  نو سال تبریک و سخنرانی کمی بعد شدیم ساکت استاد صحبت شروع با

 ... تدریس به کرد شروع

  نگاهش زیر میکشیدم عذاب

 .. بودم معذب

  بود القاشده بهم هم بدی حس یه

 ... گذشت برامن دوسال هرچند شد تموم هم ساعت دو این بالاخره

 خانموو های لپ اخی-سمیرا

  افرین شو خفه سمیرا-

  نمیکنی قبول چرا خب  ولی نگیراا پاچه:کمند

 ندارممم دوسش-

 دیگه ای دیوونه- هانیه

 بهش کنم احترامی بی نمیشه،نمیخوام اینطوری بزنم حرف باهاش برم باید-

 ... . 

١١ 

 !خونه؟ میرین-

 !!!نمیایی تو مگه اره:کمند-

 .... بزنم حرف باهاش میخوام ن-
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 کلت پس میخوره یچیزی شالله ان توام بمونه عاشقت بزا بابا خیال بی!شدی؟ دیونه:سمیرا

 ... هم بعد میشی عاشقش

  کشیدن کل اروم کردن شروع

 باشین جدی یذره خواهشا کنین بس-

  میکشم عذاب اینجوری من

  دیگه شهر یه برم بگیرم انتقالی مجبورم نکنه جور و جمع خودشو اریا اگه

... 

 نبینن بازمو نیش تا شدم دور ازشون اروم بهشونو کردم پشتمو

  بودن شوکش تو که بود جدی حدی به حرفام

  میشدن پررو میدیدن خندمو اگه

 بمونیم منتظرت میخوای بزن بهش حرفتو برو عزیزم باشه:کمند

 :بودگفتم بهشون پشتم که حالت توهمون

  میام خودم من  برین شماها ممنون ن-

  شدم دور ازشون حال درهمون

 

  بودم استاد دراتاق پشت

 !!!بهش؟ بگم چی برم خب-

 ''''بکش خط منو دور
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 ... این که پرروییه اخره

 ....که بگم اصن

  شد متوقف افکارم در بازشدن با

 !!!!!!!تارا-اریا

 عزیزم؟ داشتی بامن کاری

 بگیر تحویل خودتو کم اوووو-

  کردم باز زبون براهمین نداشتم پرتشو و چرت حوصله چون

 بزنم حرف باهاتون میخواستم امممم-

 :گفت و زد بهم هم ژکوند لبخند و رفت کنار در جلوی از

 عزیزم بیاتو-

  سلام ببخشید... ممنون-

  هوا رفت قهقهش یهو

 من برم پرتیت حواس قربون جوووونم ای-اریا

  نره یادت سلام میگه همیشه مامانم  خوب کنم چیکار)

 (خوووو بگم بعدش مجبورشدم بود رفته یادم اینجاهم

  گفتم و دادم خاتمه درونیم بحث به

  کنم سلام اولش رفت یادم میخوام معذرت-

 خخخ..  تووو شیرینی چقدر-
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  هوا رفت کرش هرو بازم

  شاده انقدر که شده خوشبحالش خیلی انگاری

  کردم شروع و بحث میاوردم کم نفس کم کم داشتم اتاقش تو که این برا

 !!!!!رفتاریه؟ چه این بگین میشه-

 عزیززم؟؟ رفتارم کدوم-

 ...  الانتون رفتار ،لبخنداتون،توجهتون،این سرکلاس نگاهاتون-

  کلاستونن تو که  اونایی ی همه مثل شمام دانشجویه من

 ....کمتر ن بیشتر ن رفتارکنین اونا مثل منم با لطفا

 :گفت و خندید روم به قشنگ

  کنم نمی پنهون احساساتمو کنم؟؟من عزیزم؟انکار چیکارکنم داری فرق اونا با وقتی-

 راحت خودم که اینه اصلی مشکل هیچ،،، که میره داره من کنم؟؟؟ابروی نمی پنهون چی ینی-

  نیستم

 !نیستی؟ راحت چرا-

 تاراجان؟؟

  بزنم حرف تر راحت بتونم که کشیدم عمیق نفس یه

  کردم نگاه چشماش تو و کردم بلند بود پایین سرم که همونطور

 !!!کنین درکم که مشکله خیلی!ندارم؟ دوستون من فهمین نمی چرا-

 برا خودم دارم دارم،حق شدنو عاشق ،حق دارم انتخاب حق ادمم خواهین؟منم خود انقدر چرا

  بگیرم تصمیم زندگیم
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  میلرزید و بود افتاده رعشه به دستم که بودم عصبانی انقدر

  دارم کم چی تو؟من نمیاد خوشت من از چرا شه؟؟؟اصلا عوض بهم نظرت کنم چیکار تاراا-

 : گفت و کرد رفتن راه به شروع کلافه شدو بلند جاش از

 ..... تو اونوقت باشن من با ارزوشونه همه!تو؟ سرسختی انقدر چرا

 ... تو رفتار از اینم

 هااان؟؟؟ کنم چیکار

  میشد تر بلند داشت صداش تن دیگه

 میزد سرخی به چهرش  رنگ بود شده عصبانی

  بلندشدمو جام از خودش مثل

  داره خودشو نظر هرکسی ببین-

 چندیدن بین از میدونه خدا هم دخترا همون کردی انتخاب منو دخترا اون بین تو که همونجوری 

  کردن انتخاب تورو نفر

  شاید ندادی نشون بهشون خوش روی توام که

  داره فرق باشه باهات قراره که کسی برا عقایدمون طبیعیه این

  کنین فراموشم لطفا

  میکنم خواهش

 نشین من شدن اذیت به راضی

  رفتم در سمت به برداشتمو کولمو و گفتم طوطی مثل براش بالا تقریبا صدای با همینارو
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 شدم زمین میخکوب باصداش اما

  برمیدارم سرت از دست من کارهات رفتارو این با نکن فکر  کوچولو خانم ببین-

  برعکس اتفاقا

 ....هــه

  میشم جذبت بیشتر من کارات این با

  میارم بدست بخوام هرچی من که این و

  بود گوشم نزدیک صداش

 حرفاش حرص از یا گرفتم اتیش بود داده دست بهم بدی حس که بهم نزدیکیش حس از دونم نمی

  بود ویبره رو که بدنمم و شدم سرخ سرخ که میکردم حس و بود شده تند نفسام

 داد ادامه

  شده که هرجور میارم بدستت ،و میخوااااااممم تورو من-

  عزیزززم نزن جوش الکی پس

  خونه برگشتم سرعت به کردمو بهش تیز نگاه یه برگشتمو فقط

 وردمیخ بهم حالم خودخواهیش از اما بکنه تونه نمی غلطی هیچ میدونستم که این با بود بد حالم

١1 

  میگزره صبوری استاد اتاق به من رفتن ماجرای از چنروزی

  کردم نمی نگاهش هم دادنش درس موقع حتی دیگه

  که کرد صدام کنفرانس برا همیشگیش عادت طبق هم دوبار
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  نیستم اماده گفتم تمام پررویی با

 

  نباشین منتظرم مهمونی میرم میام دیر شب من خانم صدیقه:سامیار

  باش خودت مواظب مادر باشه:صدیقه

 ... میکردیم اجرا شلغمو و چغندر برگ نقش که هم سامان منو

 دیگه والله..خخخ

 !سامی؟ کیه مهمونی:سامان

  دوستانس دورهمی.سامیااااررر:سامیار

 اها:سامان

  هستن هم سجاد و اریا بیا میخوای توام:سامیار

  ممنون دارم کار:سامان

 میلته هرجور:سامیار

  رفت و کرد خداحافظی

 !!ای؟؟ چیکاره امروز:سامان

 چطور؟؟ دارم و بیکاری شریف شغل-

 ؟؟ بیرون بریم سر یه میای... افرین خوبه خخخخ-

 کارداشتیاااا؟؟؟-

  بیکارم روز نمیام خونه دارم کار شب-
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 ؟!چیکارداری!!!!!!شب-

 .....پیشش میرم تنهاس دوستم-

  منحرف... بکش ابی یه ذهنتم اون

  الله استغفر... میکنه فکر ادم که دارم کار شب میگی جوری.... بیشووور درد خخخخخخ-

 .... ی دختره بمیررر برو-

 ؟!!اخه اهلشم من

 نـــ کم-

  رفتیم که برو د و

  اتاقم به کردم فرار

  میکوبید در به اومد

  بدم نشونت کن باز اینو-

  تو ناکی هتل    نو  نو-

  بدم  نشونت بودنو خطرناک کن باز درو گمشو سحر-

 عبصانیی الان تو نموکونم باس نوچ-

  گفت بود گرفته خندش لحنم از

  کن دروباز نیستم عصبانی-

  میتلسم-

  بیرون بریم شو اماده نکن باز باش-
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  دادا عخشمی بوچ بوچ  چش چش-

  کن بوچ حسابی درس کن باز درو بیا-

  میام میپوشم مانتو الان برو بیشور خخخ-

 یفک پوشیدمو هم سفید همکف  کفش یه همرنگش وشال یخی جین با پوشیدم مانتوکاربنی یه

  بازی شهر رفتیم سامان با کردمو خداحافظی صدیقه از رفتم ورداشتم سفیدمم

  کردیم دور دور کمی بعدشم

 ...که میگم-

 !جانم؟:سامان

 .. گلسنمه-

  عشقم میخوری چی... من برم کوچولوم دختر قربون الهیییی خخ-

  بحولیم  پیززا گفتم و شد باز گوش بنا تا نیشم-

  کنی کوفت میدم هم پیتزا چشم به ای-

  ایشششش انارر زهر-

 ویشششش-

  خنده زیر زدیم هردو

 خوردیم هم پیتزا رفتم

  گرفتیم سامان برا لباس چندتیکه و فروشگاه رفتیم هم سر یه

 """""دیگه کنی استفاده سلیقم از میخواستی بیشور-
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  میره سر حوصلت بیکاری خونه که سوخته حالت به دلم کردی فکر پ ن پ-

  خخخ... میگه هم رک  کثافت-

  خونه رسیدیم

  دوستش خونه رفت اونم و خونه رفتم من

  کردیم نگاه وی تی یکمم و خوردیم و  شاممون هم جون صدیقه منو

  اتاقم اومدم پاشدم

  زدم فک صبا با کمی

  بود86  هم ساعت بود نیومده سامیار هنوز

 کنم لالا رفتم

١9 

  بود تشنم خیلیی بیدارشدم گلوم خشکی احساس با

  نبرد خوابم کردم هرکاری

 ... اخه پایین بره راهو همه این کی.. شانسو بزنن گندت-

  پایین طبقه رفتم زار حال با

  شدم هوشیار خاصی بوی یه با

  میگرفت داشت نفسم

  میومد پزیرایی از صدایی

  برداشته سیگار بوی رو خونه خبره چه
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 .. جلوتر رفتم

  میدیدم سیگارو  انگشتاش بین و بود نشسته تاریکی تو یکی

  افتادم سرفه به و اوردم کم نفس

  میدادم نشون واکنش سیگار بوی به اول از

 !!!!سامیار؟-

 بیداری؟ چرا-

  کردی خفه ؟خودتو خبره چه اینجا-

  کردم روشن دیوارو های اباژور میکردم سرفه که درحالی

  کشید سوت مخم روم روبه ازصحنه

  بود میز رو شیشه چند

 ... مشروبه که بود معلوم

  بود پر پره هم سیگاریش زیر

  دوختم چشم سامیار به برداشتمو میز رو از نگاه

 خبره؟؟ چه تو؟؟اینجا مرگته چه-

  بخواب برو هیچی-

 نیس؟ خوب حالت تو-

  مبرداشت سیگارشم کردمو بغل هارو بطری و بیرون کشیدم دستش از سیگارشو و نزدیک رفتم

  دور بریزمشون میخواستم
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  میبریشون کجا-

  باشن باید که جایی-

 !!؟ کشی نمی خجالت تو

  اونارو من بده-

  کشیدم عقب... بگیرتشون که کرد دراز دستشو

  اشغاله سطل ایناجاشون-

  باش مطمن نمیزنم بهشون لب هم دیگه میبرم خودم من بده باشه-

 بهش دادم شدمو خام

 بیداری؟؟ چی برا نگفتی-

  بود4::6 کردم ساعت به نگاه یه

  بخورم اب اومدم شد تشنم-

  میارم برات بشین-

  اشپزخونه سمت رفت

  بود پر که سیگاریش زیر رو شدم میخ و مبل رو نشستم

 !داغونه؟ انقدر که شده چی یعنی

 (سامیار)

  کردم خورد و اوردم در بستش از و خواب قرصای

  شد مانعم درونم از صدایی یه اما لیوان تو بریزمشون میخواستم
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 ...خره میکنی چیکار)

 میفهمی؟؟ اصن

  شد ظاهر چشمم جلو اریا چهره که میشدم پشیمون داشتم تقریبا-

  نمیدارم بر سرش از دست کنه دوری ازم هم هرچقدر حالا منه مال دختر اون:اریا

 .... میکنمش خودم مال هم بازور شده

  اخه کنی چیکارش میخوای نیس باهات دلش زنی ،وقتی ها ای دیونه:سجاد

  دارم ها نقشه براش-اریا

  میشه مندم علاقه زندگی تو بعدا شه باهام ازدواج به مجبور کنم یکاری باید اول

 کرد پسرا ی حواله چشمک یه و

 ...حاضری که میخوایش انقدر یعنی:سجاد

 گفت و  بگه حرفشو ادامه نتونس

 بگیری؟؟ اون از زندگیو خودت خاطر به میخوای

 (میکنم عملیش و  گرفتم تصمیممو-

 بگیره ازم منو تارای میخواد اون هه

  نمیزارم

  نمیزااااررررم

  هیچکس یا منه مال یا تارا

  شه حل تا زدم همش و روش ریختم پرتغال اب و لیوان تو ریختم اورو خواب های قرص پودر
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  بخوره تا دستش دادم بردمو و

  کشید سر لیوانشو کردو تشکر

  میخوابه خرس عین دیگه ساعت یک تا-

  زندگیم بشه که میکنم کاری من.... من و

  بیرون اومدم خیال فکرو از صداش با

 !بزنیم؟ حرف باهم میخوای:تارا

  شد خیره من مشروب سیگارو بساط میزو سمت کرد نگاه و

 بخواب برو تو عزیزم میزنیم حرف فردا-

 

 بالا طبقه رفت حرف بی کشیدو خمیازه یه

  پیشش رفتم ساعت یک بعد

  میکردم نگاهش و بودم نشسته سرش بالا

  بااااااید... بکنم اینکارو باید من-

  گذاشتم لبش رو بوسه یه ترو نزدیک رفتم

  افتاد گردنش دور زنجیر یه به چشمم

  بیرون کشیدمش

  شدم شوکه گردنش رو خودم گردنبند دیدن با

  لبم رو نشست لبخند یه بلافاصله اما
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  داره دوس منو اونم پس-

  کردم نوازش موهاشو

  باشی داشته دوس منو که کردم نمی فکرشم اصلا!؟ میای فیلم خوب چقدر شیطونک

  داد بهم خودش که بود کارم انجام حکم گردنبند اون

  میکنم هرکاری خودم پیش داشتنت نگر برا اما بشه اینطوری خواستم نمی عزیزم ببخشید-

  هرکارییی

 .... ...کردم شروع کارمو و

14 

 تارا

  اه..   محل بی خروس این بازم

  کنم خفه الارمشو که میگشتم گوشیم دنبال تختم کنار عسلی رو داشتم بسته چشم

  شدم جا به جا یکم

  که گرفت وجودمو کل درد اما

  شد بلند اخم

  کردم جمع درد از صورتمو

  شدم بلند و دلم زیر گذاشتم دستمو

  برد ماتم روم به رو صحنه دیدن با اما

 !!!من؟ تخت رو!!! اینجا!!! سامیار
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  بود تخت کنار که لباسم رو افتاد نگاهم

 !چیییییییییییییییی؟-

  سرم رو کردن خالی یخو اب سطل

  وایمیساد داشت قلبم

 شد نمی خارج سینم از نفسم دیگه میشد کمتر کمو که میشنیدم قلبمو تپش

  بودم رسیده جنون به

  میریخت صورتم رو محابا بی اشکم

  ببینم که میزدم پسشون حرص با

 اومده سرم بلایی چه

  بود شده تبدیل هق هق به گریم دیگه

  کردم نگاه بهش

  حیوووون گرفتی ازم زندگبمو اوردی سرم بلایی چه.....کثافت....اشغالی....پستی... رزلی تو-

 با  دنمیوم در صدام اما بگم بلندتر که حنجرم تو بودم ریخته داشتمو توان هرچی گفتم می اینارو

  میشد پخش اتاق تو جیغم تمام از ای زمزمه تنها اما میزدم جیغ وجودم تمام

 نمیشنوه و سنگین خوابش میدونستم

  شدم بلند درد و زور با

  میدیدم و اطراف از تاری حاله فقط دیدم نمی اطرافمو و بود گرفته چشممو اشک

 نگاه یه برگشتمو میشدم خارج اتاقم از داشتم افتادم راه زار حال با  پوشیدمو لباس دست یه

  بود بد خیلیییی وضعیت انداختم اتاقم به دیگه
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 تمرف خونه از باسرعت و نکردم بدنم های سلول تک تک درد به توجهی برداشتمو ماشینو کلید

  بیرون

  بود حیاط تو علی حاج

  و سمتم اومد وحشت با

 ؟!چیشده بابا تارا-

..... 

 تارا؟ میکنی گریه چرا-

..... 

  میکرد سوال هی و بود افتاده راه دنبالم اونم پارکینگ سمت رفتم دادمو ادامه راهم به

  که شم سوار میخواستم بازکردم درو

  کشید دستمو باشدت

  گرفت وجودمو بدی درد

 ااااااخ-تارا

 میکنه؟ درد جاییت میکنی گریه چرا دختر چیشده-

  گفتم و گرفت بالا هقم هق

  بمیرم برم بزا کن ولم باباعلی-

  زدم مرکزیو قفل و شدم سوار و

  میکرد درد جام همه
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  میمردم داشتم

  کردم حرکت اوری سام سر سرعت با افتادمو راه

  میکشیدم جیغ فقط و بود شده باز صدام تازه  بکنم باید چیکار دونستم نمی

  عوووووضی.. اشغاااااال-

  کرد نابود زندگیمو

  کرد نابودم

  کنم چیکار من حالا

  بریزم سرم تو خاکی چه

 تارا بکنن بدبختت سر تو خاک اییی

  اااخ

  مردم خدا ای

  بود شده کرخت ازدرد بدنم

  بود گرفته بالا هقمم هق

  دیدم نمی جلومو

  کنم تصادف بود نزدیک بارم چند

  دخترا خونه رسوندم خودمو شده هرجور

  بودن کرده کوپ بدبختا

 !!!صبحی اول حال اون با من
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  کشیدن زبونم زیر از هام گریه بین تاحدودی ماجرارو

 شد من از بدتر حالشون اونا

  و خوردم اورد قرص برام کمند

 مطلق سیاهیه

18 

 (سامیار

 

  شدم خیز نیم جام تو اتاقا از یکی در شدن کوبیده صدای با بودم خواب

  میکرد صدا منو و میکوبید خودم اتاق در به بودکه علی حاج صدای

  کردم نگاه اطرافمو

 ... وضعیتو اوووو-

  نشست لبم رو لبخند خودمه مال فقط دیگه عشقم اینکه اوری بایاد

  نیس سرجاش تارا دیدم وقتی اما

  شدم شوکه

 ... رفته کجا ینی-

  بود مخم رو بدجور در صدای

  شدم بلند

  کردم باز تارارو دراتاق و کردم تنم لباسمو
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  گفتم دادمو بدنم به قوسی و کش یه

 صبحی؟؟ سر حاجی خبره چه-

  خودتونید اتاق میکردم فکر ببخشید.....شما اقا-

  شده عوض اتاقمون امشب ن-

 اها-

  لبش رو اومد لبخندی یه

  داد نگرانی به جاشو یهو اما

  ها اومدم براچی رفت یادم-

 شده؟؟ چی-

  بود شده چش نمیدونم تارا اقا-

  بدجور شدم هول

 شده؟؟ چش ینی کجاس-

 سرصبحی میکرد گریه هم بدجور نداشت رفتن راه توان بود شده مریض کنم فکر اقا نمیدونم-

  رفت برداشتو ماشینو

 . علی حاج سمت بردم هجوم

  ندادین خبر من به رفت؟؟چرا ؟؟کی رفت کجا-

  بمیرم برم بزار گفت پرسیدم ازش کجا نمیدونم. رفته میشه ساعتی یک-

  خدا یا-
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 کنه؟؟ خودکشی نکنه)

  خوردم هی..گ چه من

  میکشم خودمو بیفته براش اتفاقی اگه

  نکردم توجه احساسش به

  شدم خودخواه

  میکنم فرقی چه اریا با من الان

  داشتیم نابودیشو قصد هردومون

  دادم انجام من اما

 (گوری به گور منه

  میگفتم بخودم اینارو داشتم فکرم تو که درحالی

  میگشتم دنبالش اطرافمو خیابونای ماشین تو

  گشتم جارو همه عصر تا

  نبود که نبود کردم رو و زیر تهرانو خاک

  بود عصر شش ساعت

 شده دب حالش وقت یه که میگشتم هارو بیمارستان و خیابونا تو فقط صبحانه ناهارو بدون که منم

  شاید بیمارستان اومده

 ...یان شده جدیدی خبر ببینم خونه برم بهتره-

  زدم حرف پلیسه که دوستامم از بایکی
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  نمیفته کارمون دنبال پاسگاهی هیچ نگزره مفقودشدنش از دوروز تا گفت

  کردم باز ریموت با درو

  وای ای-

  که خونس هم سامان

  بود حیاط تو ماشینش

  خدا یا کنم چیکار الان

  کردم باز کلافگی با رو خونه ورودی در

  پزیرایی تو بودن نشسته

  میکرد گریه صدیقه

  بره نمیراشتم کاش که میکرد نفرین خودشو داشت هم علی حاج

  میرفت اونور اینور دست به گوشی هم سامان

 سلام-

16 

  اوردن هجوم طرفم به شون هرسه

 !!؟ رفته تاراکجاس؟چرا!؟ خبره چه شده خراب این تو:سامان

 !مادر؟ کردی پیداش:صدیقه

 پسرم؟؟ چیشد:علی حاج

  زمین تو رفته شده اب-
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  نیس که نیست گشتم تهرانو کل

  نیس که چی یعنی:سامان

 رفته؟؟؟؟ چرا اصلا

  میکرد پرخاش بدجور سامان

  اباءداشتم حالتش از

 دونم نمی-

 اخه،،،،، چی ینی:سامان-

  رفتم بالا طبقه طرف به و ندادم حوابشو

  خاموش...خاموش... خاموش:سامان

  خاموشه میگه میگیرمش هی ازصبح

  شد خاموش بعدشم ندادن جواب خورد بوق دوبار گرفتم منم-

  شد بلند صدیقه ی گریه صدای

  میترکید داشت سرم

  گرفتم تماس حسین امیر با اتاقم تو رفتم

  دوستم هم بود وکیلم هم

  گفتم براش ماجرارو

  کرد برات نمیشه کاری هیچ  نکنین پیداش تا گفت بعدشم کمی شد عصبانی اونم

  بود افتضاح حالم-
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  نمیرفتم مهمونی به کاش

  نمیشدم حرصی اریا سرحرفای کاش

  نمیکردم رو شیطانی نقشه این کاش

 دیگه های کاش و کاش وهزاران

 

 بشه؟؟؟ چی که میگیرین ابغوره دارین اینجا نشستین دیگه بسه:کمند

  میره میزنین گند تاراهم روحیه میشه؟بیشتر حل مشکلمون

  اخه برنمیاد این جز کاری-سمیرا

  کرد میشه چی ببینیم کنیم فکر همگی باید-هانیه

  داریم کلاس فردا بخوابین برین فعلا:کمند

 بخیر شب باشه:سمیرا

  بخیر شب:هانیه

  اتاق تو رفتن هردو

  تارا پیش رفتم منم

  کنارش نشستم

  میکنه گریه صدا بی و  خیابون زده زول فقط شده بیدار که ازوقتی

  گرفتم دستشو

  که کردی کور خودتو. عزیزدلم دیگه بسه:کمند
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 من؟ الان کنم چیکار-

 ؟ خانوادم پیش برم چطوری

 بودم؟؟ که ای خرابشده اون برم چطوری

  کنیم فکر بشینیم همگی بهتره ولی گلم میفهممت-

 کرد؟ میشه هم ای دیگه  فکر مگه-

 گناه بی.کشتنش. مرد تارا

 میگیری؟میتونین سخت خودت به داری چرا نداشتی؟؟پس دوسش سامیارو مگه تو تارا:کمند

  کنین ازدواج

 چیشده نمیفهمه هیچکس که جوری

 من... من-

  متنفررر متنفررررم ازش دیگه من

  بودم شده کور بود کرده غلبه عقلم به حسم موقع اون

 ...اماحالا

 من مثل نفرو چن تاحالا لجن اون که این میکنم؟به فکر چی به میدونی کارگذشته از کار که حالا

 کرده؟؟ بدبخت

 داشته؟ همخواب چنتا

 شمتچ بالا نمیگه هم هیچکس و بکنه میتونست هرغلطی ینی بوده خارج اون که میفته یادم الان

 ... ابروعه

  نمیخوام اینجوری زندگی من
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 : گفتم هق هق با بود سرگرفته گریم دوباره که درحالی

 ....خونمون از کنه خاستگاری پدرم از منو ،نفسم مردم میخواستم من-

 ....که این نه

  کنه خاستگاری خوابم تخت از منو که این نه

 !!!حرفمو میفهمی

  داره دوسم نگفته بهم یبارهم حتی اون

 ...نیاورده زبون به

 سقف؟؟، یه زیر باهاش برم اونوقت

 .... کنه شروع زندگیو یه باهام اورده سرم که بلایی اجبار رو از!باشه نداشته بهم حسی اگه

 نیس؟؟ توش حسی هیچ که بزارم زندگی پابه

  سرنوشتم این با توسرم خاک

 کنم؟؟؟ نگاه خانوادم چشمای تو چجوری من کمند

 !!!پیششون برگردم چجوری

 

  باش اروم عزیزدلم باشه.. باشه-

  بخواب و بخور قرصارو این بیا

  براش میکنیم فکری یه

  فقط باش اروم
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  ها اینطوری میکشی داری خودتو تارا

  خوردم و گرفتم ازش قرصو

  بود شده کم هقم هق

 خوابیدم

1: 

 سامیار

 

  شده گم تارا که دوهفتس الان

 ... رفته ینی

  گشتیم میرسه عقلمون به که هرجارو

  تارا پدرومادر ن میدونه بابام مامان ن هنوز

 گیرن نمی ازدخترشون خبر چرا موندم فقط

 .. نیس سخت زیاد فهمیدنش اینم

  میزنه زنگ بهشون تارا حتما

  کردم پیدا و مهدی عمو شماره تلفن دفتر از

  میلرزید دستام

 !چی؟ باشن نداشته خبر اوناهم اگه

  اتاقم تو اومد سامان لحظه همون
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  کرده فرق خیلی

 خیلیییی

  شده شکسته ریخته بهم اینطوری نبودش با که داره دوسش تارارو انقدر سامان نمیدونستم

  بود بدترهم نبودکه ازاون بهتر خودم حال هرچند

 میکنی؟ چیکار-سامان

  ازش خبردارن اونا شاید بزنم زنگ مهدی عمو به میخوام-

  بود کرده قفل دندوناشو که درحالی و پیشونیش افتادرو غلیظی اخم یهو

  غرید

 هان؟؟ کنی چیکار میخوای-

 بکنی؟؟ میخوای غلطی چه میفهمی اصن

 چی؟ وبفهمن باشن خبرنداشته اگه

  میمیرن خدا به میمیرن

  میکنم دق دارم ولی میدونم-

 ... نمیکشم دیگه نمیتونم

 میگیره جونمو زره زره داره بیخبری این

  میگرفتن سراغشو حتما هفته دوسه این تو وگرنه خبردارن ازش اونا مطمنم

 تابید قلبش به امیدی نور اونم انگار بود شده ارومتر

  بیخبریم ازش نفهمن که کن رفتار جوری ولی.. بزن باشه-
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  دادم تکون سرمو

  بوق چهارمین.....بوق سومین.... بوق دومین.... بوق اولین

  داد جواب که

 عمو سلام

...... 

  سعید حاج پسر سامیارم

...... 

  چطورین شما ممنون

..... 

  خدا شکر

...... 

  بگیرم خبر براش احوالاتتون از که کرده مامور منم دیده و خوابتون بابامیگفت والله

.... 

 ؟ میرین خارج شماهم پس عه

... 

 کی؟؟

.... 

 ، پس گفتین تارا ،به خطر بی سفر اها
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  دادم زحمت خودم دیگه بپرسم ازش وحالتونو بیاد که نشدم منتظر منم نیس خونه تارا ن

. ... 

  شون نوه و خواهرم پیش رفتن ترکیه مامان و بابا بله

...... 

  برسونین سلام خاله به نمیشم مزاحم

.... 

 خداحافظ

... 

  گفتم سامان به رو

  دارن خبر گفتم دیدی

 زده حرف باهاش صبح میگفت باباش ارتباطه در خانوادش با تارا

 الان بود بسته دانشگاهش به جونش که میکنه؟تارایی فرار ازما داره ؟چرا رفته تارا چرا اصلا-

  نمیره هم دانشگاه چنوقته

 جوابم بی های سوال این از شدم کلافه

 نشست سامیار چشمای تو خاصی غم

  میکردن  حس عرقو جریان هام مهره ستون و دستام کف افتادمو وحشت به دیدنش با که غمی

  یان شده خبری ببینم سرگرد پیش میرم من-

 برو:سامان-
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  تخت رو نشستم رفتنش بعد

  خبردارن ازش دوستاش مطمنم من

 دوستشون شدن گم درمقابل خونسردن خیلی میکنن بازی نقش بد خیلی

  تو برم ندادن اجازه ولی خونشون دم رفتم چهاربار تاحالا

  میکنن نگام خاصی جور میبینن منو تاشونم هرسه

  میدن سربالا جواب

  خونس اون تو تارا مطمنم

 مطمنممم

  شدم بلند ازجام و کردم مشت دستامو

 بایدد کنم پیداش باید من

... 
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  میگزره کرد رو و زیر زندگیمو که ای زلزله  اون از هفته چن  الان

  میگفتن دخترا

  سامیار و سامان هم دنبالمه بدجور اریا هم

  کردن خبر هم پلیس

  میکنه زندگی دبی که عموم پسر عروسی از برگردن مامان و بابا که دیگه وقت چند

  میفهمن حتما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 302 

  میکشه منو بابام که این هم بشم عزیزانم شکستن شاهد باید هم اونموقع

  میکشتم مطمنم

  میبره سرمو رضا دایی بیاد رحم به دلش اونم

  دختر کن فکر درست

  برسه تبریز به پام نباید

 !برم؟ کجا پس نرم تبریز اگه

  ندارم رو جا هیچ

  کسیم بی اوج تو

  کنم پاک خانوادم از ننگو لکه این باید

 شه سرافکنده بابام اگه میمیرم من

 نبود خوب حالم اصلا

  میشه بد حالم زود صبح که چنروزیه

  میشم سحربیدار نزدیکای

  بدجور میسوزه معدم

  میگیرم تهوع  حالت

  عصبیه های تنش از مطمنان

  میریزه بهم معدم باشه نااروم اعصابم هروقت من

  عصبیه تنش از گفت هم دکتر که
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  بیدارشدم زار حال با بازم و زوده صبح که الانم

  بخوابم تونستم نمی دیگه

  میکردم فکر نامعلومم اینده به

  نداشتم خفتو این کشیدن توان دیگه

  نوشتم دخترا برا نوشته یه همین برا

  کنم راحت خودمو باید

  کنم پاک.... ازیه رو دنیا باید

  کنم اماده صبحانه دخترا برا تا بلندشدم

  کردم بیدارشون میز رو چیدم که رو صبحان

  ندارین کلاس مگه پاشین-

  بیدارشدن بالاخره سرشون بالا کردن صدا سرو ساعت یک با

  نمیریم شده کنسل صبحمون کلاس تاراااابمیری:کمنند

 بخوابیماااا یکم میخواستیم

 کن کمک کارا به شدی بیدار که حالا-

  میمیرم دارم که من:سمیرا

 بکنین خواست دلتون هرکاری شما میخوابم من

  سرش رو کشید رو ملافه گفتو اینو

  میخوابم...منم:هانیه
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  بست وچشماشو

  کردم نگاه کمند به

 ...بخوابه اونم که بودم منتظر

  بخوریم حسابی درست صبحانه یه بگیرم نون میرم من:کمند

  برم قربونت مرسی-

  عزیزم خدانکنه-

  اشپزخونه رفتم منم و بشه اماده رفت کمند

 بودم بسته بالاسرم اسبی دم موهامم بود تنم سفید بیلیز با توسی شلوار یه

 فکر متصمیم به میکردمو نگاه چاییم مونده ته به داشتم بودم کرده حلقه چاییم لیوان دور دستمو

  میکرد

  ببینم چشم به خانوادمو شکستن تونم ،نمی راهه بهترین اره-

 "مونه نمی ابر پشت همیشه ماه"

 ... میشه رو ماجرا این بالاخره

  بیرون اومدم ازفکرم کمند باصدای

 تارایی؟؟ خوبی-

  ممنون اوهوم-

  میرم دارم من پس باش-

  برمیگردم ساعته نیم
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  بسلامت-

 بای-

 

 سامان

  مطمنم دارن خبر ازش دوستاش هم نباشه خونس این تو تارا مطمنم

  بزنم حرف باهاشون برم که بیرون بیان تا بودم منتظر

  مدرسه لباس با بیرون اومد بچه پسر و شد باز اپارتمانشون در دیدم

  زد سرم به فکری

  شدم پیاده

 پسر؟؟ اقا-

 منین؟ با سلام-

  داشتم سوال یه اره-

  بفرمایین-

 دارین؟ قرمز ماشین اینجا پارکینگ تو پسرم-

 میپرسین چی برا-

 میگردم دنبالش دارم شده گم چنروزیه  دوستمه مال ماشین این-

  تاراعه خاله ماله نیس شما دوست ماشین اون-

  میگردم تارا دنبال منم....اره...اره-
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 ...که نداره پسر دوست  تارا خاله-

  اخه چه تو به اسگول بچه اوف

  داداششم من-

 واقعاااا-

  شد خوشحال اخه کرد باور کنم فکر

 !!داره داداش بود نگفته تارا خاله-

 کجاس؟؟ میدونی تارا خاله خب رفته یادش حتما-

  سمیرا خاله خونه اومده چنروزیه اما میرن خودشون خونه  خاله-

  دادن بهم دنیارو انگار

 ... کنم ،بغلش ببینمش میخواستم فقط نبود سرجاش وحواسم هوش دیگه

  زدم درو زنگ

  خانم شلخته گذاشتی جا بازچی-

  کرد دروباز و گفت همینو

 بود صداش شوک تو

  بود من تارای این

 طبقشون رفتم هوا بی

1۵ 

  گرفته اشتباه بیرون بود رفته پیش دیقه چند که دوستش با منو بودم فهمیده
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  بود باز درواحدشون

  گذاشته باز دوستش برا حتما

  دختر چندتا دانشجویی خونه میرم اجازه بی دارم که نبود مهم اصلا برام

 ...چی بدنم پلیس تحویل یا مبشه چی ببینتم کسی اگه

  نبود مهم چیز هیچ

  واحد در رسوندم خودمو بلند های باقدم

  دیدمش در پشت

  میرفت ور چاییش لیوان با داشت و بود پایین سرش

  نرسید مغزم به خون دیگه

 چشمم جلو اومد کشیدیم مدت تواین که هایی بدبختی ی همه

 

 تارا

 

  دراومد صدا به اف اف ولی اینه رو بودم گذاشته نوشتمو کنم خلاص خودمو میخواستم

  جاگذاشته یچیزی دیوانه دختره باز کنم فکر اه-

  کردم دروباز میکردم غرغر که همونجور

  شدم منتظرش در پشت نکنه شک بهم که برداشتم چایی لیوان یه رفتم سریع

 میاد داره فهمیدم میشد نزدیک که کسی تند های قدم باصدای
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  میره راه تند اینجوری که جاگذاشته پولشو کیف حتما-

  کردن وصل بهم فاز سه برق انگار چشمم زیر از مردونه کفش جفت یک بادیدن اما

  بودم کرده کوپ

  بود روم به رو که شخصی  ی قیافه دیدن با کردمو بلند سرمو اروم

  شد تیکه هزار افتادو ازدستم لیوان

  رفتم عقب قدم چند ترس با

  بگم بهش تونستم نمی هیچی و بود اومده بند زبونم

 ... بست درو و تو اومد

  دراورد شوک از هم منو و خونه تو پیچید دادش صدای یهو

 هااااااان؟؟؟ میکنی غلطی چه اینجا تو-

 نداری؟؟؟؟ زندگی خونه مگه

 بشه؟؟؟؟ چی که کردی فرار خونت از

  مرگته چه اصلا

  میکشید عربده داشت همنطوری

 :گفتم لرز و ترس یا بگیرم جلوشو میخواستم

  پایین بیار صداتو میگم چیو همه خدا ،به میدم توضیح برات-

 ..عقب داد هولم که نشن بیدار بقیه پایین بیاره صداشو که میکردم خواهش داشتم همینطوری

 شدنتو؟؟؟ جنی!!!بدی؟ توضیح میخوای چیو:سامان
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  بودنتو عقلیتو؟دیوونه بی

  کشید تیر و خورد میز لبه به پهلوم

  ازدرد شم بند پام رو تونستم نمی حتی بود بریده نفسم که بود زیاد دردش انقدر

  بودم گرفته پهلومو محکم بودمو بسته چشمامو

  بود دراومده اشکم ازدردش

  دید نمی حالمو انگار میکرد هوار دادو داشت یکبند که هم سامان

  کردم حس پام رون روی چیزی خیسی و گرمی

  کردم باز و چشمم لای

  دیدم خونو اما بود تارکرده دیدمو که چشمام تو اشک حاله وجود با

  بودم ترسیده بدجور

  زمین رو افتادم و رفت تحلیل ان یک انرژیم

  برگردوندم زحمت با سرمو

  میکشید هوار دادو داشت بودو من به پشتش سامان اما

  نمیشنید بودو شده گم اون هوار دادو ،تو من رفته تحلیل اماصدای کنم صداش کردم سعی هرچی

  میزد صدا اسممو که شنیدم کسیو جیغ سرم ازپشت

  سرخورد زمین رو نگاهش من خالی جای بادیدن و برگشت طرفم به که شدم سامان متوجه

  شد گر جلوه نگاهش تو ترس نگرانیو رنگ بعد

  رفتم حال از چیشدو نفهمیدم
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 سامان

  بودم کرده سنگکوپ

  کنه تحلیل تونست نمی چیزیو هیچ مغزم

  بود مونده ثابت تارا خونی جسم رو نگاهم فقط

  میکشید جیغ بالاسرشو بود نشسته بود بیدارشده ازخواب تازه انگار که دوستش

  ابجی...تــارااا.... تارا:سمیرا

  دادکشید بلندتر

 !!کممممند؟!!!!!هاااانیه؟-

  توروووخدا اورژانس بزنین زنگ

  بیرون اومد اتاق از دیگه دختر یه

  بود زده شوک اونم

  کردم بلندش و سرش بالا دویدم دراومدم هنگ از لحظه یه

  بیرون ودویدم

  شدم رو روبه بیرون بود رفته که  بادوستش درخونه جلو

  چیشده میکرد داد و جیغ هی

  خبره چه

  دادکشیدم خودش تراز بلند

  بیمارستان میبرمش
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  بردنش پرستارا و بیمارستان رسوندمش بود کندنی هرجون به

 بودن اومده هم تارا دوست تا هرسه

 ... میزدن زار داشتن

 ... اتاقش جلو رفتم راه کمی بلندشدم  بودن اعصابم رو بدجور

  ببینیمش میتونیم گفتن کشید طول دوساعتی حدود که اینا و ازمایش کلی بعد

  اتاق تو رفتیم شیرجه چهارتایی

 :گفت بود بالاسرش پرستار یه

  میاد هوش به داره نکنین سروصدا

 بودیم وایساده  بالاسرش رفتیم

  میخورد تکون داشت کم کم

  میکردن گریه توبغلش میکردنو بغلش یک یک دخترا کرد باز چشمشو که همین

 اه بکشه نفس بزارین بابا کنار برین-

  دردمیکنه جاییت!خوبی؟ تارلجان-

  میکرد نگاهم داشت فقط

  دش وارد مسن تقریبا دکتر یه و بازشد دراتاق که بپرسم میخواستم بود خاصی غم نگاهش تو

  بالاخره بیدارشدی عجب چه خواب خوش خانم به به-

 !چطوره؟ حالش دکتر اقای:سامان

 ... ،فقط خداروشکر خوبه که حالشون-
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 : گفت کردو تارا به نگاهی یه

  تداش خواهند دردسر بدون های ماه کنم تضمین تونم نمی وجود بااین شده ضعیف خیلی بدنش-

 : گفت و تارا به کرد رو 

 میگیرمشاااا ازت باشی کوچولوت مراقب اینطوری بخوای اگه  کوچولو مامان-

 : میگفت شوخی حالت به

 دارهن داشتنشو صلاحیت بگیرم ازش کوچولوشو کنن اماده عملو اتاق میگم  خونه نبرش پسرم-

  که

  بودیم شوک تو همگی و بودیم شده دکتر دهن میخ نفری پنج که ماهم

  میکرد گریه بیصدا داشت که کردم تارا به نگاه یه اومدم خودم به

  میکرد گریه داشت بود دکتر دهن به چشمش که همونطور

  کردم شوخی گیرمش نمی حالا نکن گریه داریا دوسش انگاری اوو،نـ:دکتر

  باشی کوچولوت و خودت مراقب بدی قول باید فقط

 :گفت منو به روکرد بعدم
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 عسری باید دیدین  درد ،خونریزی،یا بینی لکه بعدهرگونه به ازاین و باش خانمت مراقب پسرم

  ضعیفن خیلی شکمش عضلات بیمارستان برسونینش

  ازهمیند خطر به همسرتونو سلامتی و میشه  جنین دادن ازدست به منجر کوچیکی هرفشارعصبی

 ...ینی!!!!میگفت چی که بودم شوک تو ولی حرفاشو میشنیدم
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 ...تارا ینی

 :گفت بود همراهش که پرستاری به کرد رو ندادو بهمون حرفی هیچ اجازه

  مرخصن شد تموم سرمشون-

 ... رفت و

  شد لبریز صبرم ی کاسه دیگه

  طرفش رفتم

  کشید عقب ترسیدو که بود دیده صورتم تو چی دونم نمی

  غریدم شدم قفل دندونای لای از گرفتمو محکم باغضب دستشو مچ

 میگن؟؟؟ چیدارن-

 هااان؟؟؟ تو کردی غلطی چه-

  شد اضافه گریش شدت به

  کمنده اسمش میدونستم حالا که دختری اون

  دراورد چنگم از تارارو دست و کرد پاک اشکشو

 ... نه خودش اما ترسیدن دوتادوستش که کردم نگاهش جوری

  میکرد نگام نفرت با

 :گفت و عقب داد هلم

 شده؟؟؟ چی بدونی میخوای:کمند

 چیگفت؟؟ دکتر بدونی میخوای
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 کرده؟؟؟ فرار تارا چرا بدونی میخوای

 - گفت و کرد تر بلند صداشو

  میگم بهت خودم باشه

  نژاد نیک جناب بازکن گوشاتو خوب

  کرد نگام تمسخر با بعدم و

  نگوو... ن... کمند....ک... نع ـ تارا

 هان؟ نگم چرا-کمند

 میترسی؟؟ ابروت برندارن؟از سرت از دست که این ؟؟از میترسی چی از

 . . کنه نگاه چندش باحالت خواهرمو کسی نمیدم اجازه

  کرد گریه تارا بازم

 .......... نبودی خرابشدتون تو تو که اونشب-کمند

  گفتن بهم چیو همه

  چیو همه

  شکست کمرم

  نمیاد بالا نفسم میکردم حس

  گرفته گلومو چیزی یه میکردم حس

  میریخت اشک بهاری ابر مثل داشت که میکرد نگاه تارا به فقط

  نداشتم و  اشکاش دیدن طاقت
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  نداشتم دردشو این کشیدن دوش به طاقت

 .....قطره اولین

 .....قطره دومین

  شکست منم گریه تلسم بالاخره

 کردم گریه پاش پابه کردمو بغل رو تارا

1١ 

  دوستاش خونه بردمش

 ... لطفا کنه استراحت خودش اتاق تو ببرینش: هانیه

 طرف این از:سمیرا

  تخت رو گذاشتمش و بردمش

  بود بد حالش

  داشت حقم

 مومعصو دختر ،یه بیگناه یه زندگی باشه کرده جرعت تنم ،پاره داداشم کنم باور تونستم نمی

  بگیره ازش

  کنارش روتخت بودم نشسته

  بیفته هراتفاقی پشتتم من... تارای-سامان

 ...هرچی

  عزیزم نکن گریه فقط
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 !باشه؟

  شد بیشترم گریش شدت ولی کرد نگاهم معصومانه خیلی

  بخور و پرتغال اب این بیا:کمند

  نکن هم گریه

  میکنم درستش میخورم قسم

 ... بگیرن ازت زندگیتو اینطوری نمیزارم ولی میکشمش پسررو اون شده

  براش بکنن هرکاری حاضرن که ارزشمنده دوستاش برا خیلی بود معلوم

  شد بلند کمند جیغ که میکردم ارومش تارا به نگاهم با داشتم

 ؟؟؟ عقل بی دختره بکنی میخواستی غلطی چییی؟؟؟چه-

  میکردم نگاه بهش داشتم تعجب با

  میرفت رژه مخم رو و میکرد جیغ جیغ داشت ففط بود چی دونم نمی ولی بود دستش کاغذی یه

  شنیدم رو تارا رفته تحلیل صدای موقع همون که

  کنم خلاص خودمو میخواستم.....خلااااااص ـ تارا

 چیی؟؟-سامان

 گرفتم کمند ازدست کاغذو

  باشم براتون خوبی دوست نتونستم که ببخشید"

  کردین تحمل منو هم مدت این تو که ممنون

 .. روشه ماجرا نزارین ازتون دارم خواهش یه
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  تبریز برسه جنازم نزار مامانت جون کمند

  برسه نزارین میکنممم خواهش

  بفهمن خانوادم نزارین

  بخدا نمیارن دووم

 ... میمیرن

  بدین خبر بهشون بعد برگردن عموم پسر عروسی از کنین صبر فقط

 "نبودم خوب شماها مثل که شرمندتونم بازم

  نرسید مغزم به خون دیگه

  میخوردی گوهی چه داشتی...تو...تو-

  بدم ادامه نزاشت

 زنگ دیر دیقه پنج فقط....میشدم راحت زندگی این از میومدی دیر دیقه پنج اگه... اره-تارا

  میزدی

  بیرون برن که شدن بلند دخترا  جروبحث و حرف کمی بعد

  کنه استراحت که بیرون بفرمایین شماهم لطفا-هانیه

  نمیخورم تکون ازجام من-

 !!!چرا-سمیرا

 .... میده دستمون کار بازم نیس کلش تو عقل(کرد اشاره تارا روبه)خانم این که این برا-

  نمیکنم کاری... برو.... نع- تارا
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  کردم باور گفتیو تو هه-

  باردارم(داد ادامه و شکمش رو گذاشت دستشو) که.... که نمیدونستم موقع اون نع-

  بگیرم رو کوچولو یه جون که نشدم پست انقدر

  بیکسه که کوچولویی اما....اما

  مامانشه از تر تنها

 ؟؟ تنهاس مامانش گفته کی-سامان

 !! نیستم ادم من

  منن دل عزیزای  خودش هم مامانش هم

  بیفته اتفاقی نمیزارم دیگه

 الدنب خونه رفتم راست یه خداحافظی بعد شدمو بلند نمیکنه کاری که شدم مطمن تارا از وقتی

  سامیار

 شم مطمن باید

11 

  زدم حرف باسامیار

  گفت چیو همه بعدش اما نیاورد خودش روی به که اول

 ... اولش اوله از

 .... شب اون وتا فرستاده براش بابا که عکسی و دبی از

 نگفتی؟ بهم دلتو حرف که میدونستی نامحرم منو انقدر:سامان
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 ...فقط نیس اینطوری نه:سامیار

  برات سلداس مثل گفتی اونشب وقتی اما داری دوسش توام میکردم حس اولش بخوای راستشو

 (داد بیرون عمیق نفسشو)

  شدم راحت دیگه شب اون از

  نداشتم حدومرز براعشقم دیگه

 ....و

 بود دیگه کسه اگه شد بلند روش دستم بار اولین برای میخورد بهم خودم برادر از حالم

 ....برادرم اما میکشتمش

 ازش بودم متنفررر طرف یه از بود خونم هم طرف ازیه دوراهی تو بودم مونده

  چی همه از ازاحساسش زد حرف کلی

  افتادم کردن غلط به که منم

  اونشب کاش

 ... میزدم دلمو حرف اونشب

  برد نمی ازپیش کاری پشیمونی دیگه

  افتادم تارا حال یاد

 :زدم حرفامو عصبانیت اوج تو و رفتم در ازکوره بود رسیده حد بیشترین به غضبم دیگه

  زندگیش با کردی چیکار میدونی تو-

 میفهمی؟؟؟
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 !! میفرستادیم عمو برا جنازشو باید میرسیدم دیر دیقه پنج امروز میدونی

 !میکشت؟ خودشو داشت میفهمی

 ..بود نوشته هم اش نامه حتی

  میزد موج نگاهش تو پشیمونی و نگرانی و ترس و تعجب رنگ هرلحظه

 .. اقا اره-

  ها خیلی دل رو میزد داغ داشت شما گل دست خاطر به

  دونستیم نمی بودیو بیشرف چقدر تو

 """بودی پست چقدرر

  ببینمش باید ؟؟کجاست؟من چطوره الان...ال:سامیار

 (کردم نگاهش تحقیرامیز) نشه سواستفاده اعتمادش از که امنه جای یه. عالیههه ینی... خوبه-

 ... متنفرررره ازت اون. نمیخواد اون ولی!!!ببینیش؟ عه؟؟؟میخوای

  ،میدووونم کردم اشتباه ،میدونم حرفانیس این وقت الان سامان-

  کنم درستش میخوام

  هستم پاش من

  کجاس بگو میکنم خواهش

 .. نیاورده سرخودش تابلایی

 هستی؟؟ پاش!!!!بابا نه-

 ... شه باهات ازدواج به مجبور کنی کاری که نبود این نقشت ازاولم مگه
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  کردی اشتباه ولی

  نیس دیگه دخترای مثل تارا

  نفهمیدی تفاوتشو

  نمیره ظلمت این بار زیر اون

 دیدی؟؟

  کنه ازدواج باهات که بود هم ازخداش الان بود تارت جای هردختری

 ... بمیررررره داد ترجیح تارا اما

 !!!میفهمی

  کجاست بگو مامان جون فقط میدم انجام اونو بگه خودش هرچی... باشه باشه-

  نمیبخشم خودمو بیاره سرش بلایی

 !بخشیدی؟ خودتو الان هه-

 شدی وقیح چقدر

  در سمت کردم حرکت

 :گفتم و برگشتم و سوخت براش دلم دراخر ولی

  نمیاره سرخودش بلایی شده که بچشم خاطر به-

  بیرون رفتم نکردمو نگاه تعجبش به دیگه

 (سامیار)

 بچش،،،،،بچش،،،،-
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  میشد اکو مخم رو سامان حرف این

 !!!من بچه ینی

  بودم خوشحال دلم ته از

  بشه راضی تارا شاید حالا

  بزنم حرف باهاش و کنم پیداش باید فقط

  گشتم جارو همه اتاقش تو رسوندم خودمو شدمو بودبلند اتاقش رسید فکرم به که چیزی تنها

  میکردن اب قند دلم تو بودکه خوشحال انقدر

 .. شدم بابا من

  کردم نگاه زیرشو شدمو خم تختش سراغ رفتم

  بیرون کشیدمش و کنجکاوشدم بود بسته یه

  شد خالی دلم روش نوشته بادیدن

 

 زیستن تو خاطر به زیباست چه "

 

 بودن تو از دور است تلخ چه و ماندن زنده تو برای و

 

 دارم دوستت جاودانه
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 مبارک تولدت رضاجونم

 

 "♥تارا♥

 داشته؟ دوست کسیو تارا یعنی... یعنی

 !!دیگس کسه عاشق تارا بعنی

  دیوار به کوبیدم محکم رو بسته

  گرفتم دستام بین سرمو و

 ....خدا کردم چیکار

 ...بوده عاشق من مثل اونم

  بودم اورده کم نفس

  میزدم حرف بایکی باید

  متنفره ازم تارا از بدتر که سامان

  کرج برم باید

  پدربزرگم پیش

  کردم حرکت شدمو ماشین سوار

  زدم حرف هم امیرحسین با توراه

  گفتم بهش چیو همه

 .... بزنم حرف باخودش و کنم پیداش تارارو باید میکرد فکر اونم
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  گاهم تکیه تنها پیش رسیدم

 ... منه طرفه همیشه که حامیم تنها

 بابا سلام-

  باباجان سلام-

 ؟ شده یارت از خبری!!میکنی؟ چیکار اینجا هفته وسط

  بابا اره-

 .. بزنم حرف باهاتون باید

 تو شده چت ببینم تو بیا-

  گفتم چیو همه

 تارا تختش،عشق زیر سامان،بچم،کادو تارا،سررسیدن خودکشی قصد

 بابا؟؟ کنم چیکار حالا-

  نره یادت هدفت-

  زدی کاری همچین به دست که داشتی دوسش انقدری تو

  کنه کمکت میتونه خیلی بچت حالا

  گفته سامان که اونطوری

  زده تصمیمشو قید بچش برا که هست رحم دل انقدری دختره

  اخه داره من درمورد نظرش به ربطی چه اینا خب-

 متنفرررر متنفرشده ازمن اون
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  میشناسم تو از بیشتر زنارو ،من من به بسپرش نباشه کاریت تو-

  بلاتکلیفی ازاین میمیرم دارم بابا اما-

  هرقیمتی به میخواستم رو تارا من

 !!میخواستی؟-

  ومیخوام-

  پسر افرین-

  خودمه مثل اخلاقت این

  نشو تسلیم هیچوقت

  بگیری زندگی از حقتو باید

  نیست من تاراحق ،انگار نمیشه ولی میخوام-

 خودم به ،بسپرش شدی اومده بیرون ازقبر که ای مرده عین کن استراحت برو-

19 

 !نریمان؟ چیشده-

  دادم انجام و ،دستورتون اقا:نریمان

  گلستان  پارک نزدیکیای تو  اپارتمان یه میره دوبار حداقل روز هر  سامان اقا

 دیگه؟ داری یاد ادرسشو-

 بله:نریمان

  دنبالم بیا ازظهر بعد برو
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  اقا چشم:نریمان

 

 نداری؟ کاری  شده دیرم دیگه من  بابابزرگ: سامیار

  بسلامت برو پسرم نه-

  روانی بیمارای  عین ،شدی میکنیا ثواب بکشی هم سروروت به دستی یه

  میکشم دستی یه چشم بعدا-

  وایسوند حرکت از اونو  پدربزرگش صدای دوباره میرفت درخروجی طرف به که درحالی

  شرکت برو سرهم یه سامیار-

  توروبده عاشقی و عشق تاوان  باید که کرده گناهی چه سجاد این

 تارا لدنبا باشم ساکن جا یه تونم نمی ،والله بودم شده نابود نبود سجاد ،اگه بزرگ بابا میدونم-

 ... حالش از حتی نمیگه بهم هیچی  نیستم برادرش انگار که هم سامان

 :گفت و زد روش به بخش اطمینان لبخند یه و سامیار شونه رو گذاشت دستشو احمد حاج

  برات میکنم پیداش خودمم و پشتتم خودم-

 .. دستت میدم ادرسشو دیگه چنروز نباش سردرگم تو

   شد سرازیر دلم تو ارامش  پدربزرگم لبخند با

  بگم که نداشتم هم چیزی یعنی نگفتم چیزی

  خونه سمت افتادم راه کردمو خداحافظی

.... 
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 چطوره؟ ؟عروسم چطوری جان سعید سلام: احمد حاج

-..... 

  باباجان باشید سلامت-

 خوبن؟؟ محمد و سلدا

-..... 

  خدا شکر خوبیم ماهم-

-.... 

 کسی که کنی رفتار جوری باشیو اروم که میخوام ،فقط بگم بهت چیزی یه زدم زنگ سعید ببین-

  نفهمه چیزی اونور

-.... 

 ...که کرده اشتباهی یه ،یعنی کرده کاری یه سامیار ،ببین نشو نگران-

-.... 

 .......-احمد حاج

  دادم توضیح سعید برای ماجرارو وهمه

 بود گرفته اتیش

 فقطططط میکشید داد

  نفهمه کسی اروم گفتم پدرصلواتی-

-.... 
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  میدونم میدونم.... باش اروم باشه-

  داشتی دوسش دخترت از بیشتر تو

-..... 

 .. میشه حل چی همه  کنن ازدواج کنیم راضیش بتونیم اگه-

-.... 

 برو میزنیم حرف بعدا برو-

94 

 !بفرمایین؟:سمیرا

-..... 

 نکنین خرابتر اوضاعشونو اقا حاج برین-

-.... 

  کردم شک سمیرا حرفای باشنیدن

  بیرون اومدم اتاق از

 !؟ دره پشت کی پرسیدم ازش سر باحرکت

  سامان پدربزرگ-

 میگه؟ چی گفتم اروم

  نمیشه میگم منم ،که ببینه تورو میخواد-

  نمیره مخشون تو
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  افتاد جونم به لرزه یخش ی چهره ازتصوُر

  اومده که داره کارمهمی حتما

  حرفاست این از تر مغرور وگرنه

  دریغ ولی.... بیارم بدست ارامشو که کردم بسته بازو چشمامو اروم

 کن دروباز-

 ؟؟؟؟!چیییی؟:سمیرا

  داشتی نگر بیرون پیرمردو نداره خوبیت-

  ننویس پدربزرگش پای پسرو گناه

  پوشیدم لباسم رو مانتومم و روسرم انداختم شال یه اتاقم رفتم و گفتم اینو

  میزد زردی به رنگم

  کنم درست چهرمو که نرفت ارایش به دستم اما

  بیرون رفتم کردمو خودم به کلی نگاه به

  سالن مبل رو بود نشسته

  پیرمرد این غروره کوه که کردم اعتراف خودم به دیگه بار یه دیدمش که ازپشت

  نشستم جلوش و کردم سلام اروم

  نبود طرفم به روش

  انالیزکرد پامو سرتا و برگردوند سرشو تا داد جوابمو سردی باهمون

  کرد تغییر نگاهش رنگ
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 بودم متنفر که میکرد نگام حالتی بایه

  میکرد نگام انگیز ترحم و دلسوزانه

 دخترم؟ خوبی-

 ... مهربوون چه  اووو

  بپرسه جونشو سامیار الا کسیو حال بودم ندیده تاحالا

 .... که میبینین:گفتم پوزخند با

  اتاق بره که دادم علامت سمیرا به سر با

  بزنیم حرف تر راحت بتونیم تا

 ... رفت شدو بلند

 دنبالم؟؟ اومدین کشیدین زحمت راهو همه این که داشتین کاری من با  خب-

 چیه؟، تصمیمت-

 !!!!تصمیمم؟-

  کنی چیکار میخوای. اره-

  دیگه ماه9 تا زندگی-

 وبعدش؟؟-

 ...مرگ-

 ... نداره تعادل هاش نوه مثل اینم عجبا.... باشی داده فوش انگاربهش...  کرد نگاهم بد

 بکن رو قضیه غال و کن ،موافقت هست کرده که کاری پای سامیار-
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 کنم زندگی باهاش تونم ،نمی متنفرم ازش-

  میکنی لجبازی داری-

 داد ادامه میزد قدم من به پشت بودو بلندشده جاش از که درحالی

  نمیشد نزدیک بهت نمیخواستی ،تاخودت کاری تقصیر توام میدونم که من-

  نمیفهمیدم هیچی ازحرفاش دیگه

 .بودم جملش اون گیج

 !!!!رفتمم باد به ی اینده مقصره خودم من میکرد فکر یعنی

 .....یعنی

  بود چیز ازهمه خالی مغزم

  بکشم نفس تونستم نمی دیگه

 ....شماااا-

 بودم؟ مقصر منم میکنین فک شما

 افتاده؟ اتفاقی چه که کرده تعریف براشما عوضی اون اصلا

 ... بیرون برین لطفا-

 حتوضی براتون خودشم حتی که هستین خودخواه شماانقدری ،مطمنم ببینمتون خوام نمی دیگه

 .... میکنین ناحق حقمو بازم بده

  ورفت شد بلند حرف بدونه

  برات دارم پیشنهاد یه: گفت و برگشت در دم
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  میگم بعدا نیستی خوب الان فقط

  کوبید بهم درو وبعدشم

  میکردم نگاه و خالیش جای به بودم زده زول

  دید منو که میومد بیرون اشپزخونه از داشت هانیه

  تو شده چت... هیییعععع-

  میکنی گریه چرا

  پریده چرا رنگت

  نمیزنی حرف چرا...تاااراااا

  خوبم-

  روصورتم کشیدم دستمو

 ...خبره چه اوووو

  ندارم خبر خودم کردم گریه کی من

 گفته بهت چی پیری اون.... معلومه-

  میزنیم حرف بعدا-

  افتادم راه اتاقم سمت به سلانه سلانه و شدم بلند

  دراومد صدا به اف اف دوباره که میبستم دراتاقمو داشتم

  میکردم گریه و میکردم فکر حرفاش به کشیدم دراز تختم رو و نکردم توجهی

  دیقه چند بعد
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  بازشد بیهوا دراتاقم

  کردم درنگاه به و برداشتم بالشم رو از سرمو

  بدم تشخیص سامانو هیکل میتونستم اشکمم پرده پشت از

  نشست کنارم اومد

 میگن؟ چی دوستات!!! تارایی-

 !؟ دیدنت بود اومده کی

  کرده پیدا ازکجا اینجارو

  کنم خفه بغضمو نتونستم دیگه

  سامان بغل انداختم خودمو و کردم گریه بلند

  کنه ارومم داشت سعی و میکرد نوازش پشتمو بادستش

  بود سنگین برام پدربزرگش حرفای اما

 ... خیلییییی

  گفتم براش چیو همه هقم هق بین

  میلرزید چونش خشم از

  بود کرده مشت دستاشو

 رفت و موند پیشم هم دیگه یکم

4 

 تارا میگم:کمند
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 هوم؟-

 کردی؟ حبس خونه خودتو چرا تو خب-

  روشده چی همه که الان

  داره اینجارو ادرس سامیارهم مطمنم

  بشه عوض هوات و حال بیرون برو

  ها میگیری افسردگی

  میری هم دانشگاه فردا پس از اصن

  اینطوری میفتی عقب ازدرست

  بود درست کاملا حرفاش

  بود سخت برام هم خونه کردن تحمل دیگه

 شم؟ رو روبه سامیار با که این من؟؟از میترسیدم ازچی

  دربیاد جونش تا بزنمش انقدر و ببینمش دارم دوس الان اتفاقا نیس اینطوری. ن

  میترسم میکنن درموردم که فکری ،از میترسم مردم نگاه ،از نیس اون از ترسم

  اومده سرم بلایی چه و کیم من که بدونن باید ،ازکجا بیخیال وااااایییی هیییی

  نمیشه ایجاد سرنوشتم تو تغییری بشینمم ،عذب میگی راس-

  حالا میکنیم ،درستش افرین-کمند

  بزنم قدم بیرون برم میخوام-

  فردا بزا-کمند
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  بیایم باهات نمیتونیم داریم امتحان

 تنهایی... برم میخوام خودم-

  بیرون زدم خونه از و زدم مشکی تیپ یه و شدم بلند

 

 سامیار

 

  میکوبه ماشین فرمون رو محکم

  شدم خسته انتظار از-

  کشم نمی دیگه

  گفت بابابزرگ که افتادم روزی یاد

  بد خیلییی. پسر افتادی بد ازچشمش که کردی چیکارش-

 دیدینش؟؟ مگه-

  اره-

 حواسش اما کنم پیداش افتادم راه سامان دنبال چندباری اخه  نبودم بند پام رو خوشحالی از-

 ادرسو میپیچوندم همیشه حرفابود این از تر جمع

 اوردین؟ ازکجا

  منه دسته که ادرسه ،مهم نیس مهم کجاش از-

  بزنم حرف باهاش ،باید بابا بده-
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  بزن حرف باهاش اره-

  میکردم فکرشو که اونیه از تر داغون... کن خامش

  بیرون بیاد که میکشم کشیک درخونشون جلوی که روزه سه موقع اون از

  دیدنش به برسه چه بشنوم صداشو نمیزارن ،اصلا نمیدن راهم در جلو برم مطمنم

  میگرفت حرصم میدیدش و پیشش  میرفت راحت خیلی سامان که ازاین

  سراغش میرم خودم نیومد. اومد اومد فرصته اخرین دیگه امروز

  بازشد اپارتمانشون در دوساعت بعد

  باشه تارا نداشتم امیدی

  شدم مشغول گوشیم با و نکردم نگاه درس براهمین

  کردم بلند سرمو لحظه یه

  بود خودش

  بود پایین سرش و بود پوش مشکی پا سرتا

  سمتش دویدم و شدم پیاده سریع

 .. تارا-

  کیم ببینه برنگشت حتی نزد حرفی اما ایستاد

 ...خوا نمی من ببینن. بزنم حرف باهات باید-

  بدم ادامه حرفمو نزاشت

 چی؟؟؟هاان؟؟؟ نمیخواستی-
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 اینجا؟؟ اومدی نمیکشی خجالت

  کنی نگاه من چشمای تو میشه روت چطور

 ...من عزیزدلم...تارایی ببین-

  شووو خفههه-

  میزنم جیغ خدا به وگرنه نیا دنبالم دیگه

  جونت به میندازم ملتو

  دورشد ازم باسرعت بعدم

  زدم یخ چشماش سردی از

  کنم حرکت تونستم نمی حتی

  شدم گیر غافل

 باشه؟؟ خشن و عصبی انقدر میتونست تارا

  بزنم حرف باهاش باید شده هرطوری ولی

  روندم کرج سمت به شدمو ماشین سوار

  بزنم حرفمو نمیزاره حتی  ،اون بود شده لاغر-

  زدم داد

 خدااااااا کنم چیکااااررر

  کردم تعریف پدربزرگم برا چیو همه

  بزن حرف باهاش میگفت فقط
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  پدربزرگ دارم زحمتی یه-

  پسرم جانم-

  نمیبخشه منو هیچوقت تارا-

  نمیبخشم خودمو خودمم

 ...زندگیشو خودم مزخرف حس براخاطر

  بزنم حرفمو نتونستم

  دادم ادامه و کشیدم موهام به دستی

  همیشه برا میرم ایران ،از برم میخوام-

 !!!!تو؟ میگی چیداری-

  بزنین حرف ،باهاش اخرمه حرف-

  خونه برشگردونین. میخوام بچمو من

 . باشین مراقبش

 .... تا میدم هزینشو همه اومد بدنیا بچم که این بعد

  بزنم حرفارو این بود سخت برام

  خانوادش پیش برگرده و کنه جراحی تا-

  بمونه بچش پیش میتونه خواست اگرم

  میشم مراقبشون  دورادور منم

  بیرون زدم شدمو بلند و
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  سراغش دوباره برم فردا باید 

 بزنم حرفامو گذاشت شاید

 

 .. نیاد بیرون نکنه: سامیار

  اضطراب از میمیرم دارم  خدا وای

 

 تارا

  دیگه زودباش تارا:کمند

  دیگه میشم اماده دارم-

 بیای میخوای مطمنی تارا میگم:هانیه

  کنار بزارم چیو همه الان که نکشیدم زحمت سال ،نوزده اوهوم-

 برسونم  ارزوشون به باید خانوادمم برا شده

 ازخونه بیرون زدیم

  کرد متوقفم اشنا صدای بازم که بودیم دورشده ازخونه کمی

 تارااا:سامیار

  نگفتم هیچی

 میکنین؟ چیکار اینجا شما:هانیه

  بزنم حرف باهات باید  تارا:سامیار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 340 

  نداره حرفی:کمند

  نبردیم ابروتونو تا برین

  بزنم حرف بزا میکنم خواااهش تارا-

  الان میام برین شما دخترا-

  شدن دور ازم باتردید دخترا

  بود سرم پشت که سامیار و بودم من حالا

 ... من تاراا-

  بده ادامه نزاشتم

  کردم نگاهش تیز و برگشتم

  جاخورد ازحرکتم

  گفتم شمرده شمرده

 مفهموووومه*نمممت*ببی*خوام*ی*نم-

 چیز لال کرو ادم یه به میخوام انگار درمیاوردم حرکتایی بادستم و میدادم کش هارو کلمه

  بفهمونم

  بود زده شوک یکمم و کرده ثابت چشمام رو پشیمونشو نگاه فقط

  دانشگاه سمت افتادم راه بگه چیزی که این قبل

  نیستم بیخیال و شاد همیشه من ببینه بزا بهتررر-

  ارم نمی خودم بروی اما باشه اونا از تر زیاد مشکلاتم و مشغلم شاید اتفاقا
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  میکرد درد فجیح سرم

  نفهمیدم ازدرس هیچی

  کرد باز اتاقو در سمیرا که میکردم استراحت داشتم خونه تازه

 یان؟؟ دروبازکنم اومده پیرمرده این تارا میگم-

 ؟!!!!کیه دیگه پیرمرده-

  دیگه سامان سامیارو پدربزرگ همین بابا-

  زشته بازنکنی.......،خب اها-

  بازکن

 خوبه؟ حالت-

  اوهوم-

  بود نشسته مبل روی من به پشت

  دارم بهش نسبت بدی حس حالاهم ازهمین

  اومدین سلام،خوش-

  سلام-

 اینجا؟؟ اوردین تشریف که اومده پیش مشکلی-

  پیشنهادم همون بزنم اومدم اخرو حرفای-

 ورتموص به زدم تفاوتیو بی نقاب اما میکردم سکته داشتم که این با دیگم پای رو انداختم پامو-

  گفتم
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 !میشنوم

  مایی ی خانواده جزو الان باشه هم هرچی نباشی کسی سربار بهتره-

  خونت برگرد

  خودمون پیش البته کن بزرگش خودت خواستی بچت اومدن بدنیا بعد

 ... جراحیو های هزینه همه هم نخواستی

  خانوادت پیش برگردی که میدیم چیو همه

 پس؟؟ میشه چی خانوادم مدت تواین-

  میگیرم جدید مدارک برات.... شدی گم کنن فک-

 کنم اماده چیو همه تا کن اعلام رضایتتو فقط

  میکنم فکر بهش-

  بره که بلندشد

 بگیریم تصمیم باهم بگم سامان به باید بود حرفاش مشغول فکرم اخرشب تا

 

 .. نیاد بیرون نکنه: سامیار

  اضطراب از میمیرم دارم  خدا وای

 

 تارا

  دیگه زودباش تارا:کمند
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  دیگه میشم اماده دارم-

 بیای میخوای مطمنی تارا میگم:هانیه

  کنار بزارم چیو همه الان که نکشیدم زحمت سال ،نوزده اوهوم-

 برسونم  ارزوشون به باید خانوادمم برا شده

 ازخونه بیرون زدیم

  کرد متوقفم اشنا صدای بازم که بودیم دورشده ازخونه کمی

 تارااا:سامیار

  نگفتم هیچی

 میکنین؟ چیکار اینجا شما:هانیه

  بزنم حرف باهات باید  تارا:سامیار

  نداره حرفی:کمند

  نبردیم ابروتونو تا برین

  بزنم حرف بزا میکنم خواااهش تارا-

  الان میام برین شما دخترا-

  شدن دور ازم باتردید دخترا

  بود سرم پشت که سامیار و بودم من حالا

 ... من تاراا-

  بده ادامه نزاشتم
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  کردم نگاهش تیز و برگشتم

  جاخورد ازحرکتم

  گفتم شمرده شمرده

 مفهموووومه*نمممت*ببی*خوام*ی*نم-

 چیز لال کرو ادم یه به میخوام انگار درمیاوردم حرکتایی بادستم و میدادم کش هارو کلمه

  بفهمونم

  بود زده شوک یکمم و کرده ثابت چشمام رو پشیمونشو نگاه فقط

  دانشگاه سمت افتادم راه بگه چیزی که این قبل

  نیستم بیخیال و شاد همیشه من ببینه بزا بهتررر-

  ارم نمی خودم بروی اما باشه اونا از تر زیاد مشکلاتم و مشغلم شاید اتفاقا

  میکرد درد فجیح سرم

  نفهمیدم ازدرس هیچی

  کرد باز اتاقو در سمیرا که میکردم استراحت داشتم خونه تازه

 یان؟؟ دروبازکنم اومده پیرمرده این تارا میگم-

 ؟!!!!کیه دیگه پیرمرده-

  دیگه سامان سامیارو پدربزرگ همین بابا-

  زشته بازنکنی.......،خب اها-

  بازکن
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 خوبه؟ حالت-

  اوهوم-

  بود نشسته مبل روی من به پشت

  دارم بهش نسبت بدی حس حالاهم ازهمین

  اومدین سلام،خوش-

  سلام-

 اینجا؟؟ اوردین تشریف که اومده پیش مشکلی-

  پیشنهادم همون بزنم اومدم اخرو حرفای-

 ورتموص به زدم تفاوتیو بی نقاب اما میکردم سکته داشتم که این با دیگم پای رو انداختم پامو-

  گفتم

 !میشنوم

  مایی ی خانواده جزو الان باشه هم هرچی نباشی کسی سربار بهتره-

  خونت برگرد

  خودمون پیش البته کن بزرگش خودت خواستی بچت اومدن بدنیا بعد

 ... جراحیو های هزینه همه هم نخواستی

  خانوادت پیش برگردی که میدیم چیو همه

 پس؟؟ میشه چی خانوادم مدت تواین-

  میگیرم جدید مدارک برات.... شدی گم کنن فک-
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 کنم اماده چیو همه تا کن اعلام رضایتتو فقط

  میکنم فکر بهش-

  بره که بلندشد

 بگیریم تصمیم باهم بگم سامان به باید بود حرفاش مشغول فکرم اخرشب تا

 

  گفتم سامان به چیو همه

  شده دیر هرچند ازت کنم مراقبت  میتونم لاقل خودم پیش بیای که موافقم:سامان

  انداخت پایین باشرمندگی سرشو

 ....شدنت گم ماجرای با اما

  کنه پیدات تا میگرده بگرده تهرانو های خونه تک تک شده مهدی حاج که نمیشه

  خونه اون بیام نمیتونم من اما. اره-

 چرااا؟؟:سامان

  چووون.. چون-

  بزن حرفتو-

 یکشهم شعله خاکسترا زیر از عشقم  دیدنش هربار با. تونم نمی داداشت وجود با که بگم نتونستم

  میبخشم کارشو و

  زدم قدم اروم و طرفش کردم پشتمو و جام ازسر شدم بلند

  باشم اونجا نمیخوام ،فقط هیچی-
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 !!!سامیاره، مشکلت-

 ...نه مگه

  انداختم پایین باشرمندگی سرمو

 ، باشی نگران نیست لازم دیگه-

  وایساد پنجره سمت رفت بلندشدو

  بفهمم منظورشو شاید که میکردم نگاهش گنگی با منم

  میره ایران از همیشه برای سامیار فردا-

 !چیییبییییییییییییییییییییییییی؟-

  نده عذابت ازاین بیشتر تورو تا میره داره اره-

 بره؟؟ و بگیره ازم منو زندگی بود اومده فقط-

  بدم قورت بغضمو کردم سعی خیلی

  بود کرده ناکام تلاشمو صدام لرزش اما

 : گفت وایسادو من عصبی و دار نم چشمای جلو زدن حرف بعد خورد زنگ سامان گوشی

  میام ،دوباره برم باید  اومده پیش برام کاری-

  پرسیدم و بود توذهنم که سوالی نکردم توجهی حرفاش به

 کیه؟ میره؟پروازش کجا-

  عصر4:/1، دبی-

  رفت کردو خداحافظی نگفتم هیچی دیگه
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  کردم ول بغضمو و نشستم هرموقع از تر ناتوان

  نمیکردم توجهی دخترا صدای به و بودم کرده دروقفل

  خوابیدم صبح پنج حدودای میترکید داشت سرم دیگه که  زدم زار انقدر

  شدم بیدار که بود ده ساعت نزدیک

  دادم بدنم به قوسی و کش یه

  میخوردم غیبت دوباره وگرنه دارما کلاس0:8۵ امروز خوبه

  اومد جا حالم کمی سرد اب دوش بایه

  بیرون اومدم که اتاق از

  میکرد سوال یه هرکی و سمتم اومدن دخترا

  نداشتم سوالاشونو حوصله

  خوبه حالم کنید بس گفتم بلند براهمین

  میکردن نگاه دهنم به داشتن واج و هاج

  اتاقم رفتم دوباره و شدم صبحانه خیال بی

  میکردم فکر و بودم کشیده دراز روتختم

 فرمتن ازش من ببینمش؟مگه نمیخوام که نگفتم بهش خودم من خرابه؟؟مگه حالم دیشب از چرا-

  نبودم

 !!!! مرگمه چه پس

  میزنم زار دارم و هانشستم دیوانه عین چرا
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  بودم متنفر خودم بلاتکلیفی از دیگه

  پوشیدم لباسامو شدمو بلند

  میشدم دانشگاه راهی باید دیگه

  رفتیم حرفی هیچ بدونه بودن حاضر هم دخترا

  نداشتم دادنشونو پس جواب حوصله

 ... باشم تنها میخواستم فقط

  نیاوردم خودم روی به ،اما میرفت گیج سرم کلاس سر

  بودم کرده ضعف کنم فک

  بخورم چیزی یه برم که بلندشدم  شد تموم کلاس که همین

  داره گناه ،بچم درک به خودم

  میومد داشت سرم پشت هم کمند

  افتادم و رفت سیاهی چشام رفت گیج سرم دوباره راهرو وسط

  بازکردم چشمامو  دراومدم گیجی از  یزره

  میکرد نگام داشت نگران و بودم کمند بغل تو

  کیه ببینم که کردم بلند سرمو  میگرفت و نبضم داشت یکی

  قدیری استاد دیدم

  بزنن گندت اه... دربارم میگه چی ،الان میمردم داشتم ازخجالت

 خوبه؟؟ حالشون دکتر شده چی:صبوری استاد
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  داشت برعهده هم کلاس چند اما بود مشغول توبیمارستان بود ای سالخورده مرد قدیری استاد

  دکتر خانم میشی دیگه چندسال ،خودت بعیده ،ازتو دخترم:قدیری

 کنی؟؟ استراحت و برسی خودت به بیشتر که کنم توصیه بهت باید من اونوقت

  باش بچت فکر نیستی خودت فکر..... گچ عین شده رنگت-

  بگیر مرخصی نمیتونی اگه

  نیست چیزیم خوبم استاد ممنون-

  رفت شدو بلند

  دیدم رو اریا که میشدم بلند داشتم کمند باکمک

  اینجاست اونم بود رفته یادمون کلا

  خداااا یا:کمند

  میکردم نگاهش داشتم بیخیال همینطوری که منم

 توبارداری؟؟؟؟ تــــارا....تــ:صبوری

 مشکلیه؟؟ بله-

 !! کردی ازدواج کی....کی:صبوری

  باشه مربوط نمیکنم فک-

  میگی دروغ توداری نه... میگی دروغ:صبوری

 ؟؟ کنی باز سرت از منو میخوای

  استااد ندارم شوخی باشما من-
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  شنیدین دکتر اقای از که خودتونم

  دانشگاه نزدیک شاپ کافی سمت افتادم راه العملش عکس به توجه بدون

  بخورم چیزی یه نیوفتادم پس تا

  میزد حرف اریا با داشت بودو کمندوایساده اما

  شاپ کافی اومدن تاشون هرسه دیدم

  نشستن من میز رو اومدن راست یه

  واینا کردی ضعف که میزدن وغر مبپرسیدن حالم از که وهانیه سمیرا

 ادمید سفارش داشت که درحالی کمند که میکردم جون نوش کیکمو داشتم اونا به توجه بی منم

  گفت

  کرد ولم تا دادم توضیح براش ساعت سه بود نکرده باور اریا

 :گفتن میکردم سرفه که درحالی و گلوم تو پرید کیکم

 افتاده؟ اتفاقی چه ؟گفتی گفتی بهش چی-

  که نیستم خر انقدرهم:کمند

 ....و عسل ماه بودین رفته همسرت با اومدی نمی دانشگاه که ای هفته سه اون گفتم

 کردی خوب اها-

 

  میزنه شور بدجور دلم و ساعته به چشمام

  نیمه و هفت ساعت هنوز
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  پروازش تا مونده ساعت یه یعنی

  ببینه منو شده که بارهم اخرین برا بیاد داشتم انتظار

 نییییوووومددد. نیومد. نیومد-

 زدم تخت رو قلتی کلافه

 """"ببینمش محاله دیگه بره اگه-

  میره همیشه برای گفت سامان

 .....امااا

 بدبخت نیستی راست رو خودتم با-

  نمیبینمش هیچوقت  دیگه!! بره اگه- 

 چی؟؟؟ دلم اما

 :وگفتم کوبیدم سینم به محکم

  پس کنم چیکارش اینو-

 .... میمیرم اون بدونه من

 ...ممنوعس عشق این

  خواست نمی ،هیچوقتم نمیخواد منو سامیار

  نبود خوب حالش ،اونشب منوونمیخواد اون  اره

  میدویید دنبالم داشت کنه جبران اشتباهشو که این ،برا کرد واشتباه... بود مست

  گرفتم ازش اونو اینده یعنی کنم اعتراف اگه
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  من برای میمیره سامیار فردا از میدم قول

 ....اما

  ببینمش باید بار اخرین برا اما

  اتاق بیرون دوییدم و برداشتم ماشینو کلید و پوشیدم لباس دست یه سریع

  برسم بهش باید

  ببینمش باید

  میری کجا تـــارا... تارا:کمند

  بیرون زدم ازخونه و  ندادم کشیدناشونو جیغ جواب

  گاز رو بودم گذاشته محکم پامو

  بهش میرسیدم باید

  باشه نرفته خدایا-

  خواستمه اخرین خدایاااا

 !میشنوی صدامو خدا

  ساعت سمت شد کشیده نگاهم  فرودگاه جلو رسیدم

-1/:4 

  نهه نهههه

  رسوندم پیشخوان جلوی دو با خودمو 

  میکرد نگام نگرانی با و بود کرده هول وضعم دیدن با دختره بیچاره
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  دویدنم خاطر به اومد نمی بالا نفسم

  گفتم تیکه تیکه

 !!!دبی- تهران پروازه... پرواز-

  فهمید منظورمو خودش

 داره تاخیر  خانم نشده بلند هنوز

  کشیدم عمیق نفس یه

  براتون بیارم اب خوبه؟میخواین حالتون خانم-

  که کنین لطف لیوان یه اگه میشم ممنون بگم میخواستم

 "کنند مراجعه دوم خروجی به میشه درخواست  دبی- تهران پرواز ازمسافرین"

 

 : گفت سریع و فهمید سوالمو نگاهم از دختره

  اونطرفه دوم خروجی

  بود گفته که همونجایی رفتم

  بود گرفته دستاش با سرشو و صندلی رو بود نشسته کردم پیداش بالاخره

  سوخت حالش به دلم

  شد بلند جاش از پیجر باصدای

  میکرد تار دیدمو مزاحمم اشکای بازم و میکردم نگاهش داشتم و بود شده چشم وجودم همه

  بود خوشتیپ دیدارمون روز اولین مثل هنوزم
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  خاکستری کت تک و مشکی پیرهن با مشکی کتون شلوار

  باشی من مال بود ارزوم اول روز-

  میگزرم خودم دل از دارم تو خاطر به حالا اما

 

  کرد نگاه جارو همه و برگشت بعدشم وایساد لحضه یه و شد سنگینم نگاه متوجه انگار

  کنم پاک و اشکام کردم وسعی بهش پشتموکردم

 ....رفت و برگشت ناراحت دیدم بعد دیقه چند

 ......رفتتتتت

  اومدم در چشمام خجالت از داشت جا که تاحدی توماشین و اومدم بیرون

  بود شده ده ساعت

  خونه سمت کردم حرکت

  میومدم داشتم که وقتی برعکس اما

  میکردم رانندگی اروم خیلی

  میدادم طولش و نرسم مقصدم به هیچوقت میخواست دلم انگار

 براون علاوه روشدم روبه بود عصبانیت از که سامان ی قرمزشده باصورت اما کردم باز درو زاری با

  بود هم دخترا نگران چهره

  کمی فقط اما شد باز کمی صورتش نیس قار دادو وقت که شد متوجه انگار حالم  بادیدن سامان

  بود هم نگرانی کوچولو یه عصبانیت غیر چشماش تو حالا
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 تووو؟؟؟؟ بودی گوری کدوم:سامان

-..... 

  کشید دستمو محکم که اتاقم سمت میرفتم داشتم

 آآآآآخ-

 خیلیییی شدی تحمل قابل غیر دیگه-

 ؟؟؟هااان احمق دختره مرگته چه

 بگیری ابغوره میخوای تاکی دیگه کن بس

 ... میدی عذاب خودتو هم و ما هم داری چرا

  شده که کاریه

  کنی پیدا مشکل قبولش با انقدر نمیکردم فکرشو اصلا

 که متاسفم خودم برا اما.هستش منطقی و عاقل ادم یه شیطنتت نقاب اون زیر میکردم فکر

  میکردم درموردت فکرایی همچین

 نمت به مو بعدیش حرف باشنیدن اما ببرم پناه اتاقم به و شم خلاص ازدستش میخواستم فقط-

  شد سیخ

 یتقصیر هیچ که اتفاقی برا تو ،اونوقت میکنن هرکاری خودشون خواسته با دارن دختر همه این-

  میدی ازار رو همه داری نداشتی توش

 میگیری؟؟؟ سخت داری چرا

  کردم صورتش حوالی کشیده یه و بده ادامه نزاشتم دیگه-

  شد بلند هم بدی صدای یه و شد داغ خودم دست که زدم محکم انقدر
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 :گفتم و چشماش تو زدم زول تند

  موندم ساکت زدی زر هرچی-

  بهم بچسبونی  ی*گ*ز*هر  انگ نمیدم اجازه اما

  کنی مقایسه اشغالی باهر منو نمیدم اجازه

  نیوفته بهت دیگه چشمم بیرون شو گم حالاهم

  گفتم حال درهمون و اتاقم سمت کردم حرکت و گفتم اینو

  برادرتی عین توام باشه هم هرچی-

  هست توام های رگ تو اون خون

  کنم تکیه بهت میتونم میکردم فکر که بودم خوشخیال چه هه

 ......مـ تارا:سامان

  روسرش دادکشیدم و بده ادامه نذاشتم

  عوووضی بیرون شووووو گمم گفتم-

  بود بد حالم

  میکرد درد دلم بدجور

  ازاتاقم بیرون اومدم رفته شدم مطمن که این بعد

  بودن فهمیده پیشم چندیقه رفتار از که هم دخترا

  ردنمیک نگاه حرکاتم به داشتن فقط نمیگفتن هیچی خودشونه پای خونشون بیاد در جیکشون

 خوابیدم رفتم خوردمو قرص یه
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 سامیار

 

 ...نمیشه باورم

 

 .. نیومده بدرقم برا برادرخودمم حتی که تنهاشدم انقدر یعنی 

 

  میرم براهمیشه میدونست که درحالی

 ..برسه پروازم زمان تا شدم منتظر گرفتمو دستام بین سرمو کلافه

  جونم به افتاد دلهره یکهو

 نمیشدم دلیلش متوجه

  برم که بلندشدم کردن اعلام پروازمونو که

 امـــااا

  اینجاست تارا میگفت بهم حسی یه اما

  ببیندت اومده تارا

 جفت دنبال جمعیت بین و برگشتم  شد سرازیر وجودم تو بخشی ارامش شادی یه حسم این از

  گشتم اشنا چشم

  نبود خبری اما
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  کسخول کردی فکر چی  هع-

 نرو؟؟ بگه و بگیره هم ابغوره برات بیاد میخواستی

  شدم وقیح چقدر

  رفتم ناامید

 شومم سرنوشته سمت به رفتم

 

 نمیایی؟، اردو تو تـــارا... تارا:هانیه

 هااا خوبه روحیت برا...تارا میگه راس:گفت میخورد شکلات داشت که درحالی سمیرا

  بردی ابرومونو  دختر رو گاله اون ببند-

  کردی شکلاتی هیکلمونو

  بالا برد دستشو تسلیم حالت به

  چشم چشم:سمیرا

  محوطه بریم بیاین:کمند

  میگینااا چرت وایسادین راهرو وسط

 خروجی سمت کردم حرکت حرف بی

 !!!تاراااا نگفتیااا:هانیه

  سمه مثل جسمم برا اما خوبه روحیم برا-

  نری بهتره گفت زدم حرف مهدوی بادکتر بیام نمیتونم
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 لیست از اسممونو ماهم چیه نظرتون نمیگذره خوش بهمون اصلا سفر این پس شد حیف:کمند

  بزنیم خط

  شمال بریم ها بچه با بودم  این منتظر کلی  میرم که من. نخیررررر:هانیه

  میرم من نیاین چه بیاین چه

  برم دارم  دوست منم:سمیرا

  برین شما تارا پیش میمونم من پس:کمند

  عزیزدلم نیازنیست-

  سعید عمو خونه میرم امروز که من

  برو توام... بمونی میخوای براچی

 ...اماتو:کمند

  خوبه حالمم نیس چیزیم من-

 ببردت؟؟ که دنبالت میاد کردی سامان با دیشب که برخوردی با میکنی تارافکر:هانیه

  برخورد اون بود ،حقش  میدونم چه-

  باشم منتظر دنبالم میفرسته یکیو ازظهر بعد گفت اونم گفتم احمد حاج به منم

  پاشین بریم پاشین-

 ببندید چمدون باید فردا اردوی برا شما هم کنم جمع وسایلمو باید من هم

........... 

  خداحافظیه وقت دخترا خب
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  دلم عزیزای برگردین و برین بسلامت

  میگردونم برتون اومدین که راهی ازهمون که نشه فراموش کوچولوم نی نی منو سوغاتیه فقط

 .... من بشم هردوتون قربون الهی:کمند

  امین الهی-

  بیشعوووول عبضیییی:کمند

  کردم خداحافظی همشون به

 میگیره پاچتو ها نداره روانی تعادل پسره این برو بیا تارا:سمیرا

 ...جلوش نسل هفت با میکنه غلط-

  شدیم خارج ساختمون از دوتایی و برداشت چمدونمو هانیه

  گرفت هانیه از دادوچمدونو سلام اومدو جلو سامان

  سامان به برسه چه شنیدم اولشو سین فقط خودمم که گفتم یطوری منم داد جوابشو هانیا

 میگیرم حالتو شه کم خاله نفس سر از مو تار یه ها باش خودت مراقب نیستیم ما تارا:هانیه

  اساسی

  باشین خودتون مراقب ،شماهم مواظبشم-

.... 

  نزدیم حرف هیچکدوممون سامان نه من نه ماشین تو

 میدادم گوش اهنگ و گوشم گذاشتمتو هندزفریمم و بستم چشمامو اما میشدم نگاهش متوجه
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  کردم عوض اتاقمو

 

  بود انداخته لنگر سعید عمو خونه بود اومده و بود کنده دل باغش از هم احمد حاج

 

 .... گرفت خندم حرفم این با

 

  بگیره اجازه ازتو میخوای دیگه پسرشه خونه بدبخت-

 

  زدن و اتاقم در موقع همون

  تو بیا-

 دخترم؟ خوبی:حاجی

  خوبم حاجی ممنون-

  بزنیم حرف باهم یکم اومدم-

  بفرمایین-

 دخترم؟؟ میان کی خانوادت-

  دیگه دوهفته-

  چیکارکنیم ؟باید چیه نظرت مخالفی شدنت گم موضوع با تو که حالا خب-
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  خدا به نمیدونم-

 

  کنی دخالت نباید تو فقط خودم میکنم فکری یه-

  کردم موافقت همین برا بودم شده خسته تنش این از

  رهمیا پیش مشکل بیمارستان تو این و سفیده هنوز تو شناسنامه که میدونی دخترم راستی-

 

  میدونم اره خب-

 

  من بدی اتو شناسنامه میخوام ازت-

  کنم جورش که دارم اشنا انقدری

 چشم باشه-

  کردی قبول که خداروشکر خب-

 

  کنه درس هارو شناسنامه مشکل میخواد اینجاست سامیار وکیل

  بگیری طلاق میتونی بچت اومدن دنیا به بعد بهت میده نامه وکالت نکن بد فکر اما

  شه تموم کشمکش این میخوام فقط-

  نمیتونم دیگه میکنم خلاص رو همه میکشم خودمو بخواین حتی.. میارم کم دارم

 .... گرفتم دستام بین سرمو
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  باش صبور دخترم میشه درست-

  در سمت رفت شد بلند بعدم

  پسرم بیا جان حسین امیر:حاجی

  کردم سرموبلند اتاقم توی سومی شخص اومدن با

 بود اشنا برام چهرش عجیب

 روصورتم بود کرده زوم بودم اشنا اون برا منم کنم ،فکر دیدمش قبلا انگار

 شیطون؟؟؟ دکتر تــاراخانم....تـــ:وکیله

 شما؟؟؟؟-

 ،؟!همو میشناسین:حاجی

 !!!!هواپیما. اشتیاق  امیرحسین. دیگه امیرحسینم:وکیله

  شد زده سرم تو ای جرقه ،یهو میکردم نگاهش گنگ-

 باشیاااا پزشک نمیاد بهت"

 ؟!چطور-

 "ان خرخونی ادمای اصولا پزشکا که درحالی شیطونه زیادی چهرت-

 

  بودی نشسته پیشم هواپیما تو که هستی توهمونی عه-

 باهوش خانم دیگه اره-
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 میدونست رو ماجرا همه

  رفت کردمو امضا برگه چندتا بود نمونده کاری

  اورد برام شناسنامه یه بعد روز دوسه

  نژاد نیک سامیار ،همسر ملکی تارا

  داد بهم بامنه طلاق حق میداد نشون که هم برگه یه

 !!!!! ای شناسنامه شوهر هه-

 

 بکشه عذاب پیکر درو بی ی جامعه تواین بچش مادر که نکرده قبول غیرتش اقا-

  پوووف

  پایین طبقه رفتم افکارم از خسته

 میزد شور بدجور دلم

 

  پیوست جمعمون به هم صدیقه میزدیم گپ و احمد حاج پیش بودم نشسته تازه

 ... هست فکرمون که سپاسگزارشم واقعا داره هوامو خیلی صدیقه اومدم ازوقتی

  میکردم فرار ازش  نداشتم خاصی برخورد مدت این تو هم سامان با

  ببخشمش حرفاش اون برا نمیخواستم

 

  خورد زنگ گوشیم
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  گرفتم قلب تپش لحظه یه کمنده دیدم

 مندک گریه بگم الو که این قبل کردم گوشم نزدیک گوشیو که همین بود شده تر زیاد دلشورم

  کرد خفم

  بود شده لال زبونم منم میزد حرف خودش برا اونور

 ....و کردیم تصادف... مرده هانیه... هانیه-

  زمین افتاد ازدستم گوشیم که میکردم صداگریه بی بود اومده در اشکم نشنیدم بقیشو

  میکردن نگاهم مات هم حاجی و صدیقه

 هم سامان بود انداخته راه صدیقه که صدایی سرو از حالا کرد صحبت و برداشت گوشیمو حاجی

  پیشمون بود اومده

  مرده تارا دوستای از یکی و کردن تصادف که گفت و کرد قطع تلفنو حاجی

  بدیم خبر خانوادش به باید:سامان

  پرورشگاهیه بچه نداره هیچکسو اون گفتم گریه بین-

  دوستاشیم تا سه ما دنیا این تو اشناهاش تنها

 ... و داشت مشکوک تلفنای  چین نمیدونستم که میکرد کارایی یه و بود رفته فکر تو بد حاجی

 قابل غیر یجورایی اجساد و گرفته اتیش ماشین تصادف بعد فهمیدم اومدن دخترا وقتی

  تشخیصن

  کنن شناسایی میخواستن  ندادن تحویلمون رو هانیه جسد هنوز

  پیشم اومد حاجی که میدادم گوش اهنگ داشتم و وی تی اتاق تو بودم نشسته کلافه

  بگم بهت میخوام که زده سرم به فکری یه من دخترم ببین-
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  خدا به نیس وقتش الان-

  میگم بهت رک  سربره حوصلت که نمیرم ،حاشیه وقتشه الان اتفاقا-

 تو یپ و مردی تو میکنن فک اینطوری خانوادت برا بفرستم تو جای دوستتو جنازه میخوام ببین-

  نمیگردن

  یکنننم خاکش کسی بی اوج تو و میگیرن براش ابرومند جنازه تشکیل یه دوستت اونا بر علاوه و

  حتما ابروییشه بی از بهتر فرزند مرگ درد خوبه این اره-

  نمیشه کس هانیه،بی مهمتر ازهمه

 چی؟؟؟ نباشه راضی اگه اما

  کنم فکر باید-

  سریعتر فقط-

  خوابیدم خوردمو شام یکمی صدیقه زور با

 

 وخورشید غروب داشت و بود من به پشتش و زمین رو بود نشسته باغی تویه که دیدم رو هانیه"

  میکرد نگاه

 خواهری؟؟!!!هانیه؟-

  زد لبخند و برگردوند سرشو

  کرد بغلم شدو بلند

  ببینیم افتابو غروب اینجا بیا تارا-

 نگااا شده نارنجی اسمون قشنگه چقدر ببین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 368 

  بود شده رنگ نارنجی اسمون  میگفت راست کردم تعقیب دستشو نگاهم با

  بودیم نشسته هم کنار

 !هانیه؟

  خواهری جونم-

  سخته برام هم کشیدن  نفس دیگه. پیشت بیام میخوام. افتادم گیر-

 :گفت شونمو دور انداخت دستشو

  نزناااا حرفارو این دیگه-

 مادری؟ یه دیگه رفته یادت بمونی زنده باید شده هرقیمتی به

  باشه کس بی من مثل توام بچه نزار

  بمیره کس بی و

  باش کنارش شده هرقیمتی به

  رفت بلندشد و گفت اینو

 ا"

  پریدم ازخواب

  میومد اذان صدای

 کنم؟؟ قبول که اینه هانیه منظور یعنی-

 !!بچم  نباشه کس بی که کنم کاری باید یعنی

 نمیره کس بی هانیه خود
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  هستش صادقه رویای خوابمون صبح اذان قبل میگفت همیشه مامانبزرگم افتاد یادم

 الح تو پایین رفتم نبرد خوابم دیگه و خوندم نماز شدمو بلند بودم مطمن تصمیمم از تقریبا

  شدم حاجی بیدارشدن منتظر و نشستم

 میدادم بهش خبرو این زودتر باید

 

 کرد وریس راست کارهارو همه داشت حاجی که نفوذی و باقدرت

  گذاشتن و سهرابی سحر فوت گواهی هانیه  فوت گواهی جای به سریع خیلی اونم 

  صبامیدونست ماجرارو ی همه

  شوهرش حتی نگه هیچکس به بود خورده قسم اما میدادم براش و هرروز امار

  قبل مثل... خونمون دختر بشه منم بعد

  من بدونه دفعه این اما

 ..باشه مادرم مواظب باید

  خورد رقم زندگیمم روز بدترین بلاخره

   دادن خانوادم تحویل رو جنازه

 بزنه شدزنگ مجبور صدیقه هم اخرسر شد بد حالم چندباری کردم گریه پدورمادرم حال به انقدر

  بزنه ارامبخش بیاد دکتر

  من جناره تشیع بودن رفته احمد حاج و سامان

  نیس من دختر این میکشید جیغ که مامانم صدای هرلحظه

   میشد اکو سرم تو
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  برد خوابم مسکن و بادارو اخرش

 شد باطل که واقعیم هویت

 میدادم ادامه دانشگاهمو جدید هویت امابا

..... 

 

 (بعد ماه چند)

. 

 پرید سرم از خواب صورتم به لطیف و نرم چیر یه برخورد باحس

 روشدم روبه کوچولوم پسر با که بازکرد چشمامو اروم

  گرفتم دستام توی سفیدشو تپلو دستای

 ...خوفه مامان پسر گل-

 ماما بله قلبونش

  میکرد صدا سرو و بود شده مرگ ذوق اونم

  شدم بلند ازجام سختی به

  بودم شده سنگین  خیلی دیگه

  پایین طبقه سمت رفتم و بغلم گرفتم رایانو و کردم درست وضعمو سرو

  که بودم رسیده پله اخرای به

  دید منو صدیقه
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  دختر بده خدامرگم هیییییعععع-

  گرفتی بغل چرا رایانو وضعت این با

  باش خودت مراقب هم ماه من،یه بده من، بده

  زدم حرفی من اگه بکن داشتی دوست  هرکاری بعد بگزره خوشی و خیر به بزا

 و اشپزخونه بود نشسته که دیدم سامانو پایین اومدم و نرده به دادم تکیه و بغلش دادم رایانو

  میخورد صبحونه داشت

  پیشش نشستم

  بخیر صبح سلام-

  دیرشد  دانشگاهت که بخور صبحونتو ،زودی عزیزم بخیر توام صبح سلام-

  رم نمی امروز از گرفتم مرخصی-

  خداروشکر پس اومدی سرعقل ،،،اخرش اخیش-

  سرجاشه عقلم نریز مزه-

 امروزه؟ برا دکترت وقت راستی...لعنت برمنکرش-

  فردا برا انداخته کرد کنسلش زد زنگ دیروز ن-

  بری قراره چطوری بودم مونده کارداشتم اتفاقا منم خوبه اها-

  شه کتلت بچم روش بیفتم توخواب میترسم روتختم نزار رایانو دیگه دفعه سامان. اوهوم-

  بیدارمیشی خوب باشه رایان//// نمیشه خخخ-

  ریخته پول حسابت تو  گفت سامیار دیشب راستی
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  برنمیدارم پولارو اون از ریال یک حتی من. نیس مهم-

  بگم که دونستم بهتر ولی میدونم-

  میفرسته پول هرماه و کرده باز حساب یه رفته سامیار ازوقتی

  برنخورن مشکل به یوقت که بچشه و زن نگران جالب چه هخ-

  اوردنه پول و کارکردن همین خونه مرد وظیفه میکنه فکر حتما

 هـــــــه

 

 ردمیک سعی و روسینش بود گذاشته رایانم و بود کشیده دراز مبل رو که افتاد سامان به نگاهم

  بده یاد عمو بهش

  ماما میگفت همش هم رایان که

  چلی و خل مامانت مثل ها شی کتلت بزنم حقته:سامان

 عموووو بگو رایانم عزیزدلمم

 ....مــــاما-

  بود گرفته خندم

  دربیاره خودش از میاد خوشش انگار که صداییه هم ماما بود نکرده باز زبون هنوز رایان اخه

  کجان خانم مریم  جان صدیقه

  حموم بردتش الهام- 

  نکنین کارو این نگفتم صدبار مگه اهه-
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 میبرمش میام خودم بزارین... اینطوری میشه معذب خانم مریم

  نزاشت برم که شدم بلند

 کجا کجا-

  نهمیک عادت بعدش میشه معذب اولشو دوبار//  خودت عهده بزارم تونم نمی اینو دیگه.تارا ببین

  بدی انجام خودت کاراشو همه کردی مجبورم که نیس رایان هم خانم

  نمیشه وضعت این با اما راحته باتو میدونم منم

 ... تسلیم باشه-

  بوسیدم صورتشو

  دارین هوامو خودم مامان مثل که ممنون

  خانم مریم اتاق رفتم سریع براهمین ببینه حالمو نخواستم بودم کرده بغض

  رودیوار عکسای قاب رو افتاد چشمم بودن حمام تو

  وایسادم سامیار عکس جلو

 ... نامردی خیلی-

 بود خانم مریم شخصی خدمتکار که الهام و شد باز حموم در که بودم خودم هوای و توحال

  نیفته که خودش به بود داده و مامان تکیه که درحالی

  ویلچرش رو گذاشت

  سمتشون برگشتم و باشم خندون کردم سعی

  سلام سلام
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 ..خوبی گلم مامان

  باشه عافیت

 مالها از و سشوار زودی براهمین بفهمه حالمو که الانه میدونستم بود شده چشمام میخ خانم مریم

  گرفتم

  برو تو میکنم خشک موهاشو خودم. من بده-

 که اتفاق اون سر رفت فکرم میکردمشون خشک و میکردم شونه مامانو طلایی موهای داشم

  کرد رو و زیر نژادو نیک خانواده زندگی

  کردن تصادف هانیه جنازه تشییع فردای درست

  بوده فرمون پشت عمو

 نمیزنه حرفم و شده ویلچری که خانمم مریم مردن سلدا هم دامادشو هم عمو هم تصادف اون تو

  تونه نمی یعنی

 .....رایان و

 که گفت سامان وقتی بود نشده چیزیش هیچ بوده سلدا بغل چون اونم من کوچولوی پسر

 کسو هیچ فهمیدم کرده ترک اونارو و پاگزاشته خانوادش روحرف باسلدا ازدواج برا دامادشون

  نداره

  مامانشم میکنه فکر. داییشم زن ومن مرده مامانش که نفهمه خودش میخوام

  ببینه پسرشو گفتن ماما ماما این نتونست که میسوزه سلدا حال به دلم

 ... ببینم دخترمو نتونستم منم شاید خب هه

 شدم متوجه که میزدم کرم دستاش به داشتم مریم مامان جلوی نشستم و کردم خاموش و سشوار

  میکنه نگام داره
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  میکرد نگام سوالی و بود شده حالم متوجه کردم بلند سرمو

  میده گوش اونم میکردم دل و درد پیشش میومدم همیشه من

  نیس چیزیم خوبم من مامان نکن نگا اینطوری-

 ... ینی نه

 

  کردن پیدا راهشونو اشکم های قطره و چشماش تو دوختم چشمامو

  شده تنگ خانوادم برا دلم-

  شده تنگ نامردم عشق برا دلم

  دنیا قعر افتادم من و کرد فرار  رفت ،گذاشت مامان پره پسرت از دلم

  میگیره سامان از امارمو داره هرروز کنم فراموشش که بیرون نمیره زندگیمون از بلکل حداقل

  مامان میارم کم دارم دیگه

 میکنیم گریه داریم هردومون دید وقتی بود بغلش ،رایانم تو اومد سامان یهو

  

 !!هردومون؟؟؟؟

 

 میریزه؟ اشک من همراه داره ازکی مریم مامان

  نشدم متوجه اصلا

 چیشده؟؟-سامان
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  هیچی-

  من بده بچمو. رفتم جلو و کردم پاک اشکامو

  بغلم انداخت رایانو بعدشم کرد نگام مرموز اول

  چله خلو خودت عین تو تحفه بگیر بیا

  رفته داییش به که شرمنده-

  گرفتم پناه مریم مامان پشت و گفتم اینو

  میخنده داره هم خانم مریم که شدم متوجه میزد قهقه داشت رایانم و میدویدیم داشتیم

 ... پاشو که درمیاورد جیغ مثل بلندی صدای ازخودش رایان که روتخت نشستم

 

  بود گذشته خوش بهش انگار

  سامان دادمش و کردم بغلش محکم

  کن بازی دایی با برو-

..... 

  بود بد حالم امامن بشم بستری باید دیگه چندروز

  بالاسرم اومد صدیقه

  بیاد اقا میزنم زنگ الان عزیزم کن صبر سرم به خاک هیععع-

  مردم من بیادکه اون تا بمیره اقات ای

  گفتم دلم تو اینارو
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  بیمارستان رسوند منو باهاش و اومد اژانس زد زنگ و شد منصرف بالاخره

 بیمارستان بود رسونده خودشو هم سامان

 

 (سامان)

  بیمارستان رسوندم خودمو زد زنگ صدیقه که همین

 ...  عمل اتاق میبردنش داشتن رسیدم لحظه اخرین

 اومد وکیلش ساعتی یک بعد اخه بود خبرداده سامیار به اونم صددرصد خبردادم اقاجون به

  بیمارستان

  میرفتم رژه داشتم عمل اتاق در پشت

  شد درباز بالاخره که

  جلوش پریدم که راهرو انتهای میرفت داشت بود شیشه تو که ای بچه با بیرون اومد پرستار یه

  دیدم رو بچه اول

 ... کوچوعه چقدر خداااا یا

  بود کوچولو خیلی

 چطوره مادرش حال-

  میارنش الان خوبه:پرستار

  گفتم که میرفت داشت بعدشم

 ؟؟؟ میبری کجا رو بچه-
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  میارنش الان همسرتونم نوزادان بخش میبرمش ،بچتونو شما هولین چقدر اواااا-پرستار

  کردم خودم نثار ابدار و نون فوش یه

  میبرن کجا رو بچه الدنگ پسره اخه

  پرسیدی بود سوال اینم

  اوردن هم رو تارا بلافاصله

 بود هوش ،بی بخش بردنش و

  سوخت حالش به دلم افتاد تارا ی پریده رنگ و روح بی چهره به که نگام

  اورد سردر ازکجاها بخونه درس بود اومده حیونکی

 به نزدم حرفی براهمین خواسته ازش سامیار حتما میدونستم میگرفت عکس داشت سامیار وکیل

  بود خورد اعصابم کافی اندازه

  نشست راهرو تو رفت که داشت فهم انقدری خداروشکر

  میگفت هزیون و میومد بهوش داشت کم کم تارا بود گذشته دوساعتی

  میکرد صدا مادرشو

  گرفت گریش و نکرد تحمل صدیقه که کرد ناله انقدر

  نبود اون از بهتر حالم منم

 پیششه مادرش شرایط تواین هردختری

 ....تـــارااا اما

  دادم جواب بود خونه از خورد زنگ گوشیم
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 بله؟

......... 

 

  چیزی همچین یا داره درد انگار میکنه تابی بی بدجور مادرم میگفت بود الهام

  میام خونه میرم سر یه من خانم صدیقه

  پسرم برو-

  خونه رسوندم و  خودم سریع

 و بازنکردن زبون هنوز که هایی بچه مثل که شنیدم مامانو صدای بازکردم و ورودی در که همین

  میکشید نعره

  بره راه حتی بزنه حرف میتونه بخواد خودش اگه شده اینطوری شوک خاطر به گفتن دکترا

  اتاقش رسیدم

  میخوای چی  مامان جانم-

  اتاق از بیرون رفت الهام

  بود شده اروم هم مامان

 نگاه یچ به ببینم برگردوندم سرمو بفهمونه بهم چیزی یه میکرد سعی و میکرد نگاه رو گوشه یه

  رایان و تارا کوچیک عکس به افتاد نگاهم که میکنه

 تارا؟؟ پیش بری میخوای:میگفت چی فهمیدم تاحدودی

  اورد در نامفهوم صدای یه دوباره

  میکنه چیکار رایان ببینم تارا اتاق رفتم خودمم بپوشونه مامانو لباس تا کردم صدا الهامو
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 حقم. کرده گریه که میداد نشون بود شده خشک صورتش رو که اشکی های قطره اما بود خوابیده

 که روزی اولین هم تارا ،خود اشه وابسته خیلی براهمینم میدونه خودش مادر رو تارا رایان داره

 .... مادرشم من کنه فکر بزارین اینطوری داره گناه گفت خونه اوردمش

  بیمارستان بردم برداشتمو مامانو

  شدن اروم هردوشون کردم حس مامان دیدن با بود اومده هوش به تارا

  ببینه بچشو که خواست گذشت که یکم

 .. بیارنش میگم گفت هم دکتر

  ظریفه خیلی نمیمونه زنده میکردم حس بود میزه ریزه ،خیلی اوردن رو کوچولو موجود اون بازم

  بشکنه میترسیدم بزنم دست بهش اومد نمی دلم اصلا

  گفت تارا که میگرفت عکس داشت بازم امیرحسین

 میکنین؟؟ چیکار دارین بگین میشه اشتیاق اقای-

 میگیرم فیلم و عکس دارم-

 کی؟ اجازه با اونوقت-

  گفتن سامیار اقا گفت اما خورد جا وکیله

  وگفت بلندشد تارا رفته تحلیل صدای

  ببینه بیاد میتونست ببینه بچشو داشت دوست اگه-

  مرده من بچه پدره بگین بهش بهتره خواد نمی پدر دیگه منم بچه

  میشکنم سرتون رو دوربینتونو بگیرین دیگه عکس یه

 ..دارما بدبختی عجب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 381 

  میکردم درک حالشو

 .. کنن مرخصش فردا پس شد قرار

 

  بودم شیفت امروز بیمارستان برم که میشدم اماده داشتم

  اتاق تو رفتم بودن سامان  اتاق افرا و رایان

  ها بچه

  میرم دارم من ـ

 که میادش بابا الا مونی نمی چلا ماما:افرا

  گفتم و کشیدم زبونمو شیرین چهارساله دختر لپ

  عزیزدلم زدم حرف بابات با قبلا من-

  ندیدیم ما که زدی حلف کی نگو دلوخ مامان:رایان

 : گفتم پسرم درجواب کردمو بغل هردوشونو-

  بودن کرده لالا فرشتم دوتا که وقتی

  اومد بوق صدای یهو

  باباتونه ها بچه بیاین:سامان

  بهش کردم پشتمو شدمو بلند من ما طرف برگردوند مانیتورو که همین

 سامان باش ها بچه مراقب

  عزیزدلم بسلامت-
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  نکردم ها بچه اعتراض به توجهی و بیرون اومدم اتاق از

 تماس باهاشون سامیار دوبار ای هفته بدم اجازه مجبورشدم افرا اومدن بدنیا اول ماه  ازهمون

  بگیره تصویری

  کنم موافقت مجبورشدم خواست ازم جون اقا چون اونم

  دیده تصویرمو ن و شنیده منو صدای نه سامیار تاحالا موقع اون از اما

  بیمارستان رسیدم

  میموندم شب دوازده تا باید بودم شیفت دکتر

 .... کردم مشغول بیمارهام ویزیت با خودمو که کردم ام روزمره کارای به شروع

  ماشینم سمت رفتم و کردم عوض و روپوشم دادم تحویل شیفتو که این بعد

  شب سکوت بازم

  قلبم ارامش شده

  بود هنوزم حرکتیش مشکل اما بزنه حرف بود تونسته مریم مامان چندوقت تواین

 . . میسوزه خودم های بدبختی حال به دلم چقدر

 شده نصیبم چی و داشتم ایندم درمورد فکرایی چه

 میداد بهم امارخانوادمو صبا

  بود شده سرد یکم دلشون داغ انگار

  بودن شده ارومتر

 .....مادرم اما
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  نبود من دختر اون میگه هنوزم

  میشناسه انقدر منو مامانم که این از بودم خوشحال چقدر

  نبودن زدم ها بچه اتاق به سر یه و خونه رسیدم

  خوابیدن مریم مامان پیش رفتن بازم میدادم احتمال

  نیستن اونجاهم دیدم بازکردم و اتاق در وقتی اما

  اند سامان پیش حتما پس-

  سامان اتاق سمت رفتم

  زدم در که تو نرفتم خودم نبود مناسب خواب موقع هیچوقت سامان وضعیت که اونجایی از

 سامان؟؟؟

 !!!داداش

 پس کنم چیکار سنگینه که خوابشم ماشالله

 ندارماااا قصدی من که میدونی خودت خدایا-

  داداشمه اون

  میدم قول نمیکنم نگاه سامانو اصن

 انهسفیه اندر عاقل نگاه یه الود خواب و وایساده در جلو سامان دیدم کنم باز اتاقو در که برگشتم

  انداخت بهم ای

  پایین انداختم سرمو بود لخت بالاش تنه نتم که شدم وضعیتش متوجه تازه

  میکنی رازونیاز داری من اتاق در پشت نکردی پیدا خدا با زدن حرف برا بهتری جای-
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  بابا بمیر خفه-

 توان؟ پیش ها بچه ببینم اومدم

  نخیر

  کجان چی؟پس یعنی

  هردوشون خوابیدن من تخت رو دیدم خودم اتاق رفتم

  خوابیدم وسطشون رفتم و کردم عوض لباسمو بود دونفره تختم

  میکردم نوازش موهاشونو و

 بخوابن بامامانشون میخواد دلشون گاهی ها فرشته این نرسید فکرم به اصن چرا

 برد خوابم کوچولوم فرشته دوتا کنار

 

  ماما بحوابه بزا نتون:افرا

  تونم بیدالش گفته مامانبزرگ نچ:رایان

  دماغش تو بکن کاغذیو دستمال این بیا عمو رایان:سامان

  نتوووون دایان:افرا

  باش نداشته کاری  رایان کار به بده عمو به بوس یه بیا تو خانم جیگر:سامان

  صداشونومیشنیدم و بیداربودم

  بود کافی برام روز توشبانه ساعت سه دو خوابم کم خیلیی

  بودم نشده بلند خوابم ازرخت باشم هام بچه پیش که این برا اما
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  دماغم جلو اورد کاغذیو دستمال رایان که همین

  خودم بغل کردم پرتش محکم گرفتمو دستشو

  شدم بلند بدجنسی باحالت بعدم

 !!!ارع؟ من دماغ تو بکنین دستمال این میخواین که

  میدم ،نشونتون ها پدرسوخته

  میخندید بلند اونم میدادم قلقک و رایان که درحالی

  میکشید جیغ سامان بغل هم افرا

  میام توام سراغ خوشگله خانم کن صبر

  میادش ماما الا ،بلووو بلوو عمو:افرا

 بود بغلش افراهم بیرون زد اتاق از سامان بلندشم تاخواستم

  میخندید هنمینطوری هم رایان

 پمتا باهمون و کردم پام شلوارهم ویه شستم و صورتم و دست و کشیدم بلندم موهای به شونه یه

  اشپزخونه رفتیم و کردم بغل رایانو

  خونه اهالی سلاممم-

  شلام:رایان

  بودین انداخته را جهانی جنگ سرصبحی ببینم بشینین ماهتون روی به خانم؛سلام مریم

  مریم مامان روپای نشست رفت و بیرون اومد سامان بغل از افرا

  نداد گوش اما نتونه مامان مماخ تو و دستمال که دایان به دوفتم من بزرگ ماما:افرا
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  داد دلدلک و دایان و شدش بیدال ماما بهدشم

 وسل خودشو و میکرد زبونی شیرین داشت بزرگش مامان بغل تو و بود زبون شیرین انقدر دخترم

  رفت ضعف براش دلم که میکرد

  سرکار بره شه اماده سامان تا اتاقش رفتن سامان با ها بچه صبحانه بعد

  داده ازدست بزرگیو نعمت رفتنش با سامیار:مریم مامان

  کوچولوشو فرشته این هم رو زیبا و مهربون تو،حوری هم

 .... .دادنه دست از حرف اگه دارم بچه دوتا من مامان-

  نمیرسه ماها به دستش هیچوقت دیگه که این و داده ازدست رو فرشته دوتا اون که

  نفهمن و پدری بی حس که هام بچه پای میزارم چیمو همه

  بزار بخشش برا راهی همیشه عزیزدلم اما شکسته دلت میدونم:مریم مامان

  مامان خیال بی-

  بیمارستان برم باید بکنم کارامو بالا میرم من

  دخترم بسلامت-

  بودم رفتن اماده پوشیدم هامو لباس

  بیرون اومدن اتاقش از هم وسامان ها بچه همزمان بیرون اومدم اتاق از

  بودن گرفته مانتومو گوشه و من طرف دوییدن ها بچه

  باژی شهل بلیم ماما:افرا

  بلیم تولوهدا مامان:رایان
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  من برم قربونتون نمیشه

  بودین شهربازی پیش دوروز که شماها درضمن ندارم وقتشو بیمارستان برم باید

 خو بلیم موخوایم مامابازم... اه:افرا

  زمین کوبید باحرص پاهاشو

  که نیسش ،اما میبلدمون بود بابا اگه:رایان

  اتاقشون سمت رفتن و افراروگرفت دست

  میزنن هرحرفیو دیگه بچن براخودت نگیر سخت عزیزم تارا:سامان

  بدم جوابشو که این بدونه

  گرفتم فرهادیو دکتر شماره گوشیم با

  جانم-

  دکتر اقای هستین خوب سلام-

 خوبی؟ تو عزیزم  ممنون سلام-

 ( متاهلم گفتم خاستگاریش توجواب خوبه نگاااا عوضیو مردک)

  خوبم ممنون-

 بیمارستان؟ نیومدی هنوز-

  شدم مزاحمتون براهمین... ن-

  بیام تونم نمی امروز بمونین منم شیفت میشه

 خوبه؟ اومده؟حالت پیش مشکلی-
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  وخوبم نیس مشکلی ن-

 بکنم؟ دیگه فکر یه یا شما به بسپرم و شیفتم میتونم خب

  وایمیسم چشم روی ،به بخواه جون تو... بابا حرفیه چه-

 خدانگهدار کردین لطف ممنون-

 تاراجــ راستی میکنم خواهش-

 

 کردم قطع گوشیو و بده ادامه حرفشو نذاشتم

  سامیار اتاق انداختم خودمو سامان چشمای جلو

  کردن گریه به کردم شروع و

 نباشه زندگیمون تو نامرد توعه خالی جای که کردم هرکاری-

 !!!!هان بکنم غلطی چه دیگه

 و بازیشون پای میشینم ازسرکار میام خسته و میزنم دو سگ براشون تاشب صبح که منی

  نمیبینن

  میبینن و میزنی حرف باهاشون دوبار ای هفته که تویی اونوقت

  میکوبیدم بالششو و میگفتم دلمو حرفای

  تو اومد سامان

 گذاشتم؟ کم چی براشون سامان بگو تو-

  گذشتم اززندگیم
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 اطربخ بیاد سامیار اگه کشم نمی دیگه  میدن اینطوری جوابمو الان گذشتم...و ازخانوادم ازجوونیم

 باشن داشته کمبودی کوچکترین هام بچه نمیخوام من میکنم قبولش شده هم ها بچه

  بودم نیازمند منت بی گاه تکیه این به داشتم احتیاج بغل این به واقعا. کرد بغلم

  گفتم کردم خالی خودمو که این بعد

 رتوبراد خالی جای بودی کنارم منت بی تاحالا. کنم ادا بهت باید دینمو چطوری نمیدونم من سامان

 ...نمی من پرکنی برام کردی سعی

  لبام رو گذاشت دستشو

 با خودمم کردم شرکت راهی سامانو... خواهرکوچولو کنم کمکت وظیفمه من نگو هیچی. هیس-

 حتما کردن تعجب من دیدن با بودن کرده کز گوشه یه هرکدوم. ها بچه اتاق رفتم پفی چشمای

 بیمارستان رفتم میکردن فکر

  شهربازی بریم شین اماده-

  جووون آخخخخخ:افرا

  بلدالم کلاهمو من کنال بلو افرا اخجون:رایان

  میپریدن پایین بالا اتاق تو داشتن

 شدم خوشحال بیشتر من ازخوشحالیشون

 

  بودم داده تکیه ماشینم سپر به  بیرون بیان تا بودم منتظر ها بچه مهدکودک جلوی

 نمک پیداش تونستم نمی اما میکردم حس نگاهیو سنگینی بود شده ریخته وجودم تو بدی حس

 وچمپ تفکرات بیخیال همین برا خستگیه زور از کنم فکر شدم اینطوری هست چندروزی البته...

 شدم
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  گرفتن همو دست میان دارن دیدم

  منن نفسای من برم قربونشون اخ

 گفتن باهم

  شلام-

  نباشین خسته  من نفسای سلاممم-

  نیس حواسش دیدم بودم رایان منتظر عقب صندلی نشوندم افرارو بوسیدم صورتشونو

  دیگه مامانی؟سوارشو رایان-

  کرد نگام باغضب

  ها میشه جنی سامیار و سامان وای؟مث

 جلوش نشستم

 مامانی پسل چیشده ببینم بازکن اخماتو

  بلیم مامان هیشی-

 وچهرش رفت پیچید ازاونجا ماشین یه که کردم نگاه بود زده زول پیش چندیقه رایان که جایی به

  ندیدم

  خونه برگشتیم و خوردیم بستنی رفتیم تایی سه راه سر

  بود خودش تو رایان روزو کل

  نشده هیچی  گفت که بزنم حرف باهاش رفتم چنباری
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 رو سیاه ضخیم کمربند یه که صورتیم بلند مانتو با و روپوشم شد تموم کارم زودتر یکم امروز

 همیشه مثل بازم مهدکودک سمت رفتم و کردم ست سیاه شال و شلوار بایه میخورد کمرش

  جونم به بود افتاده بد حس اون بازم و بودم منتظر

  رفت توهم دوباره رایان اخمای بیرون اومدن که همین اما میان دارن ها بچه دیدم

 بهش هک خیابون از پایینتر بره میخواست رایان خیابون اینور اوردم و ودستشونوگرفتم جلو رفتم

 گفتم

 رایان؟؟ کجا-

  میکنه نگات داله چلا اقاهه اون ببینم میخوام-

 اقاهه؟؟؟ کدوم

  اون-

 هاشم شیشه و بود زده بزرگی عینک طرف اما گرفتم نگاهشو رد کرد اشاره جایی یه بادستش

  کیه نفهمیدم درهرحال دیدش میشد زور به بود دودی

  سوارشو رایان-

  دادزدم بلندتر که ماشین اون سمت میرفت داشت بازم

 سوواااررشوو رایاااان-

 اما بازکردم درو سوارشم که راننده طرف رفتم منم شد سوارماشین و پایین انداخت سرشو

  برگشتم کفشم پاشنه رو و بستم درو محکم شدم منصرف

  میکرد نگاهمون داشت و پنجره بودبه داده تکیه دستشو دیدش میشد تاحدودی حالا

  ماشین طرف رفتم محکم های باقدم

 بود وایساده اما بره و بگیره گازشو که الانه میکردم فکر
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  زدم بهش تقه دوتا و ماشین پنجره جلو وایسادم

  برداشت عینکشو بلافاصله کردو باز اروم

 اومدی؟ میکنی؟؟براچی غلطی چه اینجا ؟؟؟؟تو تــــــو-

  بایستم زندگیم پای اومدم-

  بدم ازدستش که ندارم چیزی تو سری ازصدقه من... رمانتیک چه هه-

  باشم کنارخانوادم اومدم بگیرم زندگی از حقمو اومدم بگیرم چیزی ازت نیومدم-

  هههههه-

 تیتونس هرکاری که نیستم ساده و سن کم دختر اون دیگه من ببین وگفتم کردم عصبی خنده

  دربیاری سرم

  میکنم تلافی برات صدبرابرشو بکنی هرکاری برسه زندگیم این به ای صدمه نمیزارم دیگه

  کن فرو گوشت تو اینو

 خونه سمت رفتم باسرعت و سوارشدم ماشین سمت افتادم راه گفتم اینو

 

  اتاقم فرستادم هم رایان و افرا خودش کار سراغ رفت هرکسی شام بعد

 بگم قصه براشون برم تا بمونن منتظر

  بخوابه بره که شد بلند هم سامان

 سامان؟-

 !دلم جون-
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 سامیار؟؟؟؟-

  گفت و جورکرد و جمع خودشو اما شده هول بود معلوم

 چی؟ سامیار-

 منو الکی پس میشناسمت دستم کف مثل من نیستی خوبی گوی دروغ گفتم صدباربهت-

  سرندون

 برگشته؟ چرا اصلا برگشته ازکی سامیار

  سرزده  و شرکت رفته سامیار گفت زدو زنگ بهم سجاد دیروز بگم راستشو پوووف-

  خبرندارم ازهدفشم اومده اما اینجاست ازکی نمیدونم

  وارفتم کلمه کامل معنای به

 بفهمم سامیار درمورد چیزایی  سامان زیرزبون از میتونم میکردم فکر

  میاد ها مهدبچه جلوی چنروزیه-

 و وایسم خودم زندگی پای اومدم گفت اما بیرون بره اززندگیمون گفتم بهش و رفتم امروز

  فرارنکنم

  باشه پیشمون باید بابامون که میشن هوایی حتما ببیننش ها بچه اگه

 حالا؟ کنی چیکار میخوای اره-

  نمیرسه مغزم به ،هیچی نمیدونم-

  باشم مخفی میتونم کنم؟تاکی فرار بردارم هارو بچه

 چی ها بچه بگیرم؟پس طلاق

  کنی گوش هم سامیار حرفای تصمیمت قبل و کنی فکر خوب بهتره سخته خیلی کارت-
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 :گفتمش زاری باحالت

 سامااان-

  عزیزدلم جونم-

  میترسم الان اما گفتم بهت سامیار اتاق تو حرفامو اونروز-

 نگرانی چرا میترسی ازچی-

 ....بخواد سامیار اگه موندن برام ها بچه فقط دادم ازدست چیمو همه من.... من-

 چی؟؟؟ بگیره ازم هارو بچه بخواد اگه

  بزنی حرف باهاش بهتره تو ولی بکنه کارو این نمیزارم عزیزدلم نمیزارم-

  داره ترکتون برای ای کننده قانع دلیل شاید بزن حرف باهاش اره:خانم مریم

 اینجایی؟  کی از شما مامان:سامان

 ...اولــــش از-

 !!!!مامان داره نامردیش برا دلیلی چه ـ تارا

 دیدم شدنتو اب دیدم و زجرکشیدنت ها سال تواین توام طرف ،من دخترم بزن حرف باهاش-

 شمارو ات بلندشم میخواستم فقط گفتی بهم عشقتو ماجرای وقتی شنیدم حرفاتو دیدم هاتو گریه

 تو به سامیار ازعشق بزنم حرف برسونم بهم

  بیاره سرزندگیت بلارو این شد مجبور نگهداشتنت برا که عشقی

 لومیتمظ برا تونستم فقط کنم حرکت تونستم نمی بزنم حرف تونستم نمی.... تونستم نمی اما

  کنم گریه تو برا کنم گریه پسرم

  گفته برامن چیو همه سامیار  فهمیدین درسته اره
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  گفت و زد زنگ سعید به اقاجون افتاد اتفاق اون وقتی

  میکرد سکته داشت بود عصبانی سعید

  گفت چیو همه برام زدم زنگ سامیار به

  بگه چیو همه خودش توهم برا بهتره اما

 .. که این تا نتونستیم برخوردیم مشکل به اما برگردیم قرارشد

  بود گرفته دلشوره اونروزسعید که این تا

  مهدی حاج به زد زنگ

  بود سروصدا... میکردن گریه داشتن

  شکست کمرش نابودشد زندگیش که گفت سعید به پدرت

  خاک تو گزاشتم تارامو  گفت وقتی

  بود فرمون پشت سعید

  چیشد نفهمیدم دیگه بعدش

 سامیارم بود شوهرم بود زنده سلدام الان توزندگیمون اومدی نمی تو اگه بودم دلگیر ازت اولش

  رفت نمی

  نمیشد یتیم رایانم

 متنفره؟؟ ازم خانم مریم ینی بود شده کاسه اندازه چشمام حرفا این شنیدن با

 داد ادامه

 ....تقصیر همش ن دیدم حرفات شنیدن وضعیتت بادیدن اما
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  افتاده که اتفاقیه اما مقصرکیه ندارم حرفی

 چیه؟؟ میدونی

  هستم شاکرخدا افتاده براخودم که اتفاقی این برا

 وتور حرفای و شدم لال وقتی اما میشکوندم تورو دل مطمنم بزنم حرف موقع اون میتونستم اگه

 ... شنیدم

 کمرم میفتاد اتفاق برام سال و سن این با من اگه حتی کشیده ساله89-81دختر یه که دردوعذاب

 ...داری و خوب زندگی یه لیاقت بودی قوی تو اما میشکست

  میکردیم نگاه و مریم مامان بازداشتیم بادهن هم سامان منو

 ... بشنوم حرفاشو بزنم باسامیارحرف گرفتم تصمیم بالاخره

 

  اورژانس بخش فرستادمش که بودم پرستاری منتظر و بودم نشسته تواتاقم

 یانه اومده فرهادی دکتر ببینه

  درزدن

  بفرمایین بله-

 ...فرهادی نحس چهره بعدشم

  خوبین ملکی خانم سلام-

 بلندشدم ازجام

  خوبین شما ممنون سلام-

  بگم بهتون یچیزی میخواستم مرسی-
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  منتظرمن مهد هام بچه دارم عجله الان من فرهادی دکتر شرمنده-

  میزنیم حرف بعدا باشه

  بیرون زدم ازاتاق و ورداشتم کیفمو حال درهمون

   بیرون میرفتم هولکی هول دید وقتی سرپرستاربخش

 زد روم به لبخندی یه میکنم فرار دکتر جناب ازخضبلات دارم من و چیه قضیه میدونست اونم

 ....و شدم سوارماشین منم

 سامیارهم و بود من روی روبه مهد ورودی در وایساد جلوم اومد سامیار که بودم منتظر مهد جلوی

  بود در به پشتش

  سلام-سامیار

 امرتون؟؟ سلام علیک-

 گناهه؟ ببینم بچمو اومدم-

  بیاد کاردستش جواب که کردم بهش تیز نگاه یه-

  بزنم حرف باتوام اومدم راستش خب-

 نه الان-

  بزنم حرف باهات زودتر باید... کنم تحمل نمیتونم دیگه تارا ن-

  ندارم براشمارو کافی وقت گفتم-

 های کفش سفیدو باساپورت بود پوشیده قرمز لباس یه افرا میومدن داشتن که دیدم هارو بچه

 زده کنارگوشش قرمز سر سنجاق وبایه بود ریخته دورش بودو بلند خودم عین که موهاشم قرمز

  بود
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  بود تنش سفید کتون باشلوار اسمونی ابی سوشرت یه هم رایان

 یه افتاد بود روم روبه که مردی به رایان نگاه که همین اما سمتم میومدن داشتن خندون اولش

  طرفمون اومد سرعت به و کرد خوشگل اخم

 .. سامیار-تارا

 جانم-

  سریع برو الان بزاریم قرار زدن براحرف بزن زنگ-

  گفت بود متعجب من موضع ازتغییر که سامیار

 !برمم؟ کجا-

  بودن روم روبه درست ها بچه

  گفتم ازحرص

 ..سرقبرمن-

 کرد دلخورنگام

 !!ماما:افرا

  ماشینش سمت کردبه حرکت حرف بدون چیبود برو اینکه از منظورم بود فهمیده تازه سامیار

 ندیدن چهرشو هم ها بچه و برنگشت عقب به

  طرفش رفت رایان

 اقاهه..اقاهه-

  برنگشت اما ایستاد سامیار
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  گرفتم رایانو دست رفتم

  زوود سوارشوو رایان-

 لوز هل که کیه اقاهه این ببینم باید پس... شماهام ملد من میگه سامان عمو نمیشم سوال-

 موکونه نیگا نیگا شمالو میادش

  انگاری میکردن اب قند کیلوکیلو دلم تو حرفاش این برا

  پشتته پسرت باشن دشمنت هم دنیا همه اگه باشی داشنه پسرکه"میگن که راسته

 مادر های بدخواه خارچشم یعنی پسر

 "غرورمادر پسریعنی

 : گفت و طرفمون برگشت سامیار بودم گلپسرم زدن حرف این هنگ که من

 خواهرتی و مادر مرد تو نیستم من وقتی میگه راست عموسامانت-

  دراورد وعینکشو

  بود کرده کر اسمونو گوش گفتنشون بابا بابا صدای و سمتش دوییدن که ها بچه

  بودم گرفته ازشون گاهشونو تکیه کردم دریغ هام بچه از چیو میفهمم الان-

 امیارس به برسه چه پرکنم پدردنیاروبراشون بدترین جای نمیتونم بازم باشم خوب هرچقدرهم من

  است بچه عشق که

  فهمیدم چیو همه زدن حرف کلی بعد

  دیگه چیزای خیلی و*تختم زیر کادوی*سامیار عشق*اریا تصمیم

 ... بخشیدمش من
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 بهم سامیار که بدی همه بااین که ام صاحبمرده دل خاطر ،به خودم خاطر ،به هام بچه بخاطر نه

 ...بشکافه سینمو میخواد و میشه عوض ریتمش بادیدنش بازهم کرده

  شونم رو نشست دستی

  اومدم من وقتی نبود بالکن تو کسی یادمه که اونجایی تا

  کیه ببینم برگشتم

 ترسیدم! تویی سامان اوه-

 بترسونمت نمیخواستم ابجی ببخشید-

 وایسادی؟ اینجا چرا

  میکنم فکر دارم-

 نمیری چرا جمعن همشون که الان بود شده پراکنده که بود کوچیکت خانواده فکرت که قبلا-

  پیششون

  میزنه شور دلم مرگمه چه نمیدونم فقط میرم-

  عزیزدلم نیس چیزی که شالله ان-

  شیطون ها ریختی بهم محاسباتمو تارا میگم

 !چطور؟-

  نمیکنه فراموش چیزو هیچ زن یه میکردم فکر-

  همیبخش شده که اینم براخاطر(گفتم و قلبم رو گذاشتم دستمو) اما نمیکنه فراموش درسته-

 :گفت و زد بهم جونی نیمه لبخند یه
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 تارای هموم بشی دوباره عصبیت های تنش شدن باتموم امیدوارم... بودی عوضشده وقته خیلی-

 ... بودن عاصی ازدستش ملت یه که خودمون شیطون

 تهنشس سامیار بغل هم افرا و ،رایان میز دور بودن نشسته همشون خونه تو رفتم و نگفتم چیزی

 میبارید حرکاتش تک تک از خوشی که خانمم مریم بودن

 

.. 

  شده تنگ خانوادم برای دلم ـ

 ... دیدمشون رفتم بار چندین ساله چند مدت تواین درسته

  نمیشناختم خودمو خودمم که جوری البته

 ....و غلیظ ارایش تن یه و لنز تا گرفته مختلف موهای رنگ از

  بشناسنم و ببینن منو خانوادم یا ها فامیل از کسی مبادا که

 انتظارتو نفر چندیدن وقتی بود ،سخت باشی غریب خودت شهر تو بود سخت چقــــدر ـ

 بمونی هتل بری میکشن

  باشی ها هتل ی اواره مهیاس و حاظر پدرت ی خونه وقتی

  ببینمشون شده که دورهم از تونستم که خداروشکر بازم

 ... کوچولو رامین داره پسر یه صبا

 خخخخ تپلووو هستش صبا خود شبیه چقدرهم

  کرده ازدواج عموش پسر با که هم موزمار سمیرای

 .....کمند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سهرابی سحر - قلبم شاه یگانه

telegram.me/romanhayeasheghane 402 

  گلم خواهر

  داشت هوامو غربت تو که کسی

  بود منم دردای مرهم خودش دردای باوجود

 ... پیش چهارسال مرد بیماریش بخاطر مادرش

  خیلیییی کشید زجر خیلیییی کمند

  باشه سرپا تونست بود قوی دختر اما

  نچشونه کس براهیچ مادرو دادن دست از زهر خدا

 خیـــــلــــی اونم سخته میدونم که

 

  کرده ازدواج عزتی علی با هم کمند

  خوشبختن خداروشکر

  کیارش و کیانا داره هم دوماهه دختر یه و ساله سه پسر یه

 

  خودم الا شده خوشبخت اومده که هرکی من زندگی تو انگار

  شدم بخت سیاه که

 

  دارم هامو فرشته دوتا که هستم خدا شاکر بازم اما

  سامیــار و
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  کنه جبران نبودشو سال همه این امیدوارم

  گرفتم سردرد خودم ازفکرای

 پیوستن دومم خانواده جمع به و ریختم شربت سینی یه

 (سامان)

 بدجور میکنه درد قلبم امشب

 ... پیشمه که بودم اسوده این از اما بودم کرده پنهون عشقمو مدت این تو درسته

 

  کنه پا به خون دوبرادر بین نذار... بکش حستو:اقاجون

 !چییی؟-

  میگم و داری خودت زنداداش به که حسی-

-..... 

 داد  ادامه میکردم نگاهش کنجکاو و حسمو فهمیده ازکجا بودم مونده

 

 فهمیدم تارادیدم با تورو که اولی روز ازهمون نکردم سفید اسیاب تو موهارو این من پسرجون-

  هست بشویی بل چه ساکت ی قیافه این پشت فهمیدم...داره فرق تارا نگاه رنگ با نگاهت رنگ

 این میخواد اراده ،واقعا نگفتی بهش دلتو حرف شده که هم تارا راحتی برا تاحالا که مردی خیلی

 ... کردن بازی نقش سال همه

  یموند برادرت پای نگفتیو اما کنه قبولت شاید بگی بهش اگه میدونستی که وقتایی حتی
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 روم جلوی سالم چندین عشق که وقتی داد جون چشمام جلوی امشب همین مُرد،،،،،،حسم-

  بخشیدمش خودم دل خاطر به گفت وایسادو

 یبخش ارامش نگاه و روشونم گذاشت دستشو اقاجون... گفتم اینارو بود دراومده اشکم که درحالی

  رفت زدو بهم

  پرسیدم ایناس و رفتن سر بحث دیدم نشستم جمعشون بین رفتم شدم اروم یکم وقتی

 !!!میرین؟ کجا-

 با میخوام شه تموم باید شده زده تارا بابای مامانو دل رو که ،داغی تبریز میریم صبح فردا:سامیار

  کنیم شروع زندگیمونو دوباره اونا رضایت

  میترسم من  سامان:تارا

 بشم رو روبه بابام مامان با چجوری

  نباش نگران میشه حل:اقاجون

  زندم من که گفته بهشون صبا اخه میشه حل میدونم:تارا

  میزنن اتیش و اب به خودشونو دیدنم براخاطر هم اونا

 بیهوش دارن که بخوابون ببر هاتو فرشته این بیا شده حل سختش قسمت دیگه خب:سامیار

  میشن

 .... نفسام ببینم من بدین دستتونو:تارا

 

 بودن ویراستارم که گلم صبای ابجی کردنو حمایتم که کسایی از ممنونم

  … ایست ساده چیز شدن عاشق
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  است، ماندن عاشق مهم

  انتها، بی

  … زوال بی

 ..! منت بی ابد، تا

 

 ام رفته دست از عشق به میکنم تقدیم رمانو این

  ــــــتـــــوشــآغِِ  ولـــــح از ـــــنم

  … دادم ـ ـــــانصراف اـــــــــیـــدن ی هــــبقی از

  نامــت به قــــســــم مــــن ی معشــــــوقـــــه

  را ــم هایـ عاشـــــقانه آنــــــقدر

  میــــــزنم جــــــااااار مجــــــازی دیـــــوار این روی

  معشـــــوقش بهـ علاقــــه ابـراز بــــرای کـــــسی هر که

 … کنــــــد اســـــتـــفاده مــــن کلمــات از شـــود مجبــــــور

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .

 

www.romankade.com 
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