
آغوش گرم تو
سما،،سما کجایی تو دختر زود باش بابا دم در منتظره کجایی؟؟؟

مامان جون اومدم چرا داد میزنی؟؟
مامان:دختر با تو که نمیشه مالیم برخورد کرد

̛ -مامان
̝حاضری زود باش لباس گرم بردار بیابون سرده  +یامان

-آره میدونم برداشتم 
خانوم کجایین پس یک ساعته منو دم در نگه داشتین

مامان:اومدیم عزیزم اگه این سما خانوم رضایت بدن بیان
 کاش از داداشت یاد میگرفتی نصف تو هستش ولی از تو عقلش بیشتر 

میکشه 
̛ -ماماااااااان

̛ +یامان بیا بیرون میخوام این درا قفل کنم
̛مامان مطمعنی منو سر راه پیدا نکردی؟ -بریم

+دختر کم چرت بگو نرو رو اعصاب من
-باشه ننه جونم 

+باز گف ننه دختر چند بار گفتم به من نگو ننه دختره ی کم عقل بیا برو 
بیرون بابات االن به خونمون تشنه میشه

-اوووف مامان منکه آمادم تو داری منو با اون کله پوک مقایسه میکنی ننه 
جون

کلمه ننه جونو که گفتم مامان کفشو از رو زمین برداشت و به سمت من هدف 
گیری کرد که من به موقع واکنش دادم و لنگه کفش مامان به در اصابت 

کرد...
خالصه با کلی کل کل من و مامان باالخره حرکت کردیم به سمت طبیعت

راستی یادم رفت من خودمو معرفی کنم



اسمم سماست ۱۸ سالمه رشتم تجربیه یه هفتس از کنکور گذشته و منتظر 
اینم که کجا قراره قبول بشم یک داداش دارم اسمش سامه،،سام۶ سال از من 

کوچک تره و کالس ششم هست داداشی هم آزمون نمونه تیزهوشان داده 
̨ خب دیگه بسه خیلی زیاد توضیح دادم

امروز بعد کلی غر غر من و سام که ما یک سال از خونه بیرون نرفتیم بابا 
مارو میخواد ببره تفریح البته تفریح چهار نفره نه،،عمو ها و عمم هستن اونا 
زودتر حرکت کردن و االن رسیدن به مکان مورد نظر بین خودمون باشها اگه 
من ریلکس بازی در نیورده بودم ماهم رسیده بودیم بماند که چقدر مامان و 

̨منم یه گوشم در بود یه  بابا و سام غر غر کردن که چرا من اینقدر ریلکسم
̌ گوشم دروازه

̌ باید از یه  وقتی رسیدیم به اون بیابونه که من نمیدونستم اسمش چیه
چاله کوچولو که توش پر ِگل بود عبور میکردیم وقتی رسیدیم به چاله 

متوسفانه تایر ماشین تو چاله گیر کرد و ماشین زوزه میکشید و تایرم درجا 
میزد مامان یه نگاه به بابا کرد و گف عزیزم ماشینو هل بدیم؟

بابا:صبر کن خانومم یکم گاز بدم ببینم حرکت نمیکنه!!
مامان یه نگاهی به من کرد و گفت:دختر الهی ذلیل نشی که هرچی میکشیم 

از دست توعه
̛ ̛تایر ماشین تو چاله گیر کرده تقصیر منه -اااا مامان به من چه آخه
+نه پس تقصیر منه اگه جنابعالی ریلکس بودنو کنار گذاشته بودین االن 

توچاله گیر نمیکردیم عموهات بودن کمک میکردن
اومدم جواب بدم که بابا گف:

*ای بابااااا من از دست شما دوتا باید سر به بیابون بزارم کم صدا کنین تو 
سرم 

من و مامان تصمیم گرفتیم آتش بسو اعالم کنیم
این سامم با خرس شیفت گذاشته به خرس گفته تو برو مرخصی من جات 



میخوابم
منم دیدم آقا معافن از دعوا با آرنج زدم تو پهلوش که پرید باال و عینهو 

̝ همون خرس حمله ور شد به طرفم
سام:چته وحشی پهلومو سوراخ کردی

-وحشی خودتی
سام:معلومه وحشی کیه پهلومو سوراخ کردی حاال چه مرگیت بود پهلو منو 

سوراخ کردی دختره ی گراز
̝شعور داشته باش درست  -سام هی هیچی بهت نمیگم هی پرو میشیااا

حرف بزن
سام:برو ببینم یکی باید به خودت بگه 

اومدم سامو نصف نصف کنم که یه لحظه چشمم خورد به مامان و بابا که 
دارن خشمگین منو سامو نگاه میکنن

بابا :دعواتون تموم شد؟
سام: ب بابا تقصیر این دختره ی دیونست

-دیونه خودتی
بابا:سما سام تا سه شمردم هردوتون ساکت میشین خجالت نمیکشین گیر 

کردیم تو چاله بعد شما دوتا همین االن دعوا کردنتون گرفته؟پنج دیقس بی 
حرکت ماشینو نگه داشتم ببینم شما از رو میرین پاشین این لگنو هل بدین یا 

نه که دیدم نه خیر دنیارو آب ببره شما دوتا رو دعوا برده
هردومون ساکت شده بودیم نگاهم افتاد به مامان که با پوزخند و پیروز از 

اینکه بابا ما رو دعوا کرده داشت نگامون میکرد
شک ندارم تو دلش داشت قربون صدقه بابا میرفت 

بابا:سما سام پیاده شین ماشینو هل بدین
-ااا بابا ما تنها که نمیتونیم مامانم بیاد

بابا:نه خیر مامانتون خسته میشه



سام:بابا ما خسته نمیشیم ولی مامان خسته میشه؟
بابا ی نگاه عاشقونه به مامان کردو گفت آره خانومم خسته میشه مامانم 

کیف کرده بودااا
-بابا مطمعنی مارو از سر راه نیوردی؟

بابا یه نگاه چپ بهم کردو گف پیاده شیییین
خالصه ما دوتا هم با غر از ماشین پیاده شدیم و رفتیم ماشین هل بدیم که 

یهو دیدم مامان و بابا همزمان پیاده شدن 
-میگم حاال شما دوتا هم پیاده شدین عمه من میخواد ماشینو هدایت کنه؟

بابا:دختر با خواهر من چیکار داری
-وای بابایی حواسم نبود گیر نده االن دیگ

بابا:باشه 
-حاال چرا پیاده شدین دوتاتون؟

بابا:دختره ی کله پوک مامانت میگه عقلت کمه بهت برنخوره خب میخوام 
مامانت پشت فرمون بشینه من بیام با شما ماشینو هل بدم

خدا شانس بده به  مامان با شوهر داشتنش که اینقد هواشو داره خدایا از 
این شوهرا هم نصیب ما کن

بابا:سما سما
با صدای بابا دست از حسودی کردن به مامان برداشتم

-هان چیزه ینی بله
بابا:کجایی دختر حالت خوبه بیا هل بده بریم ظهر شد

 خالصه رفتم و ماشینو هل دادیمو با هدایت مامان ماشین باالخره از چاله 
خارج شد و مامان جاشو با بابا عوض کردو رفتیم رسیدیم به جاییکه عمو 

اینا نشسته بودن
یه خالصه مختصر از خانواده پدریم داشته باشم

۳تا عمو داشتم و یک عمه، عمو جاوید عمو اولیمه،عمو محمد عمو دومی،عمو 



بهادر عمو سومی،چهارمی عمه جونمه عاشق عمم هستم اسمش آیداس و در 
آخر هم بابامه اسمش سامیاره 

عموهام و عمم ازدواج کردن عموهام هرکدومشون دوتا بچه دارن و عمم تازه 
ازدواج کرده نوه ها هم من نوه یکی مونده به آخریم و سام نوه آخریه 

بابابزرگ دوتا نوه پسر داره سام و باراد،باراد پسر عمو بهادره بارادو مثل سام 
خیلی دوست دارم باراد دانشجوی ترم ۶ پزشکیه و توی درسای کنکور خیلی 

کمکم کرد باراد تازه نامزد کرده و من دارم خواهر شوهر بازیو جای بهار در 
میارم خب چیه باراد مثل داداشمه پس منم خواهر شوهر زنشم دیگه
̔ دیگه بقیه بچه های عموهام دختر هستن پرچم دخیا باالس مگه نه

با بچه عموهام خیلی جوریم اونا از من چند سالی بزرگ ترن
̌ خب دیگه زیادی توضیح دادم

خالصه بعد سالم و احوال پرسی و ناهار االن همه نشسته بودنو داشتن باهم 
حرف میزدن بارادو زنش رفته بودن دوتایی قدم بزنن حوصلم سر رفته بود 
رفتم به دختر عمو ها پیشنهاد دادم بریم قدم بزنیم یه نقشه هم تو سرم رژه 

میرف میخواستم بارادو آیناز(نامزدش) رو بترسونم خالصه به مامان اینا 
گفتیم ما میریم قدم بزنیم اونا هم رضایت دادن سام رو پیچوندیمو راه 

افتادیم وقتی حرکت کردیم گفتم دخیا پایه هستین بارادو آینازو بترسونیم 
که دیگه یواشکی ما نرن دور دور؟همشون گفتن عالیه غیر بهار

بهار:نه خیر داداشم میترسه
یاسمینا:بهار هیس شو 

آیسان اداشو در اورد:داداشم میترسه
من:بهار تا نیومدم این چوبا از درازا و پهنا بکنم تو حلقت هیس شو ایییش 

̝ داداشم میترسه اصن باراد اول داداش منه بعد تو
مهرسان:بهار از کی باراد اینقد برات عزیز شد؟

عسل:خیلی خلی



هممون داشتیم به بهار غر میزدیم که یهو داد زد واای باشه با خودم بودم 
هممون با دادی که بهار زد میخکوب شدیم سر جامون از شک که بیرون 

اومدیم همه ریختیم سرش و کتک خورد اونم به اشتباهش پی برد
خالصه بعد اینکه کلی با بهار بحث کردیم و رضایت داد بارادو بترسونیم تازه 

یادمون افتاد که ما نمیدونیم باراد و آیناز کجان 
هرکدومشون غر میزدن که سما خاک تو سرت با نقشه کشیدنت

داشتم فکر میکردم که کجا رفتن که یه المپ باالی سرم روشن شد اونجایی 
که بودیم چشمه بود گفتم بچه ها  شاید رفته باشن کنار آب!

خالصه هممون رفتیم سمت چشمه که ببینیم اونجا هستن یا ن
وقتی رسیدیم دیدیم که بله آیناز و باراد کنار چشمه بودنو داشتن سلفی 

میگرفتن و حواسشون به ما نبود با اشاره به دخترا رسوندم که پشت درختا 
قایم بشن و بهشون گفتم حواسشون بهم باشه و باعالمت دادن من جوری که 

بارادو آیناز حواسشون نباشه از پشت سرشون بریم و بهشون آب بپاشیمو 
̌ جیغ بزنیم

خالصه رفتیم قایم شدیمو باراد و آیناز کنار هم بودن چشم تو چشم هم 
،دیدم انگار صحنه داره عشقوالنه میشه گفتم محیط رمانتیکشونو قبل وقوع 

بهم بزنم
با عالمت دادن من از پشت درختا اومدیم بیرونو من شماره سه رو گفتم 
اومدیم آب بپاشیم و جیغ بزنیم که باراد برگشت و گفت نقشتون لو رفت 

دخترا
هنگیده بودیم دخترا هم با چشماشون داشتن واسم خط ونشون میکشیدن

منم دیدم ضایع شدم خودم زدم در کوچه علی راست
-چی میگی نقشه کجا بود تازه اومدیم

باراد:نه بابا پس احتماال روحاتون بود که پشت درختا قایم شدن و بعدش پچ 
پچ میکردن



دیدم انگار نه واقعا لو رفتیم منم گفتم اصن دلم خواسته و یه مشت آب 
پاشیدم تو صورت باراد 

باراد:سما بد بازی شروع کردی
و یک مشت آب پاشید تو صورتم 

اونا هم داشتن میخندیدن 
باراد حاضری؟ -به ما میخندین

بارادم که منظورمو فهمید گفت حاضرم آینازم گفت منم حاضرم
و سه تایی به طور ناگهانی شروع کردیم به آب پاشیدن بهشون اونا هم کم 

نیوردنو داشتن به ما آب میپاشیدن
اونقد بازی کردیم که حواسمون به زمان نبود و خیس خیس شده بودیم 

داشتیم به هم آب میپاشیدیم که یه لحظه دیدم سام و بابا روبرومون هستن 
بابا میخندید و تو دلش ابراز تاسف میکرد سامم که انگار میرغضب 

بابا:اگه بچه های دوسالمون آب بازیشون تموم شد تشریف بیارین میخوایم 
بریم

سامم با چشم و ابرو برا من خط و نشون میکشید که چرا اونو با خودمون 
نیوردیم

خالصه برگشتیم و لباسمون کامال خیس بود سرما نمیخوردیم خیلی بود 
ساعت ۱۲ شب بود که رسیدیم خونه انگار سرما خورده بودم عطسه میکردم 
و لرز کرده بودم مامان هم از اون طرف غر میزد که عقلم راست بچه دوساله 

هم نیست حال کل کل با مامانو نداشتم دوتا قرص سرماخوردگی خوردمو 
زیر پتو مچاله شدم ولی جدای این لرز کردن امروز خیلی بهم خوش گذشت 

̌ خداروشکر صبحش که بیدار شدم حالم خوب بود
استرس نتایج کنکورو داشتم رتبم اومده بود وانتخاب رشته کرده بودم

قراره دوهفته دیگه نتایج اعالم بشه من رشته پرستاری رو دوست داشتم و 
امیدوار بودم که قبول بشم این دوهفته هم انگار داره اندازه دوسال 



میگذره.....
برای پرت کردن حواسم تصمیم گرفتم با دوتا دوست ُخلم ببخشید گلم بریم 

بیرون گوشیمو برداشتم و شماره محیا رو گرفتم دوبار شمارشو گرفتم جواب 
نداد واسه بار سوم شمارشو گرفتم که وصل شد:

علو محیا در به در شده کدوم گوری هستی اون گوشیتو برنمیداری حوصلم 
پوکید تو خونه میای بریم بیرون؟

دیدم محیا جواب نمیده
ادامه دادم:محیا کری یا مردی؟محیاااااا

یهو دیدم صدای خنده از پشت گوشی میاد گفتم محیا منو مسخره کردی؟
الههههی رو آب بخندی میگما چرا صدات نری شده چرا اینطوری میخندی 

سرماخوردی؟
یهو یکی از پشت تلفن طوری که سعی داشت خندشو نگه داره گف سالم 

یه لحظه شوکه شدم گفتم خاک برسرت سما به کی زنگ  زدی نگاه گوشیم 
کردم دیدم نه درسته شماره ی محیاس

-ع علو س سالم ببخشید تلفن همراه خانم مهدوی؟
صدای ناشناس:بله 

-ببخشید شما؟
صدای ناشناس:خانم شما زنگ زدین به من میگین شما؟

بعدشم خندید
اوووف پسره ی پررو این انگار دیوانس 

-ببخشید آقای بظاهر محترم و شوخ من به همراه دوستم زنگ زدم حاال هم 
دلتون میخواد اون گوشیو  بدین به محیا 

صدای ناشناس با خنده:اووو چقد خشن خانوم االن گوشیو میدم محیا 
بعدش محیا رو صدا زد و گوشیو داد دست محیا

محیا:سالم



-سالم و درد و کوفت و زهرمار خاک تو سرت گوشیت دست این اورانگوتان 
چیکار میکرد کی بود اصن؟

محیا:یا خداااا سمااااا نفس بکش مردی  
-میگم این پسره کی بود اصن خود االغت کجا بودی؟

محیا:این پسره پسر خالم بود اسمشم آرتین هست رفته بودم دشوری اونم 
گوشیمو جواب داده در ضمن االغم خودتی

-وااای محیا خاک عالم تو سرت بیاد که هرچی آبرو داشتم رفت کف پام اون 
آرتانو تا جا داشت چیزش گفتم
محیا با خنده:آرتین سما آرتین 

-باشه ببند دهنتو میگم چیز کن برو از طرف من از اون آرتین عذر خواهی کن 
بعدشم خبرت آماده شو بیام دنبالت

محیا:سما مثل آدم درخواست کن تا ببینم چی میشه
-محیا ببند رفتی رو مخم برووو 
محیا:باشه باشه رفتم میبینمت 

-آفرین دختر خوب بوس بوس الهی فدام شی خدافظ
نزاشتم جواب بده و گوشیو قطع کردم

به نگارم زنگ زدم و برای جلوگیری از رخ داد قبلی محتاط حرف زدم و نگارم 
قبول کرد که بریم بیرون از مثل آدم حرف زدنم تعجب کرده بود منم گفتم 

دیدمت تعریف میکنم واست
گوشیو که قطع کردم رفتم آماده شدم شلوار جین با مانتو آبی کاربنی و شالی 

رنگارنگ با نقش و نگار آبی اهل آرایش زیاد نیستم یه خط چشم و یک رژ 
 زدمو پیش به سوی دور دور به مامان اطالع دادم دارم میرم دنبال محیا

خداروشکر دوستام از اونا نبودن که دوساعت طول بکشه که حاضر بشن به 
محض رسیدنم دم خونه محیا و بوق زدن اومد بیرون اوهااا چه تیپیم زده 

محیا خانوم  شیشه رو دادم پایین و گفتم



-خانم شمارمو بدم؟و خندیدم 
محیا هم خندید و اومد سوار شد و ی نگاهی بهم کردو گف اوووو سما خانوم 

̔ چیکار کرده
دوتایی رفتیم دنبال نگار ،،نگار هم یه تیپ عاشق کش زده بودااا 

سه تایی باهم به کافی شاپ رفتیم و بعد سفارش دادن نگار گف خب سما 
منتظرم

یه نگاهی بهش کردمو گفتم
-منتظر چی؟

نگار:مثل آدم حرف زدنت پشت گوشی
محیا زد زیر خنده نگارم خندید چپ نگاشون کردم و گفتم
̝ -آدم بودم چشم بصیرت میخواست که شما نداشتین

نگار:خب باشه توام بگو ببینم
منم یه نگاه به محیا کردمو گفتم زیر سر این نکبته

محیا:به من چه من از کجا میدونستم اون موقع که من رفتم اتاق فکر تو 
تماس میگیری

نگار:ینی چی یکی بگه واسم بابا از فوضولی مردم
محیا:هیچی بابا اونوقت که بهم زنگ زد من دسشویی بودم پسر خالم 

خونمون بود اونم دیده گوشیم داره خودشو میکشه تماسو وصل میکنه سما 
هم به محض اینکه تماس وصل میشه هرچی دلش خواسته بهم گفته که 

بعدش آرتین حرف میزنه و کلیم به اون گیر میده که تو کی هستی
-راستی از اون آرتیِن اورانگوتان معذرت خواهی کردی؟یه نمه هم پررو 

میزنها بهش میگم شما میگه شما زنگ زدین
محیا:آره ولی سما بد سوتی دادی از وقتی که قطع کردی فقط داشت بهت 

میخندید
-روآب بخنده الهی



نگارم از بس خندید که داشت میمرد دیگه
-نگار نفس بگیر مردی بخدا 

نگار:وای دلم سما از دست تو،،،خب محیا خانوم حاال این آقا آرتین چیکاره 
هستن؟

محیا:هیچی اونم مثل ما منتظر نتایج کنکوره
آهانی گفتیمو سفارشارو اوردن بعد از کلی مسخره بازی برگشتم خونه و داد 

زدم:
سالم بر اهل خونه میدونم جمعتون جمه ولی دسته گلتون کمه

مامان و بابا خندیدن و سالم کردن
سام:گلشون که اینجاس ُخلمون کم بود که االن اومد

-کیفمو دستم گرفتم سامو نشونه گرفتم و پرت کردم سمت سام که قشنگ 
خورد فرق سرش بعدشم گفتم خل خودتی 

سام:سما خیلی وحشی هستی
-خودتی 

مامان:باز شروع کردین؟سما برو اتاقت لباستو عوض کن 
- باشه 

دوهفته به اندازه دو سال گذشت و امروز با نگار و محیا منتظریم که نتایج 
بیان خیلی استرس داشتیم تا ده دیقه دیگه همه چیز معلوم میشد

محیا پسوردشو زد و دیدم از خوشحالی باال و پایین میپره 
محیا:آخ جون خداروشکرت قبول شدم پرستاری تهران

واسش خیلی خوشحال شدم و تبریک بهش گفتم
برگشتم دیدم نگار داره بی ساز قر میده و میگه الهی تب کنی شاید پرستارت 

من باشم 
با خنده گفتم:نگاری پرستاری تهران؟

نگار:آرررررههههه



نگار و محیا داشتن باال پایین میپریدن ولی من هنوز جرعت دیدن نتیجه رو 
نداشتم 

باالخره با هزار نذر و نیاز پسوردمو زدم سما صبا پرستاری تهران
هرسه تامون خونه رو گذاشته بودیم سرمون که مامان یهو با ترس در اتاقمو 

باز کردو گف سما چی شده؟رفتم مامانمو بغل کردمو گفتم الهی سما پیش 
مرگت بشه قبول شدم مامانی خانم پرستار آینده روبروته 

مامانم خیلی خوشحال شد و قربون صدقم میرفت به باباهم گف باباهم قرار 
شد واسه جایزم جدید ترین گوشیو بخره

خالصه با دخیا اینقد خوشحالی کردیم و اونقدر ذوق داشتیم که همون روز 
رفتیم واسه دانشگاه مانتو وشلوار کیف خریدیم..

امروز با نگار و محیا داریم میریم دنبال کارای ثبت نام و انتخاب واحد هر 
سه مون خیلی هیجان داشتیم

 دم در دانشگاه که رسیدیم نگار اومد وارد بشه گفتم نه وایسو با تعجب نگام 
کرد کرد و گفت

نگار:چته تو؟شروع نکرده دیونه شدی؟
-اوال دیونه خودتی دوما بسم ا� بگو با پای راست برو داخل دعا کنید یه 

شوهر خوبم نصیبتون بشه از ترشیدگی در بیاین
نگار:سما تا حاال کتک خوردی؟؟

-نوچ
نگار: همون دیگه کتک خورده بودی آدم میشدی

-آدم بودم نگاری
محیا:اوال سما ترشیده خودتی و اون عمت دوما کم کل کل کنین بیاین بریم 

تو
-عمه خودت ترشیدس عمه من عشقه

محیا:سماااا خیر عمتو ببینی باشه عمه منه بیا بریم تووو



خالصه سه تایی وارد شدیم و رفتیم واسه ثبت نام نگار و محیا کارشون 
انجام شد و من مونده بودم شانسو نگاه به من که رسید سایت مشکل پیدا 

کرد مسئول ثبت نام گفتش که سایت قطع شده و نیم ساعت دیگه وصل 
میشه نگار و محیا رفته بودن توی محوطه منتظر من نشسته بودن تصمیم 

گرفتم برم پیششون و نیم ساعت دیگه برگردم همینطور که سرم پایین بودو 
داشتم به مدارکم نگاه میکردم یدفه خوردم به یک ستون سفت و مدارکم از 
دستم ول شد افتاد رو زمین خم شدم مدارکو بردارم که ی چیز عجیب دیدم 
ستونه دوتا پا داشت سرمو اوردم باال دیدم ستون نیست که ستوووونه ولی 

از نوع آدمش اوووخ چه ستونیم هست مامانش فداش بشه الهی
منم اخمامو کشیدم توهم و گفتم:

-آقا حواستون کجاس؟
*خانم شما حواستون کجاس؟شما به من خوردین اون وقت من حواسم 

کجاس؟؟
خدایا این پسره چقدر صداش آشناس!!بیخیال صداش شدمو ادامه دادم:

-آقا جای معذرت خواهی طلبکارم شدین
پسره اومد جوابمو بده که محیا اومد محیا:سما چیکار میکنی یک ساعته چرا 

نیومدی بیرون؟
-داشتم میومدم بیرون که به این ستون آدم نما خوردم

محیا لبشو گاز گرفت که نخنده و گفت:باشه سما و همزمان با اینکه داشت 
میومد پیش من گف آقا ببخشــــ یهو دیدم محیا ساکت شد و بعد چند ثانیه 

زد زیر خنده پسره هم سرشو از روی تاسف تکون داد و با محیا خندید
با تعجب نگاهش کردمو و زیر لب گفتم چته؟دیدم فایده نداره با آرنجم زدم 

تو پهلوش ساکت شد 
محیا:آخ سما الهی دستت بشکنه پهلومو سوراخ کردی
-حاال بگو به چی میخندی تا بعدش نوبت دست من



اومد حرف بزنه که پسره  با خنده گفت
پسره:پس سما خانوم شمایین

-تو منو از کجا میشناسی که میگی شماییین؟؟
پسره: من آرتینم پسر خاله ی محیا

واااای من دوباره جلوی این پسره ی اورانگوتان سوتی دادم کامل حس 
میکردم که از خجالت سرخ شدم 

-ب بخشید سالم من نمیشناختمتون شرمنده
آرتین با خنده:مشکلی نیست سما خانوم پیش میاد

محیا:اووو سما و خجالت 
و بعدش با خنده رو به آرتین گفت تو اینجا چیکار میکنی؟

آرتین: نگاه همه دختر خاله دارن منم دختر خاله دارم یه زنگ نزدی بپرسی 
̝ آرتین کجا قبول شدی

محیا:برو بابا تو خودت زنگ زدی که من زنگ بزنم؟
آرتین:بله من زنگ زدم خاله هم بهم گفت فهمیدم قراره هم کالسی باشیم به 

خاله گفتم بهت چیزی نگه ببینم خودت سراغی میگیری یا نه که دیدم نه خیر 
̚ و االن به واسطه سما خانوم فهمیدی

محیا:خب باشه حاال نمیخواد واسه من پوزخند بزنی میخواستی به گوشیم 
زنگ بزنی حاالم اینقد غر نزن
آرتین:محیا خانوم باشه باشه

محیا:هیس شو آرتین راستی سما چیکار کردی؟
-هیچی سایت قطع شد گفت نیم ساعت دیگه دوباره بیا

آرتین:ااا سایت قطع شده؟
-بله

محیا:خب بیا بریم تو  محوطه پیش نگار نیم ساعت دیگه دوباره بیا
-باشه بریم



آرتین:محیا منم میتونم بیام پیش شما تا سایت وصل بشه؟
محیا:نه خیر

آرتین باشه ای زیر لب گفت و رفت
-محیا خیلی زشت شد القل میزاشتی بیاد

محیا:ولش کن بابا این خودش برمیگرده میاد من اینو نشناسم که محیا 
نیستم

باشه ای گفتمو رفتیم پیش نگار
ده دقیقه گذشته بود که برگشتم دیدم آرتین با یه پالستیک پر خوراکی داره 

میاد سمت ما 
-محیا نگاه کن اون آرتینه داره میاد اینجا؟
محیا:آره خودشه دیدی گفتم این میاد آخر 

نگار که  آرتینو ندیده بود وقتی برگشت و دیدش مثل مجسمه محوش شد

-نگار نخوری پسر مردمو
نگار:اووو عجب چیزیه قربونش بشی

-باشه من قربونش میشم محیا پسر خالت چه هیکلی داره خوردم بهش سرم 
داغون شد عجب عطریم زده بود اورانگوتان

داشتم حرف میزدم که دیدم محیا و نگار مثل منگال دارن بهم نگاه میکننو 
نیششون تا بناگوششون بازه

-اوووو ببندید اون نیشاتونو تا ته حلقتون پیداس حالم بد شد 
دیدم نگار داره با ابرو به پشت سرم اشاره میکنه یادم افتاد که آرتین داشت 

میومد سمت ما
-االن یعنی پشت سرم هست؟

نگار و محیا با باز و بسته کردن چشمشون تایید کردن
وای خداااا باز من جلو این سوتی دادم

آرتین:خب سما خانوم داشتین به کی میگفتین اورانگوتان؟



برگشتم که چشمم خورد تو چشمش واای خداااا این بشر عجب چشمایی داره 
چشمای درشت و مشکی با مژه های بلند برای اون دوتا دعا کردم ولی انگار 

قراره خودم از ترشیدگی در بیام
آرتین:سما خانوم سما خانوم

با صدای آرتین به خودم اومدم
-ب بله آقا آرتان ینی چیزه آرتین 

آرتین یا خنده:پس که اورانگوتان منم؟
-ن نه کی با شما بود؟شما ِکی اومدین؟

آرتین:از همون قسمتش که شما میخواستین قربون پسر خاله محیا برین
وااای خدااای من سوتی در این حد آخه؟

برگشتم نگام افتاد به اون دوتا دیدم از خنده کبود شده بودن
-اوووو نمیرین یه موقع خجالتم نمیکشن

سرمو انداختم پایین روم نمیشد نگاه آرتین کنم 
محیا:بله آرتین کاری داشتی؟

آرتین با خنده:دختر خاله میدونستم خاطر خواه دارم همون اول میومدم 
پیشتون

مطمئن بودم از خجالت رنگ لبو شدم 
محیا:آرتین هیس شو چیکار داری؟

آرتین:هیچی این پالستیکو بگیر واسه شما گرفتم
محیا:اوووو آقا آرتین چه دست دلباز شدن جریان چیه؟

آرتین:بودم تو نمیدیدی
محیا:آره تو راست میگی من تو رو نشناسم که محیا نیستم

نگام افتاد به آرتین دیدم هل شد 
آرتین:خب چیزه محیا من برم دیگه یک ربع دیگه میام تا باهام بریم 

بعدشم بدون اینکه بزاره محیا حرفی بزنه از اونجا رفت



محیا:این چرا همچین کرد؟
نگار:چمیدونم پسر خاله توعه از ما میپرسی؟

محیا:خودمم نمیدونم عجیب بود 
بعدم با خنده نگاه من کرد و گفت:

فک کنم عاشق شده
کیفمو پرت کردم طرفش

-محیا الل شو،،شما دوتا نباید به من عالمت بدین تا اون دهنمو ببندم؟
نگار:ما عالمت دادیم ولی تو محو تعریف از آرتین جون بودی

̯ -نگااااااار
محیا:باشه باشه گوجه نشو بیاین اینارو بخوریم

آرتین
اونروزیکه صدای دوست محیارو از پشت تلفن شنیدم جذب صداش شده 

بودم دوست داشتم ببینم این سما کیه؟
زنگ زدم خونه خاله که از زیر زبون محیا بکشم ببینم کیه

خاله گوشیو برداشت و گفت محیا و دوستاش رفتن دانشگاه ثبت نام 
آرتین:خاله راستی محیا کدوم رشته قبول شد؟

خاله:پرستاری تهران تو چی پسرم؟
آرتین:خاله منم همینطور  

خاله:موفق باشین پسرم،،،با محیا کار داشتی؟
خب حاال که محیا با دوستاش دانشگاه بود پس سما هم باشونه بهتره برم 

دانشگاه 
آرتین:ممنون،،نه خاله ینی آره میخواستم بپرسم کجا قبول شده حاال که 
فهمیدم هم دانشگاهی شدیم میرم دانشگاه هم ثبت نام کنم هم محیا رو 

ببینم خب خاله کاری ندارین؟
خاله:نه پسرم 



آرتین:خدافظ خاله
خاله:خدافظ

به محض خدافظی پریدم آماده شدم که زمانو از دست ندم وارد دانشگاه که 
شدم دیدم محیا و یه دختری کنار هم نشسته بودن و محیا پشتش به من 
بودو منو نمیدید از کنارشون سریع عبور کردم که صدای محیارو شنیدم

محیا:پس این سما کجاست برم سراغش ببینم چیکار کرد
ایول خدا نوکرتم پس سما داخله

سریع وارد سالن ثبت نام شدم داشتم با عجله راه میرفتم که یهو یه دختری 
خورد بهم و بعدش داشت طلبکارانه میگفت چرا خوردی به من منم گفتم شما 

خوردین به من میگفت جای معذرت خواهی جواب منو میدی؟ دختره 
صداش خیلی شبیه به دوست محیا بود اومدم جوابشو بدم که صدای محیا 

از پشت سرم اومد سماااا چیکار میکنی یک ساعته؟
وای خدای من این دختره سماست چقد نازززه برای اینکه ضایع نشه خودمو 

سرگرم کل کل با محیا کردم بعدش میخواستم برم پیششون که محیا نزاشت 
منم باشه ای گفتم و اومدم بیرون 

داشتم فکر میکردم که به چه بهونه ای برم پیششون که به فکرم رسید به 
بهونه خوراکی میرم پیششون پس رفتم بوفه ی دانشگاه و خوراکی خریدم و 
رفتم سمت محیا و دوستاش داشتم میرفتم سمتشون که دیدم سمابرگشت و 

نگام کردو بعدش به محیا و اون دوستش یه چیز گفت که محیا خندید و 
حرف زد با دیدنش قلبم ضربان گرفت ولی نباید نشون میدادم ینی االن زود 
بود  وقتی رسیدم بهشون از چیزایی که سما داشت میگفت و حواسش نبود 

من پشت سرشم لبخند اومد رو لبم
-باشه من قربونش میشم محیا پسر خالت چه هیکلی داره خوردم بهش سرم 

داغون شد عجب عطریم زده بود اورانگوتان
این به من گفت اورانگوتان؟خندم گرفته بود لبمو گاز گرفتم که نخندم 



بعد اینکه همه حرفشو زد و کلی اشاره فهمید که من پشت سرشم برگشت 
نگام کرد محوچشام شده بود محو چشمای مشکیش شده بودم 

خدای من این آدم نیست فرشتس یهو به خودم اومدم دیدم هنوز داره نگام 
میکنه

صداش زدم سما خانوم سما خانوم......
(سخن نویسنده:ادامشو خودتون میدونین پس رمانو تکراری نمیکنم)

پالستیک خوراکیو که دست محیا دادم و بهم گفت جریان چیه گفتم االنکه لو 
برم واسه همینم سریع ازشون جدا شدم....

سما
بیست دقیقه گذشت پسرخاله ی محیا هم اومد که بریم ثبت نام محیا و نگار 

ثبت نام شده بودن ولی همراه من و آرتین اومدن از خجالت با اون سوتی 
هایی که داده بودم روم نمیشد نگاه آرتین بکنم ولی سنگینی نگاه های آرتینو 

حس میکردم خالصه باالخره منم ثبت نام کردم و داشتیم میرفتیم سمت 
خروجی دانشگاه که 

آرتین:محیا ماشین دارین؟
محیا:نه پیاده اومدیم

آرتین:خب پس من میرسونمتون
محیا:باشه

-نه آقا آرتین مزاحمتون نمیشیم ما خودمون میریم
آرتین:نه سما خانوم مراحمید

اون نگارم که انگار کرو الل شده بود نه آره میگفت نه نه
ممنونی گفتمو رفتیم سمت ماشین آرتین 
اوهاااا ماشینشوووو برلیانس سفید رنگ 

ماشین مورد عالقه ی من



رفتیم سوار ماشین شدیم من و نگار عقب و محیا جلو نشست 
فکر کنم شیشه عطرشو توی ماشین خالی کرده بود ولی المصب چه بوییم 

داشتااا ماشین حرکت کردو از دانشگاه خارج شد 
آرتین:محیا نظرت چیه بریم بستنی بخوریم؟
محیا:من که پایه ام نگار و سما شما چطور؟

نگار:آره بریم
منم یواشکی زدم تو پهلوی نگار که صدای آخش در اومد و زیر لب بهش گفتم 

خجالت بکش
-نه محیا جون میریم خونه

محیا:سما ضد حال نزن دیگه
آرتین:سما خانوم افتخار نمیدین؟

-آخه مزاحمتون میشیم
آرتین زیر لب یه چیزی گفت که من نشنیدم بعدش بلند گفت

آرتین:نه سما خانوم مراحمید
منم چیزی نگفتم و نگارم مثل این دلقکا دستاشو بهم زد 

نگار:آخ جوون سکوت عالمت رضاس
آرتین سری تکون داد و خندید 

زیر لب بهش گفتم
-از سنت خجالت بکش که قدت از منم بلند تره ولی عقلت از یه بچه ی 

دوساله هم کمتره
یواش گفتم ولی انگار از یواش اونطرف تر بود یهو دیدم آرتین و محیا زدن 

زیر خنده با تعجب پرسیدم
-چیزی شده؟

محیا:سما طوری رفتار میکنی که انگار خودت از این کارا نمیکنی شنیدیم 
داشتی نگارو دعوا میکردی



-محیا هییییس شو
نگار:آخیش دلم حال اومد تا دیگه به من گیر ندی

از زیر نیشگونش گرفتم که آخش در اومد 
آرتین دم یه کافی شاپ نگه داشت و پیاده شدیم وارد کافی شاپ شدیم من 

نگار کنار هم و آرتین و محیا هم کنار هم نشستن آرتین روبروی من بود 
گارسون اومدو سفارشاتو گرفت هممون شیک شکالت و موز سفارش دادیم

توی سکوت نشسته بودیم که آرتین سکوتو شکست
آرتین:سما خانوم شما به رشته پرستاری عالقه داشتین یا اینکه جز اولویت 

های بعدیتون بود؟
-نه من عالقه به این رشته داشتم ولی....

آرتین:ولی چی؟
-من وقتی خون میبینم فشارم میوفته 

آرتین:خب چرا این رشته رو انتخاب کردین وقتی از خون میترسین؟
-آخه به این رشته عالقه داشتم عجیبه نه؟ از خون میترسم ولی به پرستاری 

̌ عالقه دارم در این مورد هم به مامانم بردم هم به بابام
آرتین:یعنی چی؟

-آخه پدر من به پرستاری عالقه داشت ولی مادرم عالقه ای نداشت چون از 
خون میترسه

آرتین با خنده:آها پس شما انتخابتون ترکیبی از عالقه و ترس پدر و 
مادرتونه

وااااای خدااا چقد این بشر قشنگ میخنده 
̌ -اوهوم

آرتین:نگران نباشین واستون عادی مشه
-آره عادی میشه

گارسون اومدو سفارشاتو اورد و رفت



آرتین:نگار خانوم شما چی؟
نگار که حواسش نبود

نگار:من؟چی من؟
زدیم زیر خنده

محیا:نگار کجا داری ِسیر میکنی؟
نگار:منکه همینجام
-آره خیلی معلومه 

آرتین با خنده:میگم شما برای چی رشته پرستاریو انتخاب کردین؟
نگار:آهااا خب دیگه بهش عالقه داشتم
محیا:توهم مثل سما از خون میترسی؟

نگار:نه خیر من نمیترسم من مثل این منگول نیستم
-نگااااار منگول خودتی صبرکن بهت میگم بعد

نگار:وااااای نه سما غلط کردم باشه منگول خودمم
-آفرین خوبه که خودت میدونی

آرتین با خنده:نگار خانوم انگار از سما خانوم جای خون میترسین
نگار:خب دیگه بعدش طوری جبران میکنه که آدم از حرف زدنش پشیمون 

میشه
زدم تو پهلوش

نگار:آخ سما الهی دستت بشکنه که امروز از بس زدی تو این پهلو من 
سوراخش کردی

-اوال دست خودت بشکنه دوما درست حرف بزن که پهلوت سوراخ نشه
̠ نگار:

_آقا آرتین شما چرا پرستاریو انتخاب کردین؟
آرتین:واسه رقابت با دختر خاله

محیا:وا آرتین مگه مسابقس



آرتین:آره میخوام ثابت کنم از تو هوشم بیشتره
محیا:آرتییین تو هوشت اندازه یه مورچه هم نیست

آرتین:دست شما درد نکنه دختر خاله
̧ محیا:خواهش میکنم

آرتین:نه جدا از شوخی من هم به پرستاری عالقه دارم و هم میخواستم با 
این شغل به مردمم خدمت کنم
_آها انشا� که موفق باشین

آرتین با لبخند: انشا� موفق باشیم
̕ من:

بقیه زمانیکه اونجا بودیمو دیگه حرفی نزدیم و بعد از خوردن شیکامون 
گفتم

-بچه ها قیمت هر شیک چقدر بود؟
محیا و نگار:نمیدونیم دقت نکردیم

-ینی شما نگاه نکرده سفارش دادین؟
محیا:تو خودت چرا نگاه نکردی؟

دیدم حق با اونه چیزی نگفتم برگشتم از آرتین بپسرم که دیدم یا خدااا این 
چرا

اینطوری داره نگام میکنه؟!
-آقا آرتین چیزی شده؟؟

آرتین:سما خانوم حرفتونو نشنیده میگیرم شما مهمون من هستین
-نه اصال

آرتین:نه سما خانوم گفتم که من حساب میکنم تموم بعدشم زشت نیس یه 
آقا همراه چند تا خانوم باشه بعد خانوم دست بکنه جیبش؟؟

-سری تکون دادمو گفتم ممنون
آرتین ی لبخند قشنگی زد وااای الهی سما فدات بشه،،هان چی چرا تو فدا این 



بشی؟بیخیال صدای درون حواسم نبود،،آره تو راست میگی تو دانشگاه هم 
̝،،صدا درون هیییییس حواست نبود

آرتین:خواهش میکنم
بعد حساب کردن آرتین ،از کافی شاپ اومدیم بیرون و بعدش آرتین اول 

نگارو رسوند خونشون بعدم منو وقتی رسید دم در خونمون دیدم  همونموقع 
بابا هم اومد وااای االن بابا دعوام میکنه سریع پیاده شدم 

-سالم باباجونم
بابا با تعجب ی نگاه به ماشین ی نگاه به من کرد

بابا:سالم بابا ایشون کین؟
آرتین و محیا هم زمان باهم پیاده شدن

محیا:سالم آقای صبا حالتون خوبه
بابا:سالم دخترم خوبی

محیا:ممنون
آرتین هم همونوقع اومد جلو و دست داد

آرتین:سالم حالتون خوبه
بابا:سالم ممنون

بابا خیلی تعجب کرده بود نمیدونست چه خبره محیا رو میشناخت ولی 
آرتین رو نه که آرتین سوالی که تو ذهن بابا رژه میرفتو جواب داد

آرتین:آقای صبا من پسر خاله ی محیا آرتین هستم محیا و دوستاش اومده 
بودن دانشگاه واسه ثبت نام منم رفته بودم ثبت نام کنم بعدش دیدم ماشین 

ندارن رسوندمشون
بابا که خیالش راحت شده بود این بار با آرتین گرم گرفت

بابا:آها شرمنده آرتین جان من نمیدونستم ممنون که دخترم رو رسوندین
آرتین:اختیار دارین،،خواهش میکنم

بابا:بفرمایین بریم تو 



آرتین:نه ممنون مزاحم نمیشیم
بابا:مراحمید بیاین بریم تو 

با اصرار بابا محیا و آرتین اومدن داخل خونه،من زودتر رفتم که به مامان 
اطالع بدم 

-مامان،،مامانجون،،مامانی
دیدم جواب نمیده گفتم

-ننه جون من
که دیدم جواب داد

مامان از تو آشپزخونه داد زد:دختر الهی ذلیل نشی چند بار گفتم به من نگو 
ننه جون

-باشه مامانی اوال سالم دوما فعال وقت کل کل با من نیس مهمون داریم
مامان:سالم،،مهمون؟کی؟

_محیا و پسر خالش ،،،پسر خالش منو رسوند خونه باباهم همونموقع اومد 
بعدش تعارفشون کرد بیان تو 

مامان:آها خب برو روسری منو از توی اتاق بیار
_باشه ننه جون

مامان:سما بزار  برن من حساب تو رو میرسم
خنده ای کردمو از آشپزخونه سریع اومدم بیرون و اومدم یه روسری دادم به 

مامان
مامان رفت استقبالشون منم رفتم کنارشم

آرتین:سالم خانم صبا حالتون خوبه 
مامان:سالم پسرم خوش اومدین 

آرتین: ممنون شرمنده ما سرزده اومدیم خونتون 
مامان:دشمنت شرمنده پسرم این چه حرفیه بفرمایین تو

محیا:سالم خاله



مامان:سالم به رو ماهت عزیزم
آرتین و محیا وارد خونه شدن و با محیا کنار هم نشستن

من و مامان کنار هم نشسته بودیم بابا هم روی مبل تک نفره ی کنار مامان 
من دقیقا روبروی آرتین نشسته بودم

آرتین:آقای صب....
بابا:آرتین جان پسرم ببخشید پریدم وسط حرفت ولی راحت باش اسممو 

صدا بزن سامیارم
آرتین یه لبخند سما کش زد ،،(صدای درون:سماااااا،،،،--هیییسسسس باشه 

(̝ اشتباه کردم
آرتین:چشم آقا سامیار

بابا:چشمت بی بال پسرم خب چی میخواستی بگی؟
آرتین:میخواستم بگم چه خونه ی زیبایی دارین خیلی با سلیقه و زیباس

بابا یه نگاه عاشقانه به مامان کردو گفت سها خانومم با سلیقس
مامان مهربون نگاه بابا کرد

مامان:دکوراسیون خونه نظر من و سامیار باهم بود
آرتین:خیلی عالیه

مامان:ممنون 
با مانتو شلوار نشسته بودم خسته شده بودم با این لباسا ببخشیدی گفتمو 

اومدم اتاقم لباسامو عوض کنمو بعدش برم آشپزخونه چایی ببرم
در کمدمو باز کردم ببینم چی بپوشم که چشمم خورد ب ساحلی بادمجونیم 
اونو پوشیدمو شال یاسی سر کردم رژ لبم پاک شده بود یکم رژلب هم زدمو 

از اتاق خارج شدم
رفتم تو آشپزخونه و چایی ریختمو رفتم تو پذیرایی

آرتین داشت با بابا حرف میزد که وقتی منو دید یهو سکوت کرد وااا این چرا 
خشکش زد؟چرا نگاهش رو من ثابت موند؟وااای بابا رد نگاهشو بگیره و 



برسه به من آرتینو قطعه به قطعه میکنه حاال چیکار کنم؟بهتره تا وضعیت 
بدتر نشده یکاری کنم آها سام خونه نیست بزار سامو بهونه کنم  همونطور که 

داشتم میومدم سمتشون گفتم
-مامان انگار سام خونه نیست!

مامان:آره سما نیستش 
همینطور که چایی رو گرفتم جلوی آرتین پرسیدم

-کجا رفته؟
بابا:امروز نتایج آزمون سام اومد نمونه قبول شده اونم با دوستاش رفتن 

کافی شاپ جشن بگیرن
-ایول به داداش خودم

محیا:سما خواهر برادری ترکوندینا
سینی چایی رو جلو محیا گرفتم و گفتم

̔ -اوهوم ماییم دیگه
بعدش جلوی بابا و مامان گرفتمو سینیو گذاشتم رو میز یه نگاه به آرتین 

کردم خداروشکر به موقع وارد عمل شدم وگرنه یه اتفاقی میوفتاد
بابا:آرتین پسرم داشتیم چی میگفتیم که سما پرید وسط حرف زدنمون؟

بابا فکر کرده بود حرف زدن من باعث شده بود آرتین حرفشو کامل نزنه ولی 
چرا آرتین با دیدن من همونطوری نگاهش ثابت موند؟!نمیدونم

آرتین:ازم سوال پرسیدین همسن محیا هستم یا نه
بابا:آره همین بود

آرتین:آقا سامیار من دو سال از محیا بزرگترم
بابا:پس چرا االن داری میری دانشگاه؟

آرتین:چون من سالی که باید کنکور میدادمو کنکور ندادم و بجاش رفتم 
سربازی و امسال کنکور دادم

بابا:آها پس خدمتو تموم کردی؟



آرتین:بله
بابا:به سالمتی

آرتین:سالمت باشین
رفتم سمت آشپزخونه و توی بشقابا میوه گذاشتمو جلوی آرتین و محیا و 

مامان بابا گذاشتمو نشستم
بابا:محیا دخترم انگار امروز خیلی ساکتی سما توام همینطور شما دوتا کنار 

هم تو یک خونه باشین سقف خونه رو میارین پایین
آرتین یه نگاه به محیا یه نگاه به من کردو خندید بعدشم رو به محیا گفت

̍ آرتین:محیا آقا سامیار راست میگه جریان چیه؟
محیا:چیزی نیست̌تو فکر دانشگاه بودم

بابا:آها تو فکر خانوم پرستار شدن
̌ محیا:بله

̌ منکه تو فکر رفتارای آرتین بودم
بابا:سما تو چی توام همینطور؟

من:......
بابا:سما دخترم!

-هان چیزه چته ببخشید ینی بله؟
همه زدن زیر خنده

بابا:سما حالت خوبه بابا؟
_آره بابا خوبم خوبم چی پرسیدی ازم؟

بابا:هیچی گفتم توام مثل محیا فکرت پیش دانشگاس؟
-آها آره آره همونجاس(صدای درون:آره جون عمت،،،من:ببین به هرکی هرچی 

میخوای بگو ولی پای عمه جونمو وسط نکش،،،صدا درون:آرتین 
خوبه؟،،،من:نه خیر اونم نه،،،صدا درون:سماااا،،من:کووفت برو اصن ببینم 

برووو اینقد مخ منو نخور،،،صدا درون:.......،،،آخیش رفتاااا)



آرتین:خب آقا سامیار اگه اجازه بدین زحمتو کم کنیم 
بابا:این چه حرفیه پسرم زحمتی نبود 

آرتین:محیا بریم
بعدشم بلند شد و با بابا دست داد و رو به مامان و بابا گفت

آرتین:خیلی خوشحال شدم از آشناییتون 
مامان و بابا:ماهم همینطور پسرم 

بابا:بازم تشریف بیارین
آرتین:خیلی ممنون

بعدشم رو به من گفت
آرتین:سما خانوم دستتون درد نکنه 

-خواهش میکنم کاری نکردم ،،ممنون که منو رسوندین
آرتین:خواهش میکنم

آرتین:خدانگهدار
خدافظی کردیمو من بعد اینکه استکانا و بشقابارو شستم رفتم تو اتاقم

واستون یکم از خونمون بگم 
خونه ی ما قدیمی بود مامان و بابا زمان ازدواجشون دنبال یه خونه ای 

میگشتن که پاسیو داشته باشه دلیلش این بود که مامانم میخواسته پاسیو 
خونه رو سنتی کنه اینقدر میگردن که باالخره این خونه رو پیدا میکنن بابا 

میگفت این خونه داغون بود ولی بخاطر شوقی که مامان واسه دکوراسیون 
خونه داشت خونه رو میخرن و قرار بر این شد که بابا داخل خونه رو 

بازسازی کنه تموم کاشی های دسشویی و حمام و آشپزخونه رو عوض کرد 
کف خونه رو کامال سرامیک کرد آشپزخونه رو اپن کرد دیوارای خونه رو 

دوباره رنگ زد پاسیو رو دوباره سنگ کرده بود بعدشم که مامان جهیزیشو 
میاره و پاسیو خونه رو سنتی کرده فرش قدیمی پهن کرده کف پاسیو و 
کرسی گذاشته اطرافشم بالشتو پتو روی کرسی هم قلیون گذاشته اون 



قسمت بیشتر جنبه ی تزئینی داره ولی خب شبای سرد زمستونی کرسی 
خیلی میچسبه در مورد قسمت پذیرایی خونه هم فرش ها و مبالمون به رنگ 

سبز آبی بودن رنگشون سیر و باز هست ولی باهم ترکیب رنگ قشنگی دارن 
در مورد حیاط خونه هم بگم که حیاطم بابا موزاییک ها رو کال عوض کرده 
بود  وسط حیاط یه حوض داریم دوتا باغچه دو طرف حیاط داریم یکی از 
باغچه ها رو بابا درخت کاشته یکی دیگشو پر از گل های رز قرمز و سفید و 
آبی کرده  اونم بخاطر مامان چون خیلی گل رز دوست داره بابا هرچیو که 

مامان دوست داره رو براش میخره 
خونمون سه خوابس اون موقع که من و سام نبودیم اتاقای ما درشون قفل 
بوده و استفاده نداشته مامان واسم تعریف کرد که همیشه تو تصوراتشون 
درمورد بچه دوتا بچه میخواستن که یکیش پسر باشه یکیش دختر جالب 

اینجاس که اسم من و سام رو وقتی نامزد بودن انتخاب کردن خالصه اینکه 
بخاطر آینده یه خونه سه اتاقه میخرن که بعد نیازی به جابه جایی نباشه

حاال نوشتم بابا انجام داده نه اینکه بابا اینکارهارو کرده باشها منظورم اینکه 
̌ کال نمای خونه رو مدرن کرد
̌ اینم خالصه ای از خونه ی ما

روی تخت دراز کشیدم نمیخواستم بخوابم ولی پلکام سنگین شدنو خوابم 
برد

آرتین
از خونه آقا سامیار خارج شدیمو سوار ماشین شدیم ماشینو روشن کردمو 
حرکت کردم فکرم عجیب درگیر سما شده بود ولی آخه چرا ینی من دارم 

عاشقش میشم نه فکر نکنم ولی اونموقع که با سینی چایی وارد پذیرایی شد 
من چرا نتونستم حرف بزنم و محو سما شده بودم!

محیا:آرتین آهای آرتین با تواما آرتییییین
-:هان بله بله



محیا:معلوم هست حواست کجاست؟؟؟
-:حواسم؟منکه حواسم همینجاس̌

محیا:آره خیلی معلومه یه سوالو سه بار ازت پرسیدم جواب ندادی
-:سوال؟تو ازم سوال نپرسیدی!

محیا:از نظر تو که حواست اینجا نبود سوال نپرسیدم
-:خب باشه حاال توام سوالتو دوباره بپرس

محیا:آرتین تو از سما خوشت اومده؟
واااای آرتین دیدی آخر با این ضایع بازیات لو رفتی

-کی من؟محیا چی داری میگی؟نکنه خواب دیدی؟
محیا:آره من خواب دیدم برو بابا هرکیو بتونی گول بزنی منو نمیتونی دیدم 

همش نگاه سما میکردی بعدشم که وارد پذیرایی شد مثل مجسمه نگاهت 
روش ثابت موند حتی خود سما هم فهمید ندیدی چطوری بحثو عوض کرد؟

ای واااای من آرتین خاک تو سرت با لو رفتنت̛
-نمیدونم محیا نمیدونم ازش خوشم میاد یا نه ولی وقتی دیدمش یه طوری 

شدم طوری که نمیتونم نگامو ازش بردارم
محیا:اوووو میبینم که پسرخالم عاشق شده

-یعنی این کارای من نشونه ای از عاشق شدنه؟
محیا با خنده:آره پسر خاله جان

یعنی من عاشق سما شده بودم؟منی که به عشق در نگاه اول اعتقادی نداشتم 
االن خودم در نگاه اول عاشق سما شده بودم؟!نمیدونم من باید از این حسم 

مطمئن بشم
-محیا

محیا:بله
-میشه لطفا به سما چیزی نگی؟

محیا:آرتین دیونه شدی معلومه که نمیگم



-مرسی،،باید قبلش خودم از حسم مطمئن بشم و اگه حسم نسبت بهش عشق 
و عالقه بود اونموقع یکاری میکنیم

محیا:آره خوب کاری میکنی اول از حست مطمئن شو
-جلوش ضایع بازی درنیاریااا

محیا:آرتین میزنمتااا،،اصن میرم همین االن بهش میگم
-باشه باشه من تسلیم

̧ ̌،،پس قراره سما بشه عروش خالم محیا:خوبه
-محیاااااااا 

محیا:خب شوخی کردم
̝،،،میگم محیا حواست باشه جلو مامانمو خاله سوتی ندیااا وگرنه مامانم  -

پدرمو در میاره
محیا:آرتین باشه اووووف انگار من بچم

محیا اینو گفتو روشو کرد سمت شیشه فهمیدم ناراحت شده
-محیا

محیا:........
-دختر خاله
محیا:......

-محیا غلط کردم چیکار کنم آشتی کنی؟
محیا:برام لواشک بخر

زدم زیر خنده
̍ -میگه مگه من بچم بعدش برا آشتی ازم لواشک میخواد

̬ محیا:اصن نخواستم
-باشه باشه اشتباه کردم اصن بچه منم خوبه؟

محیا با نیش باز:آره خوبه
-خیلی پررویی



محیا:به تو بردم
-کم نیاری یه موقع

 ̧ محیا:نمیارم
ماشینو نگه داشتمو رفتم واسه محیا لواشک خریدم

-بفرمایین خواهر کوچولو
محیا:ااااا آرتین کوچولو خودتی

-باشه بفرمایین خواهری، خوبه؟؟
̌مرسی داداشی محیا:آره خوبه

-خواهشی
محیا رو خیلی دوست دارم من تک فرزندم و محیا مثل خواهرمه منم واسه 

̔ محیا مثل داداش نداشتشم
محیا رو رسوندم خونشونو رفتم خونمون.....

سما
از خواب پریدم باال دیدم ساعت ۲ ظهره خیلی گرسنم شده بود از اتاق اومدم 

بیرون دیدم بابا و سام دارن تلوزیون میبینن
-بابایی جونم چطوره

بابا:خوبم خانم پرستارم
-الهی قربون باباجونم بشم
سام:آبجی منم اینجاماااا

-به سالم داداش سام خودم مبارک باشه داداشی
̔ سام:مرسی آجی جونم دوتایی ترکوندیمااا

̌ -اوهووم
سام:بابا قول داد شب ببرتمون رستوران

یه قری دادم و گفتم
-آااااخ جوووون،،،،بابا باید شهربازیم بریمااا گفته باشم



بابا:نه دیگه رستوران کافیه
-قیافمو مظلوم کردم بابا دلش بسوزه

بابا:یکی تو رو نشناسه و اینطوری جلوش باشی میگه چه دختر مظلومی 
هستی خبر ندارن چه آتیش پاره ای هستی

-ااا بابایی دلت میاد به دختر دسته گلت اینطوری بگی؟
سام:اوهوم دلش میاد تازشم قلوشم میاد

-سام میزنمتاااا
بابا:حاال دعواشون میشه ،،باشه دختر قشنگم باشه شب شهربازیم میریم

مثل میمون،، هان چی به خودم گفتم میمون؟!عجباااا آخه کی به خودش 
میگه میمون که من دومیش باشم!رد دادم فک کنم

̌ مثل آدم،،حاال شد
مثل آدم پریدم بغل بابا و بوسیدمش

-بابا ننه سها کجاست؟
̍میدونی مامانت این کلمه رو دوست نداره  بابا با خنده:سما باز گفتی ننه؟

̍ مدام میگی،،خب دختر خودت کتکشو میخوری
-خب آخه بابایی خیلی خوبه سر به سر مامان بزارم

اینو که گفتم بابا خندش جمع شد
بابا:هیچکس اجازه نداره سر به سر خانوم من بزاره

بابا عاشق مامانه با گذشت چند سال از ازدواجشون مامانو مثل روزای اول 
دوست داره حتی مطمئنم از من و سامم مامانو بیشتر دوست داره ای خدااا 
شانس بده منم از این شوهرا دوست دارم کاش آرتینم اینطوری باشه(صدای 

درون:گفتی کی آرتین؟،،-تو سنسورات به اسم آرتین حساسه که وقتی اسمش 
میاد مثل جن ظاهر میشی؟،،،صدا درون:آره حساسه سما خجالت نمیکشی 

میگی کاش آرتین اینطور باشه؟،،،-دلم خواسته االنم برو گشنمه،،صدا درون: 
(̝ باشه رفتم



-چشم بابایی اشتباه کردم سر به سر خانومت گذاشتم حاال خانومت کجاس؟
بابا:آفرین دختر بابا،،مامان تو آشپزخونس

-اوکی بابا من برم پیش مامان

رفتم داخل آشپزخونه مامان داشت ظرفارو میشست رفتم از پشت بغلش 
کردم و گونشو بوسیدم

-مامان سها جون خودم در چه حاله
مامان :خوبم قربونت بشم

-ااا مامانی خدانکنه،،،خداروشکر که حال مامانم خوبه،،،مامان من گشنمه 
ناهار حاضره؟

مامان:آره دخترم ما خوردیم اومدم صدات بزنم که بیای دیدم خوابی بیدارت 
نکردم زیر غذا روشنه االن واست میارم

-اوکی مامانی نوش جونتون،،نمیخواد مامان خودم برمیدارم
ناهار زرشک پلو با مرغ داشتیم دستپخت مامان حرف نداشت غذارو خوردمو 

از مامان تشکر کردمو رفتم حمام یه دوش بگیرم

ساعت ۶ عصر بود من و سام داشتیم فیلم نگاه میکردیم مامان تو اتاق بود 
بابا هم رفته بود بیرون

قرار بود ساعت ۷ بیاد دنبالمون قبل اینکه بره بیرون گفت تا ۷ حاضر شین 
اول میریم شهربازی بعد میریم رستوران

مامان از اتاق اومد بیرون تقریبا حاضر شده بود
مامان:سما سام ساعت ۶ هستا تا یک ساعت دیگه بابا میاد شما که حاضر 

نشدین سما خانوم شما که حاضر شدنتون یک قرن طول میکشه پاشو حاضر 
شووو 

-باشه مامان خوشگلم حرص نخور االن میرم حاضر بشم راستی مامانی چه 



تیپیم زدی واسه ددی جون
مامان:سمااااا

باخنده گفتم تسلیم و پریدم تو اتاقم
خب حاال چی بپوشم؟!

در کمدو باز کردمو یه نگاه به لباسام کردم 
شلوار مشکیمو با مانتو زرشکی و شال مشکی همراه با کیف زرشکیم انتخاب 

̌ کردم کفش زرشکی هامم میپوشیدم تیپم ست میشد
رفتم جلو آینه موهای فرمو شونه زدم تا این موهامو شونه زدم نیم ساعت 

گذشت موی فرم دردسره هاااا قابل شونه کردن نیستن موهای من مثل 
موهای مامان فر هستن ولی موهای بابا لختن همیشه میگم کاش موهای من 

مثل بابا لخت بودن ولی بابام میگه نه خوبه که مثل مامانت موهات فرن 
بابام خیلی موی فر دوست داره بین خودمون باشها به بابام نگین کلمو میکنها 

̍ ولی فک کنم دلش ال به الی گیسای فر سها جون گیر کرده
خالصه موهامو شونه زدمو بستمشونو یه آرایش مختصر که شامل خط چشم 

ریمل و رژ کالباسی بود کردمو لباسامو پوشیدمو از اتاق خارج شدم ساعت 
میزون ۷ بود اوووخیش به موقع حاضر شده بودم

-سالم بابایی خوبی
بابا:سالم دخترم خوبم حاضری؟

-آره بابا حاضرم
بابا:قبل اینکه بریم میخوام یه چیزی به تو و سام بدم

-چی بابا؟
̔واست گوشی بخرم بابا:قرارمون دیگه

بعدشم جعبه ی گوشیو گرفت سمتم و گفت دخترکم امیدوارم موفق باشی
از خوشحالی جیغ خفیفی کشیدمو پریدم بابارو بغل کردم و کلی بوسش 

کردم



-مرسی بابا سامیار جونم عاااشقتم
بابا:قابل دختر گلمو نداره

سام:خب بابا نمیخوای هدیه منو بدی؟
-سام خیلی حسودی

سام:خودتی
مامان:سامیار عشقم تا این دوتا دعواشون نشده هدیه سامم نشونش بده 

بابا:باشه خانوومم،،بعد هدیه سام نوبت هدیه تو هستش
-هدیه مامان؟مامان مگه جایی قبول شده؟!

بابا:مگه هدیه دادن فقط بخاطر یک موفقیته؟خانممه دوست دارم همش 
بهش هدیه بدم

-خوش بحال مامان 
بابا:دختر کم حسودی کن

̌ -حسودی نکردم
مامان:سامیار دورت بگردم من دیگه هدیه نمیخواستم

بابا:این چه حرفیه خانومم من هرچیم واسه تو بخرم کمه
سام:بابا باالخره نمیخوای اون هدیه منو بدی؟

̍ بابا:بیا بریم حیاط تا بدمت پسرم دلش آب شد
سام:حیاط واسه چی؟
بابا:بیا بریم میفهمی

رفتیم تو حیاط دیدیم بابا واسه سام دوچرخه خریده دقیقا همون چیزی که 
میخواست

سام:وای بابایی این دوچرخس
-نه سه چرخس

سام:هه خندیدم نمکدون
-خودتی



سام بیخیال کل کل با من شد 
سام:بابا این عالیه خیلی ممنون بعدم صداشو کلفت کردو گف

سام:داااش سامیار نوکرتیم
بابا:داش سام مخلصیم

هممون خندیدیمو اومدیم داخل خونه و اما هدیه خانوم گلم بابا از جیبش یه 
جعبه طال دراوردو داد دست مامان
مامان با تعجب:این چیه سامیار؟!

بابا:بازش کن خودت میبینی
مامان در جعبه رو باز کرد داخل جعبه گردنبدی بود که اسم مامان بود (سها)
مامان:سامیار این خیلی قشنگه عزیزدلم واقعا نیازی نبود خودتو تو زحمت 

بندازی عزیزدلم
بابا ی نگاه عاشقونه به مامان کرد

بابا:مبارکت باشه خانومم،،زحمت نیس عزیزم شما رحمتین
مامان لبخند باباکشی به بابا زد

-بابا میگما کارت بانکیت خالی نشده؟
بابا:نه نشده

-بابا مطمئنی؟!
بابا با خنده:آره مطمئنم دخترم 

-چجوری عایا؟
بابا:خب دیگه من مطمئن بودم دختر و پسرم موفق میشن و میدونستم چی 

دوست دارن منم از خیلی وقت پیش پول واسه خریدنشون کنار گذاشته 
بودم تا به موقش از اون پول استفاده کنم 
-قربون بابا خودم بشم،،اون وقت یه سوالی

بابا:خدانکنه عزیزم،،چه سوالی
-پس گردنبند مامان؟



بابا:گردنبند مامان رو یه یک ماهی بود سفارش داده بودم پولشم همون موقع 
داده بودم

-آها ایول به بابا خودم
مامان:سما دخترم دیگه سوال نداری؟میتونیم بریم؟

̌ - اوهوم بریم
سوار ماشین شدیم که گوشیم زنگ خورد محیا بود تماس رو وصل کردم

-بنال
محیا:اوال سالم دوما سما خیلی بی شعوری

-سالم،،خودتی محیا جونم
بابا:اااا سما درست حرف بزن

وااایی حواسم نبود پیش بابا اینا هستم بابا از این لحن حرف زدن بدش 
میومد و اگه بد حرف میزدم دعوام میکرد
-چشم باباجون،،،سالم محیا خانم خوبی

محیا:آخی مثل آدم شد اگه تو همون جلو بابات درست حرف بزنی آدم شی
-محیا عزیزم باالخره که همو میبینیم
محیا:باز تهدید کرد باشه شکر خوردم

-آفرین خوبه،،خب حاال چیکار داشتی زنگ زدی؟
محیا:هیچی حوصلم سر رفته بود گفتم زنگ بزنم باهات حرف بزنم کجایی؟

-آخی حوصلت سر رفته زیرشو کم کن سر نره ،،داریم میریم شهربازی
محیا:سما داری خیار میخوری؟

منظورشو نفهمیدم 
-هان چی؟نه؟واسه چی؟

محیا:هیچی دیدم داری نمک میریزی فک کردم داری خیار میخوری
جلو بابا نمیشد حسابشو برسم ولی بعدا جبران میکردم

-هه خندیدم در رابطه با حرفتم بعدا جبران میکنم واست ،،قط میکنم بای



محیا:شکر خوردم،،نه صبر کن
-حاال یا نمک خودی یا شکر اینسری بی فایدس عزیزم،،هان چته

محیا:اوف باشه،،،میگما میشه ،نه ولش کن 
-بگو حرفتو چی میخواستی بگی؟

محیا:هیچی هیچی برو خوش بگذره 
-باشه مرسی 
محیا:خدافظ

-خدافظ
تماسو قطع کردمو گوشیمو گذاشتم رو کیفم و نگاه به خیابونا میکردم تا 

برسیم به شهربازی......
آرتین

داخل اتاقم بودم تازه دوش گرفته بودم داشتم لباسامو تنم میکردم که 
گوشیم زنگ خورد محیا بود تماس رو وصل کردم

-به سالم خواهری احوالت
محیا:سالم آرتین خوبم تو خوبی داداش

-مرسی خوبم
محیا:آرتین زنگ زدم به سما

اسم سما رو که اورد قلبم یه طوری شد با هیجان گفتم
-خب خب

محیا:اوووو نمیری از هیجان پسرخاله ی عاشق
-محیااااا ادامشو بگو

محیا:باشه بابا دندون رو جیگر مماس کنی میگم
-خب

محیا:هیچی داشتن میرفتن شهربازی میای ماهم بریم هم تو عروس خاله رو 
ببینی هم من از این حوصله سر رفتگی نجات پیدا کنم



-محیاااا باز گفتی عروس خاله دختر واست عادی میشه جلو خاله و مامان 
میگی اوناهم گیر میدن به من

محیا:اووووف آرتین صد بار گفتم حواسم هست حاال میای بریم یا نه؟
از فکر اینکه میتونم سما رو ببینم لبخند اومد رو لبم 

-باشه تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت
̍ محیا با خنده:میگفتی نمیام تعجب میکردم

-اصن حاال که اینطور شد نمیام
محیا:اااااا غلط کردم با خودم بودم بیاا دیگه لوس نشو

-باشه برو حاضر شو تا بیام
محیا:آخ جووون میبینمت خدافظ

-دیونه،،،خدافظ
تماسو قط کردمو پریدم سمت کمدم

شلوار لیمو انتخاب کردم یه تی شرت سورمه ای ساده هم به تنم کردم و روی 
تی شرت پیرهن زمینه سورمه ای همراه با چهارخونه های قرمز پوشیدم 

موهامو رفتم جلوی آینه و با ژل مو حالت دادم عطر هم خالی کردم و ازاتاق 
خارج شدم میخواستم مامان منو نبینه که موفق نشدم همین اومدم درو باز 

کنم که مامان صدام زد
مامان:آرتین 

برگشتم سمت مامان ،،مامان یه نگاهی بهم کرد 
-جانم مامان

مامان:اووو پسرم چه تیپی زده کجا میری با این تیپ؟
وااای حاال چیکار کنم!باید یه طوری جمعش کنم:

-اا مامانی همچین میگی چه تیپی زدم که انگار همیشه من بدون تیپ زدن 
میرم بیرون مامان گلی پسرت همیشه تیپ میزنه و خوشتشیپه

مامان با خنده:اونکه بله بر منکرش لعنت،،حاال کجا میری؟



-هیچی محیا زنگ زد حوصلش سر رفته بود گفت بریم شهربازی
مامان:باشه پسرم برو خوش بگذره بهتون

برگشتم گونه ی مامان رو بوسیدم 
-مرسی مامان جون،،خدافظ

-خدافظ
از خونه خارج شدمو سوار ماشینم شدمو رفتم سراغ محیا.....

سما
رسیدیم به شهربازی و از ماشین پیاده شدیم وارد شهربازی که شدیم چشمم 

خورد به کشتی صبا
-آقای صبا حاضرین بریم کشتی صبا

بابا:بله حاضرم سما خانوم
با بابا رفتیم دوتا بلیط گرفتیم و ایستادیم تا نوبتمون بشه

من مثل بابا بودم و از هیجان نمیترسم ولی سام مثل مامانه هیجان رو 
دوست نداره 

مامان و سام رفته بودن سمت ماشین بازی  تا سام ماشین بازی کنه بعدشم 
برن بولینگ بازی کنن...

همونطور که ایستاده بودم چشمم خورد به اون دستگاهه که چند بار از بابا 
خواسته بودم  که بریم سوار بشیم ولی بابا اجازه نمیداد میگفت دوران 

مجردیش یه بار سوار شده و خیلی اون بازی هیجان داشته بابا گفت منکه 
مرد بودم ترسیدم تو بری سکته میکنی منم چاره ای جز قبول کردن نداشتم 
حاال بگم دستگاهه چی بود:تاب بود که به صورت دایره ای دور تکیه گاهش 

که ارتفاعش زیاد بود  میچرخید و باال میرفت و هرچی که باال میرفت 
سرعتش تند تر میشد و بعدش برمیگشت پایین...

-بابا میگما امشب بریم سوار اون تابا بشیم؟
بابا:سما باز تو گیر دادی دخترم؟عزیزدلم اون دستگاه هیجانش باالس حالت 



بد میشه چرا گوش نمیدی تو؟
̠ -باشه بابایی نمیگم دیگه

بابا:آفرین قشنگم
کشتی صبا ایستاد و اوناییکه سوار بودن پیاده شدم با بابا رفتیم نشستیم و 

کشتی صبا شروع به حرکت کرد از ته دل جیغ مـیزدم خیلی خوش گذشت 
، کشتی ایستادو پیاده شدیم سرم  خیلی کم داشت گیج میرفت از پله ها که 

اومدیم پایین یه لحظه آرتین و محیارو دیدم ینی چی خدا یه سر گیجه 
ساده توهم داره؟

-بابا میگما من توهم زدم یا اونا محیا و پسرخالشن؟
بابا با خنده:سما یه کشتی صبا سوار شدی چته؟نه دخترم توهم نزدی 

خودشونن
نگام افتاد به آرتین وای خدای من چه تیپیم زده بود ینی میشه این شوَور من 
بشه؟!(صدا درون:تو چی گفتی؟!،،،من:باز تو اسم آرتینو شنیدی و سر وکلت 

پیدا شد برو ببینم مزاحم نشو....)
آرتین و محیا نزدیکمون شدن 

آرتین:سالم آقا سامیار سالم سما خانوم حالتون خوبه
بابا:سالم آقا آرتین خوبم تو خوبی پسرم

آرتین:ممنون
-سالم ممنون
محیا:سالم

بابا:سالم دخترم
محیا:سما خانوم جواب سالم واجبهاااا

-ااا نمیگفتی نمیدونستم محیا خانوم نمکم با خیار واجبه هه هه
محیا:آها ینی ازم دلخوری

-حاال



محیا:میگی چیکار کنم که آشتی کنی؟
نیشم باز شد

-بعد بهت میگم
همونموقع مامان و سام هم اومدن 

آرتین:سالم سها خانوم حالتون خوبه
مامان:سالم پسرم ممنون تو خوبی

آرتین:ممنون
محیا و سام هم سالم کردنو بعد از تموم شدن سالم و احوالپرسی

مامان:سامیار جان عزیزم من خسته شدم بریم رستوران دیگه؟
بابا:بریم عزیزدلم محیا خانوم و آقا آرتین شما هم بیاین بریم رستوران

-اا بابا من هنوزم میخوام سوار وسیله های بازی بشم منکه فقط یه کشتی 
صبا رفتم محیا هم تازه اومده شما برین من با محیا اینا میام 

بابا:سما مزاحم....
بابا داشت حرف میزد که آرتین پرید وسط حرفش

آرتین:ببخشید آقا سامیار پریدم وسط حرفتون ولی سما خانوم مزاحم 
نیستن شما برین رستوران من باهاشون هستم بعدم باهم میایم رستوران

آااخ جووون الهی سما دورت بگرده 
بابا:ممنون آرتین جان،،باشه پسرم پس زود بیاین

آرتین:چشم
بابا:چشمت بی بال

بعدش رو به من گفت
بابا:سما دخترم اذیت نکنیاااا

-بابا مگه بچه دوسالم که اذیت کنم؟
بابا: بچه دوساله نیستی ولی از دیوار راست باال میری

-ااااا بابااااااا 



بابا:باشه حاال نمیخواد قهر کنی برو خوش بگذره
-مرسی بابایی

مامان:سما مواظب خودت باشیاا
-باشه مامان جون

مامان اینا رفتن و من و محیا و آرتین کنار هم ایستاده بودیم
آرتین:خب االن چیکار کنیم؟

-ببخشید آقا آرتین یه لحظه من با محیا کار دارم
آرتین:خواهش میکنم

دست محیارو گرفتمو یکم از آرتین فاصله گرفتیم
-محیا یادته گفتی چیکار کنی که من آشتی کنم؟

محیا:خب
-به آرتین بگو بریم سوار اون شیم

محیا:یا ابلفضل سما بیخیال این شو من میترسم سوار این شم 
-خب چیکار کنم تو نیا آرتین منو ببره

محیا:سما خودتم االن شجاع بازی داری در میاری شک ندارم سوار بشی 
وقتی برگردی ُمردی

-محیا ببند من میخوام برم
محیا:خب باشه االن بهش میگم ولی گفته باشم عواقبش با خودته

-ایول،،باشه
برگشتیم پیش آرتین

محیا:آرتین میگم با سما برین سوار اون بشین؟
آرتین:اون تابه؟

-اوهوم
آرتین:ولی آخه اون ارتفاعش زیاده 

محیا:میترسی توام؟



آرتین نه نمیترسم ولی خب نریم بهتر نیست؟
-آرتین توو روو خدااا بریم

یهو دیدم محیا و آرتین شوک زده نگاه من کردن واسه چی عایا؟!صبر کن 
ببینم من چی گفتم؟!آرتین تو روخدا بریم؟!

ای واااای بر من سما الهی ذلیل شی بمیری خاک تو سرت با این حرف زدنت 
حاال چیکار کنم اووووف سمااا تو سوتی دادن نفر اولی

-ب ب ببخشید ینی چیزه آقا آرتین میشه منو ببرین سوار بشیم؟
آرتینم که تو شوک حرف من بود با تته پته جواب داد

آرتین: ن نه ینی آ آره بیا تا ببرمت ینی ببرمتون
باهم رفتیم  دوتا بلیط گرفتیم محیا نیومد گفت میترسم 

نوبتمون که شد سوار شدیم من نشستم رو یکی از تابا آرتین هم نشست 
پشت سرم 

دستگاه حرکت کرد تاب ها آهسته شروع به تاب خوردن کردن هرچی باالتر 
میرفت به سرعتش اضاف میشد خیلی خوشم اومده بود وسطاش که رسید 

سرعتش دقیقا همون سرعتی بود که من دوست داشتم جیغ میزدم همینه 
ایول تند تر تند تر داشت تند تر میشد یکم که از وسطش گذشت دیگه خیلی 

داشت سرعتش تند میشد سرعت تندو دوست داشتم ولی از سرعت خیلی 
تند میترسیدم هرچی باالتر میرفت سرعتش باالتر میرفت االن دیگه بجای 

اینکه خوش بگذرونم ترسیده بودم فقط میخواستم برگردم پایین خیلی 
ترسیده بودم اشکم دراومده بود به معنای عام و خاص حضرت عزرائیلو 

جلوی چشمام دیدم 
جناب عزرائیل کاری باهام نداشته باش شکر خوردم دیگه سوار این نمیشم 

من هنوز کلی آرزو دارم میخوام با آرتی عروسی کنم برو جونی منا نگیر باشه
المصب ارتفاع نداشت ارتفاااااااع داشت ارتفاعش انگار اندازه برج میالد بود 

الهی خیر نبینه اونی که اینو درست کرده اه سما به سازندش چیکار داری 



خودت خیر نبینی که اومدی سوار این شدی آااااای خداااا دل و رودیم قاطی 
هم شد بعد ناهارم چیزی نخورده بودم فشارم افتاده بود 

اینقد ترسیده بودم که فراموش کرده بودم با آرتین رسمی حرف میزدم داد 
زدم

-آاااااارتیییین ِکی تمووووم میشه من میترررررررسم
بعدم گریه کردم

آرتینم انگار رودروایسی رو گذاشته بود کنار
آرتین:سماااا تموووومه تحمل کن تمووومه قربونت بشم

چی آرتین به من گفت قربونت بشم درست شنیدم؟نه واقعا اینسری توهم 
زدم!!!شایدم درست شنیدم واااای خداایاااا اگه آرتین دوستم داشته باشه چی 

میشه
درگیر حرف آرتین بودم انگار با حرف زدنش آرومم کرده بود به خودم اومدم 

دیدم سرعتش داره کم میشه و انگار داره میرسه زمین
بعد از مدت کوتاهی دستگاه ایستاد محیا اومد طرفم آرتینم سریع پیاده شد 

اومد کنارم
محیا:خوش گذشت؟

قدرت حرف زدن نداشتم حتی نمیتونستم از جام بلند بشم
آرتین:سما چیزه سما خانوم حالت خوبه؟

-آ آره خوبم
محیا:سما چی خوبی رنگت مثل گچ دیوار شده
همزمان با اینکه از روی تاب بلند میشدم گفتم

-نه خیر خ.....
داشتم حرف میزدم ولی وقتی از روی تاب بلند شدم احساس سرگیجه 

داشتم و تعادلمو از دست دادم داشتم میوفتادم رو زمین چشمامو بستم گفتم 
االن داغون میشم چند لحظه گذشت ولی هنوز نیفتاده بودم رو زمین ینی 



چی؟چرا من اینقدر گرم شدم چه بوی عطر خوبیم به مشامم میرسه چقد این 
بو واسم آشناست!

یکی از چشمامو باز کردم دیدم تو بغل آرتینم نه این واقعیت نداره
اون یکی چشمم باز کردم نه انگار واقعیه وااای خداای من چه بغل گرمی داره 

چه بغلش خوووبه 
به خودم اومدم خواستم از تو بغلش بیام بیرون و تشکر کنم که دیدم حالم 

اصال خوب نیس سرم داشت گیج میرفت 
آرتینم که فهمید حالم خوب نیست با یه حرکت منو از رو زمین بلند کرد 

سریع داشت راه میرفت
آرتین:محیا سوییچ ماشینو بگیر زودتر برو در ماشینو باز کن صندلیشم 

بخوابون
محیا که هول شده بود:با باشه

تو بغل آرتین بودم آرامش عجیبی گرفته بودم چشامو بستم
وقتی چشمامو باز کردم دیدم آرتین گذاشتم روی صندلیه خوابیده ی ماشین

آرتین:سما حالت خوبه؟
ای جاااانم خدااای من چه قشنگ اسممو صدا زد 

-آ آره خوبم
آرتین:محیا بمون کنارش تا برم یه چیزی واسش بخرم بخوره حالش خوب 

بشه
محیا:باشه آرتین

آرتین رفت واسم خوراکی بخره منم چشمامو بستم تا آرتین بیاد خوابم 
نمیومد میخواستم به آرتین فکر کنم به کاراش به نگرانی هاش به بغل 

کردنش خدایا ینی آرتین منو دوست داره؟!
آرتین برگشت واسم کیکو رانی خریده بود بازش کردو داد دستم 

آرتین:بخور تا حالت بهتر شه



لبخندی بهش زدمو ازش تشکر کردم ولی انگار حال آرتین خوب نبود محیا 
هم فهمیده بود

محیا:آرتین حالت خوبه؟چرا ناراحتی؟
آرتین:نه نه خوبم خوبم

محیا باشه ای گفت و به بهونه دسشویی رفت 
صداش یه بغض خفیفی توش بود ینی چی اون واسه من ناراحته؟دیدم 

جواب محیارو نمیده خودم پرسیدم دیگه خانوم و آقا و رسمی حرف زدنو 
کنار گذاشته بودیم

-آرتین چیزی شده چرا بغض کردی؟
آرتین جا خورده بود که من فهمیده بودم بغض کرده سریع روشو برگردوندو 

دستشو به چشمش زد بغضش ترکیده بود یعنی؟!
صداش زدم

-آرتین نگام کن
برگشت نگاهم کرد بله بغضش ترکیده بود و چشماش قرمز بودن فکر نمیکردم 

آرتین اینقدر احساسی باشه بعد بابام هیچ مردیو ندیده بودم که اینقد 
احساسی باشه

-آرتین چرا گریه میکنی؟
آرتین:س سما این حال االن تو تقصیر منه اگه من قبول نمیکردم که بریم 

سوار شیم این اتفاق نمیفتاد
خداااای من آرتین بخاطر من ناراحت بود نگران من شده بود 

-آرتین مقصر تو نیستی مقصر خودم بودم که سماجت کردم که بریم سوار 
شیم تو هیچ تقصیری نداری باشه؟

بعدم یه لبخند بهش زدم
اونم لبخند زدو گفت:قبول

ینی آرتین منو دوست داشت یا عذاب وجدان گرفته بود؟!باید یکم زمان 



بگذره تا بفهمم ولی حسم میگه آرتینم به من عالقه داره
آرتین:سما میگم....

-چی میخواستی بگی؟
آرتین:هیچی هیچی

-بگو؟!
آرتین:نه ولش کن چیز مهمی نبود

-باشه
پنج دقیقه گذشته بود حس میکردم آرتین داره با خودش کلنجار میره که یه 

چیزی بهم بگه ولی نمیتونه بگه
محیا اومد داخل ماشین 

محیا:سما کری نمیفهمی اون گوشیت خودشو کشته؟
-گوشیم؟!صدایی نیومد؟!آها گوشیم رو سایلنت بود حاال واسه چی؟

محیا:هیچی مامانت ده بار زنگ زده رو گوشیت جواب ندادی نگران شده بود 
به من زنگ زد

-واااای مامانم اینا کال فراموش کرده بودم محیااا بهشون که چیزی نگفتی؟؟؟
محیا:نه نگفتم

-خوبه،،میگم میشه بهشون نگین؟ چون بابام دعوام میکنه
محیا: باشه نمیگیم

نگاه به آرتین کردم اونم با باز و بسته کردن چشمش قبول کرد که چیزی نگه
با نیش باز:ایول پس این موضوع بین خودمون سه تا میمونه

محیا:آره میمونه که سما خانوم دیگه شجاع بازی در نیاره.
همزمان با آرتین:محیااااااااااا

ای من به فدااای تووو با این صدای قشنگت ایول تفاهم که همزمان اسم این 
گودزیالرو صدا زدیم

یهو هممون زدیم زیر خنده



-خب دیگه بریم تا لو نرفتیم
خالصه با آرتین و محیا رفتیم پیش بابا اینا و سفارش دادیمو شام خوردیم 

هم مامان هم بابا از آرتین خیلی خوششون اومده بود بابا شماره ی آرتینو 
گرفت باهاش رفیق شده بود ....

امشب خیلی بهم خوش گذشت بماند که حالم بد شد ولی بغل آرتین و نگرانی 
هاش حالمو خوب کرد حس میکنم در نگاه اول عاشق آرتین شدم ولی باید 

صبر کنم ببینم این حس دو طرفه هست یا نه و آرتین میاد سمتم یا نه؟!
رسیدیم خونه االن رو تختم دراز کشیدم امروز خسته شده بودم چشمامو 

بستم و سریع خوابم برد.....
آرتین

برگشتم خونه لباسمو عوض کردمو پریدم رو تختم اتفاقای امشبو مرور 
کردم 

دیدن سما
تیپش،،چهره ی شیطونش در عین حال معصومش

صدا کردن اسمم
ترسیدنش

بغلش
حال دگرگونش

تو ماشین باهام حرف زدنش و....
هنوزم به اون دستگاه فکر میکنم اعصابم میریزه بهم خودمو مقصر میدونم 

ولی خب بدم نشد سما باهام حرف زد 
میخواستم بهش بگم این حسی که من بهش دارمو سما هم به من داره؟!ولی 

نتونستم ترسیدم بگم و سما بگه نه....
باید یکم زمان بگذره تا بفهمم 

خب دیگه آرتین فکر کردن بسه بگیر بخواب....



سما
چهار ماه از دانشگاه رفتن گذشته و امتحانای ترم یکو دادم خداروشکر همه 

واحدارو با نمره خوبی پاس کرده بودم 
واحدایی که انتخاب کرده بودم با محیا و نگار مشترک بود آرتینم همون 

واحدارو انتخاب کرده بود تو این مدت رابطم با آرتین در همون حدی بود که 
سه ماه پیش تو شهربازی باهم حرف زدیم

هر بار که  آرتین نگاهم میکرد تو چشماش معلوم بود که میخواد یه چیزی 
بهم بگه ولی از گفتنش میترسه اونشب توی شهربازیم میخواست یه چیزی 

بهم بگه ولی حرفشو خورد باید بفهمم چی میخواد بگه که از گفتنش 
میترسه....

دو روز دیگه انتخاب واحد ترم دو هستش از آخرین امتحانی که دادم یه 
هفته ای هست که میگذره و من یک هفتس که آرتینو ندیدم ی حس عجیبی 

دارم حس دلتنگی دلم واسه آرتین تنگ شده بود مطمئن شدم که حس 
عاشقانه به آرتین دارم ولی نمیدونم آرتین هم به من این حسو داره یا نه!!

بابا اینا قراره بمدت دو هفته برن اصفهان خونه عمه ولی متاسفانه با اینکه 
خیلی دوست دارم برم خونه عمه من بخاطر انتخاب واحد نمیتونم برم قرار 
شد برم خونه آقاجون االنم دارم حاضر میشم که بابا منو ببره خونه آقاجون

از اتاق اومدم بیرون
-بابایی من حاضرم بریم

بعدشم رفتم از مامان و سام خدافظی کردم.....
رسیدیم دم خونه آقاجون بابا کلید خونه رو داد دستم رفتم درو باز کردمو 

کلیدو دادم بابا
-بیا بابایی کلیدتو بگیر،،خوش بگذره

بابا:ممنونم دخترم مواظب خودت باش



-باشه باباجونم دوست دارم خدافظ
بابا:خدافظ دخترم

درو بستم و رفتم داخل انگار کسی نبود رفتم سمت آشپزخونه دیدم 
مامانجون تو آشپزخونس یواشکی از پشتش رفتمو چشماشو گرفتم

مامانجون:یا ابلفضل تو کی هستی؟صالح تویی؟شوخیت گرفته؟دستتو بردار 
عزیزم االن سما میاد زشته 

-اووو مامانجون آقاجون چند بار چشماتو گرفته؟!
مامانجون:وا سما تویی مادر
-اوهوم منم سالم مامانجونم

مامانجون:سالم عزیزم
-خب مامانجونم بگو ببینم آقاجون چشماتو میگیره؟

مامانجون: وای دختر از دست تو که اینقد شیطونی تو بی کی رفتی اینقد 
شیطون شدی مامانت که از اینکارا نمیکنه فکر کنم به پسر خودم رفتی

(بین خودمون باشها ولی مامانم عروس آخریه و مامانجون مامانمو بیشتر از 
(̔ زنعمو هام دوست داره وگرنه مامانمم یه کوچولو شیطونه

-اوهوم فک کنم به باباییم رفتم فدا بابا خودم بشم
مامانجون:خدانکنه دخترکم حاال هم برو تو اتاق لباستو عوض کن و بیا 

آقاجونم االناس که بیاد
-باشه عزیزم

رفتم تو اتاق که لباسمو عوض کنم که چشمم خورد به کت و شلوار و کاله 
آقاجون تصمیم گرفتم یکم شیطونی کنم رفتمو کت شلوار آقاجونو تنم 

کردمو موهای فرمو باز کردمو ریختم دورم کالهو گذاشتم رو سرمو از تو 
کیفم مداد چشمو دراوردمو سیبیل کشیدم واسه خودم

روسریمم انداختم رو گردنمو یه نگاهی به خودم کردم عالی شده بودم یه 
دوتا عکس از خودم گرفتم 



از بیرون صدا میومد فک کنم آقاجون اومده بود خونه در اتاقو باز کردمو 
رفتم بیرون پیش آقاجون
-به سام علیک داش صالح

آقاجون یه نگاهی بهم کرد و زد زیر خنده
آقاجون:سام علیکم داش سما

-اووم آقاجون من االن مرد هستم سما اسم دختره اسم بابامو بگو
̍سام علیکم داش سامیار آقاجون:باشه دختر

-نوکرتیم داش صالح
آقاجون:چاکریم

بعدشم دوتایی خندیدیمو پریدم بغل آقاجون سالم آقاجونم خوبی
آقاجون:سالم آتیش پاره ی من

همونموقع مامانجون صداش از آشپزخونه اومد
مامانجون:صالح سما اومده تو اتاقه برو.....

همونطوری که داشت حرف میزد از آشپزخونه اومد بیرون من پشتم به 
مامانجون بود تا منو دید فکر کرد مهمونه

پارت ۱۵
مامانجون:ووش صالح چرا هیچی نمیگی که مهمون داریم؟

من و آقاجون زدیم زیر خنده و بعدش به آقاجون عالمت دادم که نگه منم
مامانجون:صالح چیز خنده داری گفتم؟

آقاجون سعی داشت خندشو نگه داره:نه خانومم نه
بعدشم مامانجون رفت تو اتاق که روسری بپوشه

̍الهی سما  از اتاق اومد بیرون اومد سمت ما میخواست به من سالم کنه
͏ بمیری که مامانجون خودتو دست میندازی

اومدو گفت:سالاااا......
یهو زد زیر خنده 



̍من دیدم تو اتاق نیستی گفتم  مامانجون:سما دختر تویی؟قیافشو نگاه
̚ کجا رفتی،،نگو با آقاجونت دست به یکی کردین منو دست بندازین

-اوهوم منم آبجی،،،با داش صالح داشتیم گپ میزدیم
مامانجون:اووو چه تو نقششم فرو رفته

روسری رو از دور دستم باز کردمو با دوتا  دستم تابش دادمو گفتم
-ماییم دیگه

هر سه تاییمون خندیدیم 
مامانجون:آتیش پاره برو لباست عوض کن اون سیبیال هم پاک کن بیا ناهار 

بخوریم
-باشه مامانجونم

بعدش رفتم و لباسمو عوض کردمو ناهار خوردیم
مامانجون آقاجونو خیلی دوست دارم درسته سر به سرشون میزارم ولی خب 

تموم اینکارارو واسه این میکنم که خنده بیارم رو لباشون.....
چند روزه آرتینو ندیدم دلم واسش تنگ شده کاش زودتر دو روز دیگه میشد 

من به بهونه انتخاب واحد میدیدمش 
پنج روز دیگه تولدمه من دختر زمستون هستم تولدم ۲۹ دی هستش حیف 
مامان و بابا نیستن تولدمو باهاشون جشن بگیرم ولی طوری نیست بعد که 

̌ اومدن باید جبران کنن
عصر بود من تو اتاق دراز کشیده بودم حوصلم سر رفته بود،، مامانجون اومد 

تو اتاق
مامانجون:سما عزیزم شب قراره باراد و زنش بیان خونمون میای کمکم باهم 

غذا درست کنیم؟
آااااخ جووون باراااد باید یه نقشه بکشم اذیتش کنم(صدا درون:سما سادیسم 

داری؟،،،من:خودت سادیسم داری خب کرم ریزی خونم اومده 
پایین،،،صدادرون:دختره ی مردم آزار،،من:میگم تو هرچی به من بگی به 



خودتم داری میگی برو اینقد حرف نزن)
مامانجون:سما دخترم به چی فکر میکنی؟

-چی هی هیچی مامانجون باشه باشه االن میام
مامانجون:باشه عزیزم

از اتاق اومدم بیرونو رفتم تو آشپزخونه کمک مامانجون بعد از غذا و ساالد 
درست کردن 

-مامانجون با من دیگه کار نداری؟میخوام برم حمام
مامانجون:نه دخترم دستت درد نکنه ،،برو عزیزم فقط لباس گرم بپوش 

سرمانخوری
-خواهش میکنم،،باشه مامانجونم

از آشپزخونه اومدم بیرونو رفتم تو اتاق تا حوله و لباس بردارم و برم حموم
کولمو باز کردم و شلوار مشکیمو با بافت بادمجونیمو حولمو برداشتم و رفتم 

حمام.....
دو ساعتی میشد از حمام اومده بودم بیرون باراد اینا هنوز نیومده بودن 

االناس که بیان واسه باراد هنوز نقشه نکشیدم ولی نمیزارم امشب قسر در 
̔ بره

آیفون خونه به صدا در اومد رفتم سمت آیفون باراد و آیناز بودن آیفونو 
برداشتم و گفتم

-کیه؟
باراد:باز کن
-باز نمیکنم

باراد:سما باز کن این درا یخ زدیم
-اوووو نمیری یه موقع

باراد:سماااا باز کن درووو
-بگو الهی قربونت بشم درو باز کن



باراد:سماااااا
-جا اینکه وز وز کنی اون جمله رو بگو تا درو باز کنم

آیناز که داشت میخندید:باراد عزیزم خب بگو تا درو باز کنه تو که میدونی تا 
به هدفش نرسه دست بردار نیست

-خاک تو سرت باراد تو که ۱۸ ساله منو میشناسی نمیدونی ولی آیناز که شش 
ماهه اومده همه چیزو میدونه آیناز چجوری میخوای با این کم عقل زندگی 

کنی؟
باراد:سما بزار بیام تو حسابتو میرسم

-اااا اصن درو باز نمیکنم
باراد:اووووف مامانت راست میگه عقلت اندازه بچه دوسالست،،،سما قربونت 

̝ بشم این درو باز کن
-آها حاال شد 

بعدش درو باز کردم
̌ آخیش حرصشو دراورده بودم خیلی خوبه سر به سر باراد بزارم

االنم خوبه برم پیش آقاجون وگرنه این باراد مثل خرس حمله ور میشه 
سمتم 

بارادو آیناز اومدن داخل و سالم کردن منم بغل دست آقاجون بودم بارادم با 
چشماش واسم خط و نشون میکشید ولی باید بدونه اگه خواست تالفی کنه 

̌ منم جبران میکنم
شام حاضر شده بود رفتم کمک مامانجون تا سفره رو پهن کنم آینازم اومد 

کمکمون همه سر سفره بودن 
یادم رفته بود نوشابه رو بیارم رفتم تو آشپزخونه و نوشابه رو از تو یخچال 
برداشتم اومدم برم بیرون یه فکری به سرم زد نوشابه رو تا جاداشت بهم زدم 
اونیکه در اینو باز کنه سرتا پاش پر نوشابه میشه و بله اون کسی نیست جز 

̌ باراد



رفتم نشستم سر سفره داشتیم غذا میخوردیم االن وقت نقشه بود تظاهر 
کردم که غذا پرید گلوم الکی سرفه کردمو گفتم

-باراد می میشه نوشابه بهم بدی
باراد:باشه

سریع نوشابه رو برداشتو درشو باز کردووو بوووم نوشابه مثل آتشفشان 
فوران کردو ریخت به لباس باراد 

زدم زیر خنده 
-وااای قیافشوووو

همه با تعجب داشتن نگاهم میکردن
باراد با اخم:غذا گیر کرد گلوت آره؟!

وااای یادم رفت نقش بازی کرده بودم
الکی سرفه کردم

-اِهم اِهم آره ِاهم ِاهم پس نوشابه رو بده خفه شدم
باراد:بسه دیگه نمیخواد نقش بازی کنی

بعدشم گفت
باراد:سما لباسمو عوض میکنم دسته گلی که به آب دادیو میشوری و اتو 

کشیده تحویل میدی
اااا اینطوریاس دستور میدی دارم برات باراد جونم

-باشه میشورم حاال هم اینقد اون اخماتو نکن تو هم زهر که نریخت بهت 
نوشابه بود تازه خیلی خوشگل شدی

باراد:آره خیلی خوشگل شدم صبر کن توهم خوشگل کنم 
بعدش نصفی لیوان نوشابه خالی کرد تو سرم 

باراد:حاال توهم خوشگل شدی

خالصه اونشب با کل کل من و باراد گذشت لباساشم شستم ولی تغییر رنگ 
داده بودن چون پیرهن سفیدشو با بلوز قرمزم شسته بودم رنگ پیرهنش 



صورتی شده بود نمیدونم چرا از رنگ خوشش نیومد منکه نمیدونم 
̌ شمانمیدونید

امروز قرار بود برم دانشگاه واسه انتخاب واحد آخ جووون امروز آرتینو 
میبینم از رختخواب بلند شدم بعد از انجام عملیات دشوری و صبحونه 

خوردن اومدم که آماده بشم برم دانشگاه
خب هواهم که سرده شلوار مشکیمو با پالتوی کالباسیم و مقعنه پوشیدم یه 
آرایش مختصرم کردم اومدم از اتاق برم بیرون که گوشیم زنگ خورد محیا 

بود 
-بنال

محیا:شد من یه بار به تو زنگ بزنمو مثل آدم حرف بزنی؟
-نه نشده مشکلی هست؟

محیا:آره فعال که مشکلی وجود داره
-مثال چه مشکلی؟

محیا:اینکه گوشیم رو اسپیکره و یکی بغل دستمه
-هه خب دیگه نگار منگله

محیا:نوچ،،حدس بزن
-محیا اول صبحی بیست سوالی راه انداختی؟بگو ببینم با کی هستی؟

محیا:آرتین
اووووف محیا الهی بمیری که شعور نداری میخوای آبروی منا جلو آرتین ببری

-محیا خاک تو سرت ینی چیزه سالم محیا جون احوال شما
محیا:دیگه فایده نداره کار از کار گذشته صداتو شنید

یهو صدا آرتین اومد
آرتین:اااا محیا اذیتش نکن سما دروغ میگه گوشیش رو اسپیکر نیست

محیا:آرتین یه بار خواستم اینو آدم کنم تو نمیزاری؟!
-محیا دستم بهت برسه فقط ببین چیکارت میکنم که دیگه منو دست نندازی



محیا:اییییش باشه بابا توام،،،کجایی؟
-قبرستون

محیا:االن ینی قهر کرده خانوم لوس،،پس بیایم قبرستون دنبالت؟
-هه خندیدم خب کجام خونه آقاجونمم

محیا:آماده باش میایم دنبالت
آخ ایول خداااجون با آرتین میریم یه قری ازرو خوشحالی دادمو 

-باشه من آمادم خونه آقاجونمو که بلدی؟
محیا:آره بلدم

-اوکی قربونم بشی خدافظ
محیا:پررو آر..... 

-چی؟
محیا:هیچی هیچی گفتم پررو 
بعدشم زودی گوشیو قطع کرد

این چی میخواست بگه حرفشو خورد؟!آر شنیدم ینی میخواست بگه آرتین 
قربونم بشه؟نه بابا محیا اگه از چیزی بویی ببره سریع میاد گزارش میده 

احتماال اشتباه شنیدم....
محیا بهم زنگ زد گفت که دم درن برم بیرون واااای راستی میخواستم عطر 

بزنم خدا بگم چیکارت کنه محیا که فکرمو درگیر کردی
دویدم سمت اتاق و کلی عطر زدمو از مامانجون خدافظی کردمو سوار 

ماشین شدم
-سالاام خوبین ببیخشید دیر کردم

محیا:سالم نمیبخشیم
-ما بعدا باهم تصفیه حساب  داریم

محیا:فکراشو کردم میبخشیم
آرتین با خنده:سالم مشکلی نیست،،،واقعا تو و نگار از سما میترسین؟



آاااااخ الهههی سما فدا خندهات بشه 
محیا:از خودش نمیترسیم از تالفیاش میترسیم

آرتین:آها
نمیدونم چرا نسبت بهش حساس شده بودم دلم نمیخواست غیر از من اسم 

هیچ دختری رو به زبون بیاره
ماشین حرکت کردو من محو آرتین شده بودم 

پالتوی مشکی و پلیور سورمه ای و شلوار جین سورمه ای پوشیده بود 
موهاشم ژل زده بود و حالتشون داده بود به معنای عام و خاص خیلی 

خوشتیپ شده بود البته باید بگم همیشه خوشتیپ بود
از برانداز کردنش که گذشتم یه لحظه برگشتم که یهو دیدم از توی آینه داره 

نگاهم میکنه وااای خاک تو سرت سما یه ساعته زل زدی بهش فهمید دیگه 
مطمئنم....

سرمو انداختم پایین خجالت کشیده بودم.....
بعدشم رفتیم دنبال نگار و رفتیم دانشگاه  داشتم نگاه واحدا میکردم که چه 

درسیو بردارم 
آرتین:سما میشه یه لحظه برگه رو بدی به من؟

-اوهوم
بعد کاغذو گرفتم به سمتش یهویی اتفاقی دستش خورد به دستم خوردن 

دسش به دستم همانا و شدت گرفتن ضربان قلب من همانا انگار زمان متوقف 
شده بود نه من دستمو میکشیدم نه اون دستشو برمیداشت خداروشکر زود 

اومده بودیم و هنوز شلوغ نشده بود 
یهو با خوردن یه چیزی تو پهلوم از حس دراومدم دیدم محیا با آرنجش زده 
به پهلوم اگه در هر موقعیت دیگه ای بود محیا رو از کارش پشیمون میکردم 

ولی اینبار زدنش به جا بود هردومون به خودمون اومدیمو اون دستشو 
برداشت منم دستمو کشیدم.....



انتخاب واحدو انجام دادیمو  نگار رو رسوندیم خونشون تو مدت انتخاب 
واحد و االن که تو ماشین هستیم نگاه های چند لحظه ای من و آرتین بهم 
دیگه خیلی زیاد شده بود تو نگاه هردومون دوست داشتن بود االن دیگه 
خوب فهمیدم که آرتینم نسبت به من یه حسایی داره ولی هیچکدوممون 

جرعت با پیش گذاشتنو نداشتیم...
رسیدیم دم خونه آقاجون
-خیلی ممنون بفرمایید تو

آرتین:خواهش میکنم،نه ممنون سالم برسون
-سالمت باشی،خدافظ
آرتین و محیا:خدافظ

چند روزی از انتخاب واحد گذشته بود و تو این چند روز اتفاق خاصی 
نیفتاده بود،امروز ۲۸ دی بود و تا دو دیقه دیگه میشه چندم؟!بله درست 

̌خب چیه راست  حدس زدید ۲۹ دی و این ینی تولد سما خانوم گل گالبه
̔ میگم دیگه

بهتره بخوابم تا صبح زود بیدار بشم و کلی تبریک دریافت بونمام و وارد ۱۹ 
̘ سالگی بشم

آرتین
خواب بودم دیدم داره گوشیم زنگ میخوره

اووووف خداااا آخه کدوم بیشعوری کله سحر زنگ میزنه 
البته همچینم کله سحر نبودا ساعت ۱۰ صبح بود گوشیمو از روی میز 

برداشتمو دیدم محیاس تماسو وصل کردم
-علو

محیا:سالم
با صدای خوابالوده

-هوووم چیکار داری کله سحر زنگ زدی؟



محیا:کله سحر؟!جناب آقای خرس ساعت ۱۰ صبحه نه کله سحر
-برا من کله سحره،،خب بنال

محیا:خاک تو سرت توام از اون سما یاد گرفتی؟جا اینکه تو به اون چیز 
خوب یاد بدی اون داره به تو یاد میده حقا که خدا درو تخته رو خوب جور 

میکنه
-محیا اوووف اشتباه کردم خوبه؟

محیا:نه خوب نیست در مورد سما هم بود حاال که اینطور شد نمیگم خدافظ
در مورد سما بود تا اومدم حرف بزنم گوشیو قطع کرد 

به محیا نسبت به حسم گفته بودم که از حسم مطمئن شدم و وقتشه که 
دیگه به سما بگیم ازش خواسته بودم یه موقعیت خوبی فراهم کنه تا من با 

سما حرف بزنم 
نکنه االن همینو میخواست بگه و من نزاشتم اوووف آرتین از دست تو که با 

خرس قرارداد بستی
سریع گوشیمو برداشتمو شماره محیا رو گرفتم جواب نمیداد قهر کرده بود 

پیامش دادم محیا جواب بده اون گوشیتووو
چند باری زنگ زدم که باالخره جواب داد 

-محیا غلط کردم خوبه؟
محیا:نه خوب نیست

-خب چیکار کنم؟
محیا:وقتی به سما رسیدی و باهاش ازدواج کردی باید واسه من مثل گوشی 

سما که باباش واسش خریده رو بخری
-اوووف باشه ،،حاال چی میخواستی بهم بگی؟

محیا:امروز تولد سماس
خدااای من امروز تولد فرشته ی منه آرتین قربونت بشه باید دست بکار بشم

-محیا میشه یه چیزی ازت بخوام؟



محیا:بگو
-به سما پیام تبریک نفرست به نگارم بگو نفرسته اگه ازت پرسید چرا بگو 

میخوام سوپرایزش کنیم ،به مامانبزرگشم بگو بهش تبریک نگن بگو به مامان 
باباشم بگه بگو با دوستام میخوایم سما رو سوپرایز کنیم بعد شب من بهت 

پیام میدم که به سما بگی بیاد فالن جا آدرسو بعدا واست میفرستم ولی 
خودت و نگار نمیاین چون میخوام سوپرایزش کنم بعدشم باهاش حرف بزنم 

اگه همه چیز خوب پیش رفت بعدش بهت زنگ میزنم بیا باشه؟
محیا:اوووو پسر خاله ی عاشق مارو باش باشه آرتین جون

-محیا جبران میکنم
محیا:بله میدونم باید جبران کنی

-خب باشه من مکانو شب بهت اس میکنم کاری نداری خدافظ
محیا:خدافظ

سریع از رو تختم بلند شدمو سریع آماده شدم که برم بیرون کلی کار داشتم 
که باید تا شب انجامشون میدادم از اتاق اومدم بیرونو صبحونمو خوردمو از 
خونه زدم بیرون اولین کاری که کردم دم یه قنادی نگه داشتمو کیک سفارش 

دادم و گفتم روش بنویسن عزیزم تولدت مبارک
بعدش به سمت یه رستوران شیک رفتمو رستوران رو رزو کردمو ازشون 

خواستم امشب رستوران تخصصی باشه و هزینه رو کامل پرداخت میکنم و 
هماهنگ کردم دیزاینر میادو رستورانو تزئین میکنه بعد رستوران به سمت گل 
فروشی رفتم که میدونستم کار دیزاین انجام میدن بهشون آدرس رستورانو 

دادم که برن اونجارو تزئین کنن همه ی کارارو انجام داده بودم به غیر از 
خریدن هدیه میخواستم واسش گردنبند بخرم به سمت طال فروشی رفتم و 

گردبندی که ازش خوشم اومده بودو خریدم همه چیز آماده بود ساعت ۶ 
عصر بود به محیا پیام دادم که یک ساعت دیگه به سما پیام بده و بگه بیاد 

به اون رستوران



خیلی هیجان داشتم خداکنه امشب بهترین شب واسه من و سما باشه.....
سما

از صبح تا حاال یدونه پیام تبریکم نگرفته بودم حتی مامان و بابا هم زنگ 
نزده بودن تبریک بگن اون محیا و نگارم که انگار نه انگار تولد منه دارم 

واسشون منم دیگه واسه تولداشون هیچکار نمیکنم
دلم گرفته بود ینی چی چرا هیچکی تولد منو یادش نیست ینی اینقدر 

واسشون بی ارزشم؟
یه قطره اشک از چشمام چکید گریه داشت مهمون چشمام میشد که دیدم 

گوشیم روشن شد واسم پیام اومده بود پیام رو باز کردم محیا بود
محیا:سالم خوبی بیا به این آدرس
از محیا دلخور بودم جواب دادم
-سالم بیام که چی بشه من نمیام

محیا:وااای سما سمج بازی درنیار گفتم بیا ینی بیا اوکی؟
کنجکاو شده بودم چه خبره

-باش
بی حوصله رفتم لباس پوشیدمو یه آرایش کوچولو هم کردمو از اتاق رفتم 

بیرون و بعدش زنگ زدم به آژانس تا بیاد
-مامانجون من با محیا میرم بیرون

مامانجون که انگار میدونست من میخوام برم
مامانجون:باشه عزیزم خوش بگذره

-ممنون خدافظ
مامانجون:خدافظ

بی حوصله درو بستمو سوار ماشین شدم و آدرسو به راننده دادم و به 
خیابونا خیره شدم

راننده:خانوم رسیدیم



-آها ممنون
کرایه رو دادم و پیاده شدم

نگاه کردم دیدم روبروی یه رستورانم ینی چی واسه من جشن گرفتن؟نه بابا 
اینا یه تبریک نگفتن اون وقت جشن بگیرن دلت خوشها 

وارد رستوران شدم صدای موزیک مالیم به گوشم میخورد نزدیک تر که شدم 
انتهای سالنو دیدم که تزئین شده بود روی میزم کیک تولد بود همینطور که 
داشتم نزدیک میشدم اشک شوقم میریختم یهو دیدم یکی داره بهم نزدیک 

میشه چون داشتم گریه میکردم تصویرو تار میدیدم چقدر شبیه به آرتین بود 
نزدیک تر که شدم دیدم آرتینه درست حدس زده بودم

یعنی همه ی این تدارکات کار آرتینه؟!همه ی اینا واسه ی منه؟!
آرتین با لبخند بهم نزدیک شد

آرتین:سالم خانوم خانوما
-سالم خوبی

آرتین:مگه میشه تولد تو باشه و خوب نباشم؟!
واااای خداااای من این آرتینه؟من بیدارم یا دارم خواب میبینم؟!

آرتین:تولدت مبارک سما گلی
قلبم مثل ساعت داشت میزد تو دلم کارخونه قند راه انداخته بودن تو 

چشمامم کارخونه آبغوره سازی
آرتین دستشو کشید به چشمم و گفت

آرتین:خانومی چرا گریه؟!
خیلی شوکه و سوپرایز شده بودم طوریکه کنترل کارای خودمو نداشتم فکر 

کنم پنهون کاری دیگه کافیه و باید حسمو به آرتین بگم 
همینکه آرتین گف خانومی چرا گریه پریدم بغلش و محکم بغلش کردم که 

اونم همراهی کردو منو محکم بغل کرد و من از خوشحالی گریه میکردم
آرتین:سما الهی قربون اشکات بشم گریه نکن نگام کن ببینم



نمیتونستم حرف بزنم فقط دلم میخواست آرتین حرف بزنه واسم
آرتین سرمو با دستاش گرفتو گفت

آرتین:نگام کن سما چرا داری گریه میکنی؟مگه آدم روز تولدش گریه میکنه؟
بعدشم گریه نکن خانومی که گریه به چشمای قشنگت نمیاد

خدااای من چقد منتظر این روز بودم روزیکه آرتین اینطوری باهام حرف 
بزنه...

میون گریه هام گفتم
-آرتین بابت همه چیز ممنونم

آرتین:خواهش میکنم کاری نکردم بریم بشینیم؟
تصمیم گرفته بودم بهش بگم دوسش دارم

-آرتین
آرتین:جانم

الهی جونتووو من قربوون بشم
گفتنش یکم سخت بود خجالت میکشیدم

-آرتین
آرتین:جونم سما بگو

سرمو انداختم پایینو گفتم
-دو دوست دارم

آرتین اولش یکم شوکه شد بعد یهویی با خوشحالی تمام داد زد منم 
دوووست دااارم دختر و بعدش منو طی یه حرکت از رو زمین بلند کردو دور 

خودش تابم میداد دوتایی از خوشحالی بلند میخندیدیم
بعد از اینکه کلی تو بغلش تاب خوردم گذاشتم رو زمین و با لبخند گفت

آرتین:کار منو آسون کردی نمیدونستم چطوری بهت بگم که عصبانی نشی
-عصبانی؟چرا؟

آرتین:خب فکر میکردم که تو دوسم نداری



-آرتین یه سوال بپرسم؟
آرتین:بپرس خوشگلم

-اون شب تو شهربازی میخواستی بگی دوست دارم؟
آرتین:بریم بشینیم تا برات تعریف کنم

-باشه
دوتایی رفتیم سمت میزو روبه روی هم نشستیم
آرتین:سما تو به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟

- اوهوم 
آرتین:ولی من نداشتم تا اینکه تو زنگ زدی به گوشی محیا و من جواب دادم 
وقتی جواب دادم و صدای تو رو شنیدم جذب صدات شدم و دلم میخواست 

که تو رو ببینم تا اینکه زنگ زدم خونه خالمو فهمیدم هم دانشگاهی شدیمو 
سریع اومدم دانشگاه و به تو برخورد کردم صدات واسم آشنا به نظر میومد 

ولی چون ندیده بودمت نمیشناختمت تا اینکه محیا اومدو فهمیدم تویی ازت 
خوشم اومده بود ولی از حسم مطمئن نبودم تا اینکه تو شهربازی اسممو 

صدازدی و قلب من یطوری شد و بعدش اون اتفاق افتادو خیلی ترسیدم که 
چیزیت بشه واسم عجیب بود منی که به عشق در نگاه اول اعتقادی نداشتم 
عاشق شده بودم واسه همین تو ماشین اومدم ازت بپرسم که توام این حسو 

داری یا نه که نتونستم و حرفمو خوردم
-تو این چهار ماه نگاهات پر حرف بودن میخواستی همینو بگی؟

آرتین:آره ولی هربار از ترس اینکه تو جواب نه بهم بدی منصرف میشدم 
محیا از همه چیز خبر داشت ولی ازش خواسته بودم تا مطمئن نشدم بهت 
چیزی نگه و بعدش اگه خواستم بهت بگم کمکم کنه تا اینکه یه هفته پیش 

بهش گفتم عاشق سما شدمو کمکم کنه تا بهت بگم و امروز صبح بهم زنگ زد 
گفت که امروز تولدته منم بهش گفتم به همه بگه بهت تبریک نگن تا من 

سوپرایزت کنم و بهت بگم دوست دارم و اگه همه چیز خوب پیش رفت به 



محیا و نگارم بگم بیان
-آرتین من فهمیده بودم که تو عاشق من شدی خودمم عاشقت شده بودم و 

منتظر این بودم که بیای و اعتراف کنی حتی میخواستم خودم بیام اعتراف 
کنم ولی خب هم درستش نبود که من بیام بگم دوستت دارم و هم مثل تو 

میترسیدم که حسم یه طرفه باشه و تو منو دوست نداشته باشی
آرتین:ببخش خانومم خب از جواب منفی تو میترسیدم

لبخندی بهش زدمو گفتم:طوری نیست مهم اینکه االن هردومون میدونیم
اون محیارو نگاه کنا هیچ وقت نخود تو دهن این خیس نمیخوردا اون وقت 

این دفعه رازدار شده واسمون اونروز پشت گوشی یه آر شنیدما ولی گفتم 
اشتباه شنیدم

آرتین:آره قشنگم مهم اینه االن احساس همو میدونیم
خب دیگه خودم بهش گفته بودم چیزی نگه 

بعدش خندیدو گفت:آره میخواست بگه آرتین قربونت بشه حواسش نبود که 
با اشاره های من حرفشو خورد

-راستی آرتین
آرتین:جونم

-خوشم نمیاد غیر اسم من اسم دختر دیگه ای رو صدا بزنی یا فامیلشو میگی 
یا بغل اسمش یه خانوم میزاری حاال محیا استثناس چون دختر خالته ولی به 

نگار میگی نگار خانوم
آرتین خندید و دماغمو فشار دادو گفت

آرتین:الهی من فدا سما خانوم حسود خودم بشم چشم دیگه با اسم کوچیک 
صدا نمیزنم

-آفرین خوبه چشمای قشنگت بی بال
آرتین:خب خانومی از موضوع اصلی که تولدته دور شدیم

 لبخندی زدو جعبه طال از جیبش دراورد و گرفت سمتم 



آرتین:امیدوارم که همیشه لبخند روی لبت باشه عزیزم،،تولدت مبارک سمای 
من

-آرتین مررررسی عزیزدلم دیگه نیازی به هدیه نبود چرا زحمت کشیدی؟
آرتین:زحمتی نبود خانومم بازش کن ببین خوشت میاد؟

-مگه میشه خوشم نیاد؟!
جعبه رو باز کردم ی گردنبند طال سفید بود که قلب بود و داخل قلب اسمم 

نوشته شده بود
-آرتین این خیلی قشنگه مررررسی عزیزدلم 
آرتین:خواهش میکنم عزیزم مبارکت باشه
-مرسی عزیزم،، میدونی یاد چی افتادم؟

آرتین:چی؟
-اونشبی که داشتیم میومدیم شهربازی قبل اومدنمون بابا هدیه قبول شدن 

من و سام رو داد واسه مامانم هم گردنبند اسمشو خریده بود به مامانم 
حسودیم شده بود که از این گردنبندا داره ولی من ندارم که امشب تو واسم 

خریدی
̍،،،مبارکت باشه آرتین:پس راسته که میگن دختر هووی مامانشه؟

̌،،ممنون -اوهوم انگاری
آرتین:خواهش میکنم

نگاهی به ساعت کردم وقتی اومدم ساعت ۷:۱۵ بود االن ساعت ۹ بود
-آرتین چقد ساعت زود گذشت ساعت ۹ هست

آرتین نگاهی به ساعتش کردو گفت:آره چقد زود گذشت،،،،واااای راستی قرار 
بود اگه همه چیز خوب پیش رفت به محیا زنگ بزنم تا با نگار چیزه نگار 

خانوم بیان
-خب زنگ بزن بگو بیان

آرتین:باشه قشنگم ولی قبل اینکه بیان بزار دوتا عکس تکی بگیریم که بعد 



نمیشه
-بوشه

بعدشم کلی عکس با آرتین گرفتیمو آرتین زنگ زد به محیا تا با نگار بیان
آرتین:میگم سما

-جونم
آرتین:من شماره ی تو رو ندارم میشه شمارتو بدی بهم؟

-اوهوم میدم گوشیتو بده تا شمارمو بزنم
گوشیشو داد شمارمو زدمو با نام آدرنالین سیوش کردمو یه تک زدم به گوشی 

خودم تا شمارش بیوفته و گوشی تحویل دادم
با دیدن شمارم و اسمی که نوشته بودم لبخندی زد و گفت

آرتین:من فدای آدرنالین خودم بشم
-خدانکنه عزیزم

یک ربع گذشته بودو محیا و نگار هنوز نیومده بودن
-پس چرا نیومدن؟!

آرتین:میان حاال عزیزم...
صدای در رستوران اومدو برگشتم دیدم محیا و نگار وارد شدن و با دو 

اومدن سمتم منم از رو صندلی بلند شدمو رفتم پیششون
نگار:تولدت مبارک منگل جان

-اول سالم عزیزم خوش اومدین دوما منگل خودتی عزیزم سوما مرسی
محیا:تولدت مبارک عروس خاله

̔هنوز که معلوم نیست عروس خالت  -اوووو حسابتو میرسم خانوم راز دار
بشم یا نه،،،ممنون

محیا:شد یه بار تو نخوای حساب منو برسی که من دلم خوش باشه؟!
معلومه خوبم معلومه آرتین تا تو رو مال خودش نکنه دست بردار نیست

-حاال نه خیلی توام میترسی،،فدا آرتین بشم من



محیا:اوی سما خجالت بکش مجرد اینجاس 
-اووو باشه

یه نگاه به نگار کردم که دیدم با دهن باز عین مجسمه داره نگاه من میکنه
-نگار دهنتو ببند پشه رفت توش

نگار:......
-نگار با تواماااا

محیا:بچه شوک شده
با آرنج زدم تو پهلوش که یهو از شوک اومد بیرون

نگار:سما الهی دستت بشکنه که اینقد سنگینه
اومدم جواب بدم که آرتین اومد کنارم و بعدش روبه نگار گفت

آرتین:نگار خانوم دلت میاد بگی دست خانومم بشکنه؟!
محیا:آرتین هیچی نشده انگار قراره زن ذلیل بشی!

-دوست داره مشکلی هست̧
محیا:نه نیست

نگار  دوباره با حرف آرتین دهنش شده بود غار علی صدر
-نگااااااااار

نگار:هااان بله س سالم
-االن از چی شوکه شدی؟

نگار:اینجا چه خبره؟
محیا:هیچی عزیزم تولد سماس اگه یادت باشه و اینکه سما قراره عروس 

خالم بشه
نگار:اوهااااا

بعدش یهو زد زیر خنده یا خدااا این چرا منگل بازی در میاره؟!دیونه شد 
رفت

-نگار واسه چی میخندی؟



نگار:هیچی هیچی یادم به اولین روز دانشگاه افتاد که واسمون دعا کردی از 
ترشیدگی در بیایم ولی خودت زودتر از ترشیدگی در اومدی

محیا و آرتین زدن زیر خنده منم رنگ لبو شده بودم
آرتین:واااای قربون خانومم بشم که خجالتیه

محیا:آرتین مجرد اینجاس̚
آرتین:باشه بابا توام،،بیاین بریم بشینیم

 
رفتیم سر میز من کنار آرتین نشستمو محیا و نگارم روبرومون قرار شد اول 
غذا میل بونماییم بعد کیک بخوریم گارسون اومدو سفارشاتو گرفت هممون 

پیتزا سفارش دادیم.....
محیا باکسی رو از  کولش در اوردو گرفت سمتم

̔ محیا:تولدت مبارک عروس خاله
-محیاااااا

آرتین:چیه عزیزم مگه قرار نیست عروس خالش بشی؟
-خب هنوز که اتفاقی نیوفتاده

آرتین:میوفته عزیزم درسته خواستگاری ازت نکردم ولی دلیل بر این نمیشه 
که نمیخوام همسرم بشی من خواستگاری نکردم چون میخوام به مادرم بگم 
و در یک زمان مناسبی مادرم برای خواستگاری با پدر و مادرت صحبت کنه

-میدونم عزیزم میدونم که میخوای همسرت بشم ولی میترسم
آرتین:از هیچ چیز نترس تو مال خودمی باشه قشنگم؟

لبخندی زدم و گفتم باشه
محیا:اگه عاشقونه حرف زدنتون جلو دوتا مجرد تموم شد اینو بگیر دستم 

خشک شد
حس کردم آرتین بخاطر اینکه من هنوز مطمئن نیستم که منو برای ازدواج 

میخواد ناراحت شده  باید یه کاری کنم که ازم ناراحت نباشه
کادو رو از محیا گرفتمو گفتم



-خیلی ممنون دختر خاله ی شوهرم
یهو دیدم جیغ و دست محیا و نگار رفت باال مگه چی گفتم که اینا همچین 

میکنن
برگشتم نگاه آرتین کردم عمق خوشحالی و عشق رو تو چشماش میدیدم

محیا:پس قبول کردی که قراره بشی عروس خالم
سرمو انداختم پایین و گفتم

-اوهوم
نگار:سما از کی تا حاال خجالتی شدی؟کاش زودتر آقا آرتین میومد تا تو آدم 

بشی
آرتین خندیدو گفت:خانوممو اذیت نکنین

منم به اصطالح خرکیف شده بودم سرمو اوردم باال و واسشون زبون دراوردم
محیا و نگار و آرتین زدن زیر خنده 

محیا:نمیخوای کادومو ببینی؟
-مگه شما به آدم امون میدین؟
نگار:باشه حاال باز کن ببینیم

باکس رو باز کردم محیا واسم کاله و شال رنگ بادمجونی خریده بود خیلی 
خوشگل بودن

-محیاااا عزیزدلم دستت درد نکنه چقد خوشگله ممنون
محیا:خواهش میکنم عزیزم مبارکت باشه

نگارم هدیشو از کیفش دراورد و گفت
نگار:تولد مبارک عروس خاله ی محیا

-عجبااا از دست شما دوتا،،،مرسی نگار جونم
هدیه رو از دستش گرفتمو بازش کردم دستکش رنگ بادمجونی بود فکر کنم 

با محیا هماهنگ کرده بودن تا همرنگ بخرن و ست بشه
-وااای نگار چقد قشنگن ممنونم عزیزم 



نگار:مبارکت باشه
-مرررسی

محیا:خب نوبت کادوی آرتینه
-آرتین هدیشو داده

محیا:خب ما که ندیدیم نشون بده
جعبه رو از کیفم دراوردمو گردنبندمو نشونشون دادم

نگار:خیلی قشنگه مبارکت باشه
-مرسی

محیا:چقد قشنگه سما کوفتت بشه الهی
آرتین:اااا محیااااا

محیا:محیا و کوفته قولتو که یادت نرفته؟
-قول چی؟

محیا:قول داده واسم گوشی بخره
آرتین:نه خیر یادم نرفته

محیا:خب خوبه
پیتزاهارو اوردنو مشغول شدیم بعد تموم شدن پیتزاهامون نوبت فوت کردن 

شمع و بریدن کیک بود
محیا:سما آرزو کن بعد شمعو فوت کن

-باشه
چشمامو بستم و آرزو کردم و با شماره سه محیا شمع رو فوت کردم

محیا:تولدت مبااااارک ُخل خودم
نگار:تولدت مبااااارک منگل خودم

-خیلی ممنون دوستای خوبم خل و منگلم خودتونین
آرتین:تولدت مبارک عزیزم

-ممنونم عزیزم بابت همه چیز ممنون



آرتین:خواهش میکنم خانومی
بعد قسمت کردن کیکو خوردنش تصمیم گرفتیم که بریم به ماشین که 

رسیدیم محیا اومد جلو بشینه که
آرتین:محیا گلی خانومم جلو میشینه بشین عقب

محیا:هییییش چه زن ذلیلی بشی تووو 
̨ من:

منم رفتم جلو نشستمو محیا و نگار عقب 
بعد اینکه نگارو رسوندیم آرتین رفت سمت خونه آقاجونم که منو برسونه 

وقتی رسیدیم 
-آرتین بابت این شب عالی ازت ممنونم

آرتین:خواهش میکنم عزیزدلم،مواظب خودت باش
-باشه توام مواظب خودت باش دوست دارم

آرتین:منم دوست دارم خانومی
محیا:اگه دل و قلوه دادنتون تموم شد بیا برو پایین خجالتم نمیکشن مجرد 

اینجاس
یه نگاه به محیا کردمو رو به آرتین گفتم

-ببخشید
بعدشم برگشتم و یه نیشگون از بازوی محیا گرفتم

محیا:آاااای چیکار میکنی وحشی؟
-اوال وحشی خودتی دوما اینکارو کردم که نپری وسط حرفمون

محیا:گگگگگگ
آرتینم داشت به کل کل ما دوتا میخندید

-خب خدافظ رفتم دیگه
محیا:َشِرت کم

-خیلی بیشعوری



محیا:به تو رفتم
آرتین:ااا بس کنین سما عزیزم برو خونه سردت نشه 

-باشه عزیزم رفتم خدافظ
آرتین:خدافظ عزیزم

آرتین رفتو منم اومدم داخل خونه درو بستم حالم خیلی خوب بود امشب 
بهترین شب زندگیم بود....

ساعت ۱۱بود برقا روشن بودن فهمیدم آقاجون اینا بیدارن هنوز رفتم داخل 
که مامانجون اومد پیشم
-سالم مامانجونم خوبی

مامانجون:سالم عزیزدلم ممنون خوبم تولدت مبارک عزیزم سما دخترم یه 
موقع فکر نکنی که ما تولدتو فراموش کردیما نه دخترم یادمون بود ولی 

دوستت گفت میخوان سوپرایزت کنن
گونشو بوسیدم و گفتم

-ممنونم مامانجونی،،میدونم عزیز دلم بهم گفتن
بعدش مامانجون یه پاکت داد بهم

مامانجون:دخترکم نمیدونستم چی واست بخرم خودت هرچی دوست 
داشتی باهاش بخر

-آخه مامانجون چرا زحمت کشیدی عزیزم ممنونم
مامانجون:قابل نومو نداره،،حاال خوش گذشت عزیزم؟
از یاداوری امشب و سوپرایز آرتین لبخند رو لبم اومد 

-آره مامانجون عالی بود جات خالی 
مامانجون:خیلیم عالی انشا� همیشه لبخند رو لبت باشه عزیزدلم

-قربون مامانجون خودم بشم
مامانجون:خدانکنه دخترکم برو عزیزم برو لباستو عوض کن بخواب

-باشه مامانجونم شبت بخیر



مامانجون:شبت بخیر عزیزدلم
اومدم تو اتاق که گوشیم زنگ خورد بابام بود تماسو وصل کردم

-به سالم بابا سامیار خودم خوبی خوب رفتی پیش خواهری دخترتو 
فراموش کردیا

بابا:سالم عزیزدلم مرسی خوبم تو خوبی دخترکم،،کی گفته من تک دخترمو 
فراموش کردم؟!

-مرسی بابایی خوبم،،خب دیگه از اونجا که امروز تولد تک دخترتون بود ولی 
یه زنگ بهش نزدی حاال اگه مامان بود که همون کله سحر تبریک بهش 

میگفتی
بابا:عجباااا سمااا بابایی حس میکنم هووی مامانتیااا،،،عزیزدل بابا تولدتو 

فراموش نکرده بودیم مامانجون زنگ زد گفت دوستات میخوان سوپرایزت 
کنن بهت تبریک نگیم ،،حاال که سوپرایز شدی تولدت مبارک گل دختر بابا

-دیگه دیگه،،،فدای تو بشم بابایی آره خبر دارم شوخی میکنم
بابا:خدانکنه عزیزدلم

-مامان اینا چطورن عمه خوبه
بابا:آره عزیزدلم خوبن سالم میرسونن این مامانت که از صب تا حاال کشتمون 

از بس که گفت االن دخترم ناراحته که کسی تولدشو تبریک نگفته
-سالمت باشن،،قربون مامانم بشم من کجاس؟
بابا:خدانکنه،،همینجاس االن گوشیو میدم بهش

-باشه،،راستی بابا
بابا:جونم

-هدیه تولد من فراموش نشه
بابا با خنده:از دست تو دختر،،نه فراموش نشده حتی خریده هم شده هفته 

ی دیگه که اومدیم میبینیش
-آخ جووون باشه،،دوست دارم بابایی



بابا:منم دوست دارم عزیزم گوشیو میدم مامانی از من خدافظ
-خدافظ بابایی

گوشیو داد مامان
مامان:علو 

-سالم مامانی
مامان:سالم دختر قشنگم تولدت مبارک مادر

-مرسی مامان سها جونم
مامان:خوش گذشت عزیزم؟

-آره مامانی جاتون خالی
مامان:فدات بشم عزیزدلم

-خدانکنه مامانی 
مامان:خب عزیزدلم برو بخواب دیر وقته 

-باشه مامانی دوست دارم خدافظ
مامان:منم همینطور خدافظ

گوشیو قطع کردمو لباسمو عوض کردمو مسواک زدمو خزیدم تو رختخواب 
حاال مگه خوابم میبرد تو فکر آرتین بودم امشب بهترین شب زندگیمو واسم 

رقم زد 
با فکر کردن به آرتین نمیدونم ِکی بود که خوابم برد......

صبح با صدای گوشیم از خواب پریدم باال نگاه به صفحه گوشی کردم پیام 
اومده بود پیام رو باز کردم که با دیدن اسم آرتین قلبم تند تند زد

آرتین:سالم آدرنالین من صبحت بخیر عزیزدلم
منم پیامشو جواب دادم

-سالم عزیزم ممنون صبح توام بخیر
جواب داد

آرتین:خوبی عزیزم



جواب دادم
-عااالیم تو خوبی

جواب داد
آرتین:مگه میشه تو باشیو عالی نباشم؟

قند تو دلم آب شد 
-فدات بشم من

آرتین:خدانکنه خانومی،،خب دیگه عزیزم خواب کافیه پاشو صبحونتو بخور
-باشه عزیزم

آرتین:مواظب خودت باش،،فعال
-توام مواظب خودت باش،،فعال

از رختخواب بلند شدمو بعد جمع کردنش و عملیات دشوری رفتم تو 
آشپزخونه آقاجون و مامانجون تو آشپزخونه بودن

-به سالم ببینید کی اومده نوه ی گلتون اومده
آقاجون با خنده:سالم آتیش پاره

مامانجون:سالم عزیزم
̔ آقاجون:تولدت مبارک نوه گلمون

-مررررسی آقاجونم
مامانجون:سما دخترم بشین صبحونتو بخور

-باشه مامانی

عصر شده بود بیکار نشسته بودم حوصلم سر رفته بود دلم میخواست برم 
سینما خجالت میکشیدم به آرتین بگم بریم سینما بعدشم درست نبود تا 

هیچی قطعی نشده تنها بریم از یه طرفیم دلم واسش تنگ شده بود محیا 
تنها راهی بود که میشد به واسطش آرتینو ببینم پس به محیا زنگ زدم ببینم 

میاد بریم تا آرتینم بیاد یا نه
محیا:بله



-سالم
محیا:علیک
-چته تو؟؟؟

محیا:هیچی دارم جای نیشگونی که تو با اون دستت که ایشاال بشکنه گرفتیو 
میبینم که سیاه شده

-تقصیر خودت بود به من چه
محیا:سما خیلی پررویی خدا به داد اون آرتین در به در شده برسه که 

چجوری میخواد با تو سر کنه
-دلشم بخواد

محیا:باشه حاال چیکار داری؟
-میگما من حوصلم سر رفته

محیا:زیرشو کم کن تا سر نره
-هه هه خندیدم،،میای بریم سینما؟
محیا:چرا به آرتین جونت نمیگی؟

-روم نمیشه
محیا:آها پس همون روت نمیشه بهش بگی میخوای منو بهونه کنی تا من 

بهش بگم درسته؟
̌ -اوهوم
محیا:نمیگم
-ااا چراااا؟

محیا:چه نفعی واسه من داره؟
-خب میای سینما دیگه

محیا:نوچ
-خب چی میخوای؟

محیا:ست لوازم آرایشی



-ای حرومت بشه باشه
محیا:بیشعور،،،خوبه پس من هماهنگ میکنم بهت پیام میدم 

-باشه فعال
محیا:فعال

آرتین
دیشب دیر موقع خوابیدم تا ساعت ۴صبح به سما فکر میکردم 

به خوشحال شدنش 
به اشکاش

به بغل کردن ناگهانیش
به دوست دارمش

بعدشم که تموم عکسای دو نفریمونو نزدیک به ۲۰ بار مرور کردم
واقعا من ِکی اینقد عاشق شدم منی که از عاشقی خوشم نمیومد االن در 

بندش گرفتار شدم.....
عصر بود از صبح که به سما پیام دادم دیگه خبری ازش ندارم دلم واسش 

تنگ شده....
گوشیم زنگ خورد محیا بود:

- بله
محیا:سالم خوبی

-سالم مرسی تو خوبی دختر خاله جون
محیا:خوبم،،،آرتین میگما

-بگو
محیا:اون ُخل عاشق و دیوانه ی تو دلش میخواد بره سینما 

-ااا محیا درست حرف بزن ،،،چرا به خودم نگفت؟
محیا:برو بابا قبل اینکه عشق تو بشه دوست من بوده،،،الکی مثال خجالت 

کشیده به من گفت به تو بگم 



-کم نیاری یه موقع،،،،فدا خجالتش بشم من
محیا:نگران نباش،،،،هووووش زن ذلیل،،،،حاال میای یا نه؟

-دلم خواسته،،نظر خودت چیه؟
محیا:تو با پا نه بلکه با سر میای

-خوبه که میدونی
محیا:باشه حاال ِکی میای؟

نگاه به ساعت کردم ۵ بود سانس بعدی ۶ بود
-تا شش ربع کم حاضر باش

محیا:باشه االن به سما هم میگم
-نه نمیخواد خودم بهش میگم

محیا:باشه 
-محیا اول میام دنبال تو بعد سما یه موقع تنها برم دنبالش ممکنه مشکلی 

پیش بیاد
محیا:پ ن پ بایدم اول سراغ من میومدی

-باشه توام کار نداری؟
محیا:نه   ،،خدافظ

-خدافظ
تماسو قطع کردمو زنگ زدم به سما

سما:جانم
آاااخ الههههی من فدااات بشم 

-جونتو قربون خوشکلم  
سما:اااا آرتین خدانکنه،،راستی سالم

-سالم خانومی خوبی
سما:مرسی خوبم عزیزم تو خوبی

-منم خوبم،،،سما



سما:شکر،،جونم
-میگما از من خجالت میکشی؟!

یکم ِمن ِمن کرد
سما:کی من نه!!

-خب پس چرا خانومیم به خودم نگفته بریم سینما
صداشو یواش شنیدم که داشت میگفت خاک تو سرت محیا که بلد نیستی یه 

کارم درست انجام بدی
سما:این محیا نخود تو دهنش نمیخیسهاااا من نمیدونم این چطوری یه مدت 

تونست خودشو نگه داره که بهم نگه تو منو دوست داری
-عزیزم جوابمو ندادیاااا،،،خب دیگه من بهش گفته بودم چیزی نگه

سما:خب آرتین آره کوچولو خجالت میکشم تازه یه روزه که اعتراف کردیم 
همو دوست داریم 

-فدا خجالتت بشم من الهی،،،خانومم دیگه از من خجالت نکشیا هرچی دلت 
خواست به  خودم بگو باشه؟

سما:خداااانکنه،،،چشم
-چشمت بی بال عزیزدلم حاال هم برو حاضر شو تا شش ربع کم با محیا میایم 

دنبالت
سما:باشه عزیزم میبینمت

-منم همینطور خدافظ
سما :خدافظ

تماسو قطع کردم و حاضر شدمو رفتم دنبال محیا زنگ زدم به گوشیش
محیا:بله

-بیا بیرون دم درم
محیا:باشه اومدم

محیا اومد سوارشه 



-سالم بشین جلو سما اومد برو عقب
محیا: علیک،آرتین خیلی پررویی

-دلم خواسته خانوممه
محیا:اوووو تا حاال که نشده

-میشه غصه نخور بیا باال بریم پس
محیا اومد سوار شدو رفتیم سراغ سما

محیا:زنگ بزنم بهش؟
-نه خودم میزنم تو بپر عقب

محیا:آرتین اورانگوتان
-محیاااا خودتی

محیا رفت عقبو زنگ زدم به سما
سما:سالم جونم

-سالم عزیزم ما دم دریم 
سما:باشه االن میام

تماسو قطع کردمو سما اومدو راه افتادیم سما مثل فرشته هاس لحظه 
شماری میکنم تا زودتر خانوم خونم بشه

رسیدیم به سینما رفتم بلیط گرفتم یکمم خوراکی گفتم فیلم عاشقانه بود....
رفتیم داخل سالن سما نشست کنار من محیا هم کنار سما نشست

فیلم شروع شد فیلم در مورد یه دختر پسر بود که عاشق هم شدن و یه 
سوتفاهمی پیش اومد که دختر و پسر دعواشون شد و پسره تصادف کرد و 

رفت کما.....
برگشتم یه نگاه به سما کردم سما یه دختر کامال احساسی بود داشت بی صدا 

اشک میریخت دستشو گرفتم که برگشت طرفم
-سما عزیزدلم چرا داری گریه میکنی قربونت بشم؟

بعدشم اشکشو با دستم پاک کردم



سما:خب آرتین پسره گناه داشت
-عزیزدلم فیلمه 

سما:میدونم فیلمه 
-خب دیگه گریه نکن همچین گریه میکنی انگار من رفتم تو کما

اینو که گفتم یهو اخماشو کشید توهم
سما:آرتین خیلی بیشعوری خداااااانکنه

بعدشم با دستش که آزاد بود محکم زد تو دستمو دستشو از تو دستم کشید
-سمااااا

سما:آرتین هیچی نگو
واااای گند زدم کاش اون حرفو نمیزدم لعنت به دهانی که بی موقع باز شود 

ناراحتش کردم
منم دیگه هیچی نگفتم آخر فیلم اینطور تموم شد که پسره از کما در اومد 

سوتفاهم بینشون برطرف شدو باهم ازدواج کردن االن لبخند رضایت سما رو 
میدیدم ولی اون یه نگاهم به من نمیکرد باهام قهر کرده بود

از سالن سینما اومدیم بیرون ساعت ۸ بود رفتیم سمت ماشین گفتم االن سما 
میاد میشینه جلو ولی رفت نشست عقب محیا یه نگاه به من کرد

محیا:آرتین یه لحظه بیا سما االن میایم
سما:باشه

محیا:آرتین سما چشه؟
-هیچی محیا ازم دخوره

محیا:چرا؟
-هیچی اون قسمتی که پسره رفت کما داشت گریه میکرد گفتم چرا گریه 

میکنی اونم گفت پسره گناه داشت منم گفتم فیلمه گفت میدونم گفتم خب 
دیگه گریه نکن انگار من رفتم کما خیلی بد بود که اینطوری قهر کرده؟
محیا:خب دیگه آرتین اشتباه کردی ولی از یه طرفم سما نشون داد که 



نمیتونه ببینه اتفاقی واسه تو بیفته و حرفی که تو زدی باعث شده بهم بریزه
-الهی قربونش بشم،،،حاال میگی چیکار کنم؟

محیا:هیچی اول منو برسون خونه بعدش سما رو نبر خونه باهاش حرف بزن 
از دلش دربیار

-باشه،،،میگم محیا
محیا:بله

-مرسی که هستی
محیا: داداش ُخل خودمی

-محیااااا 
محیا:باشه باشه بیا بریم حاال میگه چرا نیومدن

-باشه
رفتیم سوار شدیمو حرکت کردم سما یه بارم نگاه بهم نکرد محیارو اول 
رسوندم تعجب کرده بود که چرا اول محیا رو رسوندم ولی چیزی نگفت 

محیا:خب بچه ها خدافظ
سما:خدافظ

-خدافظ،،سما پاشو بیا جلو
سما:نمیام

-سما خوشکلم بیا جلو اذیتم نکن
یه نگاه بهم کردو اومد جلو نشست اخماشم توهم بودن

حرکت کردم یکم که گذشت فهمید نمیرم سمت خونه آقاجونش
سما:کجا میری منو ببر خونه آقاجونم

-نمیبرم میخوام بدزدمت
سما:هه هه هه خندیدم

بعدشم روشو کرد سمت پنجره و به خیابون خیره شد
رفتم سمت پارک و توقف کردم 



-سما پیاده شو 
سما:چرا منو اوردی اینجا؟نمیخوام بیام 

-سماااااااا عزیزدلم لج نکن بیااااا
اخم کرد پیاده شد رفتیم تو پارک 

-بیا بشینیم رو این نیمکت
بدون حرفی اومد کنارم نشست سرشو انداخت پایین

-سما بخدا منظوری نداشتم چرا اینقد آخه بخاطر اون حرف ناراحت شدی؟
سما سرشو اورد باال 

سما:آرتین میدونی از تصور اینکه خدایی نکرده واسه عزیزانم واسه اوناییکه 
حتی از جونمم بیشتر دوسشون دارم اتفاقی بیوفته چقدر بهم میریزم؟آرتین 
اون حرفو زدی و من یک لحظه جای اون پسره تو فیلم تورو دیدم آرتین من 

نمیتونم ببینم اتفاقی واسه تو افتاده میمرم
بغض کرده بود ای آرتین خدا بگم چیکارت کنه

-سما معذرت میخوام اشتباه کردم عزیزدلم الهی بمیرم که تورو ناراحت کردم 
الهی قربونت بشم من معذرت میخوام

سما یه قطره اشک از چشمش چکید خداااا این دختر چقد احساساتیه
-تو رو خدا گریه نکن

بعدشم دستشو کشیدمو دستمو دور کمرش حلقه کردم اونم چیزی نگفتو 
سرشو گذاشت رو سینم

یکم که گذشت گفتم
-خب خانومم منو بخشید؟جوابمو نداد که؟!

سما:اوهوم بخشیدمت 
دستمو از دور کمرش برداشتمو با دوتا دستم سرشو گرفتم و روی پیشونیش 

بوسه ای زدم
-ممنونم خانومم دیگه ناراحت نمیکنم 



بهم لبخند زد
-خب خانومی بریم بستنی بخوریم؟

سما:آرتین تو این هوا؟
-اوهوم میچسبه میریم میگیریمو تو ماشین میخوریم

سما:باشه
-سما بستنی چی دوست داری؟

سما:کاکائویی لیوانی بخر
-باشه قشنگم سوییچو بگیر برو تو ماشین تا بیام

سما:باشه عزیزم
بستنی خریدمو رفتم تو ماشین

-بفرمایین خانم خوشکلم
سما:ممنونم

-نوش جونت عزیزم
بستنیامونا داشتیم میخوردیم بارونم گرفته بود....

-بریم عزیزم؟
سما:آرتین

-جون دلم عزیزم
سما:میشه بریم قدم بزنیم؟

-داره بارون میاد عزیزم
سما:خب دوست دارم تو بارون قدم بزنیم

-باشه خوشکلم
دوباره از ماشین پیاده شدیمو رفتیم تو پارک دسشو گرفتمو دوتایی تو بارون 

قدم میزدیم 
سما:آرتین دوست دارم

-الهی قربونت بشم منم دوستت دارم خوشکل خانومی



سما:خدانکنه عزیزدلم
دیدم سما داره میلرزه سردش شده بود پالتومو از تنم دراوردمو انداختم 

روشونش
سما:آرتین عزیزم پالتوتو چرا انداختی روشونه من خودت چیزی تنت نیست 

سرما میخوریا
-نه عزیزم سرما نمیخورم

سما:چرا سرده سرمامیخوری من دق میکنم
-اااا سما خدااانکنه

سما:بیا دوتا عکس بگیریم و بریم
-باشه عزیزم

گوشیمو دراوردمو چندتا عکس گرفتیمو برگشتیم داخل ماشین و سما رو 
رسوندم دم خونه آقاجونش

سما:مرسی عزیزم خیلی خوش گذشت
-خواهش میکنم قشنگم،،آره خیلی خوش گذشت به غیر از اون قسمتش که 

خانومیو ناراحت کردم
سما:طوری نیست گذشت عزیزم،،برو مواظب خودت باش

-باشه عزیزم توام مواظب خودت باش،،خدافظ
سما:خدافظ

سما رفت داخلو منم حرکت کردم.....
سما

یه هفته از اون شب گذشته بود از اون شب دیگه آرتینو ندیدم شبا یه یک 
ساعت باهم حرف میزدیم....

امروز بابا اینا میان زنگ زدم بهشون تا یک ساعت دیگه میرسن االن ساعت ۹ 
هستش و تا ۱۰ میرسن امروز دوتا کالسم دارم ۱۱ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۶ و این یعنی 

بعد یه هفته آرتینو میبینم روز عالی در انتظارمه هم خانوادمو میبینم هم 



آرتینو.....
با آقاجون و مامانجون خدافظی کردمو برگشتم خونه دیگه یواش یواش 

میرسیدن...
داشتم وسایلمو حاضر میکردم تا بعد نخوام بیام هول هولکی حاضرشون کنم 

صدای ماشینمون اومد دویدم سمت آیفون،،،آیفونو روشن کردم مطمئن که 
شدم درو زدم و رفتم تو حیاط مامان و سام وارد خونه شدن رفتم پریدم 

بغل مامان
-سالاااام ننه جونم خوبی چقدر دلم واست تنگ شده بود

مامان:سالم عزیزدلم،،دخترکم بزار برسیم بعد سر به سر من بزار،،،خوبی 
قشنگم

-ببخشید مامانی،،مرسی مامان خوبم
از بغل مامان اومدم بیرونو رفتم سامو بغل کردم

-به سالم داداش کوچکه چطوری؟مگه تو مدرسه نداری پسر 
سام:سالم آبجی خوبم،،،حاال دو روز مدرسه نرفتما

-دو روز یا دوهفته آقا سام،،،من نمیدونم اون مدیرتون چجوری به تو دو 
هفته مرخصی داده

سام:همون حاال،،خب دیگه خودش میدونسته که من درسمو میخونم عقب 
نمیوفتم

-برمنکرش لعنت آق داداش̔
مامان و سام رفتن داخل خونه و بابا بعد پارک کردن ماشین اومد داخل

-سالااام بابا سااامیار جوون خودم خوبی بابایی دلم واست تنگ شده بودااا
بابا:سالم قشنگم مرسی خوبم تو خوبی دخترکم فدا دخترم بشم منم دلم 

تنگ شده بود عزیزدلم
-مرسی خوبم بابایی،،،خدانکنه عزیزدلم

بعدشم دوتایی رفتیم داخل خونه



-خب مامان سها جون دو هفته دخترتو ندیدی خوش گذشت؟
مامان:اوهوم عالی بود

-ااا مامان
مامان:شوخی میکنم عزیزدلم،،جات خیلی خالی بود 

-فدات مامانی
مامان:خدانکنه عزیزم

-خب آقا سامیار هدیه دخترتو نمیخوای بدی؟
بابا:بعد میدمت̔

-ااا بابایی االن نشونم بده کالس دارم بعد تو کالس فکرم درگیره هدیمه
بابا:عجباااااا دختر از دست تو

بابا رفت تو اتاقو با یه باکس اومد بیرون
رفتم جلو و لپ بابارو بوسیدم و باکسو ازش گرفتم باکسو باز کردم

-آااااااخ جووونم لب تاااااب وااااایی بابااایی عاااااشقتم مرسی باباجووونم
بابا:مبارکت باشه عزیزدلم،،،نظر مامانت بود واست لب تاب بگیریم

-مرررسی مامان سها جوووونم
مامان: تولدت بازم مبارک خوشکلم،،مبارکت باشه عزیزدلم

-مرسی مامانی
خیلی خوشحال شدم لب تاب نداشتم و دلم لب تاب میخواست....

سام رفت داخل اتاقشو با یه بک شاپ برگشت
سام:آبجی تولدت مبارک

-واااااعو فدااای توو بشم من مررسی داداش کوچیکه
سام:خواهش میکنم خواهری

هدیه سام رو باز کردم واسم بافت زرشکی خریده بود
-عزیزدل آبجی ممنونم عزیزم خیلی خوشکله

سام:خواهشی خواهری مبارکت باشه



-مرسی عزیزدلم
̔ ایول امروز عالی تر شد هدیه های قشنگی دریافت کردم

بعد از بساط دریافت هدیه رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنمو برم دانشگاه
-مامان سها من امروز تا ۴ کالس دارم

مامان:پس ناهار چی عزیزم؟
-تو دانشگاه یه چیزی میخورم

مامان:باشه عزیزدلم
بابا:سما

-جونم بابایی
بابا:ماشینو ببر عزیزدلم

-نه نمیخواد بابایی 
بابا:پس صبر کن تا خودم برسونمت

-باشه بابا منتظرم
بابا:االن میام

-مامان خدافظ
مامان:خدافظ عزیزدلم مواظب خودت باش

بابا اومدو رفتیم سوار ماشین شدیم و رسیدیم دم دانشگاه از ماشین پیاده 
شدم  که دیدم آرتینم تازه اومده و از ماشینش پیاده شد از دیدنش قلبم 

شروع به تند زدن کرد یه هفته ندیده بودمش دلم تنگ شده بود واسش....
آرتین مارو دید اومد طرفمون بابا هم که آرتینو دید از ماشین پیاده شد

آرتین:سالم آقا سامیار حالتون خوبه
بابا:سالم آرتین جان ممنون تو خوبی

آرتین:ممنون
بعدشم به من سالم کردو منم جوابشو دادم
آرتین:آقا سامیار خوشحال شدم از دیدنتون



بابا:منم همینطور،،سها دخترم کالست تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت
اومدم بگم باشه که آرتین گفت

آرتین:آقا سامیار اگه مشکلی نداره من با محیا میرسونمشون
بابا یه نگاهی به من کرد که ببینه من چیزی میگم یا نه که منم چیزی نگفتم 

کاش بابا اجازه بده
بابا:نه مشکلی نداره فقط زحمت میشه واست

آااااااخ جوووون ایوووول
آرتین:نه آقا سامیار چه زحمتی 

بابا:ممنون آرتین جان،،پس سما عصر با آرتین بیا
-باشه بابایی،،خدافظ

آرتین:خدافظ آقا سامیار
بابا:خدافظ

بابا  از آرتین خوشش اومده بود و کامال معلوم بود که بهش اعتماد داره.....
بابا رفتو من و آرتینم وارد دانشگاه شدیم

آرتین:امروز خانوممو خودم میرسونم
-اوهووم آخ جون آقایی منو میرسونه

آرتین:آقایی قربونت بشه
-خدانکنه عزیزدلم

وارد کالس شدیمو من رفتم پیش محیا نشستم......
آرتین

استاد:خسته نباشین
آخیش کالس تموم شدااا منکه هیچی نفهمیدم همش حواسم به سما بود 

خب تا شروع کالس بعدی یک ساعت وقت داشتیم تصمیم گرفتم برم داخل 
ماشین و به سما زنگ بزنم تا بیاد بریم ناهار بخوریم

وارد محوطه شدمو از دانشگاه بیرون اومدمو رفتم سمت ماشین و سوار 



شدم اومدم زنگ بزنم به سما که دیدم شارژ گوشیم تموم شده و خاموش 
شده اومدم پیاده بشم برم بهش بگم بیاد که یهو خودشو دیدم که از دانشگاه 
اومد بیرون خواستم بوق بزنم واسش تا بیاد سوار بشه که یهو دیدم سوار یه 
ماشین که رانندش پسر بود شد و رفت خون جلو چشممو گرفته بود ماشینو 

روشن کردمو تا ته پامو گذاشتم رو گازو اون ماشینو تعقیب میکردم اون 
پسر چطور جرعت کرده بود به سمای من نزدیک شه سما چطور جرعت کرده 

بود به من خیانت کنه......
سما

بعد کالس آرتین رفت داخل محوطه گوشیمو برداشتمو زنگ زدم بهش که 
اون خانومه گفت گوشیش خاموشه داشتم میرفتم بیرون که گوشیم زنگ 

خورد نگاه کردم دیدم باراده
-به آقا باراد سالم چی شده یادتون افتاد یه دختر عمو هم دارید

باراد:سالم آتیش پاره خوبی،،،یادم بود بعدشم بیشتر از یکی دختر عمو دارم
-میسی خوبم

باراد:بیا بیرون 
-از کجا؟

باراد:از دانشگاه دیگه
-تو از کجا میدونی من دانشگام؟!

باراد:زنگ زدم با عمو حرف زدم گفت دانشگاهی
-آها خب باشه ولی من دو کالس دارما
باراد:باشه ناهار میخوریمو برمیگردیم

-باشه االن میام
گوشیو قطع کردمو باز زنگ زدم به آرتین ببینم گوشیشو روشن نکرده که بگم 

با پسر عموم میرم ناهار که دیدم نه هنوز خاموشه تو محوطه دانشگاه هم 
پیداش نکردم احتماال شارژ گوشیش تموم شده خاموش شده رفته خونشون 



گوشیشو بزنه شارژ یکم شارژ بشه و برگرده،،، محیا رفته بود کتابخونه 
 دانشگاه خر بزنه زنگ زدم به محیا

محیا:سما عین گاو میمونیااا مگه نگفتم میرم کتابخونه
-محیا خیلی بیشعوری حتما کارت دارم

محیا:به تو رفتم،،،بگو
-آرتینو ندیدی؟

محیا:عشق توعه بعد از من میپرسی؟
-ااا دیدی یا نه؟

محیا:نه از اونوقت که از کالس اومد بیرون ندیدمش دیگه چرا به گوشیش 
زنگ نمیزنی؟

-فیلسوف حتما زنگ زدم جواب نداده که به توی خر زنگ زدم گوشیش 
خاموشه

محیا:خر خودتی نه نمیدونم کجاست
-اوکی،،من با پسر عموم میرم ناهار،،فعال

محیا:باشه خوش بگذره،،،فعال
گوشیو قطع کردمو دوباره به آرتین زنگ زدم دوباره اون خانومه گفت 

خاموشه و اگه میخوام پیغام بزارم منم پیغام گذاشتم:
-آرتین عزیزدلم چرا گوشیت خاموشه شارژش تموم شده؟خودتم که نیستی 

فکر کنم رفتی خونه بزنیش شارژ،،،عشقم من با پسر عموم میرم ناهار بخورم 
یک ساعت دیگه میبینمت دوست دارم فعال

پیغامو گذاشتمو رفتم سوار ماشین شدم
باراد:چرا اینقدر دیر اومدی؟

-هیچی بابا داشتم دنبال دوستم میگشتم روشن کن بریم نرفته باید برگردیم
با باراد رفتیم رستورانو ناهار خوردیمو باراد منو برگردوند دانشگاه

اومدم وارد دانشگاه بشم که یه صدایی که خیلی آشنا ولی خشمگین بود بلند 



اومد
صدا:خووووش گذشت؟؟

صدای آرتین بود برگشتم دیدم درسته آرتین بود از خشم قرمز شده بود رفتم 
سمتش

-چته عزیزدلم؟کی اومدی؟
داد زد

آرتین:به اونم میگی عزیزدلم؟؟؟
-به کی؟

آرتین:همونیکه باهاش رفتی رستوران غذا خوردی هر هر کر کرتونم به راه 
بود،،تا حاال چند تا رو مثل من و اون احمق گول زدی؟هاااان؟؟؟

شوکه شده بودم باورم نمیشد این آرتین بود اون چطور به من شک کرده بود؟
منو اینطوری شناخته بود؟؟تعقیبم کرده بود؟؟تک تک حرفاش داشت ذره ذره 
قلبمو میشکوندو از جا درمیورد اشک مهمون چشمام شده بود از شوک شدن 

بیرون اومدو داد زدم
-آرتین خودتو خوب نشون دادی باورم نمیشه که به من شک کردی که بهت 

خیانت کردم تو منو اینطوری شناختی آره؟یعنی اینقد به من بی اعتماد بودی 
که تعقیبم کردی؟اگه اون گوشیتو روشن کرده بودی پیغاممو گوش میدادی 

میفهمیدی با کی کجا رفتم اون پسری که من باهاش رفتم رستوران و هر هر 
کر کرم به راه بود پسر عموم بود فهمیدی پسر عموم آرتین ازت متنفرم دیگه 

هیچ وقت نمیخوام ببینمت خداروشکر قبل اینکه وصلتی سر بگیره روی 
واقعیتو خوب نشونم دادی نمیخوام ببینمت دیگه

اینارو با داد میگفتمو آرتینم کامال فهمیده بود چه اشتباه بزرگی کرده
آرتین:سما من.....

-سما چی هان سما چی؟اشتباه کردی معذرت میخوای نه دیگه معذرتت اینبار 
فایده نداره میفهمی فایده نداره تو قلب منو شکوندی دیگه نمیخوام ببینمت



اینارو گفتمو اومدم برم که دستمو گرفت
آرتین:کجا؟

منم دستمو محکم از تو دستش بیرون کشیدم
-به تو ربطی نداره که من کجا میرم تموم شدی واسم آقا آرتین تمووووم

آرتین:نه سماااا نرووو
به حرفش گوش ندادم دویدم اونم دنبالم میدوید با دو میخواستم از خیابون 

عبور کنم که نتونه بیاد دنبالم که یهو یه ماشین که سرعتش زیاد بود خورد 
بهم تنها صدایی که شنیدم صدای آرتین بود که داد زد سماااااااا نههههههه و 

بعد تاریکی مطلق

آرتین
سما غرق خون جلوی چشمام رو زمین افتاده بود پریدم سمتش 

سمااا سماااا تو رو خدا چشماااتو باز کن غلط کردم الههههی من بمیرم تو 
روخدااا چشماتووو باز کن اگه چیزیت بشه من میمیرم خداااااااااا

دورمون شلوغ شده بود 
یکی زنگ بزنه آمبوالااااااانس 

به آمبوالنس زنگ زدنو آمبوالنس سریع اومد سما رو گذاشتن رو بالنکارد و 
سوارش کردن منم همراهش رفتم

سماااا تووو روخدااا چشماتو باز کن اگه چیزیت بشه من میمیرم هیچ وقت 
خودمو نمیبخشم باشه عزیزدلم از زندگیت میرم بیرون فقط تو خوب شو 

باشه خوب شو ببینم حالت خوب شده از زندگیت میرم بیرون باشه خوشکلم
با گریه با سمایی که هیچ چیزی نمیشنید حرف میزدم

خدااای من آخه این چه کاری بود من کردم چرا قبل اینکه ازش توضیح 
بخوام اون حرفارو بهش زدمو قلبشو شکوندم چرا اونو از خودم متنفر کردم 
اگه چیزیش بشه من باید چه خاکی تو سرم کنم چطور بدون اون دووم بیارم

خداایاااا جوون منوو بگیر ولی سمارو زنده نگه دار



تا بیمارستان دست سما تو دستم بودو گریه میکردمو از خدا میخواستم اونو 
دوباره به زندگی برگردونه

آمبوالنس توقف کرد سریع چندتا پرستار اومدنو سمارو بردن یکیشون که 
دکتر بود پرسید چی شده؟

آقایی که در آمبوالنس همراهمون بود گفت بیمار تصادف بدی کرده وضعش 
وخیمه خون زیادی از دست داده ضربانشم پایینه 

دکتر:سریع اتاق عملو حاضر کنین 
این چی گفت؟گفت حال سمای من وخیمه سمای من داره میمیره؟اگه 

چیزیش بشه من میمیرم،،خدااایاااا سمارو نجات بده
داشتیم وارد اتاق عمل میشدیم که یکی از پرستارا جلومو گرفت

پرستار:آقا شما نمیتونین وارد شین همینجا منتظر باشین
و بعدش رفت 

نایی واسه ایستادن رو پاهام نداشتم نشستم رو زمین و گریه میکردم همش 
تقصیر منه عوضیه که االن سما به این حالو روز افتاده من با عشق خودم 

چیکار کردم جواب پدر و مادرشو چی بدم چی میتونم بگم!!!
همینطور داشتم اشک میریختم که یهو بابا و مامان سما و محیا وارد شدن 
مامانشو محیا داشتن گریه میکردن باباشم حالش خیلی بد بود اومد سمت 

من آرتین دخترم چش شده چی شده نمیتونستم چیزی بگم گریم شدت 
گرفته بود مامان سما اونقدر گریه کرده بود که داشت از حال میرفت دیگه 
باباش رفت پیش مامانش سعی داشت آرومش کنه هرچند حال خودشم بد 
بود و بغض کرده بود آخرشم نتونست خودشو کنترل کنه و خانومشو بغل 

کردو زد زیر گریه و گفت سها خانومم دخترمون خوب میشه مگه نمیدونی 
دخترمون قویه قربونت بشم

محیا اومد سمتم دستمو گرفت و از رو زمین بلندم کرد و نشوندم رو صندلی 
و با گریه گفت



محیا:آرتین سما خوب میشه اون دختر قویی هست
گریه اجازه حرف زدنو ازم گرفته بود چیزی نگفتم فقط سر تکون دادم

محیا:آرتین به خاله جریانو گفتم گفتم که دختری که ازش خوشت اومده 
تصادف کرده و گفت سریع میاد بیمارستان

وااای محیا چیکار کرده بود رفته به مامان گفته ،،،حاال دیگه اون دختر از من 
متنفره 

هیچکس نمیدونه مسبب این حال سما منم کاااااش من جای سما تصادف 
کرده بودم

زمان کوتاهی گذشت که دیدم مامانم داره میاد از رو صندلی بلند شدمو رفتم 
سمتشو پریدم بغلشو بلند گریه کردم

مامان:پسرم همه چیز درست میشه حالش خوب میشه به خدا توکل کن
-مامان اگه چیزیش میشه من میمیرم

مامانم که گریش گرفته بود با گریه گفت
مامان:خدانکنه پسرم چیزیش نمیشه انشا� سالمتیشو بدست میاره بیا مادر 

بیا بشین رو صندلی
با مامان نشستیم رو صندلی نگاهم به خون سما که روی پیرهنم بود افتاد 

الهههی بمیرم سمای من بمیرم که تو رو اینطوری نبینم آرتین خدا لعنتت کنه 
کاش زمان به عقب برمیگشت کاااش

پشت در اتاق عمل منتظر نتیجه عمل بودیم که یه پرستار سریع اومد بیرون 
هممون رفتیم دورش 

-خانوم پرستار چی شد؟
پرستار:بیمار خون زیادی از دست داده گروه خونی بیمار B+ هستش کی 

میتونه بهش خون بده؟
گروه خونی من O+ بود بدون اینکه به کسی اجازه بدم حرفی بزنه سریع 

گفتم من



پرستار:گروه خونیت چیه؟
+O:من

پرستار:با من بیا
سریع همراه پرستار رفتمو بعد اینکه ازم خون گرفت برگشتم پشت در اتاق 

عمل
مامان سما:آرتین جان ممنون

از چی ممنون از اینکه دخترشو انداختم رو تخت بیمارستان؟! این خونی که 
من دادم در مقابل کاری که با سما کردم هیچه

-خواهش میکنم
یکم گذشت هنوز خبری نشده بود که یهو چند تا پرستار با دو داشتن وارد 

اتاق عمل میشدن، چی شده بود؟جلوی یکیشونو گرفتم 
-چی شده؟

پرستار:آقا وضعیت بیمار وخیمه ایست قلبی کرده
و بعدش سریع رفت

فقط نشستم زمینو داد زدم خداااااااا 
من چیکار کردم چیکاااار؟؟؟سمااای من داشت جلوی چشمام جون میداد 

خدااایاااا جوووون منووو بگیر اونووو به خانوادش برگردون
باباش گریه میکرد و سعی میکرد مامانشو آروم کنه مامانمم رفته بود پیش 
مامانش با پیشنهاد مامانم که به مامان سما آرامبخش بزنن باباش مامانشو 

برد مامانمم رفت که همراه مامانش باشه
محیا اومد کنارم زانو زد

محیا:آرتین تو رو خدا اینطوری نکن سما خوب میشه عزیزم مطمئن باش،،دعا 
کن واسش

تصمیم گرفتم به محیا بگم نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنمو به کسی 
چیزی نگم



-محیا
محیا:بله

-تقصیر من بود
محیا:چی؟!

-تصادف سما
محیا:ینی چی تقصیر تو چی بوده مگه؟

تموم ماجرارو واسش تعریف کردم
محیا:آرتین تو چیکار کردی؟میدونی اگه خدایی نکرده سما چیزیش بشه یا 

باباش دلیل تصادفشو بفهمه زندت نمیزاره؟؟؟
با گریه گفتم

-محیا هیچی واسم مهم نیست فقط سما حالش خوب بشه کافیه باباشم منو 
بکشه من راضیم

محیا:چی بگم آرتین انشا� همه چیز درست میشه سما هم تو رو میبخشه
-اگه نبخشه حق داره من قلبشو شکستم نابودش کردم اگه بعد خوب شدنش 

نخواست منو ببینه از زندگیش واسه همیشه گم میشم بیرون
محیا:الهی بمیرم

-خدانکنه
چند ساعتی گذشته بود هنوز هیچ خبری نبود مامان سما با آرامبخشی که زده 

بودن بهش آروم شده بود باباش کنار مامانش نشسته بود و مامانش سرشو 
گذاشته بود رو شونشو دست باباشو گرفته بود و بی صدا گریه میکردن

معلوم بود پدر و مادرش خیلی عاشق هم هستن و در سخت ترین شرایط 
هوای همو داشتن....

مامان هم منو دلداری میداد که حالش خوب میشه....
باالخره بعد چند ساعت دکتر از اتاق عمل اومد بیرون همه رفتیم سمتش

بابای سما:آقای دکتر چی شد؟حال دخترم خوبه؟



دکتر:ما هرکاری از دستمون برمیومد انجام دادیم آقای صبا دو دست و دو تا 
پای دخترتون شکسته و تو گچه،،،ضربه ای که به سرش وارد شده شدید بوده 

و دخترتون رفته تو کما
مامانش طوریکه صداش میلرزید:آقا دکتر دخترم به هوش میاد؟

دکتر:خانوم بستگی به واکنش بدن دخترتون داره ممکنه از کما خارج بشه 
ممکنه هم بیمارو از دست بدیم

مامانش داشت تعادلشو از دست میداد که باباش گرفتشو نشوندش رو 
صندلی

-آقای دکتر اگه قرار باشه از کما خارج بشه چقد زمان میبره؟
دکتر:معلوم نیست یک روز،،دو هفته،،یک ماه شایدم شش ماه ،،توکلتون به 

خدا باشه واسش دعا کنین
-ممنونم

سما رو از اتاق عمل اوردن بیرون دستاش و پاهاش تو گچ بودن سرشم باند 
پیچی شده بود صورتشم پر زخم بود داشتن میبردنش بخش مراقبت های 

ویژه دیدن سما تو این حال داشت منو میکشت دیگه نمیتونستم اونجا بمونم 
داشت نفسم میگرفت  با دو از داخل بیمارستان اومدم بیرونو تند تند نفس 
کشیدم بعدش رفتم سرویش بهداشتی وضو گرفتمو رفتم داخل نماز خونه 

بیمارستان نماز خوندمو از خدا خواستم سما رو بهم برگردونه...
ساعت ۱۲ شب بود و من از پشت شیشه به سما خیره شده بودم تک به تک 
خاطره هامونو مرور کردم از اولین برخوردش تا آخرین برخوردش دوست 

دارم گفتنش،بغل کردنش،گریه کردنش ،قهر کردنش،حتی آخرین حرفش ازت 
متنفرم،،،و کلی خاطره های دیگه

قطره اشکی از چشمم چکید مسبب همه ی اینا من بودم.....
یادم افتاد به فیلم سینمایی که رفتیم دیدیم دقیقا من و سما هم همونطور 

شده بودیم بخاطر اون سوتفاهم من خدا لعنت کرده سما تصادف کرد دقیقا 



مثل اون پسره توی فیلم،،ولی نمیدونم آخر داستان من و سما هم مثل اون 
فیلم خوب تموم میشه یا نه ،،امیدی ندارم مطمئنم سما بعد خوب شدنش یه 

لحظه هم نمیخواد منو ببینه 
غرق این افکار بودم که یکی زد به شونم برگشتم مامان بود 

مامان:پسرم بیا بریم خونه بابات اومده دنبالمون
-مامان من نمیام تو برو

مامان:نمیشه پسرم باید بیای اینجا که اجازه نمیدن کسی بمونه بیا خونه باز 
صبح برگرد

چیزی نگفتمو همراه مامان حرکت کردم 
مامان:آقای صبا انشا� حالش خوب میشه اگه کاری داشتین حتما بگین

بابای سما:خیلی ممنونم لطف کردین،،آرتین جان بخاطر کمکت ممنون
خداااااا اگه بدونن مسببش منم بجای تشکر میکشتنم حقم دارن راضیم فقط 

سما خوب بشه
-خواهش میکنم خدافظ

بابا سما:خدافظ
برگشتیم خونه و من بدون حرفی رفتم حمام آبو باز کردمو با لباسام رفتم زیر 
آب نگام افتاد به خون سما پیرهنمو دراوردمو جایی که خون سما بود رو بغل 

کردمو شروع کردم به گریه کردن سما خانومم منووو بخش عزیزدلم 
ببخش،،خوب شو بخاطر من نه بخاطر پدر و مادرت میدونم از من متنفری 

ولی خواهش میکنم به هوش بیا عزیزدلم ببینم حالت خوبه از زندگیت میرم 
بیرون 

بعد کلی گریه از حمام اومدم بیرون گوشیمو زدم شارژ روشن شد اگه این 
لعنتی شارژ تموم نمیکرد هیچ کدوم از این اتفاقا رخ نمیداد...

گوشیم پیغام داد که یک پیام صوتی دارم بازش کردم صدای سما بود:آرتین 
عزیزدلم چرا گوشیت خاموشه شارژش تموم شده؟خودتم که نیستی فکر کنم 



رفتی خونه بزنیش شارژ،،عشقم من با پسر عموم میرم ناهار بخورم یک 
ساعت دیگه میبینمت دوست دارم فعال

من چیکار کرده بودم آخه چرا بهش تهمت زدم چراااا خدااایاااا منووو بکش 
منوو بکش این چه کاری بود کردم با گوش کردن دوباره ی صدای سما گریم 

شدت گرفت و اونقدر گریه کردم که نمیدونم کی خوابم برده بود
از خواب پریدم باال موقع اذان صبح بود ازرو تخت بلند شدمو وضو گرفتمو 
نماز صبحمو خوندمو واسه سما دعا کردم بعد نماز نمیتونستم دیگه بخوابم 

تصمیم گرفتم برم بیمارستان ماشینم دانشگاه بود سوییچ ماشین بابارو 
برداشتمو رفتم بیمارستان....

وقتی رسیدم رفتم بخش مراقبت های ویژه کسی اونجا نبود احتماال پدر 
مادرشو اجازه نداده بودن بمونن و رفته بودن سما همونطور بیهوش روی 

تخت افتاده بود و وضعیتش هیچ تغییری نکرده بود سما منو ببخش کااااش 
الاال میشدم اون حرفارو نمیزدم کاااش من جای تو رو این تخت خوابیده 

بودم......

یک ماه بعد
سما

چشمامو باز کردم من کجا بودم چه اتفاقی افتاده بود سعی کردم یادم بیاد 
چی شده آها با آرتین دعوام شدو تصادف کردم یه نگاه به خودم کردم 
دستامو پاهام تو گچ بودن سرم سنگینی میکرد باند رو روی سرم حس 

میکردم برگشتم نگاه به شیشه ی روبه روم کردم  همه خوشحال بودنو همو 
بغل میکردن این کیه اونجا وایساده لباش میخندیدنو چشماش پر از غم 
بودنو به من خیره شده بود چقد این چهره واسم آشناس یکم دقت کردم 
دیدم آرتین بود چقد بهم ریخته بود موهاش بلند شده بودن ریشاشم بلند 

شده بودن لباسشم معلوم بود خیلی وقته عوض نکرده 



یادم به حرفاش افتادو رومو ازش برگردوندم با اینکه دلم واسش تنگ شده 
بود از دستش دلخور بودم نگاهم افتاد به بابا که چقد شکسته شده بود حال 

و اوضاع بابامم مثل آرتین بود مامانمم معلوم بود بس گریه کرده دیگه 
چشماش باز نمیشدن با صدای دکتر برگشتم طرفش

دکتر:خانوم کوچولو چقد میخوابی؟
-آقای دکتر مگه چقد خوابیدم؟

دکتر:یک ماه
-یک ماه؟؟؟

دکتر:آره دخترم یک ماه بود تو کما بودی خداروشکر االن حالت خوبه
یک ماااه تو کما بودم و نمیدونستم

دکتر:دخترم جاییت احساس درد نداری؟
-سرم آقای دکتر سنگینه

دکتر: سرت طبیعیه خانوم کوچولو که درد داشته باشه
-آها

دکتر:همه رو میشناسی؟
-بله 

دکتر:خوبه،،اون پسر کیه؟
آرتینو میگفت

-هم دانشگاهیم چطور؟
دکتر:از اون روزیکه اوردنت بیمارستان یه لحظه هم چشم ازت برنمیداشت 

 به اجبار میبرندش خونه ولی دوساعت نشده برمیگشت هرچیم میدیمش در 
حال اشک ریختن بود موقع عمل هم نیاز به خون داشتی که اون بهت خون 

داد
حرفای دکتر باعث شده بود بغض به سراغم بیاد و بعدش بترکه آرتین دل منو 

شکسته بود ولی نمیدونم باید حقو بهش بدم یا نه شاید اگه منم از چیزی 



خبر نداشتم و آرتین همچین کاری کرده بود همین رفتارو باهاش داشتم ولی 
چرا آرتین چرا فکر کرد که من بهش خیانت کردم خدایا نمیدونم باید ازش 

متنفر باشم یا دوسش داشته باشم خودت راهو نشونم بده
حرف دکتر باعث شد از فکر بیام بیرون

دکتر:خانوم کوچولو این حرفارو نزدم که گریه کنیا حاالم بخند وگرنه همون 
پسره میاد یقه ی منو میگیره که چیکارت کردم که گریه کردی

برگشتم نگاه آرتین کردم دیگه اون لبخندم نبود فکر کنم دیده گریه میکنم و 
ناراحت شده

برگشتم طرف دکتر و لبخند کوچکی زدم
-آقای دکتر این دست و پای من تا کی تو گچ باید باشه من که نمیتونم با اینا 

تکون بخورم
دکتر:دست و پات باید یکماه تو گچ میبودن و امروزم دقیقا یکماه شده امروز 

گچ هارو باز میکنیم
-آخ جون خب خوبه تا وقتی که دست و پام تو گچ بودن من تو کما بودم 
وگرنه من با اینا کنار نمیومدم منم که عادت دارم با دوستام شوخی کنم 

اونوقت باهمین دستا چنان میزدم تو سرشون که جا من اونا میرفنن تو کما
دکتر خندید و گفت:از دست شما جونا،،تا ده دیقه دیگه میان گچ ها رو باز 

میکنن انشا� حالت خوب بشه
-ممنونم

دکتر رفت بیرونو ده دقیقه بعد اومدن گچ دستامو پاهامو باز کردم آخیش 
راحت شدمااا نیم ساعت نیست به هوش اومدمو نتونستم با اینا کنار بیام 

خوبه یک ماهو بی هوش بودم وگرنه من با اینا کنار نمیومدم...
یادم به حرفای دکتر در مورد آرتین افتاد شبانه روز اینجا بوده،،گریه 

میکرده،،بهم خون داده 
از دستش دلخور بودم ولی حسابی تو این یک ماه عذاب و رنج کشیده بود 



من آرتینو دوست دارم پس میبخشمش اما قبلش باهاش باید حرف بزنم آره 
راه درست همینه....

در افکارم غرق بودم که در باز شدو مامان بابا اومدن داخل 
مامان از یه طرف قربون صدقم میرفت بابا از یه طرف دیگه مامان داشت 

گریه میکرد
-مامانی چرا دیگه گریه قربونت بشم منکه حالم خوبه

مامان:سما دخترم اگه چیزیت میشد ما چیکار میکردیم؟
-مامانی االن که چیزیم نشده عزیزدلم خواهش میکنم گریه نکن منم گریه 

میکنما
مامانم:باشه عزیزدلم

بابا:حالت خوبه دخترم؟جاییت درد نمیکنه؟
-آره باباجونم خوبم، نه عزیزم

بابا:سما خیلی مارو ترسوندی چطور شد که تصادف کردی؟
فهمیدم آرتین نتونسته چیزی بگه و بابا خبر نداره همون بهتر که ندونه چون 

اگه بابا و هم مامان بفهمن از آرتین متنفر میشن درسته ازش دلخور بودم ولی 
من آرتینو دوست داشتم

-چیزی نبود بابا یه بی احتیاطی بود که تقصیر من بود،،،اونیکه باهاش 
تصادف کردم چی شد؟

بابا:چرا مواظب خودت نبودی عزیزدلم،،هیچی عزیزم ماشینش بیمه بود 
خواست خسارت بده که قبول نکردیم آخرش به اجبار تموم هزینه بیمارستان 

رو داد
-بابا تموم شد دیگه گذشت از این بعد مواظبم،،آها،،سام کجاس؟

بابا:پشت در هست منتظره من برم بیرون اون بیاد تو دکتر گفت یا دونفره یا 
یک نفره بیایم پیشت بیشتر از دوتا اجازه نمیدن،خب من برم بیرون سام بیاد 

فعال دخترم



-فعال بابایی
بابا رفتو سام اومد پیشم کلیم اون باهام حرف زد مامانم گفت که خانواده 
آرتینم مدام میومدن بهم سر میزدن و انگار فهمیده بود آرتین منو دوست 
داره بهم گفت مامانش غیر مستقیم بهش رسونده که من خوب شدم میان 

خواستگاری 
من قبلش باید با آرتین حرف بزنم.....

مامان و سام هم رفته بودن بیرون یک  ساعتی گذشته بود که اومدن من رو 
از بخش مراقبت های ویژه به اتاق شخصی که بابا گرفته بود بردن نیم 

ساعت از جابه جاییم گذشته بود که در اتاق باز شد برگشتم سمت در آرتین 
بود همون دم در ایستاده بود با چشماش داشت اجازه میگرفت بیاد نزدیک یا 

نه که من با باز و بسته کردن چشمم اجازه دادم اومد نزدیکم و با تته پته 
گفت

آرتین:ب بال به دور باشه
-ممنونم

آرتین:سما خوشحالم که حالت خوبه بابت اون اتفاق من ازت معذرت میخوام 
اگه من اونطور باهات حرف نمیزدم تو االن رو تخت بیمارستان نبودی بهت 

حق میدم که منو نبخشی و حتی دیگه نخوای منو ببینی 
چند لحظه سکوت کرد هر دومون بغض کرده بودیم ادامه داد

آرتین:این آخرین دیدارمونه میخواستم ببینم حالت خوبه و بعد از زندگیت 
برم بیرون بابت حرفایی هم که مامانم غیر مستقیم در مورد خواستگاری با 
مامانت زده نگران نباش من به مامانم میگم که تو نمیخوای سما بازم ازت 

معذرت میخوام دوست دارم مواظب خودت باش 
بعدشم بغضش ترکید و اشک از چشماش چکید....

آرتین داشت میرفت ازش دلخور بودم ولی دوسش داشتم آره اونروز بهش 
گفتم ازش متنفرم بهش گفتم دیگه نمیخوام ببینمش ولی همش از رو 



عصبانیت و دلخوریم بود و من آرتینو دوست داشتمو دارم
آرتین:سمای عزیزم خدافظ

روشو برگردوند چند قدمی برداشت به سمت در باید جلوشو میگرفتم بغضم 
ترکیده بود با صدایی که خش دار بود صداش زدم

-آرتین
سر جاش ایستاد و بعد از چند لحظه برگشت گریش شدت گرفته بود 

آرتین:جانم؟!
-نرووو

کلمه ی نرو را که گفتم سریع برگشت سمتم من روی تخت نشسته بودمو 
پاهامو دراز کرده بودم میتونست بغلم کنه اومد لبه تخت نشست آروم 

طوریکه من جاییم درد نگیره بغلم کرد هر دومون گریه میکردیم آرتین محکم 
بغلم کرده بود منم محکم اونو بغل کرده بودم دم گوشم زمزمه کرد

آرتین:سما دوست دارم منو ببخش خانومم
-منم دوست دارم آرتین بخشیدمت فقط یه چیز

از بغل آرتین اومدم بیرون و گفتم
-تو رو خدا از این به بعد قبل از اینکه بخوای قضاوتم کنی قبلش مطمئن شو 

که جریان از چه قراره
آرتین سرشو انداخت پایین و گفت

آرتین:معذرت میخوام اشتباه بزرگی کردم منو ببخش که تهمت زدم 
-آرتین گذشت دیگه تموم شد بخشیدمت

آرتین:قربونت بشم من خانومم
بعدش دوباره بغلم کرد بغلش یه آرامش عجیبی داره وقتی میرم بغلش 

آرامش خاصی میگیرم
-میگم آرتین
آرتین:جونم



-آرتین وقتی بغلم میکنی حس آرامش عجیبی بهم میدی آغوشت اینقدر گرمه 
که دلم نمیخواد از بغلت بیام بیرون

آرتین:اووو خانوم رمانتیک خودمو فدا بشم ،،خب دیگه این بغل مختص به 
سما خانومه دیگه معلومه که گرمه

-خدانکنه عزیزم،،،بله فقط مال خودمه هیچکیم حق نداره تو رو بغل کنه 
̔ آرتین:بله بله مال سماس سما هم اجازه بده آرتین اجازه نمیده

خب اینقدر بغل بغل نکن آقاییو بوس کن ببینم
-پررو نشو دیگهاااا

آرتین:یه بوس کوچولو،،،دیگه بغلت نمیکنماااا
-اییییش سواستفاده گر نخواستم بغلت واسه خودت

آرتین:باعشه
ی نگاه بهش کردمو گفتم

-خب باشه و اومدم لبمو بزارم رو لپش که یهو سرشو چرخوندو لبم روی لبش 
قرار گرفت بدنم گر گرفته بود قلبم تند تند میزد همونطوری مات مونده بودم 

آرتین یه بوسه از لبام کردو سرشو کشید عقب منم همونطوری مثل مجسمه 
مونده بودم

آرتین یه نگاه بهم کردو زد زیر خنده 
̔بزار یه بار دیگه تکرارش کنم که از شوک در بیاد آرتین:خانومم شوکه شده

یهو تکون خوردمو آرتین خندش شدت گرفت
-کوفته 

آرتین:دوست ندارم
-چی دوست داری؟

آرتین:لباااتوووو
خجالت کشیدمو داد زدم

-آرتیییییییییین



و بعدش بالشتو پرت کردم سمتش
آرتین:سما خانوم عصبانی میشود

اومدم اونیکی بالشتو پرت کنم طرفش که تسلیمو اعالم کرد.....
آرتین:خب عروس خانوم کی بیایم خواستگاری؟

-بزار از بیمارستان مرخص بشم تا خواستگاری،،کی مرخص میشم خسته 
شدم

آرتین:باعشه،،نمیدونم عزیزم باید دوباره دکترت معاینت کنه ولی فکر نمیکنم 
امروز مرخصت کنه تازه به هوش اومدی

-ایییش،،آرتین میگما
آرتین:جونم عزیزم

-عشقولی این چه وضعیه ؟چرا موهاتو کوتاه نکردی؟ریشاتو نزدی؟
آرتین:خب دیگه فقط میخواستم پیش تو باشم،،،حوصلشو نداشتم بعدشم 

این یک ماه من جام تو بیمارستان بود با اینکه بخش مراقبت های ویژه کسی 
اجازه نداشت بمونه من هرشب اونجا بودم اوال چند بار با پرستارا بحثم شد 

که آخر دکترت اومد و گفت اجازه بدن بمونم سما اگه چیزیت میشد من هیچ 
وقت خودمو نمیبخشیدم

-الهی فدات بشم من تموم شده دیگه منم حالم خوبه حاالم پاشو برو سر و 
وضعتو درست کن

آرتین:خدانکنه خااانوم ،،یعنی اینقد بد شدم؟
-نه عزیزم تو همیشه خوشتیپی ولی خب دلم میگیره میبینم تو اینطوری 

شدی 
آرتین:خودم کردم که لعنت بر خودم باد

-وااااای آرتین تمومش کن دیگه عزیزم هی به خودش لعنت میفرسته حاالم 
اگه دلت کتک نمیخواد برو و بیا

آرتین:اوه اوه سما عصبانی میشود چشم چشم رفتم



-آفرین چشمت بی بال
آرتین رفت و منم روی تخت دراز کشیدم حالم خوب بود خداروشکر که همه 
چیز حل شد با اینکه آرتین دلمو شکسته بود ولی تصور نبودنش تو زندگیم 

عذابم میداد....
در اتاق باز شدو دکتر وارد شد

-سالم
دکتر:سالم دخترم حالت خوبه

-ممنون آره خوبم
دکتر:جاییت درد نمیکنه؟

-نه خوبم،،دکتر ِکی مرخص میشم؟
دکتر:دخترم تازه امروز به هوش اومدی امشب باید بمونی وضعیتتو کنترل 

کنیم اگه حالت خوب بود فردا مرخصت میکنم
-آها ممنونم آقای دکتر

دکتر:خواهش میکنم،،،هوای اون پسرم داشته باش کامال مشخصه که خیلی 
واسش مهمی

لبخندی زدمو گفتم
-چشم آقای دکتر

دکتر:چشمت بی بال،،خواستی ازدواج کنین منم دعوت میکنینا
دکترم مرد مسنی بود و خیلی مهربون بود و راحت حرفشو میزد....

خجالت کشیدمو گفتم
-حتماااا

دکتر:خب دیگه من برم یکم استراحت کن تا اون مجنونم بیاد
آرتینو میگفت مجنون

زدم زیر خنده
-باشه آقای دکتر 



دکترم خندیدو از اتاق خارج شد منم چشمامو بستم و خوابیدم....
نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای در از خواب پریدم باال آرتین بود اومد 

پیشم
موهاشو کوتاه کرده بود ژل زده بود ریشاشم سه تیغ کرده بود لباساشم 

عوض کرده بود عااالی شده بود
آرتین:چطور شدم سما خانومی؟

-عاااالی آرتین عاااالی قربووونت بشم من
آرتین:اااا خداااانکنه،،،،واسه خانومم تیپ زدم

دلم واسش قنج رفته بود االن  دلم میخواست بغلش کنم 
-آرتین

آرتین:جونم عزیزدلم
-بشین کنارم

آرتین:چشم خانومی
بعدش اومد نشست کنارم منم بدون وقفه پریدم بغلشو محکم بغلش کردم

آرتین خندیدو همراهیم کردو گفت
آرتین:اووووخ میبینم که خانومیم بغلی شده

- اوهوووم بغلیه آرتین شدم
آرتین:آرتین قربونت بشه

-خداااانکنه،،،آرتین عاااشقتم
آرتین:منم عاشقتم خانوم خانوما

یکم گذشتو از بغلش اومدم بیرون آرتینم بوسه ای روی پیشونیم زدو رهام 
کرد....

-آرتین مامانم اینا کجان؟
آرتین:خوشکلم اومدن تو اتاق دیدن خوابی بیدارت نکردن به من گفتن بعد 
که بیدار شدی بهت بگم رفتن خونه لباسشونو عوض کنن واسه توام لباس 



بیارن
-آهان

آرتین:االن چند تا عکس نشونت میدم یکیشو انتخاب کن
-عکس چی؟

آرتین:صبر کن االن نشونت میدم
گوشیشو گرفت سمتم نگاهم افتاد به انگشتر نامزدی

آرتین:بزن بعدی بقیشونم ببین هرکدومو دوست داشتی بهم بگو تا واست 
بخرم

-آرتین کی رفتی طالفروشی؟؟؟
آرتین:دوستم طالفروشی داره حاال که رفتم موهامو کوتاه کنم یه سرم رفتم 

طال فروشیش و چندتا حلقه انتخاب کردم و عکس گرفتم که تو یکیشو 
انتخاب کنی

باورم نمیشد قراره خانوم آرتین بشم فک کنم خوابم
-آرتین

آرتین:جونم
-یه نیشگون ازم بگیر

آرتین:هان؟!چی؟!
-نیشگون بگیر
آرتین:وا چرا؟

-میخوام خواب نباشم
آرتین خندیدو لپمو کشید

آرتین:دیدی بیداری؟
-اوهووم انگار بیدارم،،اونقدر همه چیز قشنگه که باورم نمیشه واقعیت باشه

آرتین:واقعیته خانوم خودم ،خب حاال عکسارو ببین یکیشو انتخاب کن سریع 
بگو تا بهش زنگ بزنم بگم واسم نگهش داره



-باشه زندگیم
عکسارو نگاه کردمو از یکی از انگشترا خوشم اومد تک نگین بود و دور تا 

دورشم کار شده بود
-آرتین این قشنگه نه؟

آرتین:سما دقیقا انتخاب خودمم همین بود آره قشنگم عالیه،،سلیقه هامون 
یکیهااا

-اوووهوووم 
آرتین:خب پس زنگ بزنم بگم همینو نگه داره؟

- آره عزیزم
آرتین:باشه خوشکلم

-خواستگاری نیومده حلقه نامزدیمونو خریدی
آرتین:هنوز که نخریدمش،،خواستگاریم میایم بعد اینکه مرخص شدی

اینو گفتو زنگ زد به دوستش
آرتین:سالم داداش خوبی میگم خانومم حلقه رو انتخاب کرد عکس اون 

حلقه رو واست میفرستم واسم نگهش دار امروز فردا میام میبرمش،،،ممنون 
خدافظ

خب اینم از حلقه ی نامزدی بقیه کارا هم بعد خواستگاری....
یک هفته از مرخص شدنم از بیمارستان گذشته بود روزیکه مرخص شدم بابا 

جلوم گوسفند قربونی کرد و تمومشو بین نیازمندان خیرات کرد...
ساعت ۴ عصره تو اتاقمم برای اولین بار لب تابمو روشن کردم یادم افتاد به 

اون روز ،،اون روز قرار بود یه روز عالی واسم باشه ولی بدترین روز عمرم 
شد اوووف بیخیال سما تموم شد از لب تابت لذت ببر....

سر لب تابم بودم که در اتاقم زده شد و بعد صدای بابام اومد
بابا:سما دخترم بیداری؟

-آره باباجون بیا تو



بابا در اتاقو باز کردو اومد کنارم نشست
بابا:چطوری عزیزدلم؟جاییت درد نمیکنه؟

-خوبم بابایی ،،نه باباجون اینطوری میکنین لوس میشماااا
بابا:خداروشکر،،،لوستم دوست داریم خوشکلم

-فدایی داری باباییم
بابا:خدانکنه عزیزم،،لب تاب چطوره ازش راضی هستی؟

-اوهوم عالیه
بابا:سما دخترم اومدم باهات حرف بزنم

-جونم بابایی؟
بابا:سما دخترم مادر آرتین زنگ زد خونمون و به مادرت گفته که اگه ما اجازه 

بدیم بیان واسه خواستگاری مادرتم بهشون گفته از من بپرسه و جواب رو 
بهشون بده عزیزدلم خودت خوب میدونی که چقد دوست دارم و آرزوم 
خوشبختیه تو هستش،،،سالها پیش که میخواستم با مادرت ازدواج کنم 

خیلی سختی کشیدم تا تونستم به مادرت برسم هربار که واسه خواستگاری 
اقدام میکردم جواب نه میشنیدم خانواده ی مادرت راضی نبودن و از طرفی 
هم نمیتونستم بیخیال مامانت بشم چون از جونمم بیشتر دوستش داشتمو 

دارم و اونقدر رفتم و اومدم که باالخره رضایت دادنو من به مادرت رسیدم از 
اون روز به خودم قول دادم اگه صاحب دختری شدم اگر روزی عاشق شد 

مخالفت نکنم چون درد رسیدن به عشقو خوب کشیدم حاال اومدم اینجا که 
نظرتو در مورد آرتین بدونم من از آرتین خوشم اومده و مطمئنم کامال قابل 

اعتماده و پسر خوبی هستش اون مدتی که داخل بیمارستان بودی یک لحظه 
هم چشم ازت برنمیداشت وقتی رفتاراشو میدیدم اولین بار عصبانی شدم که 

چرا اینقد نگران تو هستش که مادرت گفت که مادرش باهاش حرف زده و 
غیر مستقیم رسونده که اگه تو حالت خوب بشه میخوان بیان خواستگاری 
منم چون میدونستم آرتین پسر خوبیه چیزی نگفتم دخترم من راضیم حاال 



نظر تو چیه اگه خودتم راضی هستی به مادرت میگم زنگ بزنه بگه من اجازه 
دادمو قرار خواستگاریو بزارن اگه هم نه که میگم بهشون بگه نیان...

هیچی نمیگفتم خجالت کشیده بودم از یه طرفم قند تو دلم آب بود که بابا از 
آرتین خوشش اومده و مخالفتی نداره

بابا:سما جان عزیزدلم دختر خجالتیه من جواب بده دیگه بیان یا نه؟
لبخند زدمو سرمو انداختم پایین 

بابا:آها پس سکوت عالمت رضاس و این یعنی که بیان 
اوهوم یواشی گفتم که بابا بزور شنید

بابا بغلم کردو گفت
بابا:امیدوارم خوشبخت بشی عزیزبابایی،،سما کوچولوی من کی بزرگ شد که 

االن داره عروس میشه؟
-مرسی باباجونم،،،،اا بابا میخوای اشکمو دربیاری

بابا:نه نه گریه نکنیا میدونی که چقدر مامانت روت حساس شده
-اوهوم میدونم

مامان بعد اون تصادف خیلی روی من حساس شده بود و خیلی بیشتر از قبل 
حواسش بهم بود....

بابا:خب ِکی بیان بنظرت؟فردا شب خوبه نه؟؟؟
-اوهوم 

بابا:خب دخترم من برم بیرون به مادرت بگم زنگ بزنه بگه بیان
-باشه بابایی

بابا رفت بیرونو من از خوشحالی جیغ خفیفی کشیدم باورم نمیشد دارم به 
عشقم میرسم......

آرتین
امروز مامان زنگ زده بود خونه آقا سامیار  واسه خواستگاری و سها خانوم 

گفته بود به بابای سما باید بگه و جوابشو بهمون میده 



استرس جونمو گرفته بود میترسیدم زنگ بزننو بگن نه ،،ساعت ۶ عصر بود و 
هنوز خبری نشده بود اعصابم دیگه داشت خورد میشد همینطوری الکی کانال 

های تلوزیونو عوض میکردم که صدای تلفن دراومد شیرجه زدم سمت تلفن 
شماره خونه آقا سامیار بود قلبم شروع کرد به تند تند زدن و دستام 

میلرزیدن مامانمو صدا زدم
-ما ما مامان بدو بیا شماره خونه آقا سامیاره زود باش

مامان اومدو تلفنو برداشت منم گذاشتمش رو بلندگو و گوش دادم
مامان:بله 

مامان سما:سالم مهناز خانوم
مامان:سالم سها خانوم خوبین

مامان سما:ممنون،،مهناز خانوم زنگ زدم بگم که پدر سما اجازه داد که بیاین 
واسه خواستگاری

مامان:سها خانوم خیلی خوشحالمون کردین حاال کی واسه خواستگاری 
خدمت برسیم؟

مامان سما: خواهش میکنم،،انشا� برای فرداشب تشریف بیارین
مامان:انشا�،بازم خیلی ممنونم،به آقا سامیار سالم برسونین

مامان سما:سالمت باشین ،،خدافط
مامان:خدافظ

وقتی مامان گوشیو قطع کرد داد زدم خداااا جوووون نوکرتم و پریدم بغل 
مامان و بوسش کردم

مامان:انشا� که مبارکه
-قربونت بشم مامانی
مامان:خدانکنه عزیزم

پریدم داخل اتاقمو زنگ زدم به سما
سما:جونم



-الهی قربونت بشم من کم مونده که مال هم بشیم بابات راضیه مادرت زنگ 
زد گفت واسه فردا بیاین

سما:زیاد دلتو خوش نکن واسه احترام اجازه دادن وگرنه بابام گفت من 
راضی نیستم

یهو خندم جمع شدو گفتم 
-سما چی میگی یعنی چی؟

یهو دیدم زد زیر خنده
-به چی میخندی؟به بدبختی من؟!

سما:نه خیر به زودباوریت
-ینی چی؟دروغ گفتی؟!
سما:اوهوم همسر جونم

-سما منو دست میندازی آره؟منکه داشتم سکته میکردم
سما:ببخشید عزیزم میخواستم ببینم چیکار میکنی

-باشه باشه جبران میکنم خانومی،،االن اینقد خوشحالم که نمیخوام حالم 
خراب بشه ولی شک نکن تالفیشو سرت درمیارم

سما:ببینیم و تعریف کنیم
-خب حاال بگو ببینم بابات چی گفت؟

سما:هیچی دیگه گفت ازت خوشش اومده و پسر خوبی هستی و گفت 
نظرش مثبته نظر منو پرسید چیزی نگفتم و گفت سکوت عالمت رضاسو 

رفت به مامانم گفت زنگ بزنه مامانت بگه بیاین خواستگاری
-عااالیه سمااااا عاالیه قربووونت بشم من الهی 

سما:اااا خدااانکنه عزیزم
-کاش زودتر فرداشب میشد

سما:اوهوووم میشه باالخره،،۲۴ ساعت مونده
-اوهوم خوشکِل آرتین 



سما:آرتینم مامانم صدام میکنه برم شام بخورم شب کوچولو بیا باهم حرف 
بزنیم

-باشه قشنگم برو نوش جونت،،باشه عزیزم
سما:مرسی عزیزدلم ،،فعال

-فعال عشقم 
گوشی رو قطع کردمو رفتم سمت کمدم و انگشتری که واسه سما خریده 
بودمو دستم گرفتم تا ۲۴ساعت دیگه این انگشترو تو دست سما میکردم 

خیلی خوشحال هستمو لحظه شماری میکنم که زودتر فرداشب بشه....
اونشب یه یک ساعتی با سما باهم حرف زدیمو خدافظی کردیم رفتیم 

الال......
سما

سماااا،،سماااا تا ظهر میخوای بخوابی پاشو دختر مگه شب خواستگار 
نداری؟؟

-مامان بزار یکم دیگه بخوابم تا شب کلی وقت هست
مامان:سمااااا گفتم بلند شو کلی کار داااریم زووود باش

-اووووف مامان باااشه 
از رو تختم بلند شدم ساعت ۱۱ بود بعد عملیات دشوری و صبحونه خوردن 

کمک مامان گرد گیری و جارو کردم ساعت یک ظهر بود خسته شده بودم 
رفتم ناهار خوردمو بعد اینکه یکم استراحت کردم رفتم حمام....

ساعت ۶ عصر بود و تا ۳ ساعت دیگه آرتین اینا میومدن رفتم سر کمدم تا 
لباس مناسب امشب انتخاب کنم یه نگاه به کمد لباسام کردمو چشمم به کت 

دامن آبیم افتاد دامنش تا زانوم بود و با ساپورت عالی میشد یه شال آبیم 
سر میکردم عالی بود ،،خب ایول لباسمو انتخاب کردم کت دامنمو از داخل 

کمد در اوردمو پوشیدم تنم ساپورتم هم پوشیدم و رفتم جلو آینه تا ذره ای 
آرایش بونمام یه سایه کم رنگ آبی،،خط چشم،،ریمل و رژ جیگری موهامم باال 



بستمو جلوی موهامو کج ریختم تو صورتم روسریو سرم کردم کفشای رو 
فرشیمم پوشیدم یه نگاه به آینه قدی اتاقم کردم عاالی شده بودم عااالی

یه نگاه به ساعت کردم ۸ بود یا خداااا ۲ ساعت داشتم حاضر میشدم از اتاقم 
خارج شدم مامان اینا هم حاضر بودن بابا برگشت و منو دید
بابا:وااااعو دخترمووو چیکار کردهاااا خانوم بیا دخترتو بیین

مامان از آشپزخونه اومد بیرونو منو دید
مامان:سما مامانی چقد خوشگل شدی عزیزدلم صبر کن یه اسپند واست دود 

کنم چشم نخوری عزیزدلم
-مرسی مامانی مرسی باباجونم

سام خونه نبود فردا امتحان داشت رفته بود خونه دوستش باهم درس 
بخونن...

باالخره این یک ساعتم گذشتو من منتظر  آرتین بودم با مامان بابا جلوی 
تلوزیون نشسته بودیم که صدای آیفون اومد بابا تلوزیونو خاموش کرد مامان 

هم رفت تا آیفونو بزنه با بابا رفتیم برای استقبال از خانواده آرتین
اول از همه پدرش وارد شد و بعد سالم و احوالپرسی با بابا مامانم من به 

پدرش سالم کردم
-سالم آقای صادقی خوش اومدین
بابای آرتین:سالم دخترم ممنونم
بعدش مامان آرتین اومد داخل 

-سالم مهناز خانوم خوش اومدین
مامان آرتین:سالم عروس قشنگم مرسی عزیزم

خجالت کشیدم لبخندی زدمو سرمو انداختم پایین
بعدشم آرتین و محیا اومدن داخل 

محیا همراه آرتین اینا اومده بود خواستگاری
محیا:سالم عروس خاله،،سما ورنپری الهی چقد خوشکل شدی بیشعور



-علیک،،االن ازم تعریف کردی یا فوشم دادی؟
محیا:هردوتاش

-باشه بیا برو تو کم حرف بزن
محیا:هیش 

و اما باالخره نوبت آرتین شد وااای خداای من چه تیپی زده بود کت و شلوار 
مشکی با پیرهن سفید موهاشم معلوم بود رفته آرایشگاه،،سشوار کشیده بود 

و کلی ژل زده بود
بعد اینکه به بابا دست داد و احوالپرسی کرد 

آرتین:سالم حالت خوبه
-سالم مرسی خوبم تو خوبی

آرتین:عالیم
بابا:خب بفرمایین بریم داخل پذیرایی 

همه داشتیم میرفتیم سمت پذیرایی منو آرتین کنار هم بودیم
آرتین دسته گل و شیرینی رو داد دستم

-ممنونم 
آرتین:خواهش میکنم

طوریکه فقط خودم بشنوم یواش گفت
آرتین:خانومم خیلی خوشگل شدی عزیزدلم
-فدات بشم من توهم عالی شدی جنتلمن من

آرتین:خدانکنه عزیزم،،دورت بگردم من
خالصه بعد نشستن و احوالپرسی 

بابا:سما دخترم چایی بیار
-چشم باباجون

رفتم داخل آشپزخونه و چایی ریختم یکم استرس داشتم و دستام یخ کرده 
بودن سینی چایی رو بردم و جلوشون تعارف کردمو نشستم کنار بابا



بابای آرتین:آقای صبا امشب همینطور که خودتون اطالع دارید اومدیم 
دخترتون سما خانومو واسه آرتین پسرم خواستگاری کنیم و حاال اگه اجازه 

بدین سما خانوم و آرتین برن باهم صحبت کنن
بابا:اختیار دارین آقای صادقی،،مشکلی نیست،،سما دخترم با آقا آرتین برید 

اتاقت و باهم حرفاتونو بزنید
-چشم باباجون

با آرتین رفتیم سمت اتاقم و من اول وارد شدم بعد آرتین 
آرتین:خب خانومی بفرمایین

-چی بگم آرتین؟
آرتین:نمیدونم یه چیزی بگو دیگه 

-خب من بغل میخوام
آرتین زد زیر خنده 

آرتین:دور خانوم بغلی خودم بشم بیا بغلم
پریدم بغل آرتین 

-آخیییییش
آرتین:جیگر منی تووو،،،خانومم تا نیم ساعت دیگه به صورت رسمی نامزدم 

میشه و من میخوام خانوممو ببوسم
وااای االن لبمو بوس نکنه بعد بریم بیرون آبرومون بره

-نهههه آرتین بوس نکنیاااا رژم پاک میشه
آرتین:اوووخ خانومم بوس از لب میخواست من میخواستم لپشو ببوسم ولی 

االن لبشو میبوسم

وااای سما بترکی که خودت خراب کردی
-اااا آرتین 

آرتین:شوخی میکنم عزیزم
بعدش لپمو بوسید منم لپشو بوسیدم که جای رژ رو لپش موند



-اوه اوه آرتین لپتو پاک کن جای رژم رو لپت موند
̔ آرتین:ولش کن خوبه

-اااااا آرتین پاکش کن آبرومون میره
آرتین:من پاک نمیکنم خودت پاک کن اگه دوست داری

-ااایییش
بعدش لپشو با دستم پاک کردم

آرتین:سما عزیزم هیچ چیزی نمیخوای بگی خوشگلم؟
-آرتین من تو زندگی مشترکمون فقط میخوام که اعتماد بینمون باشه ،،چیز 

دیگه ای مد نظرم نیست چون میدونم تو هرکاری واسه خوشبختیه من 
میکنی

آرتین:چشم خانومم بله اعتماد بین دو طرف مهم ترین چیزه و خوب به این 
نتیجه رسیدم،،قربونت بشم
-خدانکنه،،تو حرفی نداری؟

آرتین:نه عزیزدلم منم تنها چیزی که مد نظرمه اعتماده
-خب بریم بیرون دیگه؟

آرتین:اوهوم بریم پیش به سوی نامزد شدن
با آرتین از اتاق خارج شدیمو رفتیم داخل پذیرایی

با دیدنمون همه از حرف زدن دست کشیدنو نگاه ها به سمتمون بود
مامان آرتین:دهنمونو شیرین کنیم؟

یه نگاه به بابا کردم با لبخند نگاهم کرد چیزی نگفتمو سرمو انداختم پایین
مامان آرتین:سکوت عالمت رضاس مباااارکه 

همه دست زدنو تبریک گفتن 
مامان آرتین:عروس خوشکلم خجالتیم هست

محیا:خاله جان نگران نباش عروست همچین خجالتیم نیست
با چشم و ابرو خط و نشون میکشیدم بلکه چیزی نگه ولی مگه فایده داشت



مامان آرتین:اااا محیا جون خاله عروسمو اذیت نکن
منم اینقدر دلم حال اومده بود که حواسم نبود االن توی چه موقعیتی هستم 
واسه محیا زبون در اوردم که از دید هیچکس پنهان نموند همه زدن زیر خنده 
یهو متوجه موقعیتم شدمو از خجالت آب شدم تو دلم قشنگ محیارو شستم 

بعدم باید حسابشو برسم
بابای آرتین:خب بسه دیگه عروسمو کم خجالت زده کنین آرتین پسرم حلقه ی 

نامزدیو بکن دست سما
آرتین:باشه پدرجون

آرتین حلقه رو از جیبش دراوردو کرد دستم همه دست میزدن مادر آرتین ِکل 
میکشید

آرتین:دوست دارم خانومم
-منم دوست دارم

نگاهم به حلقه ی نامزدیم افتاد خیلی قشنگ بود و به دستم خیلی میومد
بعد تبریکات و شیرینی خوردن

بابای آرتین:خب آقا سامیار نظر من اینکه بچه ها تا دو هفته دیگه عروسی 
کنن و زودتر برن سر خونه زندگیشون نظر شما چیه؟

بابا:واال چی بگم آقا سعید منم راضیم فقط تا دو هفته دیگه میشه همه چیزو 
حاضر کرد؟سها جان نظرت چیه؟

مامان:مشکلی نیست عزیزم آره میتونیم تا دوهفته دیگه همه چیز حاضر 
باشه

بابا آرتین:راستی بچه ها هنوز آزمایش خون ندادن بنظرم فردا برن آزمایش و 
بعد اینکه جواب آزمایشو گرفتن ما دوباره مزاحم بشیمو در مورد شیر بها 

حرف میزنیم
بابا:مراحمید،باشه مشکلی نیست

بابای آرتین:خب دیگه زحمتو کم کنیم 



بابا:اختیار دارین
بعدش بلند شدنو خدافظی کردنو رفتن آرتین قبل رفتن گفت که فردا ساعت 

۸میاد دنبالم بریم آزمایش خون اووووف من از خون میترسم...
رفتم اتاقمو نگاه به انگشتر نامزدیم کردم لبخند رو لبم اومد....

همه اول میرن آزمایش بعد نامزد میکنن ما اول نامزد کردیم بعد میخوایم 
بریم آزمایش̔

صبح ساعت ۷از خواب بیدار شدم تا حاضر بشم آرتین ساعت ۸ میاد دنبالم
مامانم دوتا لقمه نون پنیر بهم داد که بعد آزمایش بخوریم....

گوشیم زنگ خورد آرتین بود
-سالم عزیزدلم صبحت بخیر

آرتین:سالم خانومم صبح توام بخیر ،،قشنگم دم درم بیا تا بریم
-باشه اومدم

از خونه رفتم بیرونو سوار ماشین شدم
آرتین:خانومم چطوره؟

-آرتین میترسم
آرتین:از چی؟
-از خون دادن

آرتین با خنده:ترسوی خودمی ،،نترس عزیزم زود تموم میشه
-باعشه

رفتیم داخل آزمایشگاه بعد از یک ربع نشستن اسممونو صدا زدن منم که انگار
عزرائیل میخواست جونمو بگیره دستو پام یخ کرده بودن

آرتین:بشین ازت خون بگیره
-آرتین تو اول خون بده

آرتین:عجبا باشه خوشکلم
آرتین اول خون داد حاال نوبت من بود مثل بچها ترسیده بودم رفتم نشستمو 



ازم خون گرفت نسبت به خون حساس بودم از همون بچگیم اگه یه موقع 
خون میدادم بعدش گالب به روتون حالم بد میشد 

سرنگو که از دستم کشید بیرون دلم ضعف رفته بود درسته چیز خاصی نبود 
ولی خب من از همون بچگیم همینطور بودم از رو صندلی بلند شدم که دیدم 

داره حالم بد میشه
-آرتین سرویس بهداشتی کجاس؟

آرتین:اونجا عزیزم
داشت حالم بد میشد بدون حرفی فقط دویدم سمت سرویس بهداشتی....

از سرویس بهداشتی که اومدم بیرون آرتین نگران نگاهم کرد
آرتین:سما حالت خوبه عزیزم؟
-نه آرتین سرم داره گیج میره

آرتین:بیا بشین اینجا
-ای گند بزنن به این ترس من آخه یه ذره خون چیه که من مثل خر میترسم 

و حالم بد میشه
آرتین:اااا دور از جونت،،،مگه دست خودته،،بشین اینجا تا برم یه چیز بخرم 

بخوری حالت جا بیاد فشارت افتاده رنگ گچ دیوار شدی
-باشه عزیزم ممنون

آرتین رفتو با دوتا رانی و دوتا کیک برگشت 
رانی و کیکو داد دستم

آرتین:بیا عزیزم
-مرسی

آرتین:نوش جونت
حالم که جا اومد باهم رفتیم سوار ماشین شدیم تازه یادم افتاده بود که 

مامان لقمه گذاشته بود
-ااا راستی آرتین مامانم واسمون لقمه گذاشته بود یادم رفت



آرتین:طوری نیست عزیزم 
از داخل کیفم درشون اوردم

-بیا عشقم بخور
آرتین:عزیزم من رانی کیک خوردم گشنم نیست

-آرتین بگیر بخور مامانم ببینه برشون گردوندم ناراحت میشه
آرتین:باشه خوشکلم

لقمه رو ازم گرفتو دوتایی لقمه هامونو خوردیم و بعد آرتین منو رسوند 
خونه...

چهار روز از آزمایش دادن میگذره و امروز آرتین میره جواب آزمایشو بگیره 
تو این چند روزم مامان شروع به خریدن جهیزیه کرده بود از قبل یه چیزایی 
واسم خریده بود و حاال در حال تهیه کردن بقیه وسایل بود مامانم از همون 

بچگیم واسم حسابی باز کرده بود که مختص به هزینه جهازم باشه و به 
موقش ازش استفاده کنن و االن موقش بود دیگه.....

قرار بود وسایلی که نیاز به سلیقه هستو خودم و آرتین بریم انتخاب کنیم....
توی اتاقم بودم که گوشیم زنگ خورد آرتین بود

-جانم عزیزم،،جواب آزمایشو گرفتی؟؟
صدایی نشنیدم

-آرتیییین
یهو آرتین با صدایی که پر غم بود گفت

آرتین:سما ما نمیتونیم ازدواج کنیم
انگار یه پارچ که چه عرض کنم یه بشکه آب یخ خالی کردن تو سرم

-آ آ آرتین چ چی  دا داری میگی؟
یهو صداش خوشحال شد

آرتین:هیچی خوشکلم میگم کی دوباره خدمت برسیم؟
-آرتین شوخی کردی؟



آرتین:بعله شوخی کردم جواب آزمایشمون حله و برای ازدواج هیچ مشکلی 
نداریم 

-تو شعور داری آرتین؟داشتم سکته میکردم بی شوعور
آرتین:خب دیگه خانومم اول خواستگاری وقتی بهش زنگ زدم همینکارو کرد 

دیگه منم گفتم تالفی میکنم که تالفیم کردم
-خیلی بدجنسی آرتین

آرتین:دیگه دیگه به مامانت بگو با مامانم هماهنگ کنن واسه اینکه دوباره 
بیایم

-باشه هیس شو
آرتین:خانومم قهر کرده؟!

-آره قهر کرده
آرتین:خانووومم غلط کردم معذرت میخوام

-باشه بخشیدم خب فعال کار نداری برم به مامان بگم
آرتین:نه عزیزم فعال

-فعال
گوشیو قطع کردمو رفتم به مامان گفتمو شبش آرتین و پدر مادرش اومدن 

خونمونو شیر بهارو مشخص کردنو قرار بود دوهفته دیگه عروسی باشه البته 
از دوهفته که چهار روزش رفته بود ۱۰ روز دیگه...

نه روز بعد
تموم کارارو باالخره انجام دادیم آرتین خونه داشت و رفتیم تموم جهازمو 

چیدیم خونمون عااالی شده بود عروسیمونو قراره توی تاالر بگیریمو 
مهمونامون یک جا باشن فردا روز عروسیه و من خیلی هیجان دارم از فردا 

دیگه من از این خونه میرم دلم واسه مامان بابا و سام خیلی تنگ میشه حتی 
دلم واسه اتاقمم تنگ میشه(صدای درون: اووو سما اینگار میخوای بری 

قندهار خب میای میبینیشون بگیر بخواب صبح آرتین ساعت ۸میاد دنبالت 



ببرتت آرایشگاه،،-اوهوم راست میگی راستی صدا درون،،،،صدای 
درون:هان،،،-انگار یه مدت بود خبری ازت نبود دیگه نمیومدی بخاطر آرتین 

دعوام کنی،،صدادرون:کم حرف بزن بگیر بخواب)
خدایااا فکر کنم دیونه شدم آخه صدا درون چیه دیگه خدایا توبه ،،البته فکر 

کنم دیونه بودم چون صدا درون خیلی وقته همراه منه
باالخره خوابم بردم صبح با آالرم گوشیم بیدار شدم و حاضر شدم و 

صبحونمو خوردم امروز بهترین روز زندگیه منه روز عروسیم
گوشیم زنگ خورد

آرتین:سالم قشنگم بیا بریم که دیر شد
-سالم عزیزم االن میام

-مامانی آرتین اومده دنبالم تو سالن میبینمتون
مامان:باشه دخترکم مواظب خودت باش

-چشم مامان جونم،،خدافظ
مامان:چشمت بی بال عزیزم،،خدافظ

درو بستمو سوار ماشین شدم
آرتین: به سالم همسر جان

-سالم عشقم
محیا:سالم عروس خاله جان

-سالم محیا چطوری
محیا:خوبم

قرار بود با محیا و نگار یک جا بریم آرایشگاه محیا با ما میومد نگارم گفت 
خودش میاد....

جشن ما عقد و عروسی بود و عقد ساعت ۵ بود و من باید تا ساعت ۳  حاضر 
میشدم چون وقت آتلیه داشتیم آرتین مارو رسوند دم آرایشگاه

آرتین:میگم سما



-جونم عزیزم
آرتین:ساعت چند ناهار بیارم واستون؟

-اوووم یک خوبه دیگه
آرتین:باشه خانومم فعال

-فعال عزیزدلم
آرتین رفتو منو محیا وارد آرایشگاه شدیم نگارم تازه اومده بود

نگار:به سالم عروس خانوم 
-سالم نگاری چطوری

نگار:خوبم عزیزم
آرایشگر:سالم عزیزم بیا بشین شروع کنیم وقت کم میاریماااا عروس خانوم

-سالم باشه
اومدم بشینم که یادم افتاد لباس عروسمو کفشامو نیورده بودم

-ای خاااااک توووو سرم
محیا:چی شده

-از  بس عجله کردم لباس عروسو کفشامو نیوردم
نگار:خاک تو سر کم عقلت بکنن تو فراموشی داری؟خدا به داد اون آرتین 

برسه
-نگااااار

محیا:کافیه مگه چی شده زنگ بزن آرتین بیاره
-آرتین کلی کار تو سرش ریخته

محیا:مگه نمیخواد ناهار بیاره اونموقع میاره
بعد رو به آرایشگر که اسمش فرگل بود گفت

محیا:فرگل خانوم تا ساعت یک احتیاجی به لباس عروس هست؟
فرگل:نه عزیزم

محیا:خب تموم شد زنگ بزن بهش بگو واست بیاره



-باشه
گوشیو برداشتمو زنگ زدم به آرتین

آرتین:جانم سما
-آرتین چیزه

آرتین:چیه دلبرکم
-میگما من یادم رفته لباس عروسو کفشامو بیارم ظهر که ناهار اوردی 

میاریشون؟
آرتین زد زیر خنده

آرتین:گیج کی بوودی تووو
-اااا آرتین

̍،،،باشه عزیزم میارمشون آرتین:باشه ببخشید
-مرسی،،،فعال

آرتین:فعال عزیزم
خیالم که بابت لباس عروس راحت شد نشستم رو صندلی محیا و نگار پارچه 

به دست اومدن جلوم
-چیکار میخواین بکنین؟

نگار:هیچی میخوایم آینه رو بپوشونیم خودتو نبینی
-از دست شما

فرگل:سما خانوم اجازه میدین شروع کنیم؟وقت کم میاریماااا
-بله شروع کنین معذرت میخوام

کار رو با اصالح صورتم شروع کردن اونچنان صورتمو بند مینداخت و درد 
میومد که دلم میخواست بگیرم گیساشا از جااااا بکنم یه بند مینداخت پنج 
دیقه متوقفش میکردم فکر کنم یه اصالح یه ربعه رو یک ساعته تموم کرد 

حسابی فرگل خانمو حرصی کرده بودم اون دوتا مثل بز یه کنار وایساده 
بودنو به من میخندیدن 



محیا و نگار از صبح به عنوان همراه اومده بودن اونا نوبتشون ساعت ۱ بود
فرگل:عروس خانم خیلی کم طاقتیااا یه ساعته رو ی اصالح موندیم 

میدونستم اینطوری هستی میگفتم ۵ صبح بیا
خندیدمو چیزی نگفتم

فرگل:میخوای موهاتو رنگ کنی؟
-نه نمیخوام همین مشکی خوبه همسرمم سفارش اکید کرده که رنگ نکنم

فرگل:اوکی خانومی
بعدش شروع کرد به آرایش صورتم دلم میخواست ببینم چه شکلی شدم ولی 

اون دوتا آینه رو پوشونده بودن....
یکی از شاگرداشم در حال مانیکور پدیکور ناخنام بود 

زمان از دستم خارج شده بود چشمامو بسته بودم و فرگل در حال آرایش 
چشمام بود دیگه داشت خوابم میبرد که فرگل گفت آرایشت تموم شد 

حیف نمیتونستم خودمو ببینم ولی محیا و نگار با دیدنم چشماشون برق 
میزد 

-کم نگاه کنین منو صاحب دارمااا
محیا:اووو باشه توام 

نگار:عالی شدی
-شما دوتا گودزیال که نمیزارین خودمو ببینم

محیا:باالخره میبینی
صدای گوشیم بلند شد آرتین بود

-جونم
آرتین:عشقم به محیا بگو بیاد غذاها و لباس و کفشتو بگیره

-باشه عشقم ،،دستت دردنکنه
آرتین:خواهش میکنم عزیزم،میگما نمیشه خودت بیای ببینمت یه لحظه

-خوش خیالیا اینا آینه رو بستن من خودمو نبینم اونوقت میزارن تو منو 



ببینی؟
آرتین:حیف باشه ،،تا ۳ میام دنبالت 

-باشه عزیزم،،فعال
آرتین:فعال

-محیا آرتین دم دره گفت بری دم در وسایلو ازش بگیری
محیا:نوکر تو و اون آرتین سیاه بود من سفیدم

-اوووف برو دیگه
محیا:ایییش باشه رفتم

ِکی شده بود ساعت یک!!!
بعد اینکه ناهار خوردیم محیا و نگار رفتن که حاضر بشن آرایشگاه سالن بود 

و چندتا آرایشگر داشت
فرگلو شاگردش مشغول درست کردن موهای من شده بودن 

ساعت دو و نیم شده بودو هنوز دسشون به موهای من بند بود
-میگم فرگل جون تموم نیست؟نیم ساعت دیگه همسرم میاد

فرگل:چرا عزیزم یکم دیگه مونده تقصیر خودته سر اصالح صورتت خیلی 
لفت دادی

-اوهووم تقصیر خودم بود
فرگل:عیب نداره عزیزم کارت تموم شد میتونی بری لباستو بپوشی سما 

خانوم مثل فرشته هاا شدی
-ممنونم،،،جدی؟!

فرگل:آره البته خودت خوشگل بودی
-مرسی فرگل جون

از روی صندلی بلند شدمو رفتم لباسمو بپوشم از صبح تا حاال یه ریز نشستم 
زیر دست اینا آخیییش باالخره تموم شداااا

پارت۳۶



لباس عروسو تنم کردمو کفشامو پوشیدم ازاتاق تعویض لباس خارج شدم 
دلم میخواست هرچی زودتر خودمو تو آینه ببینم 

محیا و نگار آرایششون تموم شده بود و موهاشون مونده بود وقتی منو 
وسط سالن دیدن دویدن اومدن سمتم
محیا:واااای خدااای من سما توویی؟

-نه عزیزم من روح سمام
محیا:هه هه خندیدم،،دختر عااالی شدی عاااالی

نگار:سمااا محشر شدی دختر
-وااااای مرسی دخترااا حاال اگه اجازه بدین خودمم خودمو ببینم

رفتم سمت آینه و پارچه رو کنار زدم 
-اوهاااا این منم؟

محیا:نه دیگه مگه خودت نگفتی روحشی
-باشه توام حرف خودمو به خودم برمیگردونی ،،،فرگل جوون دستت طال 

عااالیه عااالی خیلی ازت ممونم
فرگل:خواهش میکنم عزیزم خودت خوشگل بودی خوشگل تر شدی ،،مبارکت 

باشه عروس خانوم
-ممنونم فرگل جون

ساعت ۳ شده بودو آرتین دیگه االنا بود که میرسید 
-نگار میشه شنلمو بدی بپوشم االن آرتین میاد

نگار:باشه عزیزم
شنلمو پوشیدمو منتظر آرتین نشستم که صدای در سالن اومد

محیا:سمااا آرتین اومد
-باشه اومدم 

قلبم تند تند میزد رفتم درو واسش باز کردم
آرتین:سالم خانوومم



-سالم عزیزدلم
فیلمبردار:آقا داماد وارد آرایشگاه بشین دسته گلو به عروس خانم بدین و بعد 

پیشونیشو ببوسید
آرتین اومد داخل دسته گلو داد دستم شنلو زد کنار که پیشونیمو ببوسه که با 

کنار زدم شنل همینطوری خشکش زد
-آرتین عشقم

آرتین:سمااااااا چقد خوووشکل شدی تووو عروووسکم
لبخندی بهش زدم

-ممنونم آقایی چشمااات قشنگ میبینن
آرتین:خانومم قشنگه که چشمای من قشنگ میبینن

فیلمبردار:آقا آرتین پس پیشونیشو ببوس زود باش وقت نداریم
آرتین باشه ای گفتو پیشونیمو بوسید بعدشم باهم رفتیم و سوار ماشین 

شدیم و رفتیم آتلیه بماند که اون فیلمبردار چقد ادا و اصول سرمون در اورد 
عقده ایییی 

محیا و نگارم قرار شد بعد که کارشون تموم شد برن تاالر....
بعد آتلیه و گرفتن عکسامون رفتیم تاالر و همه اومدن استقبالمون دست 

میزدن کل میکشیدن آرتین از ماشین پیاده شدو اومد درو واسم باز کرد و 
دست تو دست هم وارد سالن شدیم عاقد هنوز نیومده بود دوتایی رفتیم سر 

میزا و خوش امد گویی کردیم خسته شده بودم باهم رفتیم سر سفره عقد 
نشستیم تشنم شده بود

-آرتین من تشنمه
آرتین:االن میگم واسمون شربت بیارن

آرتین محیارو دید دست تکون داد که بیاد پیشمون 
محیا:بله

آرتین:میشه واسمون شربت بیاری؟



محیا:من میگم نوکر شما دوتا سیاه بود من سفیدم چرا نمیفهمین
آرتین:محیاااا لطفااا

محیا:باشه االن میارم
بعدش رفتو با دوتا لیوان شربت برگشت شربتو یه نفس خوردم به معنای 

خاص وعام روحم تازه شد.....
باراد اومد داخل سالن که من دفتر ازدواجو امضا کنم مگه تموم میشد یه 

امضا دوتا امضا هم نبود کلی امضا بود
بعد که باالخره امضاها تموم شدن آیناز اومد کنار باراد و باهم به من و آرتین 

تبریک گفتن
آرتین:سما معذرت میخوام

-وا واسه چی؟؟
آرتین چیزی نگفت یادم به باراد افتاد 

-واسه اون سوتفاهمه؟
آرتین:آره

-وااای آرتین تمومش کن اون موضوع که تموم شد دیگه
آرتین:باشه خانومم

صدای بابارو شنیدم که بلند گفت یاا� فهمیدم عاقد اومده 
-آرتین شنل منو بده بپوشم

آرتین:باشه عزیزم
شنلو پوشیدمو عاقد و بابامو بابا سعید اومد داخل عاقد شروع به خوندن 

خطبه عقد کرد قرآنو دستم گرفته بودمو قرآن میخوندم 
خانم سها صبا فرزند سامیار بنده وکیلم شما رو به عقد دائم آقای آرتین 

صادقی فرزند سعید به مهریه یکدست کالم ا� مجید،،۱۳۰۰عدد سکه تمام 
بهار آزادی دربیاورم؟

محیا:عروس رفته گوشیشو چک کنه



خدااایاااا توووبه این عقلشو از دست داده همه زدن زیر خنده 
عاقد با خنده:صلوات بفرستین

بعد صلوات عاقد دوباره شروع کرد:برای بار دوم میخوانم خانم سما صبا 
فرزند سامیار بنده وکیلم شمارو به عقد دائم آقای آرتین صادقی فرزند سعید 

در بیاورم؟
محیا:عروس رفته عرق نعنا بیاره

ال اله اال ا� این چرا همچین میکنه؟عرق نعنا چی بود دیگه؟اگه عروس 
نبودم پامیشدم حسابشو میرسیدم 

یه نگاه به آرتین کردم از یه طرف عصبانی بودو واسه محیا خطو نشون 
میکشید از یه طرفم داشت از خنده منفجر میشد

سالنم نگم دیگه بجا اینکه سالن عقد باشه انگار سالن تئاتر بود همه داشتن 
میخندیدن

عاقد:صلوات بفرستین
بعد صلوات:برای بار سوم میخوانم خانم سما صبا فرزند سامیار بنده وکیلم 

شمارو به عقد دائم آقای آرتین صادقی فرزند سعید در بیاورم؟
اومدم جواب بدم که باز این محیا مثل قاشق نشسته پرید وسط

محیا:حاج آقا عروس خالم زیر لفظی میخواد
ااااای محیا زیرلفظی بخوره تو سرت الهی

آرتین دست کرد جیبشو از جیبش جعبه طال در اوردو بازش کرد دستبند بود 
دستبندو بست به دستم

-ممنون عزیزم
آرتین:خواهش میکنم
دست زدنو کل کشیدن

زیر لفظیو که داد دیگه وقتش بود جواب بدم
-با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا بله



جیغ و دست و کل رفت هواااا
نوبت آرتین بود

عاقد:آقای آرتین صادقی فرزند سعید بنده وکیلم که شمارو به عقد دائم خانم 
سما صبا فرزند سامیار در بیاورم؟

آرتین اومد جواب بده که محیا گفت دوماد رفته پیام خانومشو ببینه
اااااه بی مزه ی لووووس آخه کدوم عقدی خطبه رو واسه دوماد دوبار خونده 

که ما دومیش باشیم هوووووف باید بعد عقد حساب این نمکدونو برسم
عاقد با خنده:اولین عقدی هست که واسه آقاداماد هم خطبه رو دوبار 

میخونم صلوات بفرستین
عاقد بعد صلوات دوباره خطبه رو خوند اینبار دیگه آرتین اجازه نداد محیا 

چیزی بگه
آرتین:با اجازه بزرگترا بله

عاقد:مبارکه انشا�
همه دست میزدنو کل میکشیدن عاقد که رفت با مامان و بابا و مامان و بابای 

آرتین روبوسی کردیم
بعد هم حلقه هامونو دست هم کردیم و عسل دهن هم گذاشتیم.....

شب شده بود آرتین رفته بود داخل مردونه که خوشامد بگه محیا اومد کنارم
-خاک تو سرت بکنن اون چرت و پرتا چی بود سر عقد گفتی؟

محیا:بد کردم مجلس عقدتو شاد کردم؟
-واال بجای مجلس عقد شده بود تئاتر

محیا:باشه بابا توام پاشو بریم برقصیم مثال عروسیتهاااا
بعدشم دستمو کشید و  برد وسط سالن همه دورم حلقه زده بودنو میرقصیدن 

یکم که گذشت آرتین اومد پیشمو دوتایی باهم رقصیدیم،،رقص دونفره هم 
تمرین کرده بودیم چراغای سالنو خاموش کردن و نور فقط روی من و آرتین 

بود آهنگ رو ارکستر گذاشتو شروع به رقصیدن کردیم



آرتین:دیدی آخرش تو رو مال خودم کردم؟
-اوهووم دیدم عاااشقتم آرتین

آرتین:منم عاشقتم عزیزدلم

آهنگ تموم شدو چراغای سالن روشن شدن همه واسمون دست میزدن....
موقع شام رسید من و آرتین رفتیم سر میزی که واسمون حاضر کرده بودن 
خیلی گرسنم بود اومدم بخورم که سر و کله ی این فیلمبردار اطواری پیدا 

شد 
-ایییییش حاال مگه میزاره غذا بخوریم هووووف

آرتین:شیکموی من
فیلمبردار اومدو بعد کلی ادا اطوار در اوردن سرمون باالخره تشریف برد تا 

من بتونم غذا کوفت کنم غذامو کامل خوردم آرتینم همینطور
نصفه شب شده بودو باید از تاالر میرفتیم دیگه شنلو آرتین تنم پوشوند بابا 

و مامان و سام اومدن که ازم خدافظی کنن منم احساسی یه ساعت تو 
بغلشون عر میزدم بعدشم با مامان بابای آرتین خدافظی کردیم

بعد کلی آتیش و ترقه بازی سوار ماشین شدیمو حرکت کردیم و ماشینا پشت 
سرمون بوق بوق میکردن بعد نیم ساعتی تاب خوردن آرتین به سمت خونه 

رفت ماشینا دیگه پشت سرمون نبودن و رفته بودن رسیدیم دم خونمون 
آرتین گفت پیاده نشم ماشینو میبره داخل پارکینگ 

از ماشین پیاده شدمو دوتایی دست تو دست هم رفتیم سمت در ورودی 
آرتین درو باز کرد اومدم برم تو که 

آرتین:صبر کن
-چرا؟!

جوابمو ندادو با یه حرکت منو از رو زمین بلند کرد
آرتین:چون میخوام خودم خانوممو ببرم داخل

-آرتین بزارم زمین کمرت درد میگیره



آرتین:درد نمیگیره
تو بغل آرتین وارد خونه شدیم وااااای خدااای من همه جا با گل تزئین شده 

بود خیلی خوشکل شده بود
-آرتین تو فوق العاده ای خیلی قشنگ شده

آرتین لبخند قشنگی بهم زد گوشیمو دراوردمو کلی عکس باهم گرفتیم
-آرتین

آرتین:جونم عزیزم
-چه خوبه که هستی

نگاه به چشمام کردو گرفت
آرتین:چه عالیه که تو هستی

اینو گفتو یهو لباشو گذاشت رو لبامو میبوسیدم و منم همراهیش میکردم 
اونشب من با آرتین صفحه ی تازه ای از زندگیمو باز کردم و وارد دنیای 

متاهلی شدم.....
چهارسال بعد

منو آرتین بعد ازدواجمون برگشتیم به دانشگاه بعد اون تصادفم یک ترم 
مرخصی گرفته بودیم،،درسمون تموم شد و االن هر دومون در بیمارستان 

مشغول به کار بودیم آرتین امروز شیفت صبح عصر بود و تا ۸ خونه نمیومد 
ومن بیکاریم بود امروز تولد آرتین بود میخوام واسش تولد دونفره بگیرم از 

صبح که رفته بیمارستان یه تبریکم بهش نگفتم و االن فکر میکنه من تولدشو 
فراموش کردم

ساعت ۱۱ صبحه جلوی تلوزیون دارم صبحانه میخورم
همینطور که داشتم میخوردم یهو حالت تهوع گرفتمو گالب به روتون داشتم 
میوردم باال پریدم سمت دسشویی و حالم بد شد آبی به صورتم زدمو اومدم 

بیرون چیزیم نبود حالم خوب شده بود  تا دو ظهر که خواستم غذا بخورم 
دوباره حالت تهوع اومد سراغم



چند روزی بود حالت تهوع خیلی خفیفی داشتم و فکر میکردم سردیم شده و 
آبجوش نبات میخوردم ولی امروز حالت تهوع بیشتر دارم و شدتش بیشتره 

نکنه باردارم !!!!
سریع حاضر شدم باید شکمو برطرف میکردم رفتم داروخونه و چک بیبی 

گرفتم و وقتی استفاده کردم دیدم مثبت شد بااااورم نمیشه یعنی قراره من 
مامان بشم الهههی مامان قربونت بشه 

خب امشب کادو تولد آرتین مشخص شد باید برم خیابون هم کیک تولد 
بخرم و هم یه جفت کفش بچگونه بخرم....

امروز ماشین دستم بود با ماشین رفتم قنادی کیک خریدم و از مغازه 
سیسمونی فروشی یک جفت کفش آبی خریدم باکسم خریدمو کفشارو 

داخلش گذاشتم و یک کارت پستالم خریدم که متنش این بود :بابایی تولدت 
مباااارک تا نه ماه دیگه پیشتونم ،،،کارت پستالو داخل جعبه گذاشتمو 

برگشتم خونه و چک بیبیو که دوتا خط بودو چسبوندم روی کارت پستال و 
بعدش واسه شب شام درست کردم دم دمای برگشتن آرتین به خونه بود 

میزشامو چیده بودم کیک تولدم گذاشتم رو میز و جعبه هدیه رو کنارش 
گذاشتم.....

آرتین:خااانومی کجاااایی عزیزدلم من اومدم
-سالم عشقم خسته نباشی

آرتین:سالم قشنگم ممنونم،،حالت خوبه
-عالیم،،،تولدت مبااارک آرتیتم

آرتین:فدات بشم الهی من فکر کردم یادت رفته
-مگه میشه تولد آقامونو فراموش کنم

آرتین اومد منو ببوسه که یهو حس کردم االنه که باال بیارم اوووف مامانی 
لومون میدیاااا 

پریدم سمت دشوری و آرتینم پشت در صدام میزد



آرتین:سماااا عزیزم سماااا حالت خوبه عزیزم میخوای بریم دکتر
-آره خوبم االن میام بیرون نه عزیزم دکتر نمیخواد

آب زدم صورتمو از دسشویی اومدم بیرون آرتین پشت در دسشویی بود
آرتین:چت شد خوبی؟

-اوهوم خوبم فکر کنم سردیم شده چیز مهمی نیست بریم سر میز
آرتین:باشه عزیزم اما اگه دیدی حالت خوب نیس بگو تا بریم دکتر

-باشه
با آرتین رفتیم سر میز آرتین با دیدن میز شوکه شد

آرتین:آخه چرا زحمت کشیدی عزیزم نیازی نبود،،،ممنونم
-کاری نکردم عشقم،،تولدت مبارک

آرتین:تو فوق العاده ای
لبخندی بهش زدمو بوسیدمش

-آرتین اول شام بخوریم یا کیک؟
آرتین:اول شام بخوریم بعد کیک

-باشه عشقم
شامو اوردمو شروع کردیم حالت تهوع شدیدی داشتمو نمیتونستم غذا 

بخورم مامانجون عزیز دلم یکم حوصله کن بابات اینطوری میفهمهاااا اون 
وقت سوپرایز نمیشه ،،سعی میکردم غذا بخورم که آرتین شک نکنه ولی 

چندان موفق نبودم
آرتین:سما معلومه حالت خوب نیست پاشو حاضر شو بریم دکتر

-آرتییین خووبم
آرتین:میخوای به باراد بگم بیاد معاینت کنه واست دارو بنویسه برم بخرم؟

-نه عشقم میگم که خوبم
آرتین:باشه تو بگو خوبی منم میگم خوبی

غذارو به زور خوردمو آرتینم غذاشو خورد ظرفای غذارو گذاشتم توی سینک 



تا بعد بشورمشون
شمع رو روی کیک گذاشتمو روشنش کردم اومد فوت کنه که

-آرتین عزیزم آرزو کن بعد شمعو فوت کن
آرتین:باشه،،،آرزو میکنم سال دیگه بچه دار شده باشیمو تو بغلم باشه

اوهاااا کاش یه چیز دیگه آرزو میکرد االن آرزوش تا چند لحظه دیگه براورده 
میشه یا شایدم از حال من یه چیزیایی فهمیده...

بعد اینکه آرزو کرد شمع رو فوت کرد
-هووووو تولدت مبااارک آقاااایی

آرتین:ممنونم خانومی
دوربین گوشیو فعال کردمو روی فیلمبردایش کیلیک کردمو گذاشتمش یه 

جای ثابت تا فیلم بگیره میخواستم لحظه ای که جعبه رو باز میکنه و 
داخلشو میبینه رو داشته باشم و بچم بعدا نشون بدم...

-خب آرتین هدیتو ببین ،،ببین دوسش داری؟
آرتین:خوشگلم دیگه نیازی به هدیه نبود ممنون،،،من هرچیزی که تو واسم 

بخری رو دوست دارم
-خواهش میکنم

جعبه رو باز کردو نگاش افتاد به داخل جعبه همینطوری به داخل جعبه خیره 
شده بودو در جعبه تو دستش روهوا مونده بود دقیقا مثل یه مجسمه 

-آرتین جونم
آرتین:.....

-عشقم
آرتین:....

رفتم سمت دوربین گوشی و گفتم
-مامانی بابایی کلی سوپرایز شده نگاهش کن مثل مجسمه شده

بعدش رفتم سمتش و بلند گفتم



-آاااااااارتیییین
آرتین از شوک در اومدو نگاهم کرد

آرتین:سما واقعیه؟؟
-آره عزیزدلم

آرتین:یعنی من دارم بابا میشم؟
-اوهوووم

یهو از رو صندلی بلند شدو محکم منو در آغوش کشیدو با یه حرکت از رو 
زمین بلندم کردم دور خودش تابم داد

-آرتین نکن آرتین بچمون له شداااا
آرتین:فداااا بچمون و مامانش بشم الهههی

-خدااانکنه
بعد اینکه حسابی تابم داد منو نشوند رو صندلی

آرتین:پس حالت بد بود بخاطر این بود
-اوهوووم بچت که امون نداد یکم صبر کنه باز خوبه نفهمیدی وگرنه 

سوپرایزم خراب میشد خب آرتین خان آرزوتون براورده شد
آرتین:بهترین سوپرایز دنیا بود،،،اوهووم ،،،خب دیگه حق نداری هیچکاری 

بکنی تموم کاراتو خودم انجام میدم االنم میشینی اینجا واست کیک میارم 
باهم میخوریم خودمم ظرفارو میشورم

-یاااا خدااا آرتین من اینطوری که تا نه ماه دیگه از در خونه رد نمیشم
آرتین:همینکه گفتم ،بارداری کار سنگین خطر داره

-عجبااااا
آرتین:خب ِکی فهمیدی؟

-صبح که داشتم صبحونه میخوردم حالم بد شد یه چند روزی بود حالت 
تهوع خفیفی داشتم و جدیش نمیگرفتم ولی امروز خیلی شدید بود شک 

کردم رفتم چک بیبی گرفتم که فهمیدم باردارم



آرتین:قربونت بشم من
-خدانکنه

آرتین:میگم سما
-جونم

آرتین:حاال که بارداری دیگه نرو بیمارستان کار کن 
-اتفاقا خودمم تو همین فکر بودم چون اینطور که پیداس از اینام که ویار 

شدید دارم
آرتین:خوبه عزیزم فردا میرم با رعیس حرف میزنم و میگم فعال نمیخوای 

بری سرکار،،،باید بریم دکتر
-باشه عزیزم،،مرسی

اونشب آرتین نذاشت هیچ کاری بکنم تموم کارارو خودش انجام دادو هی 
میرفت و میومد و شکممو میبوسید و میگفت فدات بشم فندق بابایی.....

امروز قراره بریم سونوگرافی 
آرتین:سما حاضری عزیزم؟

-آره عشقم بریم ....
باهم وارد شدیم مطب یکم شلوغ بود توی اون جمع انگار فقط من بودم که 

هنوز شکمم برامده نشده بود اوووخ منم همینطوری میشم.....
دوساعتی توی نوبت بودیم که منشیش اسممو صدا زد با آرتین رفتیم داخل

من و آرتین:سالم
خانم دکتر:سالم بفرمایین

آرتین:خانم دکتر ما دیشب فهمیدیم که خانمم حاملس و االن میتونیم 
بچمونو ببینیم؟

خانم دکتر:معلومه که خیلی هیجان دارید
-آره خانم دکتر نمیزاره هیچکاری بکنم

خانم دکتر با خنده:خب خوبه که راحت دراز بکش فیلمتو ببین بزار کاراتو 



انجام بده
آرتین:دیدی خانم دکترم حرف منو زد

-باشه توام
خانم دکتر:خب عزیزم برو دراز بکش رو تخت لباستم بده باال تا بیام

-چشم
رفتمو دراز کشیدمو دکمه های مانتومو باز کردمو بلوزمو دادم باال آرتینم کنار 

ایستاده بود
دکتر اومدو ژلو ریخت رو دلم 

-آااایی خانم دکتر چه یخه فکر کنم بچم یخ زد
خانم دکتر با خنده:از دست شما جوونا نترس یخ نمیزنه

بعدش دستگاهو کشید رو دلم
آرتین:اااا خانم دکتر پس بچم کو

دکتر خندید:پسرم بچت که هنوز رشد نکرده که ببینیش تازه ۴ هفتشه اون 
سفیدی رو میبینی اون بچته که نباید بگم بچته باید بگم بچهاته

من و آرتین:بچهاااااته؟
دکتر:بله

آرتین:یعنی چی؟
دکتر:یعنی اینکه خانومت دوقلو بارداره

خدااای من دوقلوووو اوووخ الهی مامان فداتون بشه،،من عاشق دوقلو بودم 
آرتینم دو قلو دوست داشت

هردوتامون شوک زده به دکتر نگاه کردیم
دکتر:چی شده نکنه دو قلو دوست ندارید،،البته حقم دارید مراقبت کردن از 

دوتا نوزاد سخته
-نه خانم دکتر اتفاقا هم من هم همسرم دوقلو دوست داریم

دکتر:پس عالیه انشا� به سالمتی دنیا بیان



-ممنون
دکتر:آقای صادقی کمک همسرتون کنین لباسشونو بپوشن و بیاین تا بگم 

چیکار کنین
آرتین:چشم

ژلو از روی شکمم پاک کردمو با کمک آرتین از روی تخت بلند شدم و رفتیم 
پیش دکتر

-خانم دکتر حالت تهوع شدید دارم 
دکتر:مشکلی نیست طبیعیه،،،بعضی مواد خوراکی هستن که باعث سقط 

جنین میشم اونارو روی این کاغذ نوشتم نمیگم اصال نخور ولی از مصرف 
زیادش خودداری کن خیلی کم بخور،،،دو هفته دیگه بیاین تا دوباره چک کنم

-ممنون خانم دکتر لطف کردین
دکتر:خواهش میکنم

با آرتین از مطب خارج شدیمو سوار ماشین شدیم آرتین تموم راهو آهنگ 
بلند گذاشته بودو باهاش میخوند و هی دستشو میزاشت رو شکممو قربون 

صدقه ی بچهامون میرفت....
این خبرو به خانواده ی من و آرتینم دادیم و اوناهم کلی خوشحال شدن از 

دو طرف بچهام نوه اولی بودن......

آرتین
نه ماه از بارداری سما گذشته و هر لحظه ممکنه که درد زایمانش شروع بشه 

سما هرروز دعا دعا میکنه که زودتر بچها به دنیا بیان آخه خیلی اذیته و 
نمیتونه کاری کنه 

فندقای بابا جنستیشون ۴ماه پیش معلوم شد یکیشون دختره یکیشون پسر
اسم پسرمونو سما انتخاب کرد اولین بار که منو دید بجای اینکه اسم خودمو 

بگه اشتباه گفت آرتان انگار از این اسم خوشش اومده بود گفت اسمشو 
بزاریم آرتان هم من دوست دارم هم ست اسم تو هستش 



اسم دخترمونم من انتخاب کردم و قراره اسمش آدرینا باشه
آرتان و آدرینا.....

چون خونمون دو خوابس اتاق بچها یکیه پدر مادر سما زحمت کشیدن و 
سیسمونی بچهارو تهیه کرده بودن از همه چیز دوبله خریده بودن بهشون 

گفتم واسه یکیشون بخرین واسه یکی دیگشون خودم تهیه میکنم که 
باباسامیار ناراحت شد و این اجازه رو نداد

چون اتاق کوچیکه تخت دوطبقه خریدن و اتاق پر از لوازم نوزادی و 
عروسک و ماشینه....

امروز بیکاریم هستو من خونم از وقتی سما رفته تو ۹ماهگی میترسم تنهاش 
بزارم واسه همین با رئیسم حرف زده بودم که یک ماهی شیفتای منو کم کنه 
،،،ساعت ۱۰ صبحه و سما هنوز خوابه منم تو اتاق بچهام و دارم به لوازمشون 

نگاه میکنم لحظه شماری میکنم واسه بدنیا اومدنشون
سما:آاااای آرتین کجاااایی آااااییی دلم وااای آرتین بیااااا

وااای صدای سماس فکر کنم دردش شروع شده
از اتاق پریدم بیرونو رفتم تو اتاق خودمون

-جانم چی شده عزیزم درد داری؟تحمل کن االن میریم بیمارستان
یهو دیدم سما زد زیر خنده

-شوخی کردی؟
سما:اوهوم

-آخه االن وقت شوخیه؟قلبم اومد تو دهنم
سما:اووخی بوبخشید

-من فکر کنم به جای اینکه صاحب دوتا بچه باشم صاحب سه تا بچه هستم
سما:ااا آرتین بچه خودتی

-باشه منم،،پاشو بیا صبحنتو بخور
سما:باشه دستمو بگیر تا بلند شم



-باشه
دستاشو گرفتم بلند شد اومدیم بریم بیرون که

سما:آااای آرتین دلم آااااایی وااااای خدااااایااااااا دلم آااااایی
-خوبه خوبه حنات دیگه رنگی نداره مسخره بازی در نیار

سما:آی آرتین دروغ نمیگم دلم خیلی درد گرفته
هووول شدم 

-آخه چرا دروغ میگی که مثل چوپان دروغگو حرفتو باور نکنم
سما:آرتین دارم میمیرم کم حرف بزن یکاری کن

-بشین اینجا عزیزم بشین چیزی نیست تحمل کن االن میریم بیمارستان
سریع حاضر شدمو سمارو که از درد داشت به خودش میپیچیدو بغل کردمو 

بردم داخل ماشین و گاز دادم تا سریع برسیم بیمارستان....
رسیدم بیمارستان

-سریع یه بالنکارد بیارین خانومم حالش خوب نیست
بالنکارد اوردنو سما رو که از درد دادشت جیغ میزد بردن داخل بیمارستان

سریع گوشیمو برداشتمو به مامان سما و مامانم خبر دادم که بیان
چند ساعتی گذشته بود و من صدای جیغ سما رو از پشت در میشنیدم

الههههی من بمیرم نبینم داری درد میکشی.....
سما

چشمامو باز کردم توی اتاق شخصی بیمارستان بودم اتاق پر از بادکنکای آبی 
و صورتی بود تکونی خوردم که درد توی تنم پیچید آخ بلندی گفتم

آرتین:خوشکلم حالت خوبه؟
-دلم درد میکنه عزیزدلم،،،بچها خوبن؟؟

آرتین:حاال میگم بیان مسکن بزنن بهت،،آره عشقم خوبن آرتان شبیه تو 
هستش آدرینا شبیه من

-قربونشون بشم،،،آرتین میخوام بچه هارو ببینم



آرتین:باشه عشقم بزار بگم بیان بهت مسکن بزنن بعدش به مامانم و مامانت 
میگم بچه هارو ییارن پیشت

-باشه
آرتین رفتو با پرستار برگشت و پرستار بهم مسکن زد

مامانم و مامان مهناز با بچها اومدن داخل
مامان:خوبی عزیزم
-آره مامانجون بهترم

مامان مهناز:درد نداری؟
-خیلی کم مسکن زدن بهترم

آرتین کنارم ایستاده بود بچهارو گذاشتن بغلم
-خداااای من چقد کوچولو هستن،،الهی مامان دورتون بگرده فرشته کوچولو 

های من
آرتین بوسه ای روی سرم زدو گفت:مرسی عشقم 

برگشتم و لبخندی به آرتین زدم و نگاهی به بچها که معصومانه خوابیده 
بودن کردم و از اعماق دلم خداروشکر کردم برای زندگی خوب و عالی که با 

اومدن آرتان و آدرینا عااالی تر هم شد

دلم آغوش میخواهد پراز احساس دل بستن
پراز سلول زندانی پراز آزادی بسیار

پراز ماندن پراز خواندن پراز شیرینی افشاندن
پراز اصرار بوسیدن پراز ناز و پراز انکار
پراز ماسه پراز دریا پری واره پری سیما

پراز آبی پراز ماهی یکی مست و یکی هشیار
پایان

سخن نویسنده:



با سالم و عرض ادب خدمت دوستان گرامی بابت وقتی که برای خواندن 
رمانم گذاشتین بسیار ممنونم امیدوارم رمان مورد پسندتون بوده باشه و از 

خواندنش پشیمون نشده باشین
انشا� همیشه شاد باشین و به هرآنچه که آرزوشو دارین برسین 

در پناه حق باشین یا علی
بهار۹۹
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