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 است شده اماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 

 کنی، می له را کسی غرور که آنگاه

 کنی، می ویران را کسی آرزوهاي کاخ که آنگاه

 کنی، می خاموش را کسی امید شمع که آنگاه
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 ، انگاري می نادیده را اي بنده که آنگاه

 نشنوي، را غرورش شدن خرد صداي تا بندي می را گوشت حتی که آنگاه

 گیري می نادیده را خدا بنده و بینی می را خدا که آنگاه

 بدانم، خواهم می

 تابراي کنی می دراز آسمان کدام رابسوي دستانت

 کنی؟ دعا خودت خوشبختی

 (سپهري سهراب)

 

 کرج تنرف همیشه احتماالمامانویلدامثل... نبود خونه کسی اینکه مثل بود تاریک خونه کلیدوانداختمودروبازکردم

 میزنن توپاسازاقدم بادوستاشون یابازم

 

 فشاردادم قرارداشتو راهرو چپ درسمت کلیدبرقوکه عبورکردمو ازراهرو شدم خونه وارد.کنن خرید اینکه بدون

 بودم رفته 03.7 ساعت که ازصبح بودم خسته شدخیلی روشن اشپزخونه غیراز به خونه کل بود مرکزي چون

 میکردم تنظیم میدادموقرارارو جواب تلفن مدام خونه بودم وبرگشته بود 9اعتس که تااالن شرکت

 

 که نهک مدیریت بیادبجاش وبرادرزادش امریکا بره شرکت قراربودریس تلفن پشت پام مدیربودیه تواتاق پام یه

 همین واسه مییاوردن تشریفشون رستمی جناب محترمشون عموي خان بودنوبعدازرفتن پاریس فعال ایشونم

 کوفته بدنم شدم حال وارد بگذریم..شه پسراماده شازده وروداین واسه چی تاهمه هم به بود ریخته امروزشرکت

 رهممنویلداکنا اتاق رفتم باال بود دازعبورازراهرو بع راست سمت که ها ازپله تواتاقموبخوابم برم دادم بودترجیح

 ادهاستف ازش تنهاي به مامان>بابا بعدازمرگ که وبابابود مامان واسه ما روبه روبه بودواتاق من مال اتاق بودواولین

 انداختم اتاق به نگاه یه.نمیشه خودادم اتاق مثل هیچی اخیششش کردم المپوروشن کردم دراتاقوباز میکنه

 میداد ارامش بهم وسفیددیواراتاق اي گلبه رنگ همیشه

 

 اقدقیقازیرات که رز گالي این چقدربوي به به اوممم درقرارداشتوبازکردم روبروي پنجرروکه کردم که کاري اولین

 ... خدایاشکرت اي میدادچقدردلنشینولطیف ارامش بهم بودن توباغچه من

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر صمدانی مریم | دعوا با عشق شروع رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

3 

 

 بایه لباسم کردن بعدازعوض قرارداشت پنجره راست درسمت مناسب ي بافاصله که کمدم سمت رفتم

 نبازمیشدجریا وقتی میکردم جمعشون باالسرم محکم ازبس موهاموبازکردم ایینه جلوي رفتم تاپوشلوارسفید

 بودخودموتاالپی پنجره چپ درسمت کمدم روي روبه دقیقا که تختم سمت رفتم میکردم احساس توسرم خون

 یه به ردمک سعی سرم زدبودبه بیخوابی که زیادبود خستگی لطف به نمیبرداینم خوابم هرکارمیکردم روش انداختم

 .. کارمیکرد حسابداري وتوبخش بود همکارم افتادم پریا یادحرفاي ببره تازودخوابم چیزفکرکنم

 

 وستوپ مدیربوده ماه یک مدت به کوچک پریارستمی بقول پسره این شم اینجااستخدام من ازاینکه قبل میگفت

 چقدرسخت که نمیدونی یسنا واي-) گرفت خندم حرفاش بایاداوري...گیربوده سخت ازبس روکنده هم

 نشمغروربود بداخالقیاشوقدبازیاشو ي باهمه خوشکلوخوشتیپ پسرازبس این ها داره دیدن ولی گیرپدرصلواتی

 ده روزي که نمیدونی هست فالح خانم همین این میزدن له له واسش شرکت این ي وترشیده جوان دختران

.. ببینی نبودي بیرون کرد شوتش محترمانه شد کفري رستمی خدا بنده بارش یه که تواتاقش بامیرفت

 گاهمن اینکه باسربدون میکردم سالمش وقتیم عبورکنم قدمیش ازده نمیکردم جرات منکه بود چقدرمغروروتقص

 یگهد دختربندریه گرمه خون مهربونو کنه اخم دقیقه یه واسه نداره امکان واقعادخترشادیه پریا(میداد جوابمو کنه

 ي اندازه به خودش فالح این بود کرده دکش پسره این که موقعی کردم تجسم فالحوتوذهنم ي قیافه لحظه یه...

 بینیشورویت نوک فقط باالترمیدونست خودشوازهمه نمیجوشید بودباهیچکس فخرفروش مغرورو کافی

 .اومدم بیرون زنکیم درازافکارخاله به اي تقه باخوردن.. رفتن راه میکردهنگام

 /. بیداري داخل بیام یسناجونم-..

 ..یلدابود صداي-.

 بعد کشید سرک یه کرد درداخل سرشوازالي اول همیشگیش عادت بازکردطبق درو...بیاداخل اره_.

 .میگرفت خندم کارش ازاین اومدکامالداخل

 ..غازگردنتوکشیدي بازتوانگاري-.

 ... بزرگترما ازت دوسال ناسالمتی نمیکشی خجالت خانم یسنا کوسالمت-

 ...عشقم باباسالم خوب خیلی-

 واقعامهربون بودم عاشقش پریدروموگونموبوسید محکم بعدشم... جونمممممم یسنا سال واي-

 درس رودهن دانشگاه بازرگانی بودومدیریت سالش 22 میخریدیم هم میرفتیمومثل بوداکثرخریدامونوباهم

 میکرد تدریس زبان موسسه تویه میخوند
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 خالصه بزنوبرقص وسط بودن بوددخترپسراریخته چقدرشلوغ نمیدونی رجک بام رفتیم خالی جات یاسی-...

 .نذاشت مامان بیام جوادي رقص یه وسط برم خواستم

 ...جوادي یلداورقص فکرکن زیرخنده زدم بلند حرفش بااین..

 ..دیگه رقص نوع یه خودش اینم خوب میخندي چی واسه کوفت-

 ..کجاست؟ مامانی/ بروبابا-.

 حظهل یه یلدا باصداي که در سمت رفت بلند نفس دستاموکشیدموبعدازیه بلندشدمو ازروتختم-..تواتاقشه-.

 ..وایسادم

 /.مشکلی چه-....اومده پیش واسم مشکلی یه بحرفم باهات شدبیامیخوام تموم کارت یاسی-

 

 ...بگم بهت استراحت بایدسردل برس کارت بروبه نه-.

 .بخورموبیام چیزي بدمویه سالم مامان به بذاربرم پس باشه-

 ..برو باشه-.

 درزدم مامان اتاق سمت رفتم-

 مامان بیرون برگشتم کردمو کوچولوروگونش بوس سمتشویه رفتم خوابه دیدم بازکردم درواهسته نداد جواب

 میشه یلداروحامله که بوده سالش61

 زرگماروب بود باباگذاشته که اندازي باپس خودش مامانم ومیمیره میکنه بودباباتصادف سالش .2 وقی بمیرم الهی

 زشا نشستم یلداوروتختش پیش رفتم کالباس ساندویچ بعدازخوردن-... هنوزجوونه میسوزه واسش دلم میکنه

 ..بگه مشکلش درمورد خواستم

 تاالتوالوا ازاین فکرنکنی برمیگردم ازموسسه وقتی سبزمیشه سرراهم پسره یه که چندوقته یاسی میدونی-

 موسسه خواهرشومیرسونه بچه بارکه یه داره سالو29 ظاهرا باکالسوموباادبوخوشتیپه خیلی اتفاقا نه هستشا

 ونچ منم بحرف باهام دوبارجلوموگرفتوخواست پولداره مشخصه تیپشوماشینش میاداز خوشش وازم منومیبینه

 کردم بیاددکش پیش واسم مشکلی جلوموسسه نخواستم

 رینت نزدیک شدمورفتیم سوارماکسیماش نیست کن ول دیدم منم حرفب خواست اومدوبااسرارزیاد صبحی امابازم

 که ازدوستاش قراربایکی والبته داره ساختمونی شرکت عمرانویه مهندس بهرامی کیارش اسمش شاپ کافی

 من به ازعالقش بده وکارشوتوسعه شه شریک ایران برگرده شرکت یه مدیریت واسه امریکاهستوقراره
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 نه رمندا ارامش چرا نمیدونم نگرانم یاسی کنم تنظیم قرارخواستگاریوباهاش بزنمو حرف باخانوادم گفتوخواست

 ..تودانشگاه نه توموسسه

 /.داري عالقه بهش توهم/یلدا توچی-.

 ..دارم بهش خاصی حس یه راستش-..

 اريد دوستش که توهم پسرخوبیه که معلومه ازخصوصیاتشم ازدواج قصدش فقط اون نیست مشکل اینکه خوب-

 ..میترشیا جورکردنازنکن خواستگارواست کردویه لطفی یه حاالخدا میکنی دست چرادست پس

 ..بلندخندیدم...گرفتمش سریع که کرد بالشتشوپرت-

 ..چهله؟ شب تلخه واقعیت چیه

 ..میکنما مشورت باهات دارم مثال یاسی کوفت-

 .بگم مامان به نمیشه روم من-...بیان شب شنبه بگوپنج-

 .نباش نگران میگم بهش من--..

 اومدرولبموازخداخواستم لبخند یه بشه قرارعروس خواهرم ازاینکه خودم اتاق بایلدارفتم زدن بعدازحرف-.

 .. بشه خوشبخت

 اتاقم رفتم صبحانموخوردم بعدازاینکه صورتموشستم دستشوي رفتم بازکردم چشم گوشیم زنگ باصداي صبح.

 به باشموحسابی خاص امروز داشتم چرادوست نمیدونم داشتم وقت ساعت بودنیم 0کردم ساعت نگاه شم تااماده

 برسم خودم

 بود متازیرباسن که سوخته اي قهوه مانتونخی بایه بود براق مشکی دستومیبریدو اتوش خط که اي شلوارپارچه یه

 ساده کیمش که سانتی بلندده پاشنه کفش کیفو یه کردم تنم میخورد باریک مشکی کمربندچرم یه ام وزیرسینه

 کردم ست باهاش بودو

 بخودم اهنگ یه وایسادم بود ارایشی لوازم انواع بودوروش تختم پایین که جلومیزکنسول رفتم بود ارایش حاالنوبت

 ولباي قلمی بابینی دار بلندوحالت هاي باموزه المذهب داره پریاسگ بقول که درشتوعسلی چشماي کردم

 زیتونی وموهاي برامده هاي گردوگونه وصورت که وکشیده مرتب پهن وابروهاي صورتی رنگ به اي کوچولوقلوه

 به نیازي که داشتم سفیدوصافی پوست بودم خاص واقعا قیافه ازلحاض بودکه ساخته دخترشرقی یه ازمن بلند

 ونهبارزگ شکالتی مایع رز یه و کشیدم چشمام بودداخل براق حسابی که چرم مشکی چشم خط یه نداشت پنکک

 مجبورشدم بودن لخت چون ریختم کج وجلوروبصورت کردم جمع کردموهاموباالسرم ارایشموتکمیل مسی هاي

 دارم کوچولونگهشون گیره بایه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر صمدانی مریم | دعوا با عشق شروع رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

6 

 

 هک بعدازاین کردم سرم داشت وقهوهاي مشکی هاي طرح که شکالتی ساتن روسري زدمویه متوسطم کلیپس یه

 نیم فقط داشتم فرصت دقیقه 67فقط نه واي زدم خودم واسه چشمک کردمویه خودم به توایینه نگاه یه شدم اماده

 حساب رو کرایه رسیدیم زودباش گفتم ازبس اینم دقیقه 22 از بعد شدمو سوارازانس سریع بودم توراه ساعت

 دمکشی بنفش جیغ یه منم ترمزکردو جلوپام باسرعت ماشین یه که انورخیابون برم خواستم سرعت به کردمو

 راننده ایینپ سرم داشتم خودمونگه روکاپوت دستاموگذاشتم که بیفتم خواستم میلرزید دستام تندتندمیزد قلبم

 شد پیاده

 ..میکردم میرفتوپایینونگاه گیج سرم من ولی

 .. زیرتایرماشین بودبري ؟نزدیک کوري مگه-

 .. ندادم جواب من اما میگفت ایناروبلند-.

 واسه که میشناسم روخوب شما امثال اما نبودم ایران درسته درنیار ادا من واسه/ هستی؟هان کرهم نکن باتواما-

 ...ماشین جلو خودشونومیندازن هزارتومان

 نه مزد حرف من نه ایستاد ثانیه لحضه یه واسه که بردم کردموسرموباال قواموجمع تمام میکرد توهین بهم داشت-

 .. افتادم حرفاش یاد دفعه یه...شدیم خیره بهم توسکوت فقط اون

 هان؟ هان کنی خورد دیگران میدي اجازه خودت به که هستی کی فکرکردي-.

 شده رمدی کردم اشاره رو روبه به بادست کارمیکنم پارسیان توشرکت من فکرمیکنی اینطوري که متاسفم واست

 ولی نمیشه بازي باجونمم که هست کار این واسه تري اسون راهاي م رونداشت ازشما قصداخاذي داشتم عجله بود

 زده زل توچشمام مدت این تمام-..اي کاره چه که مشخصه کامال من نه هست شما امثال درشئن کارا اي جناب نه

 موندم فقط ام کاره چه مشخصه اره-..میکرد براندازم میزد موج کردن مسخره توش که لبخند بودوبایه

 ..توچراحدتونمیشناسی

 ...کارتونوبدونم نیستم مشتاق وشمادوما نه اوالتو-

 .درسته؟ میکنی کار پارسیان توشرکت که گفتی شد جالب-

 سامیاررستمی من که اینه ربطش-..داره؟ موضوع این به ربطی چه این خوب-..کردم نگاش گنگ حالت بایه-.

 .هستم شرکت این مدیرجدید

 نگاه بهش بادلهره شد شل پاهام پرید رنگم وضوح به خدا نه واااي یعنی... این کردم هالجی حرفشوتوذهنم-.

 یسنا-..لرزون باصداي..شماخانمه؟-..لنگه پاي واسه سنگ هرچی بو شده خیره بهم باالداده باابروهاي کردم

 رستد خودمومیباختم نباید-..یوسفی؟ خانم گستاخید زیادي فکرنمیکنید اینطور که-..شرکتم منشی یوسفی

 صداموصاف-..خدانکنه نه ووي دیگه میشم میشموبدبخت اخراج فوقش کنه توهین نداره حق اما شرکته ریس
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 عموتون برخالف رستمی جناب-..گفتم نداشتم سراغ ازخودم که باجسارتی شدم خیره توچشماش کردم

 خواستین که میبخشمتون.کنید توهین نداري حق اما شرکتید ریس درسته دارید تشریف بددهن شمابسیار

 ولی.شرکت سمت نموندمورفتم منتظرجواب بود مونده باز دهنش..کنید جمع هواستونو بهتره منوزیرکنید

 چی اخالقی ازلحاض اما بود براندازش ظاهري ازلحاظ مدیریت بود چقدرخوشتیپ بود مانکنی خودمونیموعجب

 :....سامیار...../.بگم

 اصفهانوبهتره بایدبره ازسفرش قبل زدوگفت عموزنگ اما ایران بیام روزدیگه ده قراربود..........:سامیار........

 عمواطالع به مستقرشدم خودم تواپارتمان بعدازاینکه.تهران اومدم پروازایران بااولین منم زودترخودموبرسونم

 باصداي صبح.بشم جدیداشنا جدیدوکارمنداي بامحیط تا شرکت برم صبح فردا خواست ازم اونم رسیدم دادم

 وخوردن دوش یه بعدازگرفتن..بمونم خواب نداشت امکان بودم توکارجدیومنظم همیشه بیدارشدم ساعت زنگ

 پیرهن کردم برانداز خودموتوایینه باردهم واسه ازخونه خروجم از قبل شرکت برم که شدم اماده صبحانه

 استین بود کرده تیپموکامل مشکی کالج باکفش سفید ساده شلوارکتون با مشکی ي سفیدچهارخونه

 مرفت شدم بودبیخیالش کامالجذبم لباس اماچون توموهام بیارم دست یه خواستم بودم تازده پیراهنموتاارنجم

 سوارماشین اینجا بودش اورده عموواسم بودموقبال خریده پارسال که مشکی فراري پارکینگ سمت

 ودیهباالب سرعتم برداشت تیک راهنمام چراغ که بودم شرکت نزدیکاي شرکت سوي به شدموگازشوگرفتمورفتم

 ودمب توشک ایستاد ماشین دقیقاجلوپاش روترمز زدم سریع زیرمیکنم دخترودارم یه دیدم کردم جلوم نگاه لحظه

 دستاش بود پایین بودسرش مشخص وضوح به دستاش لرزش پایین رفتم اومدم خودم به دختره جیغ باصداي

 نداشت اماامکان مقصربودما حاالخودم شدم کفري حسابی داشتم دید رخش نیم به روکاپوت گذاشت

 جواب دیدم وایسادم چندلحظه..زیرتایرماشین بودبري کوري؟نزدیک مگه-...باال صداموبردم..غرورموخوردکنم

 هتوروب امثال اما نبودم ایران ادادرنیاردرسته من واسه.هستی؟هان کرم باتوامانکن گفتم بلندتري ندادباصداي

 توچشمام زد سرشوباالاوردوزل حرفم بااین..جلوماشین خودشونومیندازن هزارتومان واسه که میشناسم خوبی

 بمونم بهش شدخیره باعث بیشترجسارتش بودم ندیده چشماي تاحاالهمچین بود مشخص ازنگاهش خشم

 اینطوري که متاسفم واست/هان هان دیگرانوخوردکنی به میدي اجازه خودت به که هستی کی فکرکردي..

 راه اراینک واسه ازشماروندارم دادوقصداخاذي شرکتونشون بادستش کارمیکنم پارسیان توشرکت من فکرمیکنی

 کامالمشخصه شماست وامثال شما کارادرشئن این جناب ولی نمیشه بازي باجونمم که هست هم تري اسون هاي

 گرفته حرصم هم بودم کرده تعجب هم میزد حرف باهام اینطوري که بود دختري اولین راستش هه!!!!اي چکاره

 زهی اما کنه عذرخواهی شه ضایع که کنم خودمومعرفی مجبورشدم بزنم حال زد بهش اینکه بخاطره منم...بود

 مبارک روي به ولی میزد موج ترس عسلیش توچشماي شدانگارگچ یهواي رنگش فهمیدکیم وقتی..باطل خیال

 ارنشهتکر کن جمع هواستو منوزیربگیري خواستی که میبخشمت گفت پروي درکمال کردو صاف صداشو نمییاورد

 پایینورفت انداخت نموندسرشو منتظرجواب چقدرروداره که بازموند دربازه اندازه دهنم موندم اصال

 منحاالتورو اخراج واسه حیفی شما فکرشومیکنم حاالکه یوسفی خانم خوب خیلی دیگه اینطوریاست..توشرکت

 سمت رفتم کردم پارک توپارکینگ ماشین بچرخیم تا بچرخ سامیاررستمی> سامیار میگن من به میکنی قدعلم
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 تومحیط که همیشگی اخم بوداون مونده عالیه چی همه دیدم کردم سرووضعم به نگاه تواسانسوریه شرکت

 ادم شم خودمونی دختر باپسرچه حاالچه سالموعلیک بایه بخوام که نبودم ادمی وجودمییومد به خود کارخودبه

 ورفتم جلو سینمودادم.. .6 طبقه دقیقا بله بیرون ازاسانسوراومدم میگفتن بهم اینوهمه بودم مغروروخشکی

 دخترپررو این جمال به چشمم که کردم ازراهروعبور داخل رفتم کردم بازش بود عموداده که درباکلیدي پشت

 خیلی مهندس جناب م سال-...میکرد عصبانیم خونسردیش میکرد میزوکارش بودپشت نشست ریلکس خورد

-.. اقابفرمایید خوبم-..هسین؟ خوب رجب مش سالم-... اومدم خودم به رجب مش باصداي..امدین خوش

 هواس دفترم بیان خودشون کارکنانوکارمندان خواستم دفترم سمت رفتم رجب بامش کردن علیک بعدازسالم

 میزشوبه سمت رفتم بود شورشودراورده دیگه شه ندادبلند زحمت خودش به ردشدم ازجلومیزیوسفی اشناي

 ده-...رومیز کوبوندم شدمومحکم کفري...نداد بازجواب یوسفی خانم گفتم بلند باصداي-.. شدم خم سمتش

 جناب بله-..گفت لرزون باصداي زیرروسریشوهندزفریشودراورد دستشوبرد پرید رنگش من بادیدن باال مترپرید

-..شده بودهول کامالمشخص-بود شده مابحثمون پیش انگاردودقیقه انگارنه..امدین خوش سالم مهندس

 من به عموتون رستمی اقاي اخه بله ب-...شخصیتونه اتاق اینجا هان؟مگه میدادین گوش اهنگ حقی سرکارباچه

 خوب پس اینجاریسم االن رفتنومن رستمی اقاي-..کردم حرفشوقطع-.. بیکاري درمواقع بودکه روداده اجازه این

 لشهاو این تازه گفتم نشنوه رجب مش که گوششوطوري نزدیک بعدسرموبردم اخراجی تکراربشه گوشاتوبازکن

 مهلت میکنن مارونگاه وایسادن همه دیدم اطرافم به کردن بانگاه/؟اره درمیاري پرروبازي من کوچولوواسه خانم

 هک فالحودیدم خانم مابینشون بفرمایید بعدیه سینماسه مگه بفرماییدسرکار-..دادزدم..ندادم بهشون زدن حرف

 ...زد خشکم سرجام دیدم که باچیزي روموبرگردوندم بهش توجه میکردبدون نگاه بهم لبخندخاصی بایه

 یه خواستم میریزه اشک اینطوري من بخاطرحرفاي یعنی شد چرااینطوري چشماشووواین زد خشکم م سرجا..

 مونده عقب ي دختره اههه بود واستاده دفترش دم فالح خانم هم نذاشت غرورم هم شدم اماپشیمون بگم چیزي

-...جلودهنموبگیرم این درپی پی هاي باربامزاحمت 27 روزي بتونم بده بهم صبري امیدتویه به خدایا

 هازاسترسودلهور دارم نشه مشخص طوریکه کنم خونسردیموحفظ کردم سعی شدم شرکت وارد بعدازاینکه...یسنا

 مسمت به بادیدنم اومدبیرون فالح ازدفترخانم مشدي میزم پشت رفتم کشیدمو عمیق نفس یه میکنم کوپ

 عجب اره گفتم تودلم-..یاربود باهات شانس نیومدن اقارستمی امروز چراانقدردیرکردي دخترم سالم-..اومد

 ازلحاظ ماشااهلل بود کوچک رستمی منظورم دیدم غولشوامروز خودنره مشدي خبرنداري شانسیم

 کردم بهش نگاه یه بیرون اومدم ازافکرم مشدي باصداي گرفت خندم خودم ازحرفاي 67 توان به بودبایسنا=هیکل

 واسم چاي یه زحمت بی-..گفتم کردمو مصلحتی ي سرفه یه میکرد نگام بازداشت بادهن بود دیده جن انگاري

 این چیزعجیب یه راستی-...مییارم االن زحمتی چه باباجون اره..بود درگیرشده خداباخودش بنده...مییارید؟

 باالخره عجیبها سرکارش بعدبره تاببینتم میموند منتظرم جلومیزم همیشه چرانیستش کوش ما مریمی

 چرابه تر عجیب چیز یه نیومد فهمیدم که مریموگرفتم تشکرکردموسراغ ازش اورد چاي واسم مشدي...میفهمم

 یدايجد اهنگ تا گوشمتو هندزفریموگذاشتم گوشیمودراوردم بیکارم دبدم سرکارشومنم رفت مشدي...نگفت من

 ده ازترسم خوردرومیز محکم چیزي یه که بودم هپروت توعالم دادم گوش بود ریخته واسم رویادخترخالم که
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 گوش هنگا چراسرکار که گفت بلند اماباصداي-.. ابروموببره که االنه گفتم رفت ازروم رنگ باالبادیدنش مترپریدم

 ازگ لبمومحکم میشن سرازیر اشکام میترسم زیاد وقتی دارم که بد العاده فوق عادت یه..شخصیمو اتاق مگه میدمو

 دیدم. حرفا کنیوازاین اجازم بدون کاري نداري ریسموحق من اره که فهموند بهم خالصه نیفته اتفاق این تا گرفتم

 گهم کارمندامیگفت به مخاطب که باصداش که پایین سرموانداختم دارن مسابقه باهم ریختن واسه اشکا این نه

 ن ومابینش میکنن نگامون دارن همه شدم متوجه سرموباالاوردموتازه سرکارتون بفرمایید بعدي سینماسه اومدین

 هک من سمت روشوبرگردوند بهش توجه بدون اون اما کوچک رستمی به زده زل خاص زس بایه که بود فالحم خانم

 ممن تودفترش رفت باعجله گرفتو چشمام نگاشواز سریع کردو مکث یکمی زد زل وتوچشمام موند ماتومبهوت

 شدم دپرس کل به روز اون...نگیره حرصم ازخودم بیشترازاین تا کنم اثارضعفموپاک تا روصورتم کشدم دست

 من اما بود داده اس ذوقی خداباچه بنده کرده زایمان خواهرش پیش رفته که بود داده اس بود نیومده که مریم

 رفتن اماده داشتن همه شدو تموم کاري ساعت باالخره..بهش بدم اس خونه رفتم دادم بودوترجیح خراب حالم

 بهانه به فالح بارخانم 1 فقط نیومد بیرون ازدفترکوفتیش یعنی چندساعت تواین ندیدم پسررو اصالاین میشدن

 سرخیابون بوامابایدتا هواتاریک بیرون زدم ازشرکت کردمو خداحافظی باهمه..تودفترش میرفت مختلف هاي

 رمازکنا ماشین یه که سرخیابون تابرسم میزدم قدم کنارخیابون داشتم تاکسی گرفتن واسه میرفتم پیاده

 که االنه گفتم واستادم سیخ سرجام روترمز زد لحظه یه غولش نره خوده دیدم کردم عبورکردنگاش باسرعت

 پالم خونه رسیدم بدبختی بعدازکلی منم داد ادامه مسیرش به باسرعت اومدم خودم به تا اما بخوادحالموبگیره

 نهتوخو رفتم باعجله بزن حرف خواستگارش درمورد بامامان میخواستم که اومد یادم تازه واااي بود یلداروشن اتاق

 رفتم بودم کرده فراموش کل به امامن بدم مامانوبهش جواب که یلدامنتظراینه میدونستم باال هارفتم ازپله سریع

 گاهشن از یلدارومنتظربذارم بیشترازاین امانخواستم بودم خسته هم سردردداشتم هم کردم عوض لباسمو تواتاقم

 سرخ زمینی سیب داشت مامان تواشپزخونه رفتم...ابجیمومیشناختم پسررومیخوادمن که میخوندم

 چته-.. روقلبش گذاشت دستشو بلندکشیدو جیغ یه مامان.عشششقمم سسسالم-گفتم بلند باصداي..میکرد

-..ترسیدید که برم قلبتون اون قوربون وگفتم کردم بوس سمتشوگونشومحکم رفتم-...ترسوندیم دختر

 گهدی چنددقیقه تا بخوریم دستوروتوبشوربیاشام مادربرو نباشی دوماخسته سالم اولشم بسه خودشیرینی

 به جون-..کی درمورد بهتربگین-...؟ درموردچی-..واجبه بزنم حرف باهاتون خواستم مامان راستش-...امادست

 ودممخ روصندلی دستشوگرفتمونشوندمش رفتم میزد هم زمینیارو سیب داشت-..شده چی بگودیگه کردي سرم

 من بدین اجازه شما لحضه یه مامانم باشه-...شده ؟چی چی یلدا/ بدي منودق یامیخواي میگی-...کنارش نشستم

 داده بهش پیشنهادازدواج که اخرش تا یلدارومیبینه پسره ماجراکه ازاول کردم شروع من به بود زده زل میگم

 مادر؟یلداخودش بگم چی...چیه؟ نظرت مامان خوب... میداد گوش حرفام به داشت ساکت گفتم مامان بودوواسه

 مدید...بیان بگوبگه مادر باشه.. هی-..نمیگفتم چیزي شما به نبودم اگرازیلدامطئمن-...چیه؟ نظرش نگفته

 اراحتن مامانم نبینم-..گفتم کردم بغلش سمتش رفتم ناتوانه کردنشون تومخفی که زده حلقه اشک توچشماش

-.. توگلوم درداورنشست بغض یه حرفش بااین ناراحتم نیست بابات ازاینکه مادرفقط نیستم ناراحت-...باشه

 ظرهمنت میدونم خبربده بهش مادربرم باشه-..نکنید ناراحتش بااشکاتون خوشحاله االن باباهم من برم قربونت
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 اشتد بودو نشسته روتختش بازکردم درو بیاداخل باگفن که یلداروزدم دراتاق-...پایین بیاین شام واسه بعدشم

 حالت نای نشستم کنارش رفتم ازیلدابعیدبود جوابموداد کوتاه سالم بایه که کردم سالم بهش...ورمیرفت باموهاش

 شده چی-..روشونم گذاشت سرشو اونم دورگردنش دستموانداختم چشه زودتربفهمم کردتا کنجکاوم گرفتش

 بود چی دردشون بگوخانم پس اهان...کنی چینی نمیخوادمقدمه چیه مامان جواب میدونم-...اجی؟چراتوخودتی

 که بچرخونم دستگیررو درخواستم سمت بلندشدمورفتم جدي منم..برو اره.<دیگه برم من میدونی؟پس اااا-..

 لدای ؟وااي هان چرامیخندي کوفت-..زیرخنده زدم بلند کنم خودموکنترل گفت؟نتونستم چی مامان یاسی-..گفت

 که بگین شازده اون به بگم گفت هیچی-...گفت بگوچی درد-...ماست شبیه میشه قیافت کنجکاومیشی وقتی

 اره-...میگی راست من جون-...میشیم راحت چله شب این ازدست ماهم بیان شنبه پنج شن بدبخت دارن دوست

 چه نداشتمت دادي خبربهم بهترین یاسی واااي-..کردوگفت بدواومدسمتموبغلم-..اره بادمجونت جون به

 ردنوخو بایلدا کردن کل بعدازکل وظیفته-...خوشکله یاسی دارم دوست/...هان بازکردي توبازنوشابه-/...میکردم

 به یلدا به میشدنه حسودیم دلم ته یکم شه عروس قراره که حالهخوش که خدایاشکرت واي تواتاقم اومدم شام

 رفتم...خودش جاي هرکسی شدیا باباخل هی..میشدم تنها من میکردن ازدواج اگرباهم اخه کیارش

 سح یه افتادم تندش یادرفتاراي کردم چشماموباز سریع سامیاراومدتوذهنم یهوچشمهاي روتختموچشماموبستم

 متوه باشه خوب. رییسه فعالاون جوري جه اما کنم خوردش منم باید اره میکرد خودشوخفه داشت تودرونم تالفی

 کنم تالفی باید اره میزدم حرف باخودم داشتم زدي حرف بامن باباتوبازاومدي اي مغرور بفهم دخترمغروري یه

 یلدا توسط دارد ادامه برد فکراخوابم باهمین

 دش زده ذوق خیلی دادم مامانوبهش وجواب گرفتم تماس باکیارش بیرون رفت ازتاق یسنا بعدازاینکه....یلدا....

 نگاه مخود به جلوایینه رفتم نمیبرد خوابم کنن خواستگاریوتعیین روز بامامان تا میزنه زنگ مامانش فردا گفت

 رنگم درشتوطوسی چشمهاي. دارم عالقه بهش چون خوشحالم اره.. خوشحالم که بود ضایع چهرم چقدر کردم

 اي نسکافه موهاي چون بود ترشده پرنگ لبخندم بود کرده خشک جا لبخندملیح ایم قلوه رولبهاي میزد برق

 براون میدادعالوه برامدموزیباترنشون ها گونه چون داشتم چقدرلبخندمودوست دورم بود ریخته شلخته رنگم

 ندشدبل درونم صداي باباباز اي بازکن نوشابه خودت واسه کم یلداجون... میکرد خودنمایی وکوچولوم قلمی بینی

 برخوابم نشون که کشیدم بهاي خمیازه نخودهراش اه میکنه خودشوقاطی اینم میذاره سرم سربه کم یسنا اخه

 که رداف تا خدا واي توسرم میزد میکرد یوزه تاعمرداشتم واال اینجانبود کنارخداروشکریسنا رفتم ازجلوایینه بود

 ازخوشحالی یلدا تماس بعدازقطع..کیارش..برد زودخوابم روتختم رفتم میدم جون من که بزنه زنگ مامانش

 نقاشی داشتم دایییی... زد جیغ میکشید نقاشی داشت کردموچرخوندم بلند روازروزمین هستی زیادرفتم

 میگی چی رتدخت ببین-...گفتم کیانا سمت رفتم... زمین گذاشتمش نگفتم باباافشینم تابه زمین بذارم میکشیدم

 بود خورده ورقه به بینیش نوک طوریکه بود نقاشیش روورقه سرش هستی سمت روموگردم.. بابااقشین هه

 هب کیارشششش-...شد کیانابلند جیغ صداي..اي خله افشین ي بچه که الحق-..گفتم خندیدم بلند باصداي

 گفتورفت کیاناایشی-...؟ میگی باباراست نه-..خلی توهم هاپس بوده دوستت خوبه نکنا توهین شوهرمن

 شددامادمون اخرشم تا خوندیم درس دانشگاه تویه باهم اشناشدم پیش سال62 افشین با مامان پیش تواشپزخونه
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 یهست شد بلند زنگ صداي... داره تجاري شرکت لحاظ ازهم نمیذاره کم هستی و کیانا واسه خدایش پسردرستیه

 تایفونوبرداش کاربود این عاشق بده جواب تا کردم بلندش رفتم داره برش نمیرسید قدش ایفون سمت رفت بدو

 نقاشیشوبرداشت دادهستی دست باهمه داخل اومد افشین بعدازچنددقیقه-.. اومد باباي جون اخخ کشی یهوجیغ

 تیهس-... زیادداشت مرده کشته تودانشگاه بود خوشتیپوخوشکلی جوون کرد بغلش افشینم سمتش بدورفت

 دههنرمن دخترم گونشوبوسیدوگفت باشوق افشینم-...کشیدم چی باباي ببین گفت ددا نقاشیشونشونش

 این داره اي حافظه عجب.. کیارش دایی باشگاه میرفتین داشتین کشیدم کیارشو تووداي-...باباي حاالکیوکشیدي

 یهست بارم یه داشتن ورود اشناهااجازه فقط که داشتم تهران توغرب شخصی باشگاه یه بدنسازیم عاشق وروجک

 نمنقاشیشوببی کنجکاوشدم.. بگذریم دراوردو ازما پدري چه که ناچارابردیمش ماهم بایدببرین منم که کرد گریه

 مزد زل نقاشیش به باتعجب اول روپام نشست سمتم دوید باذوق اونم-..توبیارببینم نقاشی دایی-.. گفتم

 ستیه-..شدم اروم بعدازاینکه..بو گرفته خندش افشینم میکرد نگا بهم باتعجب هستی..خنده زیر بعدبلندزدم

 انگاري اونم-.. هنرمندباشه خواهرزادم نمیشه باورم هیچی-...میخند چی واسه-..پرسید اخمالوازم باحالت

 تووروجک میگه یلدابهم خاله هنرمندم میدونم خودم-..گفت گونموبوسیدو اخماشوبازکردو بود شده خوشحال

 اینطوري دختري هیچ بودتااالن سالم29 بود عجیب واسم لرزید دلم اسمش باشنیدن-..هستی هنرمندي

 ريدلب چقدرجلوم خواهرافشین افسانه یادمه-.. وسط دقیقا بود کرده تنظیم جاشو توقلبم واقعا بود دلمونبرده

 نشد عوض چیزي داره عالقه بهم گفت بهم که روزیم حتی نمیدادم اهمیتی من اما کنم توجه تابهش میکرد

 نوع از خواهرش چقدرازکاراي افشین که میشدم متوجه همیشه نمییومد خوشم ازکاراش بود سري دخترسبک

 اونم نداده اهمییت زده حرف باهاش نمییاوردمیگفت اماروخودش میکشه خجالت دیگران جلوي پوشیدنش لباس

 کی اونم شدي عاشق شنیدم تو کجاي-..اومدم خودم به افشین باصداي..میشد اذیت اماخوب شده بیخیال

 تا یهمناسب زمان بحثوپیشکشد افشین که بودم خوشحال تودلم.. چمه من مگه-...مغرور تقص قد بهرامی توکیارش

-..دانشگاست هاي ازبچه هست حاالکی عجیبه واسم یکم فقط نیست چیزیت-...بحرفه یلدا بامامان بگم مامان به

 دبهبع توبشه عروس نمیذارم منه ي خاله اون نخیرشم-...شد بلند هستی صداي.. هستی زبان کالس بابامعلم نه

 دستمون از کاري ما نده اجازه تاهستی خندیدوگفت افشین-..باباش سمت برگردوند قهرسرشو حالت

 قراره شمارشودارم کن صحبت یلدا بامامان زحمت فردابی مامان گفتم مامان به رو..خندیدیم همه..برنمییاد

 تااین کیاناکه-..رفت شدي بدبخت که اي جدیه قضیه اینکه مثل نه7.. گفت افشین..لطفا بذارید رو خواستگاري

 با ساختگی افشین-..؟اره؟ دیگه شدي توبدبخت یعنی-...گفت افشین به تهاجمی باحالت-..بود ساکت موقع

 ونا خالصه-...بدبختیا ازاین باشه تا عزیزم نه-..خودکیانا حتی بخندیم همه شد باعث دادکه دهنشوباصداقورت

 که ادمافت دوستم یاده..بهشون بزنه زنگ شرکت رفتم من فردابعدازاینکه که گرفت خونشونوازم شماره مامان شب

 یايباشوخ شب..جوربودیم زیادباهم داداشموداشت حکم ناسالمتی بزنم اونم سربه بایدیه بود برگشته ازپازیس

 یسنا توسط دارد ادامه.... گذشت افشین

 نون تیکه یه صورتموشستم سریع. غول نره دست اتوبدم دیرمیکردم نباید بیدارشدم ازخواب زود صبح..یسنا....

 اقدران که دروبازکنم خواستم اتاقم سمت رفتم سریع رونداشتم صبحانه حوصله برداشتموخوردم تواشپزخونه
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 گرفته خندم دستشویی سمت رفت من به توجه بدون عروسکی خواب ولباس وزوزي یلداباموهاي یلدابازشد

 شم زوداماده تواتاقموخواستم یلدارفتم بیخیال بود ها زده جنگ انگاري بیدارمیشد خواب از وقتی بودهمیشه

 با مشکی بلند مانتوجذب یه..کمتره ازمن منشیه چون نگه یارورستمی این که باشم خوشتیپ باید نه گفتم باخودم

 میذاشت نمایش تراشموبه خوش باالوپاهاي کمیکشیدمش بادستم دقیقه ده فقط که جذب لوله شلوارلی یه

 یدادورویهم جلوه سفیدم پوست به که بود مشکی مشکیه بود کتان جنسشم بود شیک خیلی مانتوم مدل پوشیدم

 هرکی که زدم خونی قرمز رزجیغ یه بود خریده تولدم اینویلداواسه میخورد کمرش رو ساده اي کمربندقهوه

 روصورتم هام مزه که طوري مشکی باریمل زدم مشکی چشم خط یه چهرم بقیه میشدبعد لبام توجهم اول میدیدم

 ماموسر ومقنعه زدم کلیبس یه میشدن کشیده ابروهاموچشمام طوریکه باال کشیدم موهاموساده مینداخت سایه

 یرونب کردموزدم پام مقرمز الستار باکتونی بود خورجین پریا بقول بود اسپرت مدلش قرمزموبرداشتم کیف کردم

 توچهارچوب باتعجب که مشدي به شدم خوشحال بودم دیرنکرده بودومن شده 8 ساعت شرکت م تارسید

 حق خوب..سالم علیک معنی دادبه تکون سرشو باز بادهن اونم که دادم سالم میکرد نگام داشت دراشپزخونه

 باحالت پریا دیدم که میزم سمت رفتم بودم ساده همیشه نمیزدم تیپ اینطوري وقت هیچ کنه تعجب داشت

 علت روشوبرنگردون دستشوگرفتم بدورفتم که دفترش سمت بره خواست قهرروشوبرگردوند

 ردموک غنچه لبامو کردمو گونه وایسادموصداموبچه روبروش رفتم...توقعیه کم پریادختره ناراحتیشومیدونستم

 نیست قهرکردن اهل میدونستم رولبش وچولواومدلبخندک یه دیدم..دالم تولودوش منکه قلی باهام..گفتم

 مخندیدموگفت.. کرد تعجب مشدي مثل اونم جوابموبده که برگشت بود اونور روش میکرد فراموش ناراحتیشوزود

 دارس خره نه-..شدم چیه؟زشت گفتم-..ریختیه؟ چه این نه-..اومدبیرونوگفت زودازحالتش-..دیدي جن مگه چیه

 جواب اومد انگاریادش-..خندید خودشم گرفت خندم..کنم خاکبرسري کاراي واتقت ببرمت که میکنی وسوسم

 امااعصاب شدي خاله شدم خوشحال بخداکلی دیگه نکن اخم پریاجونم زودگفتم-..کرد بازاخم اسشوندادم

 مرده کی کرده شوهر کی شده چی گفت فوضوال ادم این انگار یهو-..افتاد اتفاقاي چه دیروز نمیدونی توکه نداشتم

 روند هب برگشت زود شدنشواونم خاله گفتم تبریک بهش اول.. بگم بده اجازه بابا کردموگفتم حرفشوقطع-...کی

 نای زودي این یاخدابه یهوگفت-.. میکرد نگام گردشده باچشماي گفتم واسش دیروز جریانات ي همه منم عادیش

 در که بده ادامه خواست.. جاش بوفرستادهمیرغض اه میموندي خودت میمردي کچل رستمی خیرنبینی اي اومده

 شارنج تا ساده سفید پیرهن بایه سبزارتشی شلوارکتون یه بود زده تیپی چه اووف بود خودش شد باز شرکت

 به مسفیدموهاش اسپرت کفش بایه میکشید رخ به خوبی بودوعضالتشوبه بدنش جذب که بود زده استیناشوتاه

 هیچ من شداما بلند پریاازجاش کوت یه بود خاص مدل یه جوادیا نفش نه بود کرده درست کج فشن حالت

 گرفتمو نگاموازش ما سمت مییومد داشت محکم هاي باقدم روداد مشدي سالم جواب ندادم حالتم به تعقیري

 تدادرف باسرجوا اونم بخیر صبحتون رستمی جناب سالم گفت سریع پریا دادم نشون ورقه چندتا خودمومشغول

 املب رو نگاش یاالکه اوردم سرمو بود پایین سرم...نشنیدم-.. منوگفت طرف روشوکرد یهوواستاد هک اتاق سمت

 ودب کرده اینوچه بیرون اومد بودازدفترش سامیاروشنیده صداي که فالح خانم موند همونطوري چنددقیقه تا موند

 ودباب معناداررولباش لبخند یه که امپری میکنه نگام داره اخم بایه فالحم نیست کن ول یارو این دیدم-..باخودش
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 یهبا. کارخودشوکرد رز بود گرفته خندم-..چی-..اومدوگفت خودش به تازه اونم-..رو چی-..گفتم جدي کامال لحنی

 حالت به یهوبرگشت بود اومده پایین موقع اون تا که صداش تن..رونشنیدین چی-..گفتم لبخندملیح

 خیالش که فالح.نمیکنی سالم خورده زبونتوگربه بعدشم اهتوبشناسجایگ پاشووایسا اول-..وگفت خشکوجدیش

 سامیاربون-.. اومدین خوش رستمی اقاي م سال گفت سمتشو اومد باعشوه نداره سامیارمنظوري که شد راحت

 فالح دهکر خداموهاشورنگ بنده نکردببینه نگاهش حتی فالح شد ضایع باسرجوابشودادقشنگ کنه نگاش اینکه

 کارنبی دادخیلیااینجا انداختوادامه من به نگاه بعدیه برسم کارا به برم بااجازتون خودشونباختوگفتاما جاخورد

 ریعس بااجازه.. گفت کبودشد فالح مدیرعاملید؟اوه شماچیکارید اونوخت-..سامیارگفت-...باشم داشته نظارت باید

 مورداحترام شمامحتاج ظاهرا-..کنمکاردیروزشوب تالفی االن بایدازهمین بلندشدم ازجام-.. تودفترش رفت

 دوش خیره لبام به ازدوباره-..اومدین خوش خیلی رستمی جناب سال...گفتم مسخره حالت بایه بع قرارگرفتنید

 کرد دست اي کالفه صورت رومیزبرداشتوبه از دستمالی بعد اومدنودارین چشم به ي اماشماواقعاعقده-..گفت

 ...تا کن پاک-..گفت توموهاشو

 بایدمیدیدمش عصرقرارداشتم باکیارش عمومییومدم بجاي که بود دوم روز شرکت ورسوندم زودخودم....سامیار....

 ترمبزرگ به نداشتم عادت کردم سالم مشدي به شدم واردشرکت..بریزیم شرکت واسه جدید چندتابرنامه یه قراره

 راه اون به بودخودشوزده ضایع خوشکل تمانداخ میزش به نگاه یه.. باشه میخواد حاالدرهرسمتی کنم احترامی بی

 ردک سالم شدو بلند ازجاش بودسریع نشسته کنارش که خانمی اون مشغولم بگه که بودپایین سرشوانداخته

 اشمب تفاوت بی خواستم نیاورد بازروخودش دوستشودادم باسرجواب نکرد سالمم بلندنشدبلکه تنها نه امااون

 امیزشب که قدم چند..بیارم کم فنچولک جلواین عیبه من واسه کارشوتکرارمیکنه زیادمیشه روش گفتم اماباخودم

 االاوردسرشوب صدام بودباشنیدن ها روورقه سرش..نشنیدم گفتم سمتشو برگشتم وایسادم سرجام گرفتم فاصله

 ستشمی دل به لباش حالت رزش رنگ بودم رنگ این عاشق کردنموبگیرم جلونگاه نتونستم دوم توروز اول شک

 دهش خیس کمرم پشت بود رولباش نگام فقط روش؟ کردي زوم اینطوري که نچسبه واقعا.. ونچسبه تقص که حیف

-.... بود لباش به هم توجه اماتمام شنیدم سرم ازپشت پا صداي... میکردم عرق میشدم زده هیجان هروقت بود

 هچ قکرمیکنه حاال احمق جنبه بی مرتیکه ها.بود پوزخندرولباش یه اورد بیرون هپروت ازعالم منو صداش..رو چی

 اشنگ گنگ حالت بودبایه رفته سوالمویادم...صداموباالببرم نتونستم اما دادم تعقیرحالت سریع...ایه تحفه

 ازب بودم شده فالح حظور متوجه-..رونشنیدین چی-..گرفت حرصم-..پرنگترشد لبخندش...چی؟-..کردموگفتم

 دادم ولوم صدام به توجلدسامیارمغرور برم گردم سعی..اویزون میادازدختراي بدم اي اه..نخودهراشوایفاکرد نقش

 سالم خورد زبونتوگربه بعدم بدون وایساجایگاهتو بلندشو اول...گفتم جدي بالحنی کردم چاشنیش اخمم

 پاشنه ايکفش بااون تونقشش رفت بود نکرده اندام عرض موقع تااون که فالح انداخت اطرافش به نگاه یه..نمیکنی

 گفت باعشوه کردو صداشونازک هه سمتم اومد بدم اهمیت حضورش به اینکه بدون بود روموخ صداش ش بلند

 روش هزارجورنقاشی که مترسک یه اخه کردنشوندادم نگاه زحمت خودم به اومدین خوش رستمی اقاي سالم

 یوسفی به نگاه یه برسم کارا به مبر بااجازتون وگفت نرفت ازرو باسرجوابشودادم..نداره کردن نگاه که شده

 نیومد میکردبدم ضایع پروروداشت ي دختره این اینکه...باشن داشته بایدنظارت خیلیابیکارن اینجا انداختوگفت
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 کردم بدعصبیش اینکه مثل اوه...مدیرعاملید کارئید چه شما اونوقت-..گفتم.. اومد بدم زدنش حرف اماازنوع

 نممیک ادمت گفتم تودلم گستاخه وجبیه ربع این حاالنوبت خوب... تودفترش رفت سریع بااجازه یه باگفتن

 ظاهراشمامحتاج... گفت پرتمسخري بالحن..باطل خیال اماذهی..پسر جذبه ول اي گفتم تودلم..بلندشد ازجاش..

 پررو ي دختره..اومدین خوش رستمی جناب سالم گفت تري مسخره حالت بایه بعد قرارگرفتنید مورداحترام

 اماشما...شدموگفتم خیره لباش به..بود خودش اره میاوردم کم نباید ریس اون منشیم انگارمن داره روي عجب

 تمگرف برداشتم دستمال یه ریلکس خیلی درنمییومدبعد خونش تیرمیزدي اومدنودارین چشم به ي واقعاعقده

 اکشپ خودم تا بگم میخواستم دمحرفموخور بقیه..خودم. تا..تا کن بگیرپاکش گفتم اي کالفه وباحالت سمتش

 ماش به تیپوظاهرمن اما درست منشیتونم کنم پاک بخاطرشماهم که نزدم شما واسه من-..نیاوردوگفت کم نکردم

 مخ سمتم به اونم-...میکنم؟ پاکش خودم نگفتم شدي ناراحت چیه... شدموگفتم خم سمتش به-...نداره ربطی

 لز باخشم شدم کفري ضعفم رونقطه گذاشت دست..کوچک رستمی جناب ریزمیبینمت کار این واسه گفت شدو

 تودفترموحرصموسردرخالی رفتم سریع بعدشم میشی شدادم قطع حقوقت ماه تایک وقتی..گفتم..بهش زدم

 یانب شب شنبه پنج کردوقرارشد صحبت بامامان گرفتو تماس صبح مادرکیارش یلدا..... بستمش کردمومحکم

 تودلم تواتاقم رفتم درس ي بهانه وبه کردم خودموجمع کردسریع نگام بااخم امانم بازشد بناگوشم تا نیشم

-.. دادم جواب سریع گرفت تماس خودش لحظه همون اما بزنگم کیارش به خواستم.. میکردن کیلوکیلوقنداب

 منم.. میگفت مهربونی ایناروبالحن-..شما حال خانم سالم-...پیچید توگوشی گرمش صداي-..الو

 ی؟ک شد چی ببینم خواستم توکیارشم واسه نه شما اولم-..شماخوبین ممنون خوبم سالم -...موگفتملبخندزد

 خواستم نه-..نزدي؟ حرف بامامانت مگه گفتم-..رفت ضعف دلم حرفش بااین-..ببریم عروسمونو بیایم قرارما

 خندم-...ناهار؟ واسهمثال زودتربیام من حاالنمیشه-..شب البته شنبه پنچ روز واسه قرارشد-..ازتوبشنوم

 ها نره یادت.. میومد خندش صداي-...بیااینجا ساعت 22 بعدا رفت پیش خوب اگراوضاع نه فعال.. گفتم-...گرفت

 ثلم مادرم بایدبرم من.. گفتم ارومی باصداي کشیدم خجالت حرفش ازاین-...کنی شبادکم گفتیانیام ساعته 22

 توهم...خانمم... تیرخالصیوزد واي..باش خودت مواظب خانمم برو شهبا خندشومیشنیدم صداي... داره کارم اینکه

 خداحافظ

 باهم سالگی 22 سن تا بود گیم بچه دوران سامیاردوست.. گرفتم سامیارتماس بایلدابا زدنم بعدازحرف.... کیارش..

 داشبیشترازب خوبش خصلتاي گفت میشه بود پسرخوبی رفت پاریس به تحصیلش ادامه واسه اون بعدش بودیم

 خوب حدش مییومداماتااین بهش البته ازاندازش مثالغروربیش بیان چشم به بیشتربداش داشت سعی ولی بودن

 یکی بود امابامعرفتم کوچیکتره ازمن ماه . باشه ساز مشکل که اونطوري نه بود گذرونی خوش اهل نبود

 مینز بعدمیکوبوندشون باال میبردشون تااوج بودکه این خوردن ضربه باهاش ازخانوما خیلی که بدشم ازخصلتهاي

 بدي ازهردستی که معتقدبودم امامن...شه ادم تا شه بایدادب حقشه بخوادخودشواویزکنه که دختري معتقدبود

 توگوشی صداش وپیچیدن تماس شدن باوصل... داره وجود باالدست دست باالخره میگیري پس دست ازهمون

 اخه نکنی توگله بگیرم تماس من شد بروبابا-...عجب چه داداش کیاچطوري سالم الو.اومدم بیرون خودم ازعالم

 حاالم نکردي گوش برس درست بمونوبه همینجا خبرت گفتم چقد هی گفتن بزرگتري گفتن کوچیکی جون بچه
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-...بابزرگترتا بزن حرف درست هو-... وراجی هنوزم بشونیستی توعوض نه-...نمیشه سرت چیزي ازاحترام اومدي

 شرکت پرسنل اومدي کنار باکارت حالی تودرچه خداروشکرراضیم-... میرن پیش کاروبارخوب خوبی خوب خیلی

-..تو سگی اخالق با خداها بنده دارن حق گفتم خندیدموتودلم...داغونم که شرکت نگوپرسنل اوه...پذیرفتنت

 تنیس که منشی میگم بخدا طرف یه ممنشیم طرف یه کارمندام تمام حدبگم این تا هیچی-...شده چی مگه چطور

 خندم صداي...گستاخ ي دختره میده جواب میگم هرچی کرد کوفتم شرکت تواین اومدم دوروزه جون بالي

-...هخوشکل جوونه حاال داره دیدن کنه تورواتیشی که کسی ببینمش شد الزم اومد خوشم نه...بلندترشدوگفتم

-...تونمیخوره درد به اما المصب نداره رودست نمیکنم حروم خوشکلیشم جوونه اره دوربرداشتی چیه هان

 بالحنی-...میشیم بار عیال روزا همین خودمون ما داداش خودت واسه صاحبش ریش بدبیخ مال بابا نخواستیم

 مشد دیوونه سامی نیست خودم دست-...موال به حیفی پسراینکاروباخودت ؟نکن سامی جون...گفت پرازتعجب

 کن ول..خوشه برودلت-...بشه زنت کن راضی منشیتو کن خودت حال به فکري روزایه همین توهم عروسک خانمم

 اصالحرفشونزن شنبه پنج-...شنبه2 واسه باشه قرارما دارم جلسه شرق ستاره حرفاروعصرباشرکت این

 هباش مرغا قاطی میري داري راستی پس-..تومیرغضبوببینم بیام پاشم عروسکم دیدن بجاي روزخواستگاریم

 یه-..واجبه کارت که کوه بریم خواستم بیکاربودم واهلل...سامی اي توچکاره شنبه پنج-... باشه مبارکت داداش

-...تمهس نوکرتم بود درتوانم چیه بگوببینم-..نمیزنم حرف باهات دیگه نکنی کیاقبول جون میخوام ازت چیزي

 نبودي چندسال ندارم کاري حاال میدونن ازخانواده توروعضوي هم مادرموکیانا داداشمی مثل که میدونی خودت

 ازت داداشت نشده چیزي-..شده بگوچی ؟دیاال اومده پیش ؟مشکلی شده چیزي-...پایداره حس این اما

 بخدا ارزومه وسط؟دامادیت اون ام کاره چه بگم تو؟بیام میگی چی-...باشی باهاش خواستگاریش میخوادروز

 قیافه کردم روقعط گوشی زود بعدشم میبینمت 1ساعت شنبه پنج میکنب قبول میدونستم میاي پس-.. امانمیشه

 اي چاره اما کنی قطع روش گوشی میومد بدش توهم اخما بیرون زده گردن رگ کردم تجسم االن روتوذهنم سامی

 دفتر سمت ره خواست کرد اطرافشونگاه بیرون اومد ازدفترش غول نره که میپروندم مگس داشتم یسنا...نبود

 گمن سنگینی شدم خیره کردموبهش نگام مخلوط نازوعشوه یکم بود خبیثم ي نقشه جزئ روش کردو زوم که پري

 بزنیم پلک اینکه بدون شدیم خیره بهم دقیقه 2 دقیقا حرفی هیچ بدون کنه نگام و برگرده شد باعث روش

 اون ماا بودم کرده رزموپاک رولبم رفت نگاش نمیدونستم اونو کردن زوم دلیل که توسرمه چی خبرنداشت بدبخت

 اي کالفه باحالت--رستمی؟ جناب شده چیزي...وایسادموگفتم روش روبه بلندشدمورفتم بانازازجام نبود کن ول

 میگم شداماخوب چرایهومودب این میگه باورکن دراومد شاخاش-/..مهندس چی فقط-..نداد ادامه فقط نه نه گفت

 رستمی اقاي!!!!!  حرفش این چی یعنی دراومدن من شاخاي ایندفعه باش خودت مواظب هیچی-...اینکارا الزمه که

 ودمیش وارد فالح وااااي...کردم نگاه بود ایستاده اون که جاي روم روبه به منم عقب سامیاربرگشت فالح باصداي-..

 ربطی چه وا...االفی همش نداري توکار-...گفت شدو خیره من به د بو کرده اخم شرک انگاري بود شده قیافش

 حال نقشمی جزئ توهم جونم فالح خوب اما داریم سري منوسامیارسرو فکرکرده بود گرفته حرصش اهان داشت

 حفال خانم-..گفت کردو دستی پیش سامیار که بدم جواب خواستم میگیري دست من واسه حاال میگیرم توروهم

 معلومه خوب-.. گفت-...بود شده ضایع که فالح-..گیجم االن من یامدیرعامل حسابدارید شما عجبم در من
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 بانیتعص منفجرمیشداززور داشت که فالح-..نکنید دخالت نمیشه مربوط بهتون که توکاري لطفا پس-..حسابدارم

 رگشتب سامیار...تودفترش رفت سریع بعدم شرکت تواین سوگلیتونن یسناجون که نبود ببخشیدیادم-...گفت

 ناقصوزدم سکته سامیاردیگه اخر باحرف..شدم حالی یه فالح اخر باحرف راستش روم کرد زوم اون ایندفعه سمتم

 ...کردوگفت نگاه بهم

 کوچولوت لباي مواظب منومیگه توچشماي زده زل اومده پرو ي پسره ئئئئ بود چی منظرش کردم هنگ.. یسنا.....

 الدنب پایینومیره سرشومیندازه بعدم ازجاشون بشن کنده نگات نوع بخاطرچشماتو ممکنه هرلحظه چون باش

 اسیی میگن من به نداره امکان این نه فهمیده؟ یعنی میزنه رودست داره یعنی نبود من ي نقشه توي این اه کارش

 نییع چهارشنبه میگفتی یاسی بمیري اه میدم جون من شنبه پنج خداتاروز اي..یلدا.....کوچک رستممممی جناب

 دوروز الکی الکی دارم مناسب لباس ببینم پاشم اصال.....وپیراهنودامن وتونیک بلوزوشلوار بپوشم حاالچی...فردا

 یاسی بخدابدمیگم لطفا خفه...چیکارمیکردي دیگه بود عروسیت خواستگاریته خوبه بشه چی که گرفتی مرخصی

 بدم اي ایششش نیست کنم ول دیگه درون صداي این نداره بامن کاري..سرکاره بدبخت برونه شب9 تا که

 متقس ازده توکه/ نداري درست تولباس..نداریم درستم لباس یه شکرکه خداکرمتم هی بازکردم کمدمو.. میادازش

 امکان دخری اون خریدبدون بریم بگیره فردامرخصی واسه بگم یاسی بایدبه...بروبابا..میخري تاشولباس 66 حقوقت

 المس...جونم یسنا صداي واخرشم بوق تا سه بوق دوتا بوق ییک همراهشوگرفتم شماره گوشیم سمت رفتم...نداره

 هرفت یادم اوه اوه..بود؟ خوب کامل میشه میرغضب غول نره باوجود بنظرت نیستم بدک هی سالم-..چطوري یاسی

 کجاي شده الویلداچیزي..بگیره مرخصی بگم چطور حاال نداره جدیدش ازمدیرعامل خوشی دل این بود

 مرخصی فردا خواستم ندارم شنبه روزپنج واسه مناسب لباس فقط نشده چیزخاصی نه-...نمیزنی توچراحرف

 برو ایقتوباشق!؟حتما اره بکشم یارورو این منت یعنی بگیرم مرخصی چییییییییییی-..خرید بریم باهم بگیري

 نکن وسخودتول-... خرید بره تنها یلداجونت میاد دلت بایدبیاي تونمیتونم بدون نخیرمن-..دوستمه شقایق.. دیگه

 میگم بهت خونه اومدم شب تو چقدرهولی..خبرشوزودبده منتظرتم عاشقتم...بریزم توسرم میتونم خاکی چه ببینم

 مداشت بودمو نشسته تودفترم..سامیار....ازاین اینم خوب کردم روقطع گوشی...جوجو خدافظ-...خدافظ فعال دیگه

 مادردسراخه واسه شده کیاهم خواستگاري..طرفم باکی بفههمم تا میکردم شرکتوچک ي شده تنظیم قراردادهاي

 هم کیارومیبینم هم نیومدازپیشنهادش بدمم عزیزبود کیاواسم اما بودم نرفته تاحاالتواینجورمراسمی من

 خیلی سیریشه فالح معمول طبق فکرکردم درخورد به اي تقه که فکرابودم توهمین دخترموردعالقشو

 این-...رستمی جناب ببخشید... بود ها روورقه سرم.. دربازشد بعدازچندثانیه-..بفرمایید گفتم خشکورسمی

 به نه شده چیزش یه امروز بخدااین لیوان ورودي ي دهنه شداندازه چشمام باال سرمواوردم نبود فالح صداي

 باصداي بعدشم کرد من من یکم-..یوسفی خانم بله-..گفتم جدي اومدم خودم به..امروزش به نه دیروزش

 اگرمیشه رومیخواستم شنبه چهار راستش-...گفت شدو خیره توچشمام وحشیش چشماي بااون ارومومالیمی

 اونوقت-..چیه واسه برداشته ادب تیریپه بگوخانم پس اهان باال پرید ابروهام بدین مرخصی بهم کنیدو لطف

 اخمام چرااما نمیدونم خواستگاراومده واسش شدیعنی خالی دلم ته -...امرخیره راستش-... میخواید چرامرخصی

 رااینچ نیستی شنبه پنج و چهارشنبه خودتم نفله اخه..کارداریم کلی چهارشنبه نخیرنمیشه-..توهم رفت بدجور
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 اخمام... خواستگاربیاد واسش قراره شنبه پنج خرید برم باهاش دادم قول خواهرم به من اخه-...بیچاررومیچزونی

 خوشحال باشه خودش خواستگاري مراسم نداشتم دوست چرااما نمیدونم لبخنداومدرولبم یه.. بازشد یواش یواش

 روپرکنید مرخصی ورقه بگیرید میتونیدمرخصی فردا پس فرداهم هم نیست موردي باشه-.. چرا دروغ شدم

 اذیتش بودنتونستم این واقعیت اما شم زودیارام این نمیشدبه شدباورش خیره بهم بابهت..امضاکنم بیارید

 واسه من تاثیرگذاشته روم دختره چرااین توفکر رفتم در شدن بعدازبسته بااجازه کردید لطق چشم...کنم

 ریپیت یه میاد خوشم ازش اویزنیست فالح ومثل جوابمومیده چون..شاید نمیدونم.. امااین دخترزیادبهائنمیدم

 نکردن نگاه وجبی نیم این دربرابر من میاد؟رمزموفقیت واقعاخوشم میادازش خوشم زدم اخرم روحرف

 احساس جلواین اما زندگی مسائل نوع توهم خودداربودم همیشه من احمقه پسره میگه اونوقت هه توچشماشه

 قدم خودم من باشه عجیب شاید میزست بروریزه تودل ظاهري ازلحاظ 27رو میرسه 677از خودداریم درجه میکنم

 اصال ماا نیست هیکلوقدبدک ازلحاظ فالحم دیگست چیزه یه امااین ظریفوبیشترمیپسندم امادختراي سانته680

 اومدم خودم دربه باصداي ازدوباره..یابد باشه خوب بخواد که ندارم بهش اصالحسی ندارم بهش نسبت خوبی حس

 ومر اومدروبه-...کنم تاامضاش بیاریدش بله-.. رواوردم مرخصی فرم ببخشی-..بفرمایید...ترگفتم اروم ایندفعه

 لبخندم میشست دل به خطش داشت اي بچهگانه خط چه من خداي گرفتم روازش ورقه-..ایستاد میزم جلوي

 فتمگ نشم سه بخاطراینکه منم..شده خیره بهم باتعجب دیدم کردم حس نگاشوروخودم سنگینی ترشد پررنگ

 اینجاچی-.. ایستاد اومدکنارم درنگ بعدازکمی اونم بود کنارخودم میزم پشت منظورم لطفابیایداینجا

 لحظه یه فقط لحضه دادیه دست بهم خواب حس یه میخورد گردنم به نفساش کردطوریکه سرشوخم...نوشتید

 یابهتره یشریف میکردبندخدا نگاه منوشریفی به الاخم فالح لعنت معرکه برخرمگس دریهوبازشد که پشماموبستم

 ینا شورشودراوردین فالح خانم-.. تقربیادادزدم بلند باصداي-.. بود شده هول گفت فالح اسمشوخانم یسنا بگم

 یسنا به اي خصمانه نگاه..رفتارکنم باشما چطوري واقعانمیدونم من احترامی نه اي اجازه نه شدن وارد وضع چه

 گفت که دمنش ناراحت صبحش ازحرف کنه فضولی بود اومده فالح بودکه ضایع بود هنوزتوشوک اون انداخت

 پوشه بعدیه میز سمت اومد..داد دست بهم لحظه اون واسه مالکیت حس یه خاص حس یه یسناسوگلیته

 نگاشوچرخوندسمت بعد بندازین بهشون نگاه لطفایه شرکتن ایناحابهاي-..روشوگفت روگذاشت

 ریندا اینجامشکلی بیان گفت بهشون خودم-...من من-..اونجا نه معموالبایداینورمیزواستی عزیزم..یسناوگفت

 توي سربه که بترس ازان دارد هایوهوي که نترس ازان انداختوگفت یسنا بدبه نگاه یه توهم رفت اخماش فالح

 قیقهش.. بهم کوبوند تقریباباحرص بیرونودروهم ازدفتررفت بعدم...بدین ادامه شدم کاراتون مزاحم ببخشی دارد

 خداي..چیه فالح دربرابرحرفاي العملش عکس کنجکاوشدم یسنا سمت نگاموچرخوندم دادم ماساز هاموبادستم

 واسم افشقی لحظه تواین چقدر بو گرفته دندون پایینشوبه پایینولب بود بودسرشوانداخته شده قرمز صورتش من

 نییع واي پایین سرشوانداخت ازدوباره شدم خیره دیدبهش انداخت بهم نگاه ویه باال سرشواورد بود شده شیرین

 بشه ذیتا نمیخواستم برید میتونید امضاشد فرمتون یوسفی خانم-..لبخندزدموگفتم یه کشیده خجالت زلزله این

 دهش عوض اخالقش امروزکه دربرابراین برگردون غرورموبهم میکنی چیکار بامن خدایاداري بره گفتم همین واسه

 ربودد رودستگیره دستش. میشست دلم به کرداناشم کل کل راستش داشتم بهش حسی یه بود بودواروموساکت
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 کوتاه چشم یه..افتاده ظلهرافشارتون قندبخورید اب یه... کرد نگام برگشت یوسفی خانم-..گفتم که

 ...بیرو گفتوازدفتررفت

 چه دیگه دله اما شم عاشق زودیا این به نمیشد باورم مونده خواستگاري روز به دیگه روز یک....کیارش..........

 از قبل رارهق گفت بریم باهم بیا گفتم سامیم به بیرون کوتوشلواربریم خریده واسه باافشین قراره امروز..کرد میشه

 میرست اقاي بخاطر نبود اي چاره اماخوب مهشیدمتنفره دخترعموش از بیچاره خانوادشونوببینه بره عموش رفتن

 اسهو اینا میگن برادر دوتا دنیامیاداین به مهشیددخترعموش وقتی که قراره ازاین قضیه میداشت احترامشونگه

 بند بی دختره ازمهشیدمتنفرترمیشدمیگفت هرروز سامی میشن دوبزرگ این اینکه تا سامیومهشید یعنی همن

 از داشت سعی همیشه پاریس رفت سامی همینم بخاطره شاید.. نامزدمه میگفت مهشیدهرجامیشست اما باریه

 مسال به.. چطوري افشین الوسالم-.. زدم زنگ افشین به کنه خالفشوعمل امروزمجبوره که کنه دوري دختره این

 مخواست منم اره-..میاره شیکی اجناس همیشه رضااینا پاساز بریم نظرت به افشین میگم-. بهتري شما شادوماد

 داداش باشه دارم هم دیگه کاره چندجا بریم زودبیا جلوخونتونم دیگه مین نیم تا خوب خیلی.. همینوبگم

 خوايمی اوهوکی-... بخردیگه کن انتخاب چیزي یه بابا مردم خداازخستگی واي...یسنا..فعال قوربونت-...منتظرتم

 امروز..پیداکنم چیزخاص یه تا میگردم بگردیما صبح تا شده خیرشم نه بدتیپه دختره بگن خواهرشومادرش

 هی فقط نیوفتاد خاصیم اتفاق هیچ خونه برگشتم زود شرکت کاره شدن بعدازتموم دیروز.. خرید بایلدااومدیم

 کنارمیزم بیرون میومد مختلف هاي بهانه به چندبارشم هر روم کرد زوم سامیار پسره این چندباردیگه

 که یاهمپر نیومدبیرون روشدودیگه روبه فالح خانم ي خصمانه اخربانگاه بار که میپرسید الکی وامیستادوسواالي

 تمیگف گرفته اي هفته یه مرخصی اینکه مثل زدم سر بهش رفتم فقط دوبار نیومد بیرون ازدفترش ازترسش

 خیالش یلداخانم امروزم..کرد فوت پیش دوسال مادرشون اخه پیشش میخوادبره نداره خوشی حال خواهرش

 االنم کنه انتخاب لباس دست پاسازاتایه تواین اورده برداشته 1 شدمنوازساعت راحت گرفتم مرخصی اینکه ازبابت

 که چطوره؟لباسی پیراهنه این میگم..میگی چی/هان...خودماومذدم به یلدا چطوره؟باصداي این-..9 ساعت

 بود ازيپی پوست میخوردورنگش کش اش زیرسینه که بود زیرباسن وجب تایه کوتاه پیراهنه یه بود کرده انتخاب

 یه داشتم دوس ازش اومد خوشم داربودخیلی پف مدل پاینشم..میخورد اي قهوه بزرگ ي دکمه دوتا شم روسینه

 داشته تفاوت یلدا بالباس که میپوشیدم لباسی باید خواستگاري روز واسه من اما بخرم خودم واسه ازش دونه

 تومغازه رفتیم..دارم نظرو همین خودمم اره...فاتزیه هم شیکه هم نازه چفد یلدا واي گفتم یاذوق..باشه

 سريرو دونه یه بود روسریوشال مختص قسمتش یه هم مغازه توهمون.. بود معرکه واقعاتوتنش کرد یلدالباسوپرو

 اون مناسبه که بودولباسی عروسکی یکم لباسش شاي خرید داشت پیازي هاي چهارخونه که قهوهاي نخی

 یماومد بعدازخریدازمغازه داشت رودوست فانتزیوعروسکی یپ یلداهمیشه اما ترباشه رسمی باید باشه موقعیت

 یمشک رنگشم میخورد بند وروش داشت پاشنه سانت ده که عروسکی صندله یه بود صندلش نوبت حاال بیرون

 هی زیادگشتنونداشتم ي حوصله منم..بود خریده لوله جذب سفید شلوارلی یه قبل ماه چون نداشت شلوارالزم بود

 قشنگ بود شده دوزي مهره وروسینش ربع سه استین بود راسه جذب مدلش بلندتاروزانو خاکستري تونیک

 مشکی شلواري جوراب یه با ساده مشکی عروسکی صاف ته کفش بایه ساده حریرخاکستري روسري یه خریدم
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 ونچ رسیدیم اینکه محض خونهبه رفتیم گشتنوخستگیوخریدکردن بعدازکلی باالخره برداشتم روش ضخیمم

 داشت مامان تواتق رفتم کردمو لباساموعوض روتختم تواتاقموخریداموگذاشتم رفتم بودیم خورده شام بیرون

 اونم-..خوشکلم مامان سالم-...گونشوبوسیدموگفتم نشستمو کنارش رفتم میخوند حافظ دیوان

 یلداهم خریدم تونیک یه من جون مامان اره-...خریدکردین نباشی خسته عزیزم سالم-..گونموبوسیدوگفت

 نداریم غم خداروداریم تا خوب اما چرا راستش-...نیستی فردا نگران مامان..مامانب اره-..دینخور شام-..پیراهن

-..هش نگران یلداهم ندارم دوست بدم خودمونشون اینطوري امانباید طبیعیه نگرانیا این پس مادرم منم باالخره

 امونوخرید بدورفت میدو نشونت میارم خریدامونو میرم االن بخوابه بودرفت خسته یلداکه برم خوبم مامان قوربون

 کشیدم دراز روتختم تواتاقم رفتم بیرون اومدم مامان اتاق از اینکه بعداز بو راضی دادم نشون مامان به اوردمو

 حرف ازبس کردن مخموتیلیت عموومهشید زن اه بودم عمواینا ناهارخونه سامیارامروز-......برد خوابم زود ایندفعه

 داره مخم اووووف زدم دادموجیم خودمونجات کاري قرار بهانه عصربه میکند پوست میوه واسم مدام مهشیدم

 یه مکرد عوض لباسامو رواپن کردم پرت ماشینو کلید شدم وارد کردم دروباز اپارتمانم سمت رفتم...میکشه نفس

 مرفت بود لخت باالتنم کنم تنم پیرهن تنهام که وقتی توخونه نداشتم عادت کردم پام ادیداس راحتی شلوار

 ردنفکرک ازفکر فرار فراره ایناهمش کردم باکسموچک این گوشیموبرداشتم...کردم سازوروشن قهوه تواشپزخونه

 دهکر مشغول ذهنمو بدجوري فکرش اما باشم نداشته خودمم شاید نداره حسی بهت جورنیست باهات که کسی به

 روش خودموانداختم وي جلوتی روکاناپه رفتم قهوموخوردم!نمیدونم کجاش میلنگه قلبم جاي یه ندیدمش امروز

 سه شبکه زدم شدم بیخیال نمیکردم حال باهاشون من داشت یعنی نداشت که فیلم کردم روروشن ماهواره

 ها اه.. بود جلوروم دوتاچشم بازي زمین اون بجاي بود دیگه جاي ذهنم اما شدم خیره وي تی به کردم نگاه فوتبال

 همونجا کردم روخاموش وي تی منومیشناسی خودت شه اینطوري خدایانمیخوام نمیخوام.. تولعنت به لعنت

 کی درمورد گفتم؟دارم چی من.. بازشد سریع پلکام... لبها اون نگاه چشمااون بازاون... چشماموبستم روکاناپه

 ......نداره امکان نه...نکنه...؟ فکرکنم چرابایدبهش اصال چیه فکرامعنیش این... فکرمیکنم

 هک وشیرینیم میوه شده تموم که خونه کاراي میرسن دیگه ساعت یک شیم اماده بیابریم یاسی واي...یلدا........

 داریم االن تا بیدارشدیم که ازصبح فرارسید موعود روز باالخره....دارم استرس کن توروخدابیاکمکم امادست

 اسیی نشدیم اماده هنوز اما گرفتیم دوش کار اتمام بعداز..کوزتوداشتیم حکم بدبخت منویاسی میپلکیم توخونه

 خانوادش دخترنمیگی رنگوروشواخه نگاه داري استرس چرااینقدر عزیزم خوب خیل...میکرد اماده ظرفارو داشت

 اومدبیرون ازاتاقش مامان که بودیم جلودر اتاقم سمت رفتیم باهم دستمشوکشیدمو...شده زده ذوق دختره میگن

 کوتاه هک کمري قرمز ساده کوت بلندبایه ساده مشکی دامن یه مامان منوکشته تیریپت گفتیم زمان هم منویاسی

 هرکی بودم رفته مامان به من بود کرده قرمزتیپشوکامل وشال مشکی سانتی سه پاشنه صندل بودبایه

 خانومانه لبخنده یه مامان..بزرگتربود ازمن سال 61 نداشت سنی مامان چوون مارومیدیدفکرمیکردخواهریم

 یلدا تواتاق.. یسنا..تواتاقم دادم روهول یاسی زمان بایاداوري...شیددیرشد بریداماده شما ازدست امان زدوگفت

 شد مادها وقتی..سفید جذب لوله شلوارلی بایه بودیم خریده که تالباساشوپوشیدهموناي نشستم روتختش بودم

 شوزحمت کنم ارایش تمرکزندارم دارم استرس یاسی منوگفت روشوکردسمت یجلومیزکنشولش روصندل نشست
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 زدم کنارشواروم رفتم خندید حرفم بااین...خانم عروس بخواه توجون البته لبخندزدموگفتم..میکشی

 ندیدمخ منم...ببخشید حون ننه باشه گفت یلداباخنده..قدیم دختراي دخترم حیا بی دختره زهرمار توسرشوگفتم

 شروعکارمو.. خوبه باشه غلیظ یکم... گفت...یامالیم باشه غلیظ ارایشت وایسادموگفتم ایندفعه روش روبه رفتم

 زر بایه صورتی گونه رز یه ترکرد تروروشن صافوسفیدشودرخشان صورت که زدم واسش پودر کرم کم یه کردم

 ارایشش بنظرم زدم مشکی روغنی پشم خط کردموتوچشمشم چشماشوسیاه پشت زدم واسش..روشن صورتی

 مزه حجم که زدم واسش مشکی دهنده حجم ریمل یه بود مونده ریملش فقط بود کامل

 البته راستش سمت ریختم کج بصورت بعد اتوکشیدم موهاشو داد ترنشون هاشودوبرابرکردوچشماشودرشت

 دمز متوسطی کردموکلیبس جمع پشتشم موهاي داشتم موهاشونگه روسریش زیر گیره بایه ها نه اویز بصورت

.. بینهب وخودشوتوایینه بلندشه گفتم بعدشم زدم شل کردموگره روسریشوسرش رسید اتمام به کارم بعدازاینکه

 فتگ بعدپریدبغلمو دختر عالیه کارت یاسی واي گفت زدو ازسرهیجانوشوق جیغ یه دید خودشوتوایینه یلداوقتی

 به کوچولوزد مشت یلدایه....جونمم چله بودشبه وظیفم دادموگفتم فشارش خودم به منم..میکنم جبران

 من مونده دقیقه 27 تااومدنشون نه واي کردم ساعت نگاه... حاال خوب خیل...تورروتوخندیدم بازمن کمرموگفت

 رفت ات اشکمودراورد شلواریه جوراب فقط کردم بودموتنم خریده که لباساي تواتقم رفتم باعجله نشدم هنوزاماده

 پنکک نه ایستادم جلومیزکنسول دارم زمان دیگه دقیقه 67 فقط واي باال میکشیدمش بادست بودبایه تنگ اه باال

 دش باعث بامدادکه دادم کنارچشممودنبال توچشمم مشکی ذاغ چشم خط بایه ابی سرخ رز یه فقط ریمل نه زدم

 سرعت به سریع بیان چشم بیشتربه تا دارموبیشترفردادم حالت هاي موزه بافرموزه بده خمارنشون چشمام

 نزدم بستموکلیبش اسبی دم بودم اتوکشیده بعدازحمام موهامو پشت وچون نورجلوموهاموفرریزکردم

 موهام کردم سرم شدروسریمو تموم کارم شن داروبراق خودشونگه تا زدم تافتوزل وکلی باال دادم جاوموهاموهم

 يفرانسو ادکلن زدموکفشاموپاکردمویه روسرسم به شل گره بیرون میزد وازروسریم میرسید تاباسنم ازپشت

 یجانه نفسمواززور بلندشد ایفون صداي رومیزکه ادکلنوبذارم شیشه خواستم روخودم کردم خالی برداشتم مالیم

 زپلها داشت یلداهم بیرون اومدم ازاتاق بود کرده تعریف خیلی یلداازش اخه پسرروببینم داشتم شوق بیرون دادم

 گفت ما تروکردسم...تادربازشه بعدایفونوزد بفرمایید بله بله....بله... برداشتوگفت ایفونو مامانم پایین میرفت ها

 رمب ازاینکه قبل ساعت یک تا ده ساعت ازصبح..سامیار...دربودیم دم ماهرسه...استقبال جلودرواسه بیاین اومدن

 دوش عصررفتم پنج ساعت....جلوخونشون برسم سرساعت کرد ویاداوري زد زنگ ازبس پدرمودراورد کیا پیش

 زنمب شیک اسپرت تیپ یه دادم ترجیح نظرموبپوشم مورد لباس تا اتاقم سمت بیرونورفتم اومدم ازحمام گرفتم

 ادهس پیراهن بایه اي سورمه کش شلوارکتون یه کمدوبازکردم بپوشم رسمی بخوام که نبود منکه خواستگاري

 رفتم لباساموپوشیدم برداشتم کنارش بودوهم ه کوتا که مجلسی اسپرت چرم کوت یه کردم سفیدانتخاب

 اینجوري مهم مراسمات وقت باالهمیشه کردموجلوموهامودادم باسشوارخشکش داشت نم هنوز موهام جلوایینه

 دادیهمی پیشونیموبلندتروبازترنشون بود شده عالی دادم حالت بادستم یکم موهام به زدم زل میدادم موهاموحالت

 دوش عالقموبرداشتموباهاش مورد ادکلن..جی ان دي مدل بودم کرده اصالحشون رومد که بودم دراورده ریش ته

 نبیشترطرفدارادکل بود دلنشین بوش خوب اما داشت تلخی گرموشکالتی بوي بودمش ازایتالیاخریده گرفتم
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 13.7 ساعت بیرون زدم خونه سویچوبرداشتمواز تربود مردونه ایتالیاي ادکلن این اما سردم بارایحه اونم فرانسوي

 اولین این بیرون اومدن باخمادرشوخواهرشودامادشون دقیقه . بعداز انداختم تک بهش بودم کیااینا درخونه دم

 ام دقهص قوربون کیامدام مادر کردم دادموروبوسی دست باافشین دادم سالم همه به سفربود باکیابعدازاین مالقاتم

 دیهکیارسی به نوبت وقت..داد دست کردو احوالپرسی گرم باهام کیاناهم دارم کیادوست تورومثل میگفت میرفت

 اومده که پارسال بودمش ندیده سال 6 کردیم بغل بعدهموگرمومحکم حالتوداشت همین اونم کردم نگاش لحظه

 خوشتیپم چه کنم برسرت خاک-..گفتم نشنون خانوادش که طوري اروم گوشش در... بودمش دیده ایران بودم

 بهش ساعت 22 که نشدي عاشق هنوز..گفت متقابال اونم...خودتو میکنی بدبخت داري بیچاره کرده

 حتی حرفه ایناهمش نه...فکرمیکنم بهش مدام که من یعنی کردم یخ حرفش بااین جداشدم ازکیا...فکرکنی

 بعداز.. کیارش باماشین کیاومادرشم بریم من ماشین با منوافشینوکیانل قرارشد...داشتم ترس معنیشم ازگفتن

 ي خونه همون ظاهرا که ویالي خونه جلویه رسیدیم ره باالخ سنگین ترافیک اون وگذروندن ساعت یک

 اما بودن قدیمی ویالیو اطراف اون هاي اکثرخونه شمال نه جنوب نه شرق نه غرب نه بو تهران وسط موردنظرجاش

 به گلش که خرید کیاگلوشیرینی راه سر نماند بودناگفته شیک کامالنوسازو بودیم ایستاده جلوش ما که اي خونه

 نوک کراوات سفیدویه پیراهن بایه مدادي شلوارنوک کوتو کیایه...کردم انتخاب سرخو رز گل بود من سلیقه

 لبتها بدنسازیه مربی هیکله واقعاخوشتیپوخوش بود کرده درست کج فشن موهاشوهم بود کرده خوشتیپ مدادي

 یه االن البته ایرانم که تاالن باشگاه رفتم سال 0 توپاریس منم میکنه گري مربی هرازگاهیم اصلیش شغل درکناره

 بود یاک دست گل دسته...باشگاش تابرم کنم بایدباکیاتنظیم باشگاه نرفتم هنوز میگدره اومدنم از هست هفته

 ایفونوجواب که اومد خانم یه صداي دودقیقه بعداز ایفونوفشارداد کیادکمه...کیانا دست هم شیرینی

 زرگب نسبتا حیاط یه داخل رفتیم منوافشینوکیانا بعدم کیا بعد کیا مادر اول شد باز در بود داوظاهرامادرشون

 گال سرخ رز پرازگالي چپم وسمت بود پرازدرخت راست سمت بودو استخروسطش یه که بود رومون پیش

 سمت هب همگی خوشبو وصدالبته بودن زیبا واقعا بودن شده کشیده بود ساختمون چپ سمت که اتقی تازیزپنجره

 جلودرنمایان ساله هشت سیوهفت تقریبا خانم یه بازشد در اینکه محض به کردیم حرکت درورودي

 برخوردش داشتوازنوع بانمکی قیافه که دخترجوان یه یه بعدازاون شد احوالپرسی سال مشغول شدوباخوشروي

 نهمو که شیم ماوارد تا داشت دروکامالبازنگه مادرش کرد احوالپرسی سالم مهباه باشعورومتشخصه بود مشخص

 قلبه صداش باشنیدن که بود پایین سرم میرفتمو ور پیراهنم دکمه با داشتم رسید ازراه نفرشومم لحظه

 رسید من هب تا کرد احوالپرسی سالمو محترمانه میدادباافشین کیانادست با داشت سرموباالبردم ازکارافتادباتردید

 جبمتع نگاه سنگینی متوجه که بودیم شده خیره بودبهم داده دست بهش من حالت اونم پرید رنگش زد خشکش

 مشتاق شریفی خانم سالم.. وگفتم کردم جمع توانمو همه لحظه یه شدم افراداطرافمون بقیه وپرسشگرانه

 ته حرفش بااین ازدیدنتون خوشحالم رستمی جناب سالم..گفت اروم باصداي خودشوزودپیداکردو اونم-...دیدار

 که..همومیشناسید؟ شما...گفت پرازتعجبوحیرت کیاباصداي...مبهم حالت یه گنگ حالت یه شد جوري یه دلم

 داخل به همگی...میدم توضیح واستون بفرمایید استادید چراهمینجوري بفرماییدداخل گفت درجوابش یسنا

 مبل هروی منم نشست کیانا کناردست نفره تک مبل رویه وافشینم..نفره سه مبل رویه کیانا کیاومادرش رفتیم
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 نرمنک خالی جاي بودنوتنها نفره تک مبل رویه هرکدوم بایلدا مادریسنا شیریفی خانم چون بودم نشسته دونفر

 ونچ رولبم لبخنداومد یه بودم خوشحال بود کنارم ازاینکه گرفتم نظرش زیر زیرچشمی کرد پرش یسنا که بود

 اونم ودمب گرفته مبلومن جاي بیشتر بود من ربع هیکلم ازلحاظ میرسید سرشونم تا زورمیزد بود شده بامزه خیلی

 صدايبا...میشینه دل چقدربه داشتنیه دوست حالتش چقدراین بودپایین بودوسرشوانداخته نشسته کنارم اروم

 کیارشاقا این مگه شدیممم مزاحمتون که ببخشید باید شریفی خانم خوب...برداشتم زدنیسنا ازدید مادرکیادست

 انداختن سرشونو کشیدنو خجالت کیا هم یلدا هم حرفش بااین... ببرن یلداجونو میترسید اروموقرارداشت ما

 امدین خوش هم شمامراحمیدخیلی بهرامی خان حرفیه چه این-..گفت مودبانه درجواب یسناهم مامان پایین

 دادن نوعمرشو-...گفت غمگینی کشیدوباحالت کوتاه اه کیایه مامان-/..نیومدن پدراقاکیارش میپرسم ببخشیدکه

 کنه خدارحمتشون-...شد نگاهش مهمون غم شد عوض نگاش رنگ یلدا مامان...کردن فوت پیش سال 62 شما به

 گفت شاکی کردو نگاه مامانش به کیانا...کرد چه میشه روزگاردیگه هی-...کردن فوت پیش سال62 پدریلداهم

 خواستگاراي جواب فقط تااالن خوب گفت زدو لبخندي کیا مامان...حرفاربذارکنار این خواستگاریا اومدیم مامان

 کردواالنم ازدواج خدابااقاافشین لطف به اونم که دخترم واسه خواستگارمیومد یعنی کیانارودادم

 ريخواستگا کیامیام واسه که باریه اولین این داد مهادا کیا مامان...زد ازسرزضایت یسنالبخندي مامان..خوشبختن

 زاونا رفت خوشکلودیدودلش فرشته این داد یلداانداختوادامه به نگاه یه.. تاینکه مدنظرنداشت هیچکسو تااالن

 ازشما پسرم واسه یلداجونو ودخترتون مطلب سراصل میرم حاالهم نذاشته روزوشب ما واسه هم موقع

 تنداش زیادي خواستگاراي یلداویسناتاالن اختیاردارید-...لبخندگفت باهمون یسنا مامان...میکنم خواستگاري

 واخالق اجتماعی یلداازشغلوموقعیت میکنم رودرک شما کامال که داد ادامه اونم توهم رفت اخممام حرفش بااین

 باید هک اونه چیه یلداخودش نظر بایدببینیم حاال ازاقاکیارش بودیم کهماراضی تااینجا گفتن ما واسه کیارش اقا

 بلهب-..گفت بود شده هول یلداکه/...بیاري چایی ما واسه نمیخواي یلداجون خوب باشماست حق بله-..کنه انتخاب

 جزئ شدن کردن صحبت مشغول یلداهمه رفتن بعداز اشپزخونه سمت رفت بلندشدو بعدم واستون میارم االن

 حسی هیچ یعنی زدن حرف هنگام میکرد نگاه مادرکیارش یابه بود پایین یاسرش مدت این تموم یسنا منو

 درگیریاي بااون بره ات صدقه قوربون پاشه داري توقع خیالی چقدرخوش بود نداده دست بهش من ازدیدن

 تیدشمامیدونس شریفی خانم...گفتم گیرا وباصداي سمتش سرموچرخوندم شدم عاصی بینمون سکوت از..بینتون

 رسهب چه خوداقاکیارشونمیشناختم حتی من نه-.. کردوگفت نگاه وبهم کرد سرشوبلند-...منه دوست کیارش که

 شماره بادیدن خورد زنگ گوشیم جوابشوبدم تاخواستم/...شماچی؟شمامیدونستید..کین دوستاشون بدونم

 همیش ناراحت اونم عمومیگه به کنم افم میزنه زنگ مدام جوابشوندم بودمیدونستم مهشید اه پنچرشدم واسمش

 تمسم همون روگوش روگذاشتم گوشی راستم بادست بودیعنی یسنا سمت گوشیم کردم تماسووصل همین واسه

 دمز زنگ عشقم خوبی جونم سامی سالااام-..گفت مانندي جیغ باصداي..بدشد حالم توگوشی صداش باپیچیدن

 قراره گفتم دوستام به عزیزم بیرون بریم باهم شام واسه امشب بگم خواستم شدم نگرانت ندادي جواب خونه

 بلند زدوازجاش پوزخند یه میکرد نگام بااخم داشت که کردم نگاه یسنا به حرفش بااین..بیاد باهام نامزدم

 نگاه نم به اینکه بدون میگفت جمعیت روروبه اینا بخورم قرص یه میرم میکنه درد سرم ببخشیدیکم شدوگفت
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 ها..کردم قطع جواب گوشیوبدون عصبانیت ازشدت مابود روي روبه درست کنارراهرو که هاي پله سمت رفت کنه

 که من کردبه تعارف همه به سمتمون اومد چاي باسینی یلدا لحظه درهمون بود زدنت زنگ وقت چه لعنتی اه

 کرچايتش اومدموبایه خودم به چاي بفرمایید رستمی اقاي..گفت که بلندیلدا باصداي که پکربودم اینقدر رسید

 یادچرانمی پس هابود پله سمت نگاهم تمام باال ها ازپله رفتن اوناهم بزنن حرف یلداوکیابرن قرارشد روبرداشتم

 هک چنددقیقه از بعد.. لعنت تومهشید به لعنت شد ناراحت مهشید صداي باشنیدن که داره حس بهم اونم نکنه

 انگارگریه بود شده سرخ سرخ چشماش ما سمت رسی وقتی اومد باالخره یسنا که بودن زدن حرف مشغول همه

-..کردن چراسرخ چشمات شدي شکلی چرااین مامان یاسی گفت باترسونگرانی مامانش!!چرا؟ اما بود کرده

 انتخاب من به جانسبت دورترین کرده گریه میدونستم امامن.. بخاطرسردردمه گفت اي دورگه باصداي

 ايه باچهره کیارشویلداهم ساعت بعدازنیم..بود کرده ام ترکالفهبیش نمیکرداین نگاه اصالبهم کردونشست

 عزیزم خوب کیاگفت مامان که نشستن اومدن دوهم اون-...مثبته جواب ظاهرا پایین اومدن ها پله از خندونی

 مادرش به نگاه یه جوابم من گفت ومالیمی اروم یلداباصداي-...دادما قول هستی به من داد ادامه کیانا.چیه جوابت

 حظهل یه بودکرد بودوتوفکرفرورفته پایین سرش که انداخت یسنا به نگاهم میکردیه نگاش بالبخند که کرد

 رفشح بااین...میشه تلف داره کن مارحم دادشه این به بلداجون...گفت کیانا که کرد سکوت کردو نگاهش باتعجب

 اشهب دستومبارک صداي مثبته من جواب.زدوگفت لبخندي یلداهم.زد مندي رضایت کردولبخنده یلدانگاه به یسنا

 ...نداشت اي توجه من بودواصالبه زورلبخندزده به که یسنابود به هواسم تمام من بلندشداما

 اما ستمدلیلشونمیدون درگیربود فکرم.. بردم پناه اتاقم به منم رفتن کیارشوسامیار خانواده اینکه بعداز....یسنا.....

 حتما..بودم نشنیده درموردش توشرکت چیزي چرا پس داره واقعانامزد یعنی...بود کارگرفته ذهنموبه بدجوري

 از هک کسی صداوحرفاي باشنیدن میزد حرف باگوشیش داشت بودمو نشسته کنارش وقتی.. کرده نامزد تازگیا

 زتمرک بتونم تا تواتاقم رفتم سردرد بهونه به... شد گلوم مهمون سنگین بغض یه میزد حرف باهاش خط پشت

 پنج ات شدن سرازیر اشکام شدم وتنها تواتاقم پاموگذاشتم اینکه محض به اما...درگیره فکرم که ندم کنمونشون

 رگریهبراث که دختري به کردم نگاه خودم به جلوایینه رفتم اومدم خودم به لحظه بعدیه بودم حالت همون به دقیقه

 شده قرمز بینیش ونوک میزد سرخی به چشماش سفیدي بودو شده پخش چشماش زیز چشمش خط

 ریختممم اشک.. کی واسه بگم بهتره.. نه.. چی واسه شکلیم چرااین پس!؟ منم این کردم تعجب بادیدنش..بود

 يچیز یه خودخواهی حس یه میکرد عصبانیم بیشتر که داشتم مبهم حس یه...چرا اخه... گشتمم دلیلش دنبال..

 روتواتاق زیادي نسبتا زمان انداختم ساعت به نگاه یه.... چی واسه... کی از اما..مالکیت اره مالکیت حس مثل

 شدم تحقیر میکردم حس که بود این کارام این اصلی شایددلیل میکرد اذیتم داشت چیزي یه اما... گذروندم

 ممیدون نبودم وقت هیچ.. نیستم بازنده من اما..اجرامیکرد داشت بودمواون کشیده واسش من که اي نقشه انگار..

 تواتاق بیشتر هرچی دیدم.خواهانشمم واقعا اما...خواهانشم کنه فکر که رفتارکنم طوري نباید اره کنم چیکار

 که ها ازپله..بیرون رفتم کشیدمو روسریم به دستی یه ارایشموتجدیدکردمو سریع میشم بیشترعصبی بمونم

 نم کورخوندي ولی کارشوببینه نتیجه میخواد انگار هه میکردم حس روخودم نگاهشو سنگینی میرفتم پایین

 مداشت بودم توخودم من اما بود رومن نگاهش روگفت یلدابله که موقعی حتی اخرمجلس نتا حرفام ترازاین تقص
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 داره بدبخت میگفت درونم صداي طرفم اون از اما چه من به اصال شدم چرااینقدرکفري که کنارمییومدم باخودم

 انجام تواناي که کنه حاالمیخوادثابت کرد ضایعت جلوهمه چطوري اول روز رفته یادت میکنه بازي باهات

 وقتی که اخمی به امروز اتفاقی مالقات به بودم راهوتوفکرش کل.....سامیار.......نمیذارممم من اما هرکاریوداره

 باهمه که اخر لحظه به چشماش به مهشید موقع بی تماس به نشست روپیشونیم خواستگارداره شنیدم

 دختري هیچ تااالن کنم اعترافی یه خودم پیش میخوام... نکرد نگاهمم رسیدحتی که من به اما کرد خداحافظی

... اه.. شد معرکه خرمگس که فرستادم مهشیدلعنت به بارها نداشتن واسم ارزشی بود نکرده فکرمنودرگیرخودش

.. رفتگ تماس کیا لحظه همون کردم پارک ماشینوتوپارکینگ رسیدم وقتی...درگیربود فکرم خونه به تارسیدنم

 اون هه کرد قطع مرتب چی همه که شد مطمن بعدازاینکه...یانه رسیدم سالم که بود شده نگران بودم عصبی ازبس

 عویضت راحتی لباس بایه لباسامو...بودن اتاقم پخش لباسام دراتاقموبازکردم...چی به من فکرمیکنه چی به االن

 زيچی به میل وي جلوتی رفتم نمییومد خوابم... بود خسته ذهنم...سفیدنایک وشلوارک مشکی رکابی یه کردم

 ودب رواپن دادانونداشتم جواب حوصله...بلندشد گوشیم زنگ صداي لحظه همون کردم روروشن وي تی..نداشتممم

 2 تساع ببینم کنجکاوشدم.. بلندشد اس ام اس زنگ شدایندفعه قطع دودقیقه بعداز تماس... میخوادباشه هرکی

 االن.....یهچ پیام این معنی....عجیب متن بایه.. نااشنا شماره ازیه اسوبازکردم گوشیم سمت رفتم... باشه میتونه کی

 هنمبیشترذ نکردم دریافت جوابی اما...شما سندکردم واسش...باشه میتونه کی....رستمی جناب خوشحالی خیلیی

 ودمب توشوک اولش...پیچید توگوشی صداش بعدازچنددقیقه اما....میکرد ریجیکت اما مشمارشوگرفت شد مشغول

 ...بیشرفشه خود اینکه مثل نه اما نمیشد باورم

 بارباهام سه وروزي یکباردیدمش دوروز تواین میگذشت منوکیارش ونامزدي خواستگاري روز از دورز....یلدا.......

 ردتربرخو راحت باهاش میشدمنم بودبعث طبع شوخ خیلی دوروز تواین اشناشدم باهاش بیشتر میگرفت تماس

 بود 66 ساعت تازه...بودم گرفته مرخصی فعال که درسودانشگام اموزشگاه بعدازظهربایدمیرفتم 2 ساعت...کنم

 زد اگرکیازنگ تا بیدارمیشدم زودازخواب دوروز این بود گرفته خندم...میکردم بیرونونگاه ازپنجره داشتم....

 قاتا داخل سمت روموبرگردوندم گوشیم زنگ باصداي...بیان...مهریهو واسه قراربود هم هفته این اخر...جوابشوبدم

 صداي-...کردم زدموتماسووصل لبخند شماره بادیدن داشتم برش رفتم بود روتخت بود اونجا گوشیم که جایی

 المس-..دادم جواب وملیح اروم خیلی....پررنگترش لبخندم.....خودم بربانوي.سالممم..توگوشی پیچید پرهیجانش

 مینه واسه داشتم امروزجلسه..ازمانمیکنی شمایادي که نزنیم اگرمازنگ خانم کجابوده صبح-/..بخیرخوبی صبح

 ات شرکتم االن-...کجاي االن بدي جواب نمیتونستی میزدم زنگ اگرمنم خوب..نداره اشکال-...گرفتم دیرتماس

 نه-..دنبالت میام باشه-..2 ساعت اره-..داري عصرکالس اهان-..پرسیدم همینطوري-..چطور خونه میرم بعدش..2

 باازانس که مردم من مگه میبرمت میام خودم عزیزم نه-..نزدیکه میرم باازانس من کن استراحت اي توخسته

 شمب ناراحتیت اون يفدا..پیچید توگوشی خندش صداي-... دیوونه خدانکنه-..پرید ازدهنم ناخوداگاه خیلی..بري

 شرکت رسیدم سروقت وز امر...یسنا.......خداحافظ..خدافظ فعال چشم...میبینمت باشه..میام باش منتظرم..من

 يا برنده بغض دیدم که باچیزي اما...نزنم حرف باهاش اصال کنم برخورد وجدي خشک خیلی بودم گرفته تصمیم

 ودب دستشوانداخته دختره بودن نشسته رومبال توسالن...حتمانامزدشه داره وئاقعیت راسته پس...گلوموگرفت
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 هه ودب بودوچشماشوبسته داده تکیه مبل به بودسرشو جلوبادکولر سامیارم روشونش بود دوربازوشوسرشوگذاشته

 درستش تا نشستن بیرون اومدن بوده گرم وهواچون پیداکرده مشکل ظاهراکولراتاقش..میگذره خوش بهش داره

 سمت رفتم اونا ي عاشقانه گلوموحالت بغض به توجه بدون..بود من میز روي روبه مبلها نشدن من متوجه..کنن

 منکرد سالمم بهش حتی نگفتم چیزي منم نزد اصالحرفی...سامیارخوابه فکرکرد شداما من متوجه دختره میزم

 یهورنگش..چشماشوبازکرد سریع سامیار شدم هول افتادن ازرومیز ها پرونده خودکارموازرومیزبردارم خواستم

 چه..گفت بلند باصداي دختره که بزنه حرفی خواست شدو بلند ازجاش باکالفگی کرد دستیش بغل دختر پریدنگاه

 حتی نگفتم هیچی من اما بود جونش سامی نگران هه..بیدارشه سامی شدي باعث کودن کوري مگه خبرته

 موج توش دلهره که باصداي میزم سمت اومد بود سامیارکالفه ندادم اهمیت بهش نکردم سرموبلند

 فتوگفتبازوشوگر بانازاومد دختره شد بیشترعصبی...تر کم بیشترنه نه همین فقط..سالم-..کو سالمت...میزدگفت

 یارزش واسم ندادم جواب باز..هست ادبم بی بودن برکودن عالوه نبوده سلیقه خوش منشی انگارتوانتخاب بابا..

 سامی چی یعنی-..مهشیده اسمش پس..کن مهشیدبس-..بدم اینونشون نمیخواستم اما بودم ناراحت نداشتن

 ومحترمانه.شدم بلند ازجام شه تموم حرفش نذاشتم.. که احترامی بی این نامزدتم منم شرکتی این توریس

 دادم دهنموباصداقورت باب میکرد ام خفه داشت بغض.ببخشیدتکرارنمیشه باشماست حق بله-..گفتم

 مرد یه لحظه همون..... نگاهشونمیفهمیدم معنی بود توهم اخماش کردم نگاه بهش برنمیداشت ازم سامیارچشم

 متس رفتم نموندم گفتمومنتظرجواب اي بااحازه وانستادم منم..شد درست بفرمایید گفت بیرونو اومد ازاتاقش

 زممی پشت نشستم بیرون رفتم دقیقه بعدازپنج..زیرگریه زدم ترکید بغضم میشدم خفه داشتم دستشوي

 اجازه نیدنباش..زدم درضربه به دراتاقش پشت رفتم..بایدبرم اینجاباشم نمیخوام اره برم میخواستم کیفموبرداشتم

 اردو وقتی بود بازگذاشته مانتوشو هاي دکمه بودو شالشودراورده نامزدشم کرد نگاه بهم باتعجب داخل رفتم اش

 رنگ.. شدن جمع سامیاراخماش..بدزدمش بودم انگاراومده گردنش پشت سامیارودستشوانداخت سمت رفت شدم

 گفت پرسشی باحالت...شد گرد چشماش..برم میخوام.. گفتم سریع..ندادم اهمیت..میزد قرمزي به صورتش

 اومدم ازاتاق نموندم منتظرجواب..پیداکردم بتري وکاره دیگه جاي برم شرکت ازاین میخوام اره.. بري میخواي

 احساس سرم روپشت تندي قدماي صداي..نیازداشتم ارامش به فقط یانه کنه قبول نبود مهم واسم بیرون

 لحظه یه وایسا..صداشومیشنیدم قدماموتندترکردم دادم راهموادامه اما بود خودش میزد صدام که کردموکسی

 بهم فقط...رسوند خودشوبهم سریع شد سست قدمام..وایسا یسنا.. واینستادم..بري نمیدم اجازه من دارم کارت

 ...شد وارد بهم ناگهانی خیلی شوک یه باحرکتش که بودیم شده خیره

 شدم شوکه کردن متصل برقوبهم انگارجریان دستموگرفت حرفش بعدازاین.... میري کجاداري وایسا یسنا....

 دايباص بیرون کشیدم دستموازدستش باخشونت امروز اتفاقات بایاداوري بکشونه خودش دنبال منو میخواست

 ماصالواس توهم اجازه برم ومیخوام جاباتونمیام هیج من...هان؟ زدي دست من به حقی باچه...گفتمم تقریبابلندي

 ام ماهانه عادت وقت که مواقعی فقط..میکنم برخورد چرااینطوري چیه پرخاش هم این دلیل نمیدونم..نیست مهم

 وقتشم بهش حتی نبود ماهانه عادت وقت امااالن میشدم کالسگ میگرفتم بهانه میشدم حساس روکسی بود

 من خانم سرکاره ببین...اومدم خودم به عصبیش باصداي....ازش حالتوداشتم همون االن من نبوداما نزدیک
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 هرکاردوست فکرنکنی اینه واسه دنبالت اومدم اگرم بدونم نیست مهم واسمم بري وچرامیخواي شده چی نمیدونم

 نم..کنید شماگوش نه..بود حاالوقتش تعهد هه...اینجاکارکنید که شماتعهددادید...بدي انجام میتونی داشتی

 اقاي نمیدونم دادم ادامه میکرد نگاه بهم گنگ وحالتی گردشده باچشماي نکردم روامضائ چیزي ندارم تعهدي

 تمنمیتونس ودرسام بخاطردانشگاه کاربودم به مشغول اینجاازمایش اول تایکماه من.. یانه گفته بهتون رستمی

 ازاینجابرم واگرخواستم کنن استخدامم که کردم خواهش رستمی ازاقاي همین واسه باشم داشته قراردادپابت

 من نداریدبه حاالشماحق پذیرفتن بودن راضی ازکارمن چون ایشونم....میکنم نفروجایگزین یک سریع

 تیدمنخواس کنید داشتیداستخدامش میفرستمدوست خودم ازدوستاموبجاي کی یه من...انکنمی بگیدچیکارکنم

 ینا ایستادوگفت اومدجلوم تیزترازمن اونم که برم که گردکردم عقب بعدسریع...کنید روانتخاب یکی خودتون

 هم کباردیگهی..رستمی جناب کنید بپرسیدیاپروندمومطالعه ازبقیه میتونید..نیست عمواینقدربیخیال..نداره امکان

 گامن نگفتوفقط چیزي چون بود کاري ضربم میکنم ازتونشکایت مزاحمت جرم به سبزشید من راه جلو اینطوري

 بهشت...شه خنک که کنم زودکاري داشتم میسوختمودوست ازدرون که درحالی خونسردي درکمال کردمنم

 یگذرهم روز ازاون هفته یک االن...نیومد دنبالم دیگه اونم یامونده رفته ببینم برنگشتم حتی کردمورفتم پشت

 صمیمی باهاش خیلی مدت تواین کیاچون میگم شده روزعقدیلداوکیامشخص جزاینکه نیفتاده خاصی اتفاق..

 ابجی تومثل میگه هم همیشه داره غیرت رومن رویلداهم هم بیرون میریم هروقتم دارم دوسش داداشم مثل شدم

 اهپادش فروش سبزي رجب مش اما اي بزرگه داداش مقل توهم میخندمومیگم منم قلبم ملکه یلدامثل اي کوچیکه

 ویال ویه.. سکه2777 شد عقدمهریلداهم کاراي انجام واسه.... اینجا کیااومدن چندبارخانواده مدت تواین.... قلبم

 باکمال اوناهم..کنند اضافه مهرش به که خواستم اینومن رزکه گل شاخه تا2777تهرانوووووو توغرب توشمالوخونه

 نای بودموبه نشسته تواتاقم....برگزارشه کیاتوجوردن توویال قراره هست روزجمعه عقدیلدا... کردن قبول میل

 هجورشد کارم سرکاراصال کجامیرم بدونه بود کنجکاونشده حتی نگرفت ازم سراغی دیگه فکرمیکردم چندروز

 بقول حالت درازاون به اي تقه باخوردن...فکرنکنم میکنم سعس یعنی فکرنمیکنم بهش منم درک به..یانه

 شهیلداهمی گفتم کیاست اینکه ئئ..داخل بیام هست اجازه...بله.. گفتم مالیمی باصداي.. بیرون یلدافکوراومدم

 کاراش بعداز شبا همیشه نبود عجیب اینجا چرااومده ببینم کنجکاوشدم...داخل ومیپره دروبازمیکنه چی مثل

 نازوعشوواسش جور همه ماشاهلل یلداهم یانه نداره یلداکموکسري ببینه کنه چیوچک نجاتاهمهای میومد

 فوضول که منم اتقم بوددر نیومده تااالن چه من به خب درمونده پشت خاکبرسرت واي اي-..بیام...مییومد

 لداخ واومد بازکرد درو...بفرمایید...پوشیدموگفتم مناسب لباش یه سریع...توشودربیارم ته خودم اول خواستم

 منم..کرد بهم نگاه یه-.....در پشت اون شده معطل لباس بخاطرتعویض که وانمودکردم جوري یه ایستادم بلندشدم

 نبسته بودکامل درروهم بود گرفته خندش-...شادوماد...اقاکیا..داماد. برادر جناب سالم-...گفتم متین خیلی

 یول اخالقانداشت ازاین که شه حساس نکرده یلداخداي نداشتم دوست بودم ممنون کارازش این بابت بودشومنم

 نداشت فلسفه همه این که کوتاه سالم یه میاري حرفوازکجات همه تواین موندم من-.....بود بایدمراقب

 همه منواین خوبه؟واي بافیم میگی؟فلسفه راست..گفتم ساختگی تعجبی حالت بایه منم..میگفت ایناروبالبخندبهم

 ئئئئ-...میترشیا داري سرپانگهم همینطوري یامیخواي بشینم نمیکنی تعارف بلندخندیدوگفت-..محاله استعداد
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 داشتم گهنامزدشوسزپان یلدابوببره که بیابشین میترشی نمیگه کوچیکش ابجی واسه که ادم بکش خجالت کیارش

-..گفتم بگه چیزي ازاینکه قبل-..نشستم روتخت منم..نشست میزکنسولم روصندلی اومد...تمومه کارم

 وبخ اینطور که-... اینجا میام گفتم بهش کارداشتم باهات چون منم بود تواشپزخونه-..نمیاد صداش یلداکجاست

 سنای ببین-..گفت جدي خیلی داده تعقیرحالت سریع-...اهان-..کارتومیگم بابادامادعزیز اي-......چیو-... میشنوم

 راستش...سرکارنمیرم دیگه من نمیدونی مگه..درموردکارم-..گفتم منم..بزنم حرف باهات کارت درمورد میخوام من

 خیالکالبی که سرکاراینه نرفتنت دلیل شدم بودمتوجه اونموقع زد حرف باهام سامی عصرم نمیدونستم تاعصري

 داره ترم پایان امتحان که مواقعی ادم که حالتی یه اضطراب حالت یه کردم یخ اسمش باشنیدن....کارشدي

 گفته کیارش به چی امااینکه...شدم حاالت همون دچاره منم میارسراغش ودلهره واسترس نخونده وهیچی

 ارکنیاونجاک نمیخواي چرادیگه نمیدونم من...مطلب سراصل کیازودبره داشتم دوست و میکرد بودبیشترکنجکاوم

 رونبی ازاونجازدي حالتی باچه که گفت بهم زدم حرف عصرباسامی..همینطور بیرونم یهوازاونجازدي که این یادلیل

 هاقاهم پس..باخبرم تونم ازبرخورداولیه تنده خشک رفتارسامی ازتومیدونم نه میکنم دفاع ازاون نه من..ببین

 ورفتاراي سرکارت برگردي میخوام.....پیدانمیکنی حقوق وبااین خوبی این کاربه اماهیچکجا...گفته چیوبهش

 سریع خیلی..اخه چیش بروباباتورومیخوادواسه هه...برگردم میخوادمن سامی توفکریعنی رفتم.. بگیري اونونادیده

 داري اگردوست توهم تحقیرمیکنن منو اطرافیانشونم رستمی برخوداقاي عالوه اونجا اونجابرنمیگردم به من گفتم

 رويپر خیلی گفتم تودلم..کن جور واسم خودت کارتوشرکت خواهشنایه کنی کمکم ومیخواي سرکار بازبرگردم

 میخوره دردت بیشتربه شرکت اون اما نداره کاري من سرکارواسه گذاشتنت...گفت مودبانه کیاخیلی-...دختر

 واال همین باشه باخودم دانشگام خرج میخوام فقط من:فکرگفتم بدون...کنی پیشرفت یواش یواش میتونی

 کنه مکردراضی سعی کیاکلی خالصه-...کناربیام میتونستم باباهم باحقوق نیستم ولخرجی ادم سرکارنمیرفتم

 مراسم بعدازاتمام خوب خیلی..گفت برسه نتونست جاي به دید اونم موندم سرحرفم من نداشت اي امافایده

 یخوانفردابایلدام که کرد اضافه دراخرم تشکرکردم ازش منم داد کارتشوبهم میشه چی ببینم بیاشرکت یکشنبه

 بعدازخداحافظی....کردم قبول هرحال به-.. اسرارشونمیدونستم همه این دلیل..بایدبرم اشونباه خریدمنم برن

 بهم نیومد هم کسی نرفتم بیرون ازاتاقم شب اون...نکردم همراهیش که توفکربودم اینقدر بیرون رفت کیاازاتاق

 قوسی شک یه..باجیغودادیلدابیدارشدم صبح برد فکرخوابم باکلی شب ن� �ا...مامانویلدادرگیرکاربودن سربزنه

 بایه-.... واستاده باالسرم یلدااماده دیدم که الودموبازکردم خواب چشماي شدم موزي انگارادامس که دادم بدن به

 که شدي اماده دیگه ربع یه اگرتا خودت جون بخدابه یاسی..دادوگفت شوتوهواتکون انگشت مانندي تهدید حالت

 رفتم بلندشدم ازجام-...هه غاز صداي ازحرفش گرفات خندم-...غازبدي صداي که میزنمت چنان واال هیچ

 پاکتی وارشل بایه مردونه پیراهن مدل کوتا مانتوسفید یه تاحاضرشم رفتم صبحانه بدون صورتموشستم دستشوي

 کردم سفیدسرم شال یه کردم بسنده مالیم صورتی رز ویه چشم خط یه به بارایشم کردم تنم....کرم

 جلوسمت کمی ویه وپشتم هام روشونه موهام..... ریختم کج جلوموهامو فقط بودن لخت دورم موهاموازادریختم

 یه بود کوتاه مانتوم استیناي... روموهام باالیرم گذاشتم دودیمم عینک شالمواادانداختم بودن پخش راستم

 زدموکفش روخودمودید توراه باراخرازتوایینه بیرون زدم ازاتاق سریع.. انداختم هم نقره ظریف خیلی دستبند
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 من بود زده تیپی چه اوه در پشت توحیاط بود وایستاده اماده دریلدا سمت م الستارقرمزموپاکردموبدورفت

 اکوتاهتقریب کتون مانتو مشکی مخمل سانتی هفت پاشنه باکفش مشکی لوله شلوارلی یه خانومانه اون اسپرت

 باهم... بود ست بامانتوش که مشکی اي نقره ساتن روسري دستش بود گرفته کفششم ست کیف لود کوت مدل

 ...........زد خشکم بودسرجام پشتش که وشخصی ماشین بادیدن.... بیرون رفتیم

 بهش اي تازه حس برمیگرده که امیدداشتم میومدم که هرروز سرکارنیومده که هست هفته یک..سامیار..

 نگاه تویک ادم میگن درسته زوده شدن عاشق واسه ببینمش باشه دارم دوست اماخوب عشق نمیگم پیداکردم

 تمنرف دنبالش دیگه من رفت روزکه اون......متنفرشه میتونه لحظه ودریک نگاه ودریک میشه عاشق لحظه دریک

 ونستمنمید دقیق شده بحثش توشرکت یاباکسی شه تخلیه اینطوري وخواسته عصبانیه ازجاي فکرمیکردم چون

 خوشحالی امااین شدم چقدرخوشحال رومه روبه بیدارشدمودیدم ازخواب توشرکت که موقعی خدامیدونه ولی...

 کرممهشید میدونستم اومدتودفترم که وقتیم...رفت ازبین یسنا خشمگینه هاي ونگاه مهشیدکنارخودم بادیدن

 نمیشد شدباورم خراب حالم خیلی...ن به اومدخودشوچسبوند نظردارن من به همه فکرمیکنه چون میریزه

 تهروبرداش مهشیدچندتاپرونده دیدم دفترم سمت رفتم بود اعصابمداغون شرکت برگشتم وبره بذاره اینطوري

 بردم صداموتاته...نکردم لطفی کم منم...عزیزم کجارفتی.. گفت خاص عشو بایه شد من متوجه میخونه وداره

 حالت اومدوبایه خودش به اماسریع کرد کوپ بدبخت شومهشیدپاشوبروبیرون شووووووخفه خفه..باالگفتم

 ناسالمتی اینجا بخاطرتواومدم من سامی احساسی بی خیلی..بلندشدوگفت ازجاش ظاهري هاي وگریه قهرمانند

 ایستادفکرکرده لحظه دریه سمت اومد... هه نامزد میگه چی این.. نبود من اصالمناسب رفتارت این نامزدیم

 یه سمتم برگشت زدم صداش که دروبکشه دستگیره خواست فایدست دیدبی میکنم عذرخواهی بودازش

 باشم هکرد باتونامزد حداقل اینکه یا باشم کرده نمیادناوزد یادم من.گفتم کامالجدي بالحنی...بود لبخندرولباش

 بودانتظارهمچین مشخص پرید رنگش... کنم ازدواج ندارم حاالحاالهاتصمیم من درضمن

 این همینطورمفت بابام که نمیاد یادم منم...بودگفت شده دورگه خشم اززوره که باصداي...برخوردیونداشت

 خورده گره درهم باابروهاي حرفشو وسط پریدم..بودمانامزدکنیم قرار که یادم اماخوب باشه توداده شرکتوبه

 تهداش شرکت بخوام که میدونی خودت شرکتوندارم کاردراین به اسراري من بعدشم..قراربود میگی خودت..گفتم

 ماینجابمون اگربخوام میبینم حاالکه عمواینجاواستادم احترام به من اما بندازم اینجاروراه تاي ده میتونم باشم

 الهمحا اینجانممیمونم من جدیدپیداکنه مدیرعامل یک هفته ترازیک کم عموبگودرعرض به نابودمیشه زندگیم

 وبوندک درمحکم بیرون کردبعددروبازکردورفت نگاهم لحظه بودیک شده کفري خیلی-...حوصلتوندارم رونبروبی

 هب باالخره گفتم زدم کیازنگ دیروزعصربه هست امروزیکشنبه روزمیگذره ازاون که هست هفته یک االن.. بهم

 شدچرایسنا متوجه جریانوگفتم من بعدازاینکه تازه امااونم بفهممازحرفاش چیزي شایدبتونم داره راه خونه اون

 رکتتوش بره اماقراره نمیخوادبرگرده بوده فایده بی که خبرداد بهم دیشب بزنه حرف باهاش قرارشد...نرفته سرکا

 یه دارم وتصمیم شم عموخارج ازشرکت میخوام شدمنکه روشن توذهنم جرقه مثل فکري یه شه کیامشغول

 کی همیگرد شریک یه ودنبال شرکتشومیخوادبفروشه بیشترشهام نصف که ازکیاشنیدم کنم گذاري جاسرمایه

 در دم االن بزنم حرف امروزباکیادرموردش میخوام میبینمش هرروز هم میشم مشغول هم اینجوري من بهتراز
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 داشتم دوست خریدوتنهاي فقط که منی میگیره خندم عقدشون خریدواسه بریم میخوایم اینایم یسنا خونه

 قبول زودي بودکه نشده هنوزپیشنهادکیاکامل متنفرم توپاسازادوربزنم اي دیگه کس بخاطرخرید بخوام وازاینکه

 بودانگاري زده تیپی چه ههه بعدیسنا یلدا اول دربازشد که جلودرباکیامنتظربودیم... شم همراه باهاشون کردم

 لباس رسمی همیشه من بود هماهنک بامن تیپشم چه بود شده بانمک حال لجبازودرعین هاي دختربچه

 جیب 1 شلوارکتون یه امروز اما نباشه توچشم خیلی میکردم سعی بپوشم میخواستم اشپرت یااگرم میپوشیدم

 فشن وهامم بودم کرده بودتنم گذاشته نمایش بازوهاموبه که سفید جذب تیشرت ویه سفید الستاره بایه مشکی

 کن حرکت....کجاتو-...اومدم خودم به کیا باصداي که فکرمیکردم چندروز این به توفکربودم....بودم زده کج

 فکرم یکم ببخشید هان شی سه جلوش نباید که جلوکسی میکنی خودتوسه که سامی بزنن گندت...

 زل يجد خیلی اخم بایه بودم پدرشوکشته انگاري اوه اوه یسنا رولبشوناما اومد لبخن یه کیاویلدا دیدم..درگیره

 المس اول اقاسامیار...نمیداد اهمیت من به اصال داشتم دید بهش بودتوایینه ستهنش سرمن پشت بودبیرون زده

 شغولهم ذهنم خیلی متاسفم بله..گفت اینارویلدابهم...بریم مابایدازمایشگاهم نمیکنید چراحرکت شده چیزي دوم

 وتواین توراهیم هست دقیقه 27 االن بودیم گیرافتاده توترافیک..... میکنم حرکت االن چشم دوم سالم علیک اول

 هسرشوب بودو ه بودتوگوششوظاهراچشماشوبشست گذاشته فري یسناهندز..منویلداوکیابودیم گوینده مدت

 ولوم وکردم پلی اپو بولوجنیفرلوپرزلیوایت پیت اهنگ کردم پخشوروشن گرفت حرصم....بود داده تکیه صندلی

 تونگاش نگو کردم یسنانگاه به ازتواینه... گرفته خندم هوا مترپرید1 که میزد بایلداحرف داشت کیا.. ته تا دادم

 رفت اخماش ثانیه نیم درعرض اما نداشت نگاهش حالتی هیچ اولش تاثیرداشت پس موند ثابت

 باسرعت مدام بود برداشته سرجنگ ام سینه باقفسه من قلب اماضربان توهموروشوبرگردوند

 تسرع این اهنگ این زدنا تیپ نوع سامیاربعیدبوداین از کارا این.....کیارش.....سرجاش میخوردبهشوبرمیگشت

 پره توپش خیلی اینکه مثل انگار انگارنه امایاسی میشدم رویسناهرازگاهی خیرش نگاه متوجه..

 که اخ میزد بودنزدیکموحرف اورده م راست ازسمت سرشو میزدم بایلداحرف م داشت......حاالچراشوخدامیدونه

 بغلش دارم دوست میکنه تعریف چیزوباهیجان یه که مخصوصاوقتی شیرینه برام اداهاش نازش چقدرحرفاش

 مه شجرنامه یه ساخت براشون جوک یلداکلی اروم اماخیلی میزدیم حرف یاسیوسامی درمورد....بدم کنموفشارش

 تمام به معنا تمام به ي داده عصاقورت یه میشه شون بچه کنن ازدواج باهم دوتا اگراین مثال که کرد درست

 فتبازوموس ها بچه انگاري بزنن امپولش شد راضی نازخریدناموخواهشام کلی میترسیدامابعداز یلداازامپول...معنا

 انمم..کردموگفتم ناز گونش بود گرفته خندم فشارمیدادازکاراش روهم پلکاشومحکم نزده امپول هنوز بود چسبیده

 وچیزيت واسه تازشم میسوزه کلیم نخیرشم-...همین داره وزشس کوچولوفقط یه میترسی ایتقدر که نیست چیزي

 ودستمت دستاشوبگرفتم بود کرده یخ سفیدش دستاي باال زدم استینشوبراش...خوابامه کابوس من واسه نیست

 بایه ساله 21 تقریبا پسرجوون یه لحظه لبخندزدهمون بهم اونم بودم شده خیره بهش بالبخند چشماشوبازکرد

 یاحداقل باشه مسن نفرکه یه بوداینوفرستادن کم ادم توهم رفت خود خودبه یلدااخمم سمت اومد امپول

 کیزرش الک بااون سقیدش پوست بود مونده یلداثابت رودست چشماش کردم نگاش باحرص... نباشه اینقدرجوون

 عجله یدبد کارتونوانجام زود-...گفتم عصبی بالحنی درامومد کفرم حسابی میکرد ایوجلب نظرهربیننده داشت که
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 کرد کک ازعصبانیتم بهم نزدیکیش چسبوند خودشوبیشتربهم روش حساسم کردمیدونست نگاه یلدابهم داریم

 منبودو ناموسم بود داده مثبت جواب که ازوقتی یلدا باالخره روخانممونداشتم غریبه مرده یه خیره نگاه اماطاقت

 رهروویب یلدارفت بدن بگیرم خون تاازتون لطفادستتونوبزاریداینجا شریفی خانم... بودم حساس شدیداروش

 نوبااو چشماشوبیشترفشارداد تودستش امپول بافروکردن داشت حدترس تااین کردم تعجب کرد یخ دستش

 صداش ترسیدم لحظه یه میزد کبودي به صورتش رنگ کردم نگاه صورتش به(زد)انداخت پیرهنموچنگ دستش

 تموم خون کارتزریق بود حال بی چشماش اما بازکرد کوچولوپلکاشوازهم یه دادم ندادتکونش اماجواب.. کردم

 ...رودستم افتاد حال بی که پایین بیارمش ازروتخت شدخواستم

 باالگرفت وعموهم من درگیریاي رفت که روزي ازاون میگذره ازنبودیسنادرشرکت هفته یک.....سامیار.......

 مهشید یاازدست باشم ناراحت عمووبیخیالیاش ازدست نمیدونستم حرفاش باشنیدن یسنارفتم دنبال بعدازاینکه

 شرکت وارد داغون بااعصابی منم یسنارفت وقتی نرسیدم جاي به کنم یسنارودرک رفتاره علت تا هرکارکردم

 اوتتف بی وکرد نازک چشمی پشت من بادیدن فالحودیدم خانم گذاشتم تاپاموتوشرکت بود دراومده کفرم شدم

 رمدفت سمت رفتم ندادم اهمیت نازشوبخرم برم چشموابروشم بودفکرمیکردعاشق خوش دلش هه تودفترش رفت

 خودشوبادمیزد پوشه بایه بود بودوشالشوانداخته نشسته سرجام مهشیدخانوم اوففففففففففففف

 یزسمتمواو بوداومد رفتنش توراه که الکی نازه بلندشدوبایه مهشیدازجاش لحظه همون بیرون نفسموباصدادادم

 ساده ي رابطه یه ماحتی باشم خوش یباربانامزدم موندم دل ارزوبه کردي بازتواخم ئئئئئئئسامی...شدوگفت گردنم

 حالم میفهمید میکنم نگاش باخشم دارم بشرمیدید این چقدرروداشت...رونداریم عاشقانه بوسه یه درحده

 جداش ازخودم راستم بادست نکردم نامردي منم..بهمن بازخودشومیچشبوند میخوره هم به کنارم ازبودنش

 اما تدرس خونمی هم درست مهشیددخترعمومی ببین... سمتشوگفتم گرفتم تهدید حالت اشارموبه کردموانگشت

 واسه حرفووبرنامه این باشم داده پیشنهادازدواج بهت نمیادکه یادم اصالنم توندارم به نسبت میلوکششی هیچ من

 عمو انج بخدابه سروقتم بیاي تنهام که موقعی بشی اویزمن جلوملت یکباردیگه فقط اگریکباردیگه قاجاره اهل

 ده زدم سرش که بادادي بود دوخته چشم من دهن به ماتومبهوت...بگذري نتونی ازدومتریمم که میکنم کاري

 بعدباصداي...توهم رفت اخماش شد سرخ صورتش کم کم برخوردچون غرورش به انگار....مفهومه..مترپریدباال

 ینکها تومثل به باشه شرکتوداده این مفتومجانی نمییادبابام یادم منم سامیارخان جناب...گفت بلندي تقریبا

 ندمجامو تواین عشق به من نیست انگارحالیت کنیم بابانامزد رفتن توبعداز منو که کردي قولوقراراروفراموش

 رهدا حاالعمودوسات باشم کرده امضاش نیست ویادم باباوعموبوده قراربین اون اول.. حرفشوگفتم وسط پریدم...

 روزي رفته یادت دخترش نه شرکتم نه خواهان من چون نداره ربطی من به کسی به بده کارخونه دخترشودراعزاي

 نم مقصرخودتی اون نرو گفتم من اینجابمون گفتم من دوما....روهواست میزدیدبیاشرکت زنگ صدبارخودتوبابات

 شواس تحقیرشدن یااصال داره یاکم دختره این شدم مطمن دیگه......بفهم فروکن اینوتوگوشت ندارم حسی بهت

 عصبانی میدونم گفت بدي حالت بایه بعد بوسید گونمو واستادو پاش بدواومدسمتمورونوک چون نیست مهم

 بعدم نمیکنم خالی میدون سادگیا همین به من میکنم جبران عزیزم اما دلخوري ازم میدونم

 دیگه این دختره این کاراي به بودم مونده ماتومبهوت منم بیرون رفت سرشو کیفشوبرداشتوشالشوانداخت
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 اکیاحرفب دیشب بگرده مدیریت واسه شخص یه دنبال عموبگم برموبه شرکت ازاین گرفتم تصمیم....بخدانوبربود

 ودب شده نشین چرایسناخونه بودکه فهمیده تازه کیاهم سرکارنیومدچون چرایسنا که بفهمم امانتونستم زدم

 باهاشونه یسناهم که کشیدم اززیرزبونش خودم خاص ي شیوه خریدبه برم باهاشون امروز کردکه دعوتم بعدشم

 اما..دارم دوسش یاحتی عاشقشم زودبودبگم بودنش به داشتم احتیاج اما بودم عاشقش نمیگم من...

 ساعت تو؟یک کجاي...اومدم خودم کیابه باصداي...بودم درگیر بهش نسبت باحسام وهنوزم وجودشومیخواستم

 کردموگفتم زودخودموجمع...میمیري؟ نکنی تواگرخودتوسه پسرگندزدي خاکبرسرت...کن حرکت میگم

 سرمن تپش هم سرکیابودویاسی یلداپشت زدم دید نامحسوس صورت پشتموبه تواینه درگیربود ببخشیدفکرم..

 دوتاشون که گفت چیزي کیایه دمگوش یلداهم بودتوماشین نشسته بااخم ت ناش توجهی من به اصال اما

 مهمون ماامروز ناسالمتی کنید اقاسامیارنمیخوایدحرکت بابا اي...یلدابلندشد بعدصداي..ریزخندیدن

 سرایت شماهم کیابه اخالقاي اومد خوشم نه.لبخندزدموگفتم...کردم اینارومهمون کی من من مهمون..شمایما

 سفره بایدبایسنا کجاشودیدي تازه یلداخندیدوگفت...میدیم جون داداشمون ماواسه کمه که مهمونی کرده

 نگام داشت اونم کردم یسنارونگاه ازتواینه... خواهرمنه که دامادیاسیم داداش شماکه کنید عقدواتاقشواماده

 جلوم به منم گرفت نگاشوازم زد یخ وجودم که اي اندازه سردبودبه خیلی داشت فرق باهمیشه نگاش اما میکرد

 مرسیدی اورباالخره سرسام ترافیک اون سرگذاشتن بعدازپشت کردم ماشینوروشن نگفتم شدموچیزیز خیره

 دوري یه شدباهم تموم کاراونا تاوقتی خواستم تنهاشدیم منویاسی شدن کیاویلداپیاده.. نظر مورد ازمایشگاه

 .......کرد رویخم سنگ که پیداکنم خوب تاجاي کردم ماشینوبهانه پارک همین واسه بزنیم

 هپرخاشگران بالحنی که بده ماشینوحرکت خواست تنهامیمونم باهاش من بخدافکرکرده داره رویی عجب....یسنا.

 ترمزکرد... دارید نگه گفتم رستمی اقاي بلندترگفتم باصداي ایندفعه نکرد توجه..شم پیاده میحوام واستا.. گفتم

 مشکل توبامن-..سمتموگفت برگشت کامل پایین برم دروبازکنم تاخواستم شد خیره جلوش به لحظه یه

 اما..تو به نسبت لعنتی حس بااین توبانامزدت باشخص نه دارم مشکل باهات اره بگم بگم که داشتم چی...داري

 هک تنهاچیزي...داري؟ مشکل باکسی توشرکت گفتم کردم؟چیزي کاري یسنامن..کرد سوال بازم...کردم سکوت

 مشغول کیا بعدتوشرکت به ازاین دارم تصمیم فقط ندارم مشکل باکسی من نه...بود این گفتم

 فامیل نمیادکسیوبه خوشم من ودرضمن بشه شوهرخواهرم قراره ناسالمتی دیگه اره/...کیا؟چقدرخودمونی..شم

 شما خوب.. فرقی چه...داري شمافرق چون...میکنی خطاب رستمی یااقاي جناب چرامنوهمیشه پس..صدابزنم

 بشقاب شداندازه چشمام حرفش بااین..اگرشدم..نیستید دامادماکه بودیدبعدشم شرکت مدیرعامل

 میکردي صدام اسم به فقط بودم اگردامادتون که اینه منظورم..گفت سریع..بود کرده هول خودشم..پلوخوري

 نیشش اونم...باشه گفتم بودم قبلیش حرف ن.او توشوک منکه...کنی صدام اسم به ینطوريهم حاالنمیشه

 حرف چرااینطوري خدااین اي...میان هم به چقدرم تویاسی سامی بعدمن به ازاین پس بازشدوگفت تابناگوشش

 جمع خودمو سریع بودروصورتم مونده خیره کردم نگاه بهش.....نبود خودم دست بود عروسی تودلم میزنه

 رمگ باکسی کمی یه بایکی هروقت خولم من...میکنم نگات چطوري-...میکنی نگام چرااینطوري چیه کردموگفتم

 امچشم به خاص نگاه بایه اول.. اینطوري گفتم کردم چشماموگشادکردمولبموغنجه میشدم پسرخاله میگرفتم
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 بلندکشیدموگفتم جیغ یه باالاومدو تاکفرم اینقدرخندید خنده زیره بلندزد بعدشم کرد نگاه لبم به بعدم

 شدي بامزه توخیلی ازدست امان دادوگفت خندشوقورت ادامه-......دارم؟ خنده من مگه نخخخخخخخخند

 هک کسی بادیدن احظه همون میکرد نگام فقط میزد حرف نه میخندید نه دیگه اونم کردم نگاش جدي ایندفعه...

 موردنظرنفسشوصدادار کیس به کردتارسید ردنگامودنبال...توهم شد کشیده اخمام سمتمون میومد داشت

 حرف باهاش نگوخودم هیچی سمتمون اگراومد گفت بعدم...داشتم همینوکم فقط گفت دادبیرونوزیرلب

 ایهب میدیدمش ازتواینه پاین روکشید ناچارشیشه به خورد سامی جلوسمت شیشه به اي تقه لحظه همون...میزنم

 سنای خوبی اینجا کیومیبینم ببین به به-...خشکوجدي خیلی هم بودبه اخماشوکشیده بود نشسته خاص زست

 �تاخو...میخوادازموناتوبگیره بودکه مشخص کامل...خوبیدشما شمانشدم متوجه رستمی ئئئببخشیدجناب.. جون

 درجواب نیاوردو کم ؟اونم دیگه باشیم خوب که گیرم...کنم شدسکوت باعث سامی صداي جوابشوبدم ستم�

 ونومیگمنامزدش کردوگفت من به نگاه بعدیه باهاتون نیومدن نیستند مهشیدخانم:...گفت پرکنایه لحن بایه سامی

 ونهعقدت مراسم دیگه دوهفته میگفتن مهشیدجون رستمی جناب راستی خانومه خیلی ماشاهلل که میشناسیش

 شدمادیگه تموم زدنتون اگرحرف فالح خانم خوب......پریداماخودشونباخت رنگش سامی... میگم تبریک بهتون

 وبهشر اي دیگه حرف مهلت سامی میکرد مانگاه به باتعجب بودکه فالح خانم ایندفعه.. خریدداره یاسی بریم باید

 نمیکشه خجالت سامی هه سامی ازدست بودم عصبی...شد گازوازاونجادور روپدال پاشوگذاشت ندادو

 توش که باصداي من که بود سکوت غرق ماشین جلو میرفت نطورداشتهمی میگرفت گرم بامن باوجودنامزدش

 یادهپ ازماشین سریع بزنه حرف تاخواست واستاد ایندفعه.. شم پیاده میخوام دارید نگه گفتم میزد موج عصبانیت

 ....نکرد حرکتی هیچ اونم دورشدم ازش نور سرت شدموبه

 دخور اعصابش یاسی که اولش چرخیدیم توخیابوناوپاسازا سال ده ي اندازه به امروز شدم چقدرخسته اوف...یلدا...

 عسل من بایه که بود کرده اخمی یک اومدنی چه اما اومد اونم ساعت امابعدازیک زد غیبش که هم بودسامی

 نای بین اتفاقات کشف درحال کیاهم منو میگرفت فاصله ازش میتونست تااونجاکه هم یاسی... نمیشدخوردش

 فشک تاتونستم منکه خریدکردیم کلی شدیم بیخیال میسوزونیم فسیل داریم زیادي دیدیم که دونفربودیم

 میخوادشب گفت ببینمش من نذاشت خریدکه هم مجلسی لباس خریدیه اریشی لوازم کلی هم یاسی خریدم

 ینهتازیرس رزکوچولوبود دوتاگل اش سینه روقسمت که حریرخریدم دکلته لباس یه منم کنه گیرم غافل مراسم

 شیک خیلی بود شیري میشدرنگ کشیده روزمین داشت ودنباله حریربلندمیشد ازاونجاحالت بوداما تنگ

 همونم شامم نذاشتم ببینه توتنم تابذارم کیاهرکارکرد بیچاره داشتم زودبرش بودمنم کارجدیدشون بوداولین

 دستگیرم چیزي تاشاید کردم زوم بودرویاسی امانشوبریده گوشیش زنگ اما گذاشت تموم سنگ بودیم سامی

 تحویل بهش هم مسخره پوزخنده یه میکنه بهش نگاه یه میخوره زنگ سامی گوشی وقتی شدم متوجه که بشه

 دازبع هستیم سامی توماشین االن...میکنه ریشه داره که حسی یه میزنه موج چیزي یه سامی وتوچشماي اما میده

 االن همین احودوندو مهدي هالطفااهنگ بچه)اهنگاش بااین شدیم دپرس..دوربزنیم یکم گرفتیم تصمیم شام

 پلی تهس کنارقالب همین بدید اخراهنگوگوش لطقفاتا کنید تجسم یاسی روي ازاینه سامی هاي ونگاه بدید گوش

 پدرشودراورده ازبس ام بچه هم کیا( حتمنا بگید دادن گوش موقع توروخداحستونو اهنگارواستپ کنیدبقیه
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 هم هب دیگه چندروز که ومیکن فکرش وقتی خدا واي..ولوشده یعنی داه تکیه صندلیش به و چشمچوبسته..بودم

 یاسی دايص این...کردي پهلوموسوراخ پاشوببینم یلدا ئئئئئئئئئئئئ......میزنه قنج دلم ته چیزي یه میشیم محرم

 رویاسی سامی بازنگاه... میسوزونم فسیل بهشودارم دادم لم ساعت یک نابودکردم دختررو واخاکبرسرم ئ..بود

 شدو وهول افتاد دوهزاریش سریع بدبخت... میکنیما تصادف اقاسامی کردموگفتم نگاه تواینه... گرفت حرصم بود

 وشروعکیا صندلی به چسبیدم رفتم شدم تحقیقم بیخیال کیابیدارشد جون اخ.. بود گرفته خندم نگاشودزدید

 ودب کرده شک فکرکنم بخنداونم بعدبلندبلند کن دوتا این نگاه میگفت بهش الکی هی.. کردن وراجی کردم

 باهم یهوهردوتاشون بود دراومده کفرشون...زیرخنده بلندبلندزدیم کردو نگاشون سریع چون بهشون

 یمهمینطورداشت نبودیم کن ول ما اما...میخندین؟ چی واسه تتتتت� �کووووفففففففففففتتتت.گفتن

 هکیابقی که زد محکم ازبس کیا گردن پس زد دستش بااون گرفت فرمونو دستش بایه سامی که. میخندیدسم

 یگفتیمنوم....بلندخندید بلند ازاون تبعیت به هم سامی زیرخنده زد بلند باصداي یاسی ایندفعه داد خندشوقورت

 سرجام نشستم عاقل گرفتم خون خفه شدیم ضایع خیلی دیدم.. بیرون میزد اتیش بینیم سوراخ از داشت

 تکیاگف به خطاب شدکه بلند یاسی صداي لحظه همون..پنجره سمت بودم روموکرده بودم قهرکرده مثالبایاسی

 خشوپ وزدبه روگرفت یاسی فلش کردو سامی به نگاه یه بذاریدکیاهم منو فلش واهنگ کنید اهنگواستپ میشه

 داشت سامی این دیگه(...بدیدا گوش حتما بدید گوش عبدالمالکی علی شده دیر االناهنگ..)باال صداشوداد

 اماسامی خشن یاسی چون هست چیزیشون یه اینا اوه اوه خورد گره درهم یاسی بانگاه نگاش که شورشودرمیاورد

 دهچشماموریزکر که منم من سمت نگاهشوچرخوند ویاسی گفت جیززیرلبش یه سامی که میکرد نگاه بهش مالیم

 واسش باچشمام من اما شدم سامی اروم هاي خنده متوجه پرید رنگش یاسی بیچاره.روشون بودم ه شد میخ بودم

 لوشج به وبااخم نشسته سیخ تقص هاي بچه انگاراین پسرم بمیرم الهی شوهرمنو حاالمیزنی کشیدم خطونشون

 شدن پیاده موقع... سامی اپارتمان برن وکیامیخواستن سامی ما خونه رسیدیم باالخره........ شده خیره

 افتادوموهاي شالش نشدکه جه متو بود دستش ن نایلو چون هم یاسی داخل رواورد وسایال وکمکم کیااومدپایین

 گذاشتم تودستمو نایلئناي باحرص بیرون میزرد اش ازکاسه داشت سامی این وچشماي توهواپریشونه لختش

 نمم...چی؟ گفت کردو نگام باتعجب..نیفته..شدموگفتم خم...بود پایین شیشه ماشینش سمت رفتم روزمینو

 منظورت متوجه..گفت نشستوسریع عرق روپیشونیش زد ناقص سکته فکرکنم......چشمات..گفتم باحرص

 عسری... بینتونه چیزي..میشه یاسی به خیرت هاي نگاه متوجه هم دوساله بچه یه میشی خوبم میشی...نمیشم

 يکیهاباابروها نده شدحرفشوادامه کیاباعث صداي...همین واسه میندازه یادیکی منو اون نکن اشتباه نه نه..گفت

 .....میدم توضیح بعدبهت نه گفتم منم..شده چیزي..گفت رفته باال

 زايرو تواخرین بیچاره هولی توزیادي زودنمیگذره اصالنم.. گفت باخنده سامی چقدرروزاکندمیگذرن بابا اي.کیا

 که نیست ترازاین قشنگ حسی هیچ که ببینی نشدي عاشق هنوز بروبابا.. بگذرون خوش باش خوش ازادیت

 نگاه زهرمارچرااینطوري..بگذرونی روزوشبتوبااون داري دوست فقط میگذره خوش درکناراون فقط کسیوبخواي

 کشن خجالت...بود شده خیره بهم پرازخنده بانگاهی میزدم حرفارو این که موقعی اخه گفتم سامی ایناروبه میکنی

 کف ادد جاخالی که سمتش خیزبرداشتم حرفش بااین...شباچیکارکنی بعدش بگذرونی بااون شبم بده ادامه داداش
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 سازب بخند حاالنخندکی زیرخنده زدم منم تواپن رفت باکله لیزخورد پاش میدویدکه داشت بود سرامیک خونه

 نیشتوتادندوناتونریختم شدببند داغون کمرم دایوس کوفت اي درد اي...شد جاري چشمام اشک خندیدم

 بعدبانازوعشوه افتادسمتم راه حامله زناي بودانگاري کمرش به دستش همینطورکه....ترسیدم واي واي...توش

 حالت جاخوردچون خودشم جاخوردم حرفش بااین...میکشتم یاسی افتاد ام بچه ایش گفت کرده نازک وصداي

 جمع زودخودمو منم اشپزخونه سمت رفت دشدبلن دستشوکشیدتوموهاشوازجاش شد کالفه شد عوض چهرش

 منظورت...هومم...سامی؟...میکنه درست قهوه بودومثالداره تواشپزخونه سامی واستادم اپن پشت کردمورفتم

 بیخیال اقااصالبیابشین نمیشه نچ..پرید کیااززبونم کن بس.. گفت پریدوسریع حرفم میون..نکنه بود کی ازیاسی

 نشدم یاسی به نگات متوجه فککردي..عاشقیم ماخودمون داداش ماگاکولیم فکرکردي چیه دردت بگو قهوه

 داري......کش نفس اي میشدي معرف بقول میکرد ورم گردنت میشدرگ خیره بهش یکی اگه توپاساز نفهمیدم

 اشتباه داري...گفتم خانومتم به من من برادر فسفرسوزوندي اینافکرتوبیهوده نکن کیاشلوغش تندمیري

 گرانن خواستگاربیادمن واسش ماقراره بعدازمراسم یاسی که بگم بایدبهت منم پس باشه اینطور که....فکرمیکنه

 کیهت.باشم نیستماگفته دردسترس من کردي چیزي اي ااگربعدگله اما نیست طوریش میبینم که توبودم دل

 بود نتوسال که وي تی سمت میرفتم داشتم برداستموگاززدم بود رواپن که ازتوسبدي سیب یه برداشتم اموازاپن

 این وها اوه..برگشتم..زمین بودبخورم نزدیک که بود باال کشش قدرت شداینقدر کشیده ازپشت دستم یهومحکم

 فعهایند دراومد کفرش کدومشومیگی گفتم چی همه من...گفتی که همینی..راسته چی..راسته؟..شد شکلی چرااین

 ددر..کردموگفتم اخم بیرون کشیدم ازتودستش بازومومحکم..خواستگاربیاد قراره یاسی واسه که همین...دادزد

 باهات کیامن ببی...نذاشتیم کله هنوز که منوتوایم خوابیدن مردم گوساله شبه نصف . صداتوساعت بیارپایین

 هبگوار مهمه اره..بدونی مهمه توچه به اخه...یانه؟ بگوراسته توفقط.. نیست کردن شوخی وقت االنم ندارم شوخی

 بنال بعدم بکشیم دراز خیرسرمن سرجامون بیابریم اول باش اروم خوب ل� �خ...یانننننننههههههههههههه

 برایهخ که کرد مطمئن منو بود کرده ورم ازاندازه بودوبیش روپیشونیش که ورگی عصبانیش نفسهاي...مرگته چه

 حرف بایلداکلی کردیم نگاه وفوتبال وي جلوتی مانداختی جامونو بعدم سامی اپارتمان دخترااومدیم رسوندن بعداز

 نره این نوبت حاالهم... شد تااروم نازشوخریدم کلی میترسم میگه مدام نداره خواب چندشبه برد تاخوابش زدم

 سکوت من حسابی بود شده کالفه بود مضطرب سامی نشستیم وي جلوتی باهم..کنم تاارومش خره

 گرانهن چراداداشم بایدبفههمم من مثالمابردریما چیه بگودردت تودلته بگوچی کن تعریف خوب بینمونوشکستم

 زدن فحر کرد بعدشروع فکرکرد یکم....میکنم جورش خودم بگومن توفقط شدیم باجناق شاید بزن حرف بابا یانه

 سریع حرفش بعدازاتمام.باومدهبودشرکتو مهشید که اخري روز از ازحسشو ازدعواشونو ازدیدارشون

 خواستگاري نه گفتم اروم..بودم سامی توفکرحرفاي...میخواتش یاسی/ حسابیه کیه؟ادم خواستگارش:گفت

 کردن ماچ به کرد کردوشروع بغلم سمتمو پرید محکم نشست سرجاش بعدسیخ گذشت دودقیقه یه..درکارنیست

 مالیده توفیم چه ببین اه داره صاحب شرف بی گمشونفله.. کناروگفتم دادم هولش بود گرفته خندم منم ما

 مردمودید دختره میاي منویلدا همراهی ي بهانه به دیگه حاال خبیثت ذات به توف اه ما روصورت

 دوساعت اخه کردم یلداتعجب اسم بادیدن خورد زنگ گوشیم که میکردیم شوخی باهم همینطورداشتیم./میزنی
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 جامسر سریع باترس پیچید توگوشی یلدا گریه صداي..خانومم؟ حونم دادم جواب سریع سدم نگران.. خوابد پیش

 نتیلع بزن حرف د...دادزدم شدم عصبی میکرد گریه فقط اون اما میکنی ؟چراگریه یلدا شده چی: گفتم... نشستم

 امیس به گوشی ممتد بوق صداي بعدم.... پاشوبیا توروخدا رفت ازدست یاسی یاسی کیا گفت شنیدم فقط.......

 کیا شده کچچچی..بودگفت مشخص وضوح به درش لرزش که صداي با گچ بودانگاري شده رنگش کردم نگاه

 یاسی هواس اتفاقی چه ینمیدونم زودبرسیم پاشوباید پاشوسامی گفتم ازجاپریدم بودم توشوک من...خوبه حالشون

 که یموقع کردم دستاشواحساس لرزش...رفت ازدست یاسی گفت فقط نپرسیدم میکردمنم گریه یلدافقط افتاده

 اپسیدلو ترس نگرانی توچشماش کردم نگاه بهش...گرفتمش سریع که زمین بخوره میخواست ریخت بهم تعادلش

 به..دیربرسیم پاشونباید شده چی نمیدونیم که هنوز مرد باش محکم پاشوسامی...بود نمایان وهمه همه

 فقط ومنم شرتش باهموتی شلوارپوشید یه فقط سامس بیچاره شدیم زوداماده سامی وکنترل هزاربدبختی

 وبهر که باچیزي رسیدیم ساعت نیم بعداز رول پشت نشستم من پارکینگ رفتیم بدو وپیرهن شلوارپوشیدم

 نشبد لرزش شد پیاده ازماشین کردم نگاه سامی به سختی به شد خشک روفرمون دستم شدیم شوکه بود رومون

 ....زمین خورد محکم که بود نرفته دوقدم بود مشخص

 المپهارروشن دروبازکردیم بود فررفته توتاریکی خونه خونه رفتیم پسراوارورسوندن بعدازاینکه.............یلدا

 ستشدو خونه رفته تنهابوده چون بود نوشته روشدم توراه ایینه بودبه چسبونده که مامان یادداشت متوجه کردیم

 تادمیف اگراتفاقی ازمارونداشت دفاعی بودوقدرت نثمو ما مثل مامانم درسته بودم ترسویی ادم..برمیگرده وصبح

 خودم ق اتا منم خودش تواتاق رفت یاسی ها پله گذروندن بعداز بود کننده دلگرم خودش اینم نفربودیم بازسه اما

 هب موقعیت خرتواون امامن میشه همون فکرکنی اگرمنفی میگن من بردل لعنت اي بدمیدادکه شورمیزدگواه دلم

 ادیدنشب یاسی تواتاق پریدم درزدن بدون معمول طبق بیرون ازاتاق رفتم لباسم تعویض بعداز نکردمحرفافکر این

 وشیدهپ کوتاه سفید خواب لباس یه میکرد ماهونگاه وداشت بود نشسته پنجره لب..لبخنداومدرولبم اونطوري اونم

 شتوهواپخ باد بودوباوزیدن تهریخ دورش بلندش موهاي میخورد کش اش زیرسینه بود زیرباسنش دووجب تا بود

 ودب روایجادکرده تضادقشنگی خونیش قرمز الگ بااون سفیدش پاهاي میشد قاطی رز شامپووگالي وبوي میشد

 بلندجیغ همین واسه بذارم سرش سربه خواستم اشغال منه نشد حضورمن متوجه میدرخشید زیرنورماه وتوشب

 نگران بازم اما نداشت زیادارتفاع افتاد پنجره طرف زاوندادوا تعادلشوازدست روشوبرگردوند تسریع کشیدم

 وناله افتاده دیدم پنجره سمت بدورفتم زدم بلندکشیدموبلندصداش جیغ یه باافتادنش بود کننده

 میزنه غجی بلند بلند داره یاسی دیدم رسیدم من تاوقتی حیاط سمت رفتم بدو میریختم اشک همینطورکه.میکنه

 من بادیدن خورده جاي به سرش نکنه من خداي جاخوردم بود هاشده دیوونه انگاريشد بلند ازجاش وباشدت

 ادمید نشون بودو افتاده روکه همونجاي بادستش اونجا جاااا ننن او ااا ددد یلل..گفت پته باتته سمتمو بدواومد

 ونکش وخونهت زوربردمش به خبره چه اونجا ببینم کنجکاوشدم گرفتمش باسریع رفت ازهوش حرفش بعدازاون

 نزدیک بهش میلرزه وداره اومده هوش به دیدم که بزنم زنگ اورزانس به خواستم کاناپه سمت رسوندمش کشون

 بود دهافتا هق هق به که درحالی میکرد وبلندبلندگریه کشیدن جیغ کرد شروع که دستشوبگیرم خواستم شدم

 سرم زدبه...... چیکارکنم نمیدونستم مییامردمسردرن چیزي ازحرفاش...دییدم ووودم خوو نمرده اووو اوو..گفت
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 دهش دیوونه نمیخورد اوردم اب واسش تماس قعط بعداز باشه افتاده اتفاقی توحیاط ترسید راستش 667 بزنم زنگ

 نداشتم تعادل گرفتم تماس باهاش یادکیاافتادم کردم هول بود . ساعت زیرگریه بعدمیزد میخندید بلند بلند بود

 داشتمن زدنو حرف توان بیشترازاین.. رفت ازدست یاسی گفتم فقط ترسی بیچاره زیرگریه زدم صداش باشنیدن

 دیدم سربازوتوش بایه تضویردوتاپلیس داشتم برش سمتش رفتم بلندشدباترس ایفون زصداي دقیقه بعددازده

 حیاطتو رفتم راسونره دروبازکردمو دورم ددم چادرمامانو سریع دربازشد بعدازاینکه پشتشون پلیس ماشین بایه

 روکه جايو گفتم چیوبهشون همه منم گرفتید باماتماس شما یوسفی خانم شده چی گفتن سریع من پلیسابادیدن

 دممیترسی چون بودم اماممنونشون دلیلشونفهمیدم داخل برم خواستن ازم اونا دادم نشونشون بودو افتاده یاسی

 ماد کلی دیدم پنجره پشت رفتم پرشدازصداباعجله حیاط دوش بلند ازیرامبوالنس صداي دقیقه 67بعداز وایسم

 یدرنگیسف بودوملحفه روش نفرم یه گرفتن برانکاردو دونفریه بعددیدم شده ایناازکجاپیداشون توحیاط ریختن

 پایین همونطورسرخوردم دیوارتکیهدادمو به....این نکنه... نکنه بنداومد زبونم.. سرش رو بودن روکشید

 گوشه کردم خودمومچاله روزانوهامو وسرموگذاشتم بلندکشیدم جیغ یه ازترس دیورمنم ردبهخو یهودرباشدت

 فدات منم باش اروم خانومم باش اروم هیش..کشیدتوبغلش نفرمنو یه که نکشید طولی زیرگریه دیواروزدم

 هب زدم چنگ کردمو نگاش ازاشکم خیس سرموبلندکردموباچشماي کیا صداي باشنیدن...باش اروم..شم

 فشارمیدادو خودش به محکم منو اونم کردن تعریف جریانو کردم شروع ها دیوونه ممثل پیرهنشوبلندبلند

 وربونق پیشش سامی گفت بازوموگرفتو سریع اونم..یاسی گفتم باعجله افتادم یادیاسی... میکرد موهامونوازش

 وسامی کیا اونشب ما حیاطبودتو کی اون نفهمیدم اخرش همین شده شوکه فقط خوبه حالش.. برم چشمات

 هشب شده وخیره دستشوگرفته هم وسامی روتختشوچشماشوبسته دیدم یاسی ق اتا سمت رفتم موندن پیشمون

 ...پاسگاه بریم فردا شد قرار.................کردم اتاقوترک حرف بدون داره عالقه یاسی به سامی شدم مطمن

 میادو بهوش هی یاسی که دوروزه نخوابیدم دوروزه االن است کوفته بدنم ام خسته خیلی...سامی..................

 بعدشم بودم باالسرش صبح 2 تاساعت سریاسیم باال دیدم بیدارشدم وقتی شوم شب اون صبح میره ازهوش

 پریده رنگش انداختم چهرش به نگاه یه گرفته محکم دستمو یاسی دیدم که بلندبشم ازسرجام خواستم برد خوابم

 مواس لحظه اون میکرد ناله داشت روبالشتش بود شده پخش نامنظم بصورت موهاش بودن شده سفید لباش بود

 دستموکردم کنارتختش روصندلی نشستم روصورتشو شدم خم میکنه درموردم فکري چه نبود مهم

 چاه ازته که باصداي اونم...اي گرسنه....دردمیکنه؟ جان؟جایت.. گفتم ارومی باصداي کردم توموهاشونوازششون

 دش فشرده قلبم....شد جاري چشمش ازگوشه اشک قطره کردویه بغض بعدشم میترسم من نرو گفت-...درمیومد

 من.. گفتم کنم منتقل ارامشوبهش درش میکردم سعی که باصداي شدموپیشونیشوبوسیدم خم نیووردم طاقت

 فکرکنم کرد یخ دستش. شد گرد چشماش من بادیدن سمتم برگشت........... نمیرم جاي جام همین

-.........میزنه حرف باکی یاداره پیششه کی نشده متوجه که بوده اتفاق اینقدردرگیراون

 ایهب پریدو ازجاش سریع کردو سکوت کوتاه لحظه یه.اینجا باکیااومدیم دیشب-.........توتواینجاچیکارمیکنی؟

 اروم باش اروم هی هی گفتم وهاشوگرفتموباز دوطرف بلندشدم...کوش؟کجاست؟ یلدا یلدا گفت جنون حالت

 نانگاربااورد..برمیگردن زود پاسگاه باکیامیرن گفت بهم دیدخوابی اومدتواتاقت زود ؟صبح خوبه حالش عزیزم
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 بایه رکنا تردیدوگذاشتم چیکارکنم نمیدونستم یهوبلندزدزیرگریه شد زنده واسش اتفاقات تمام پاسگاه اسم

 تربهمخودشوبیش نداد نشون العملی عکس.. ام روسینه سرشوگذاشتم دستم یکی بااون توبغلمو کشیدمش دستم

 دستشوگذاشت بودم افتاده کنارش من بود زنده اون اون دیشب..گفت داشت لرزش که بعدباصداي چسبوند

 نشبد گرفت اوج اش گریه صداي رسید اینجاکه به توسرش زدم محکم بااون بود کنارم سنگ یه منم من.. روگلوم

 زیرپاهاشوبغلش دستموانداختم سریع که بیفته میخواست شد خم زانوهاش نداشت تعادل لرزیدن به کرد شروع

 مرودست حرفانبود این وقت االن شلوارتنشه بدون کوتاه خیلی حریرسفید لباس یه که شدم متوجه تازه کردم

 صداي...بیمارستان ببرمش پیدامنو مناسب لباس یه تا کمدش سمت بدورفتم سرجاش کردموخوابوندمش بلندش

 زده زل روش دیوارروبه وبه نشسته روتختش دیدم ام برگشته باشه رفته ازهوش ترسیدم شد خاموش اش گریه

 رفتم عصبیشه هاي بخاطرحمله حالتش اون فهمیدم چون شدم بیمارستان بیخیال صدادارکشیدمو نفس یه...

 چشمش گوشه اشک رد دیدداشتم نیمرخش به فقط البته شدم خیره بهش.ام نشسته کنارتخت صندلی روهمون

 بود سروصداشده ساکتوبی چقد همچقداروم به بودن چسبیده بودنو خیس بلندش هاي بودمزه مونده باقی

 احتهنار که وقتی میکشم دارم چی بذاربفهمه بدزدمش نخواستم منم نگاموغافلگیرکرد سرش یهوبانگاهوچرخش

 ینباا. کشتمش من قاتلم من..گفت لطیف ارومو بعدخیلی شد خیره توچشمام........بودنشوندارم اینطوري تحمل

 گفته کی اصال قاتلی که نیست مهم واسم بخونه ازنگام خواستم کردم سکوت میکردن ام خفه داشتن انگار حرفش

 خیرشوازم نگاه اما میکردن صورتشوخیس وپهناي میباریدن قطره قطره اشکاش............. قاتله من یاسی

 چی تونگاهش بگیري نباتشونوازشون اب قراره که ساله 2 هاي دختربچه بودانگاري بودشده کرده بغض...نگرفت

 اروم.ردمک بغض منم اغوشم به گرفتمش محکم کنارشو نشستم رفتم بلند قدم بایه دادمو ازدست کنترلمو بودکه

 همات؟ایناتو قاتلی گفته کی این اال چیودارم همه طاقت یسنامن نکن نابود منو نکن اینکاراروباخودت-.... گفتم

 خیره بهم گنگ نگاه بایه بلندکردو ام سرشوروسینه.... کنه اذیتت کسی نمیذارم نمیذارم من... توان ذهن

 وجودبیادامامن به نداره زودیاامکان این به عشق میگید میدونم سخته باورش میدونم شدانگارحرفاموباورنداشت

 گمب بهش خواستم..میمیرم میشه قطع نفسم بشه کنم تارموازسرش اگریه که فهمیدم دیشب اینو میخواستمش

 یمبود هم توچشمهاي خیره گرفتم قاب صورتشوبادستام....میخوامت وجودم میخوامت نذارمن تنهام یاسی که بگم

 یاسی.... گفتم وپرازاحساس محکم بودبالحنی ثابت اون امانگاه میلغزید چشمام مردمک

 نکن...نیازدارم چقدربهت اره؟میفهمی..ترگفتم مالیم ؟باصداي عشقمی می میفه...میخوامت..نفسم...وجودم..

 خیس دستام روصورتش شد چاري اشکاش لغزیدن به کرد شروع چشماش مردمک....باخودت اینکارارو

 هزارتومان مونث وجنس دخترا به حتی که سامیاررستمی من باشم کرده عشق نمیشداعتراف باورم......شدن

 بود گفته بهش تمام باگستاخی اشنایشون روزاول دخترکه یه به بده وجودشوحاضره حاال بهانمیداد

 دیرشه-....گفت بود ش گلو مهمون که بابغضی بعد کرد پنهان تواغوشم سرشو گرفت اوج اش گریه.........نفهم

 خون که دیدم توسرش زدم باسنگ دیش خودم قاتلم من کنن تااعدامم میبرن منومیبرن که روزاست همین

 میکرد هق هق گرفت اوج صداش ازدوباره.شد ازاد بود روگلوم که ودستش گرفت اطرافشوخون کرد فوران

 ترکردمو تنگ دورکمرش دستمو حلقه.......نذار منوتنها...... بمیرم نمیخوام من میترسم من من سامی...زارمیزد
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 �DB� ي� شD%ورال�%��8D9� �8ػ رد�هی باش اروم عزیزدلم باشه عمرسامی سامی جون..گفتم

�DB� D8�م82 ونث�9%�ت نگ �%A �%A �4CD8�ز ردE�%8د�ا 

�F�%8:�ف �8%ه رشه�B%تار%رشD8�8� �8D9��A9ىE�%8�Eز  ن�9 ٍ 

%D%9�%Dم82 نث88�%�د �%A %�ن�9�ػون �8%80.�ازا د�ش ��ش �ار میاغم ه 

 ودشو�B%8ٻا غم0A7�حن�8D9نف ود م�8D9�9� �8ٻا مهش هש به �D%ا ػاف�8م82بمی

 ورشB%8ٻ�7�فڱو ا�8D9گل ن�9D9یه ػ وگد6اس��D8�س 81ن�D8 � ه�% A%8�گ

 کر�D% همد �%م..ملسم ي�8%%رش8D9DBA9نف ود وم�8�ت�D% اE84�او

 بود هA %��F%8��0�جودبی�9�حا ن�8% اش افیه�8م82مه، هש بهD�%6%شD�%6%تو

 اروم بودو ام روسینه که سرشو سریع.. زد یخ وجودم ي همه لحظه یه نشنیدم جوابی اما زدم صداش اروم مییومد

 چرخش صداي لحظه همون.... بیرون اومدم اتاقش از روتختو خوابوندمش اروم برده خوابش دیدم که باال گرفتم

 هردوشون رنگ کیاویلدان شدم متوجه سالن به بعدازورودشون که دونفر هاي قدم صداي بعدم کلیدتودراومد

 اتاق بعدشم باال هارفت ازپله اروم یلداهم دستم بغل مبل رو کرد ولو خودشو سمتمو اومد کیا. بود پریده

 دقیقه 2 بشه نفسم بنداومدن باعث که بشنوم چیزیو میترسیدم شدونداشتم چی بپرسم ایکه توان......یاسی

 کهبل نبوده بوم ازپشت شدن پرت مرگش علت گفتن... گفت کشیدو اه یه.........شکستش کیا صداي.....سکوت

 تموم سریع اونم توسرش کوبونده باسنگ طرف ظاهرا نفربوده یه توسط سرش به اي ضربه خوردن علتش

 میکنه زندگی اش باعمه االنم ومیمیره میکنه تصادف پارسال زنش داشت ساله ر62 دختر بودیه سالش22.....کرده

 اینم بوده گرفته وام یه بغلی خونه صاحب همین بوده دوستش هم کمالی اقاي دزدي بغلی میادخونه طرف ظاهرا

 سامی...بوده پاش خوردن پیچ توحیاطم افتادنش علت داد جونشوازدست که بیادبدزده خواسته میشه متوجه

 من...گفت بعدشم کرد من من یکم...شدم خیره بهش باترس... نشی ناراحت امیدوارم بگم چیزي یه میخوام

 بوده یاسی..داد ادامه کشیدو نفس یه کرد مکث توسرش زده باسنگ که کسی اون فکرمیکنم

 تواون تونسته جوري بعدچه زمین خورد یاسی شب اون کیا میگی چرت داري.... نداره امکان این نه.......یلدا.....

 من:امیس...میشه بیچاره کیایاسی باشه داشته اگرواقعیت میدونی نمیشه باورم من.اون توسره بزن سنگ وضعیت

 باال ندشگ داره دیدیم اگر میره چطورپیش اوضاع ببینیم فعالبایدصبرکنیم بیفته یاسی واسه اتفاقی نمیذارم

 حالش یستن مناسبی تووضعیت همینطوریاسی سرکارتویلداتوهم کیاچندروزنبایدبري فقط میکنیم فکري میادیه

 کنهمم چون بیادخونه نبایدتاروزعقدمامانت تر مهم چیزخیلی یه فکرشومیکردیم که چیزیه ترازاون خراب خیلی

 دکسینبای فکرکنیم باهم باید که ایم چهارنفره گروه یه بعدم به ازاین چیولوبده همه باشه نداشته تعادل یاسی

 ازچیزي مامانت هم دورمیمونه محیط ازاین یاسی هم... من اپارتمان بایدبریم مدت یه بعدازمراسم بفهمه چیزي

 یمونتاخستگ شمال بریم مامیخوایم بگی بزنی حرف کیابامادرت باید دارم برنامه مامانتم تنهاي واسه بونمیبره

 رتماد باشه یلداهواست... باشن هم اینجاپیش بیارش کن خودشومادریلداروبهانه تنهاي ببعدشم دربره ازتنمون

 یچ تاببینیم اینجاهستیم فعالنم نمیزنیم حرف جریان درمورداین هم جلویاسی ببره قضیه ازاین نیبایدبوي

 ازجام گرفت نگرانی رنگ تامون هرسه هاي نگاه کنه شدحرفشوقطع باعث گوشیم زنگ صداي..........میشه
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 دکمه... کشیدم ازسراسودگی نفس یه مامان اسم بودبادیدن رواپن گوشیم سمت رفتم بلندشدم

 فدات خوبم مامانی سالم.......مادر؟ چطوري یلداجون الوسالم-....پیچید توگوشی مامان صداي..اتصالوفشاردادم

 قوربونت ببین.........کجام میگم بهت بدي مادرمهلت بکش نفس یه-..........میگذره؟ توچطوري؟کجاي؟خوش شم

 به هک ویال تزیین مونده دادیم انجام که کاراروهم بمونم پیشش تامراسم مجبورم نیست خوب حالش کتی خاله برم

 کیا النما همین کجابوده تنها مامانی نه.....پیشتون بیان سحروسینا بگم اگرتنهاید گفتم. هست جوونا شما ي عهده

 باقی دیگه دوروزه تامراسمم........دیگه خوابه یه بعدشم بیرونیم که تاشبم خرید بریم میخوایم اینجاست

 برسون کیاروهم باشیدسالم خودتون مواظب مادر هباش...نباشید ماهم بمونیدنگران خاله شماپیش..........مونده

 يا گنده کله دروغ چه هه.میکنه لباساشومرتب داره تواتاقشه خوبه مامان اره.خوبه؟ حالش کجاست راستی یاسی

 چشم بزرگیشوبرسون...باشیدباي هم مواظب سالمتومیرسونه کتی برم قوربونتون باشه. گفتم

 بودکیاوسامی گرفته ام خنده سرجام برگشتم..........جورمیشن خود خودبه کارادارن خدایاشکرت.......باي...

 الهخ پیش بابا نه.میاد؟ داره مامانت شد چی هیچی:کیا/.......میکنید نگام چیه؟چرااینطوري.میکردن نگام باتعجب

 سرمونو ها روپله کسی قدمهاي صداي باشنیدن-....... گرم خالت دم:سامی...........نیست خوب حاش میمونه

 من خواهر شد جمع توچشمام بوداشک سخت برام باورش کردیممممم وحشت.میدیدیم که ازچیزي چرخوندیم

 به نگاه یه مون سمت میومد داشت ها کولی به شبیه اشفته باسرووضعی وجودم هم من همخون عزیزمن

 دهش خیره بهش تونگاش نهفته بابغض اماسامی پایین بود سرشوانداخته بودو کرده کیااخم انداختم کیاوسامی

 میشدخداي بیشترنمایان خوردش سفیدترک لبهاي زیزچشماشو کبودي ترمیشد نزدیک بهمون هرچی.........بود

 شیک نمیکردولباس رایش نمیگرفتوموهاشواتونمیکشیدا تادوش هرروز که میشدیاسی باورش کی من

 خم هاي بودووشونه شده پخش دورش که وزشده حاالباموهایی بیادبیرون ازاتاقش نداشت نمیپوشیدامکان

 یرمجلوخودموبگ نتونستم توجمع بیاد توصورت اي نمونده ورنگ گشاد شلواروتیشرت بایه بود شدشوپوشونده

 احساس هامو شونه شدن خیش میلرزیدن هاش شونه زیرگریه بلندزدم کردم بغلش سمتش رفتم بلندشدم

 نیمیک خراب اوضاع داري میگفت نجواکنان زیرگوشم کیابودکه خودش کشیدسمت منو نفرازپشت یه.. میکردم

 هاي راحتی مبل سمت میبرد رواروم یاسی سامی شدم ویاسی سامی متوجه... میشه درست کن تحمل شم فدات

 اطهرواح خونه اي کننده خفه سکوت گذشت ربع یه پیوستیم جمعشون به ماهم.....اشپزخونه روي روبه سالن وسط

 یاسی داره خش صداي نکشیدکه طولی.......اولومیزد فعالحرف چشماونگاها انگارارتباط بود کرده

 هاي سرامیک به خیره امانگاهش میگفت تا ماسه ایناروبه دارم مهلت ه چقدردیگ_یاسی.........سکوتوشکست

 صداش ایندفعه-..........گفتم اینومن شم فدات چی مهلت-...........بزنه پلکی نیم حتی اینکه بودبدون سالن

 فرصت عقدخواهرم مراسم دیدن واسه پیشتون موندن کشیدن نفس چقدرواسه-.....گرفت لرزشوبغضودراغوش

 دهش خیره سامی پایین لبشوگازگرفتوسرشوانداخت کیاگوشه شد خیس صورتم منم.........شد جاري اشکاش. دارم

 موج تونگاهش دوري دردو ودرنهایت خواستن چقد عشق چقدر چقدراحساس من خداي یاسی بودبه

 هبای کرداونم سامی به تقدیم لبخندکوتاه یه میریخت اشک همینطورکه سامی سمت برگشت یاسی....میزنه

 هب خیرشودوخت نگاه حرفهانباشه این وقت شایداالن دارم فکري یه من:.کیا..........جوابشوداد لبخندپرازمحبت
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 عنوان مراسموبه این بهتره اومده پیش شرایط بااین یلدا ببین داد ادامه بودن خیره بهش تاچشم 1 چشمام

 چه اینگردشد اروپاچشمام بریم میخوایم بگیریم جشن نداریم تصمیم عروسیمون واسه که وبگیم کنیم عقدبیان

 زدي عموت شرکت از که گفتی یادمه سامی-.شد خیره ساما به کیاایندفعه اما.داشت موضوع این به ربطی

 ممن خوب داد ادامه.داد سرشوتکون گیجی باحالت ظاهرشدن سامی شاخاي ایندفعه باشی مستقل بیرونومیخواي

 دست بااشاره.امااین اره خوب:سامی.درسته؟ پذیرفتی وتوهم شیم شریک باهم بهتره گفتم

 سرکارنرفتید چندمدت-.شد خیره یاسی به ایندفعه خانم یاسی وشما داد ادامه کیاحرفشوخورداماکیاهمچنان

 طمئنینام باحالت کرد سکوت ایندفعه.اروپا یلدابریم اگرمنو شیدخوب مشغول من توشرکت بیاید دارید وتصمیم

 فکرشونمیکردیم اصال شد گرد هم چشماي دهنابازموند همه حرفش باادامه اما ویلداچرخید سامی بین نگاش

 ..........که

 

 مامان کارکردن به بودمو نشسته اي گوشه ها زده ماتم انگاري بودامامن خواهرم عقد روز امروز هه...........یسنا..

 واستمخ نمیشدنتونستم مثال عقدیلدامه کنم شادي برقصم بزنم جیغ شادباشم بخندم داشتم دوست میکردم نگاه

 شم پاشوفدات یاسی:یلدا.... بخندموشادباشم چطورمیتونستم بود نفرالوده یه خون به دستام نشدمن

 من اما.... زکی گوگفتم دروغ چوپان گفتمابه دروغ ازبس منم چشه این میگه هی کرده شک نماما پاشوعزیزدلم

 نگام بااخم داره یلدا دیدم شدم جابجا ازرومبل دستم شدن باکشیده که.......کردم سکوت فقط

 متوجه......... کردم هنگ شد منجمد قبربدنم کلمه باشنیدن...کجاسرقبرمن هیچ.کجابایدبیام؟.....میکنه

 امادو مبیابری پرید ازدهنم کردم اشتباه خوبی کردم غلط برم قوربونت یاسی...گفت وبانگرانی دستاموگرفت.شد

 لدابودمنوی دونفري عکس قاب به شدن خیره من العمل عکس.بدو کیابرسه که االناست تنهام ارایشگاه شوتابریم

 امیس باالخره گفتم باخودم اماخوب.کردنونداشتم ارایش حوصله ارایشگاه رفتم شدمو یلدااماده باکمک باالخره....

 يفرار گناهکاربودم بودم قاتل داشتم غم بودم ناراحت زدم پوزخند یه تفکرخودم به بدم نشون خودي میادباید

 وروزد یادحرفهاي بدم انجامش مجبورشدم من بودکه انکارکردنش کردموبدترازگناه گناه من چون ترسوبودم بودم

 هک چندروزودرکنارکسی بودمیتونستم هرچی اما داشتم وحشت بکنیم میخواستیم که ازکاري افتادم سامی پیش

 تااون نمیکنه خیانت میخوادم میگفت باشه داشته دوسم هست یکی خوشحالم..بگذرونم انرزیمه منبع

 ابلق واقعامهارتش که ارایشگره زیردست بشینم برم شدن حرفاباعث همین میده جون کنم گریه سردنیامیادمن

 تدرحال رفتم منم روهم پلکام باخوابیدن کنم بودبازشون الزم چشماموببندموهروقت گفت بهم.  بود تحسین

 کنم هتکی بهش میتونم میادوتنهانیستم امشب بودم خوشحال دلم ته.بود ساخته برام سامی که شیرینی خلسه

 درجه17. که رازي برمالکردن شایدزودبودواسه نکردم اعتراف امانگفتم داشتم دوسش منم

 همسفرهمدم همراه طوالنی مدت قراربودتایه کنم اعتراف بگم امشب داشتم میم اماتص......زندگیتوتعقییرمیده

 من پاي به نبایدهرسه نمیذارم من اما ماپیوستن جمع به یلداوکیاهم شاید دونفرنباشیم شاید هم براي باشیم

 باصداي. رونخوره اي جمله همچین شنیدن حسرت نبودم روزي یک ااگرت دارم دوسش بفهمه باید سامی بسوزن

 هی شده باچشمام وررفتن مدادبرداشتومشغول یه ببینم خودمو توایینه امانذاشت ارایشگرچشماموبازکردم
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 شدم لخوشک بگم تونستم فقط جلوایینه رفتم.موهام شدهم تموم اریشم بودهم گذشته ساعت یک. گفت ماشااهلل

 که یمشک وریمل مشکی چشم وخط ملیح خیلی خیلی ازسبزچمنی ترکیبی چشمام یهارایش کمتر بیشترنه نه

 وهم میخورد هم چشمام ارایش به بودکه ملیح ابی سرخ رز یه هم رزم گاو چشماي اندازه بودن کرده چشمامو

 اتوکشیده جلومم بودن کرده ازادرهاشون بودنودورم کرده بودنوفردرشت کشیده بابلیس موهامو داشت خونی

 صامخصو باشم اینطوري امانباید بودم شده افسرده کردم نگاه خودم به لباسموپوشیدم بودن ریخته کج بودنو

 که بلند پاشنه کفش بایه همرا میرسید بودوتاباالزانوم حریر اش پاچه ملیح اي فیروزه سبز دکلته یه.. امشب

 اموخوشپاه بود اکلیلی جنسش چون میرسیدنو زیرزانوم تا بنداش بندبندبود اخه بودتاکفش صندل بیشترمدل

 بود یخزبزرگ دورگردنش سفیدکه سلتنطی پالتوخرداره یه داشت پاشنه سانت ده میکردونزدیک ترنمایان تراش

 ي انگار یلدارو من خداي زدوایییییی خشکم سرجام که برم که برگشتم روسرمو کالهشوکشیدم کردم تنم

 وهاشروم کج حالت بودوبه روش بودوست فرانسه پرنس مدل که کالهی دارشو دنباله لباس بودبااون پرنسساشده

 قهوهاب رنگهاي از گیربودومخلوطی چشم اما ملیح خیلی ارایشش بود محشرشده بازموند دهنم بودن گذاشته

 لباسش لمد بودن تیکه تیکه بصورت دنبالش داربود وازاونجادنباله تنگ تازیرباسن کباسشم.بود ونقرهاي خاکی

 میشه کیاخطرناک امشب باش خودت مواظب.گفتم واروم کردم بغلش سمتش رفتم بود ماهی

 خبررسیدن که ریزریزمیخندیدیم داشتیم ازخودته کرم پررو اي......... توچه به فضول خندیدوگفت..........ها

 هب وخیره بازمند دایره شعاع اندازه به دهنش که بزنه حرفی خواست کیااومدداخل گذاشت باقی کیاحرفمونونیمه

 هواس عقدکیاویلدااما روزه همه واسه امشب نقشمون برطبقه یلدابدبخت بوداي اویزشده لکولوچش از یلدابوداب

 نازخریدن کلی بعداز باالخره برسه دادش خدابه. نباشه درکار مراسمی قراربود چون عروسی دوتاشب این

 دمز ازجمع سریع من ودستهابلندشد سوت صداي شدیم پیاده........ ویالکیا به رسیدیم هاش غروغمزه یلداوتحمل

 من میرفت پیش زمان اماهرچی اطرافم دیدزدن کردم شروع ایستادمو گوشه یه میشدم خفه داشتم بیرون

 خیلی تیکساف خیلی خیلی کرد قفل زبونم بدنم عقلم قلبم مغزم دیدیم که ازچیزي...... ..تااینکه....ناامیدترمیشدم

 ......همانا وگچ یخ به شدن سرهماناوتبدیل اماچرخاندن سرشوبچرخونه شد باعث روش نگام سنگینی. سامی

 نگاه مامان کارکردن به بودمو نشسته اي گوشه ها زده ماتم انگاري بودامامن خواهرم عقد روز امروز هه...........یسنا

 استمخو نمیشدنتونستم مثال عقدیلدامه کنم شادي برقصم بزنم جیغ شادباشم بخندم داشتم دوست میکردم

 شم پاشوفدات یاسی:یلدا.... بخندموشادباشم چطورمیتونستم بود نفرالوده یه خون به دستام نشدمن

 من اما.... زکی گوگفتم دروغ چوپان گفتمابه دروغ ازبس منم چشه این میگه هی کرده شک مامان پاشوعزیزدلم

 نگام بااخم داره یلدا دیدم شدم جابجا ازرومبل دستم شدن باکشیده که.......کردم سکوت فقط

 متوجه......... کردم هنگ شد منجمد قبربدنم کلمه باشنیدن...کجاسرقبرمن هیچ.کجابایدبیام؟.....میکنه

 امادو مبیابری پرید ازدهنم کردم اشتباه خوبی کردم غلط برم قوربونت یاسی...گفت وبانگرانی دستاموگرفت.شد

 لدابودمنوی دونفري عکس قاب به شدن خیره من العمل عکس.بدو کیابرسه که االناست تنهام ارایشگاه شوتابریم

 امیس باالخره گفتم باخودم اماخوب.کردنونداشتم ارایش حوصله ارایشگاه رفتم شدمو یلدااماده باکمک باالخره....

 يفرار گناهکاربودم بودم قاتل داشتم غم بودم ناراحت زدم پوزخند یه تفکرخودم به بدم نشون خودي میادباید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر صمدانی مریم | دعوا با عشق شروع رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

42 

 

 وروزد یادحرفهاي بدم انجامش مجبورشدم من بودکه انکارکردنش کردموبدترازگناه گناه من چون ترسوبودم بودم

 هک چندروزودرکنارکسی بودمیتونستم هرچی اما داشتم وحشت بکنیم میخواستیم که ازکاري افتادم سامی پیش

 تااون نمیکنه خیانت میخوادم میگفت باشه داشته دوسم هست یکی خوشحالم..ذرونمبگ انرزیمه منبع

 ابلق واقعامهارتش که ارایشگره زیردست بشینم برم شدن حرفاباعث همین میده جون کنم گریه سردنیامیادمن

 تدرحال رفتم منم روهم پلکام باخوابیدن کنم بودبازشون الزم چشماموببندموهروقت گفت بهم.  بود تحسین

 کنم هتکی بهش میتونم میادوتنهانیستم امشب بودم خوشحال دلم ته.بود ساخته برام سامی که شیرینی خلسه

 درجه17. که رازي برمالکردن شایدزودبودواسه نکردم اعتراف امانگفتم داشتم دوسش منم

 همسفرهمدم همراه طوالنی مدت قراربودتایه کنم اعتراف بگم امشب داشتم میم اماتص......زندگیتوتعقییرمیده

 من پاي به نبایدهرسه نمیذارم من اما ماپیوستن جمع به یلداوکیاهم شاید دونفرنباشیم شاید هم براي باشیم

 باصداي. رونخوره اي جمله همچین شنیدن حسرت نبودم روزي یک تااگر دارم دوسش بفهمه باید سامی بسوزن

 هی شده باچشمام وررفتن مدادبرداشتومشغول یه ببینم خودمو توایینه امانذاشت ارایشگرچشماموبازکردم

 شدم لخوشک بگم تونستم فقط جلوایینه رفتم.موهام شدهم تموم اریشم بودهم گذشته ساعت یک. گفت ماشااهلل

 که یمشک وریمل مشکی چشم وخط ملیح خیلی خیلی ازسبزچمنی ترکیبی چشمام یهارایش کمتر بیشترنه نه

 وهم میخورد هم چشمام ارایش به بودکه ملیح ابی سرخ رز یه هم رزم گاو چشماي اندازه بودن کرده چشمامو

 اتوکشیده جلومم بودن کرده ازادرهاشون بودنودورم کرده بودنوفردرشت کشیده بابلیس موهامو داشت خونی

 صامخصو باشم اینطوري امانباید بودم شده افسرده کردم نگاه خودم به لباسموپوشیدم بودن ریخته کج بودنو

 که بلند پاشنه کفش بایه همرا میرسید بودوتاباالزانوم حریر اش پاچه ملیح اي فیروزه سبز دکلته یه.. امشب

 اموخوشپاه بود اکلیلی جنسش چون میرسیدنو زیرزانوم تا بنداش بندبندبود اخه بودتاکفش صندل بیشترمدل

 بود یخزبزرگ دورگردنش سفیدکه سلتنطی پالتوخرداره یه داشت پاشنه سانت ده میکردونزدیک ترنمایان تراش

 ي انگار یلدارو من خداي زدوایییییی خشکم سرجام که برم که برگشتم روسرمو کالهشوکشیدم کردم تنم

 وهاشروم کج حالت بودوبه روش بودوست فرانسه پرنس مدل که کالهی دارشو دنباله لباس بودبااون پرنسساشده

 قهوهاب رنگهاي از گیربودومخلوطی چشم اما ملیح خیلی ارایشش بود محشرشده بازموند دهنم بودن گذاشته

 لباسش لمد بودن تیکه تیکه بصورت دنبالش داربود وازاونجادنباله تنگ تازیرباسن کباسشم.بود ونقرهاي خاکی

 میشه کیاخطرناک امشب باش خودت مواظب.گفتم واروم کردم بغلش سمتش رفتم بود ماهی

 خبررسیدن که ریزریزمیخندیدیم داشتیم ازخودته کرم پررو اي......... توچه به فضول خندیدوگفت..........ها

 هب وخیره بازمند دایره شعاع اندازه به دهنش که بزنه حرفی خواست کیااومدداخل گذاشت باقی کیاحرفمونونیمه

 هواس عقدکیاویلدااما روزه همه واسه امشب نقشمون برطبقه یلدابدبخت بوداي اویزشده لکولوچش از یلدابوداب

 نازخریدن کلی بعداز باالخره برسه دادش خدابه. نباشه درکار مراسمی قراربود چون عروسی دوتاشب این

 دمز ازجمع سریع من ودستهابلندشد سوت صداي شدیم پیاده........ ویالکیا به رسیدیم هاش غروغمزه یلداوتحمل

 من میرفت پیش زمان اماهرچی اطرافم دیدزدن کردم شروع ایستادمو گوشه یه میشدم خفه داشتم بیرون
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 خیلی تیکساف خیلی خیلی کرد قفل زبونم بدنم عقلم قلبم مغزم دیدیم که ازچیزي...... ..تااینکه....ناامیدترمیشدم

 ........همانا وگچ یخ به شدن سرهماناوتبدیل اماچرخاندن سرشوبچرخونه شد باعث روش نگام سنگینی. سامی

 دنبال افتادي که توچه به منه غقددوست بگه نیست یکی اخه باشه کسی فکرنکنم ترازمن بدشانس.........سامیار..

 هب خوردکنی اعصاب این تاحاال ازدیشب درگیرم وایسادموباخودم جلوایینه.. میده منو توامارکاراي به کی اخه من

 رشدهگی گوشه خیلی یاسی دوروز تواین خونه اومدم کردیم هاتزیین بچه باغوویالروباکمک وجوداومدهبعدازاینکه

 خونه رسیدم اینکه محض به هاوشیرینایاست میوه یادرگیره یاتوفکره سمتش میرم وقتی نیست دمخور زیادباهام

 خیلی اون اما جوابشودادم سرد خیلی بردارنیست دست دیدم کردم چندبارردش گرفت تماس نچسبش خوده

 طفق امااون نیست دعوت نمیشه که کردم بحث بودکلی باخبرشده مراسم ازموضوع خاله وابمودادج گرموپرعشوه

 وپیراهن شلوارمشکی کوت...........اما شرمیشه بیادمیدونستم باهام کردم ناچارقبول به خودشوزداخرشم حرف

 دمخو واسه داشتم باخودت سامی کردي چه اوف.... باال موهاموبازلدادم کردم تنم برداشتم قرمز کراوات بایه سفید

 یزمعز سالم..� �مهشی....بله...ایفونوبرداشتم.. اومده چرااالن اهههه بلندشد ایفون صداي که بازمیکردم نوشابه

 باال اومد سانتیش ده پاشنه کفشاي بااون ربع یه لعداز دروزدم نکبتتومیبینم قیافه دارم گفتم تودلم... منم

 بدون دراتاق که نکشید طولی. دروبستم تواتاق رفتم خودمم دیدارشم مشتاق فکرنکن که گذاشتم باز دروازقبل

 ستشد بانشستن. بشر این حیانداره استغفراهلل سرموبرگردوندم... شده شکلی چرااین یاخدااین... شد باز ضربه

 تمنفرتموریخ بودتمام شده خیره توچشمام بازه تابناگوشش نیشش دیدم.سمتش چرخوندم سرموبااکراه روشونم

 تمبلندشدمورف ازجام سریع که روم میشد خم کمکم داشت لبام سمت پایین اومد نگاهش دقیقه یه بعداز.. تونگام

 بیرون زدم ازخونه نشدم جواب منتظر زودبیاواالمیرم توپارکینگم من.. گفتم بهش کردن نگاه دروبدون سمت

 درپارکینگومیگم بازشد دراتومات سوارشدم درماشینوزدم باریموت پارکینگ اسانسوررسیدم بعدازسوارشدن

 دوتاخیابون که اي فلکه سمت روپدالورفتم پاموگذاشتم سراغم اومد شیطانیم ذات لحظه یه بیرون رفتم...

 مهشیدباصورتی دیدم ساعت بعدازنیم.. داشتم همونجانگه رولبم اومد لبخندجانانه یه بود باالترازاپارتمانم

 شدم رانندگیم مشغول خشکوجدي خیلی نیووردم روخودم میمردم ازخنده داشتم تودلم سوارشد اومد برافروخته

 دهپوزخن یه فقط جوابشوندادم...مریضی مگه/بودهان کاري چه این.بلندشد اش نکره صداي که بودیم توترافیک

 اغب دقیقاجلوي تا اینجاست جالب نشد ردوبدل بینمون حرفی هیچ باغ به تارسیدن دیگه. دادم تحویلش مسخره

 کش موزي انگارادامس لباش حرصشونودراره چندتادخترخواست به خورد چشمش باغ بودرسیدیم اخمونشسته

 اوف مهمونی بود اومده غلیظ واریش قرمز بارز قرمز جذب دکلته لباس یه من به بعدخودشوچسبوند اومد

 اسحس روزاخیلی این میشم بیچاره اگرببینه نبینتمون یاسی بوددعادعامیکردم شده اویزبازوم همینطورکه...

 باغ تومحوطه ازمردم اي عده بود شلوغ خیلی بدمیداد گواه دلم میگذاشتیم توباغ که هرقدمی... بود شده

 مهشیدم سمتشون رفتم کیااینا داماد به خورد چشمم... بودن ویال اکثراداخل جوناهم بودن نشسته روصندلی

 ششونپی رسیدیم وقتی کنه توجه جلوجووناجلب میخواست کسافت میرفت راه خاص حالته بایه نمیکرد بازوموول

 معرفی بعدکیاناگفت کردیم پرسی احوال سالم دادیمو دست بادوتاشون بود کیاناهم بلندشدن ازجاشون

 همدندونامورو ازحرصوعصبانیت.......هستم نامزدشون دخترعمووالبته مهشیدگفت بدم جواب تاخواستم...نمیکنی
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 ههمینطورک نپسندید مهشیدو ریخت اونم انگاري مهشیدانداخت به نگاه یه کیاناهم نگفتم چیزي اما فشاردادم

 جووناهجوم اومد عروسم ماشین که دیدم درباغ سمت برگشتیم دستوسوتوهورابلندش صداي بودیم ایستاده

 مکنجکاوبود...پیششون ریمب شدن پیاده وقتی دادیم ترجیح ایستادیم ماچهارنفرسرجامون ماشین سمت بردن

 نهم عمر میگیرم انرزي میکنم نگاه بهش وقتی عجیبه واسم بود شده ذره یه واسش دلم کجاست یاسی ببینم

 شدت همانا برگشتنم واستاده سرم پشت کسی کردم احساس که میرفتم یاسی صدقه قوربون داشتم تودلم

 که شسمت برم خواستم گرفتن شکل توذهنش بدي فکراي میدونستم همانا یاسی برافروخته قیافه قلبمودیدن

 بدم روازدست یاسی فکراینکه بودن زده یخ دستام شدم عصبی زد غیبش توجمعیت بعدم ویال سمت دوید باعجله

 ازچشم اتفاقاتو این تمام.سردن چرادستات واعزیزم...امودم خودم به مهشید باصداي بود اورده هجوم ذهنم به

 مرفت... میدویدم یعنی ویال سمت رفتم دادمو هولش بودم ندیده ازخودم تاحاال که باعصبانیتی میدیدم مهشید

 ابت یه باغ پش که اومد یادم لحظه یه نشد کنم پیداش که زدم دید باچشم هرچی بودن رقص مشغول همه توویال

 حدسم باغ پشت سمت رفتم باعجله.. بودمش باراونجادیده یه چون اونجاباشه زدم کوچولوحدس برکه به هستو

 قلبم.. میزدن برق زیرنورماه اشکاش بود داده تکیه زنجیرتاب وسرشوبه بود نشسته روتاب بود درست

 دشدبلن ازجاش من بادیدن کنارشه کسی که بفهمه شد باعث قدمام انگارصداي اشکاشونداشتم تیرکشیدطاقت

 هتنفرکین یه به لطیف عشقوحس اون شدم شوکه دیدم توچشماش که چیزي از بود کرده اخم توچشمام شد خیره

 بازوشوگرفتمو که بگذره خواست ازکنارم امو سینه به زد باشدت دستشوبگیرم خواستم بود شده تبدیل

 بودم شده وجودش مست من اما.. کنم ولش که میکرد تقال بود کرده بغض میلرزید بدنش توبغلم کشیدمش

 سامی بمیري اي...کیا.............نبودجزئ کسی پیداشد اش سروکله مزاحم شخص یه که بزنم حرف خواستم...

 که تاجاي من چه من به اخه... اه وجدانوبکشم بی سامی جوراین باید عقدمم شب اه ازتو میکشم هرچی

 برادر هاخ بگه نیست یکی ئئئ...میکرد محلش کم بوداونم مهشیداویزش فقط نداشتن رابطه ایناباهم میدونستم

 بیاهمه پاشو حداقل کردي کوفتم مجلسوکه... اوردي برداشتی سرخرمن یه رفتی اي اضافه توخودت من

 ااهللماش بدم توضیح اصال نداد یلدااجازه اینارومیگفتم زیرلب میدادم تکون پاهامو که همینطور بده چیوتوضیح

 يانگار گوشه یه هم سامی داره انگارشوهر انگارنه پیششون نشسته رفته واهلل امروزدیده دوستاشوانگارهمین

 کالناپدیده که هم یاسی... اهلل الاال ي دختره اه مهشیدم.. نشسته گوشه رضایه امام حرم دم هاي گربه

 واینت شانسم خوش شدم مطمن واقعا خدادیگه اي برقصیم بریم بلندشو داییییییییییییی-..... مفقوداالسره

 بجاي اگررومیدادم چون ندادم مهلش...... اه میگم بخدا داشتم کم جیغوهستیو جیغ صداي فقط موقعیت

 بخو خیلی برقصیم نمیاي پس ئئئ-...بلندشد صداش بازم....چپ علی کوچه به خودموزدم رومبل یلدامیشست

-..فتمگ.و سمتش روموبرگردوندم سریع یلدا شد فعال رادارم.. نمیگم دیگه منم بگم بهت یلداگفت خاله چیزي یه

 اول...شرصی چه.. داره شرط-...میخوا اره-...بخرم؟ نبات اب فرداواست میخواي.. بره صدات اون قوربون دایی

 زيچی یلداش خاله...زمین کف به سرموبکوبونم نداشتم چاره صداش باشنیدن.-.....بهت گفت یلداچی بگوخاله

 دایی واقعانکه-.....یلدابوداخه اومدن وقت خدااالن اي..........هان میذاري کاله سربچه نمیکشی خجالت نگفت

 سپ رولبم اومد لبخند یه... سفید چشم خدانکنه گفت یلدازیرلبی شدم متوجه...جهنم خدامیبرتت بدي خیلی
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 الدنب برم-....کن بازي دوستات بدوبروپیش بدودایی..گفتم کردمو هستی به نگاه یه.....نازمیکنن دارن خانوم

 نهایالدات حاالمنو...رفت بدوهستی...بود سیاستمدارشده ما واسه وجبیم یمن این شد گرد چشمام..دیگه نخودسیاه

 دستموگذاشتم.. بهشو چسبیدم رفتم کردو گل شیطنتم منم گرفت ازم روشوهم نشست ازمن بافاصله بودیم

 بخدااشتباه بشم فدات عزیزم خانومم...سکوت بازم...یلداجونم-...نشنیدم جوابی....یلدا-...گفتم کمرشو پشت

 خوش رولباي انگشتموگذاشتم کنه اعتراض تاخواست چرخیدسمتمو تدافعی حالت بایه حرفم بااین.. فکرمیکنی

 چیودرمورد همه بعدم...بکش منو بزن کردم اشتباه من بعدتواکردیدي چیوبگم همه بذارمن...دادم ادامه فرمشو

 ارومی باصداي وجوداومدیلدا به سکوت من بعدازحرفهاي بینمون دودقیقه یه..گفتم مهشیدوسامی

 لبمق قخرنکنیامن دیگه خانومم نداره اشکال بوسیدمشوگفتم خودمو سمت کشیدمش منم...کیامنوببخش...گفت

 لحظه یه اگر منمیکن شیرموحاللت بیجامیکنی گفت گرفتو ازبازوم نیشگون یه یلدا....میمیرما میکنم سکته ضعیفه

 یه بودن هواسم نخند درد کوفت..گفت سمتمو برگشت سریع میخندیدم داشتم ریزریز منکه گفته چی فهمید انگار

 نخند کیا ئئئ گفت اي گریه خحالت یه با بود دراومده کفرش حسابی میخندیدم من اما گفتم چجیزي

 توشیر نزن جوش گفتم زیرگوششو سرموبردم بود رولبام اي خنده ته یه طورکه همون کردم خندموکنترل..دیگه

 شد باعث گرفت پهلوم از یلدا که نیشگونی... حاالهم خوردم مامانمو واسه دوسالگی تا من االنم دوران واسه

 که یحالت بایه بعدم دراومد اخم که روپام گذاشت پاشومحکم... دستاش داره ضربیم چه بالگرفته بدم حرفموقورت

 توکه واهلل نیست عروسیمون شب امشب که خداروشکر برسه من داد خدابه..گفت میخوره حرص داره

 بعدازرفتن البته عروسی شب شیرین بحث بیاهمین جون اخ کردموگفتم قطع حرفشومن ایندعه...انگاري

 ئئئئئئئئئئئ...گفت زیرگوشم ایندفعه پانداتکوواندوکارجلومه درجلد یلدا انگاري اوه اوه...بذدیم مهموناروادامه

 الکی منم.. نیست تواعتباري به وگفت گرفت فاصله ازم یکم بعدم...پررو بچه میدمک نشون بهت...نه داري دوست

 ندشخ اونم ایندفعه زوده پدرشدن واسه اینکه دوم زشته جلومردم که اول دیگه نه..پتایینموگازگرفتموگفتم لب

 . خنده زیر زدیم دوتامون گرفت

 برم میخوام بیرون برم دره جهنم نتازودترازای نمیشه توم چرامهمونی پس کردم نگاه ساعت به......یسنا.....

 که اي رهکبی بخاطرگناه کنم توبه.. کنم خلوت خودم باخداي بتونم که جاي برم نرسه بهم کسی تادست اینقدربرم

 خداي کردم حس توچشمام سوزاشکو... واوارگیش ساله 62دختر یه کردن بخاطریتیم ریختم که بخاطرخونی کردم

 دايخ باشه نداشته توبرتري سامیارازعشق عشق که کجابرکم باشم نزدیک بهت بتونم که.. کجابرم بگو خودت

 انگاریه میکشم دراز هروقت که اینقدري ام خسته خیلی خدایا ام خسته بذارجلورمو حلی ه را اي بگوچاره خودت

 گریه هق ههق صداي روتختو روبالشت گذاشتم سرمو میزدم زجه بردار سنگینیوروم این خدایا رومه تنی 67 کوه

 زدم اینقدرزجه... چی اینطوربعدم االنم خداي.. بود اتیش میسوختم داشتم درد داشتم بغض کردم خفه هامودرش

 کلهی مردگنده دوتا بودن دونفرکنارم... د.قلفوزنجیربو پاهام بود گشادتنم لباس یه بودم من.....رفتم تاازهوش

 کیی چشماموبستن رسیدیم تاریک جاي یه تابه اینقدرکشیدنم میبردنم کشون کشون..بودن دوبربازوموگرفته

 کرد نفردورمواحاطه هزاران بودن همه شد جاروشن بعدچشماموبازکردهمه سکوگذاشتم رویه کرد بلدم مردا ازاون

 خودش که درحالی کنه ارومش داشت بوسعی میزدکیاکنارش بودوزجه نشسته روزمین نبودیلدابود مامان بودن
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 داشتم کثیف بالباسهاي زولیده بلندموهاي ریش یه شکلی چرااین اما بود بوداره سامیارم.  میریخت اشک

 گفت بهم بود بزرگ سنگ یه تودستش زد زل چشمام به بانفرت سمتم دختراومد یه که میکردم اطرافمونگاه

 نههههههههههههههه....ودراخر.. مردم ي زمه زم یلدا جیغ صداي باال سنگوبرد بشی کشته سنگ بایدبااین

 عرق خیس بدنم تمام بودن شمارافتاده به نفسام چشماموبازکردم سریع کشیدم که باجیغی..... هههههههههههه

 طولی..شدن هق هق به تبدیل کم کم شدن جاري اشکام میدیم خواب من خداي کردم نگاه اطرافم به.. بود

 تواغوشش سرمو سمتم یلدااومد درظاهرشدن کیاتوجهارچوب یلدابعدم اول بازشد باضرب دراتاق نکشیدکه

 همین دیدیی واب فقط عزیزم نیست چیزي.. داشت کردنم دراروم سعی میریخت اشک طورکه همون گرفتو

 ودراخرم تهوع حالت اسمونم زمینو بین میکردم احساس نمیشنیدم یلداروخوب صداي امامن...مااینجاییم..

 سریع چشمام بابرخوردنربه...بازکردم ازهم یواش چشمامویواش سرم باال صداهاي باشنیدن....متلق تاریکی

 وشروپ یه که مردمیانسال یه بادیدن چشماموبازکردم-.... دخترم خوبی....تیرمیکشید سرم فشاردادم پلکاموروهم

 سخی صورتش مامان..اتاق داخل اومدن یلداومامان کیا که نکشید طولی بیمارستانم شدم بودمتوجه سفیدتنش

 تمسم اومد مامان....نخوابیده بود مشخص بود خسته کیا بودن شده سرخ بودنو کرده پف اچشماش یلد بود ازاشک

 شدي چی....بودگفت توصداش که شدوگونموبوسیدوبابغضی خم مامان...شدن خارج دکترازاتاق یلداوکیاهمراه...

 بایاداوري شد مردوزنده مامان کردي تب بود سالت8میاد یادت درداتوندارم طاقت میدونی.. مامان کوولوي یاسی

 کم کم میخریختم اشک من میگفت اون...شدن صورتم مهمون چشمام اشک بودنم معصوم دوران کودکیم

 بودن رسیدهت بود پریده یلداوکیارنگشون باالسرم دکتراومد میکردم بلندبلندناله که تاجایی بیشترشد دردسرم

 کردن تزریق بهم ارامبخش یه بعدازمعایینه باالسرم دکتراومد کرد خلوت پرستاراتاق یه...خدامیدونه ازچی اما

 بود سه دقیقاساعت نیومدن روهم چشمام لحظه یک واسه تاحاال ازدیشب..........سامیار.......برد خوابم سریع منم..

 هب سرم نشدن ام خسته پلکاي مهمون خواب لحظه ازهمون پریدم ازجام وسریع تیرکشید دادقلبم بد گواه دلم که

 دمسیگارکشی پاکت یه طوالنی مدت بعدازیه دیشب اما بودم سیگارنزده به لب بود وقت خیلی میکرد درد شدت

 وحیر وضعیت میدونستم میدادم توضیح اینابایدبهش یاسی خونه برم بعدشم حمامو برم گرفتم تصمیم صبح

 مرفت حولموبرداشتمو...من نفس باگرفتن بود مساوي یاسی وزجرکشیدن میده زجرش مسئله واین داره داغونی

 وبخارایجادشده حمام گرمی داخلش نشستم توشو شامپوبدنوریختم کردمو ولرم کردم یخ پرازاب ون توحمام

 اومدم کرفتمو دوش سریع... گرفت ام ه خند بودم اومدتوحمام یادم بیدارشدم وقتی... شن گرم چشمام شد باعث

 تنم وشر سفیدم ادیداس اسپرت پلیور یه سفید تیشرت بایه یخی شلوارجین یه زدنونداشتم تیپ حوصله بیرون

 ان دي ادکلن میومد بهم بود شده شلوغ مدلشون توموهام کشیدم مالش باحالت دستمو کف ریختم پزل کردم

 یک بعداز شدمو سوارماشین بیرون زدم.. کردمو مشکیموپام چرم پوتاي نیم..روز یه دوم دوش برداشتم جیمو

 تهنشس روپیشونیم گرمی تواي که سردي اینوازعرقهاي داشتم استرس شدم پیاده خونشون جلودر رسیدم ساعت

 دسح نکردم ئدریافت جوابی بازم زنگوزدم ازدوباره نداد ج کی.. ایفونوفشاردادم تردیدباالخره باکمی.. بوفهمیدم

 داد جواب قبو چندتا بعداز کیاروگرفتم شماره باغ برم بعد بزنم کیازنگ به اول گرفتم تصمیم.. موندن باغ شب زدم

 یه...میگذره خوش متاهلی روز اولین شاداماد کیاچطوري سالم..دادش جونم...پیچید توگوشی اش خسته صداي....
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 چراصدات شما کجاین...سامی داري کاري.. جونم...الوکیا... افتاده اتفاقی کردم حس اومد وجود به سکوت دقیقه

 اوردیمش کرد تشنج یعنی بدشد یاسی حال دیشب نشو نگران سامی ببین....کجان یلدایاسی اینطوري

 بهتره دیشب بااتفاقات خوبه حالش االن باش مسلط خودت به جان سامی..بیمارستان کدوم دادزدم...بیمارس

 دیشب ازاتفاقات تودم نابودمیشم دارم من دالمصب بیمارستان بگوکدوم کیافقط...تري مناسب توزمان

 هی بودم مطمن شد وارد ازسرکوچه پلیس ماشین که شم سوارماشین خوالستم ازکیا ادرس بعدازگرفتن...میزنی

 کردم عیس سوارشموگازشوبگیرموبرم بود ایستادضایع کنارماشینم بنزپلیس دودقیقه بعدازگذشت... میفته اتفاقی

 مراهداره درجه پلیس یک..ایستادم ماشین وکناره بستم بودو بازکرد درماشینوکه... کنم برخورد طبیعی خیلی

 هومودبان خونسرد خیلی من که ایفنوفشاربدن خواستن اینا یاسی درخونه سمت رفتن شدن پیاده سرباز دوتا

 ننداد جوابی گرفتم تماس باخونشونم نمیدن جواب میزنم زنگ هرچی امودم االن من نیستن جناب سالم..گفتم

 سممرا نخیردیشب..نداریدکجاهستن اطالعی ا سالم...ابروشودادباالوگفت ویه من روشوبرگردوندسمت پلیسه...

 بهم مشکوکی نگاه یه-.... تاکادوموبدم بودم اومده االنم نرفتم نبودم چون من اما بوده عقدخواهرشون

 کردم شمااینکارو ازامدن قبل پیش دقیقاچندلحظه...بگیرید باهمراهشون تماس یه خوب.. انداختوگفت

 درجواب گرفتنو ادرسوازم...هست کرج..دامادشون توباغ هلل� �وا..مراسموکجاگرفتن؟...نبودن دردسترس

 جراکنیما بایدنقشمونو میدونستم کارداریم مابادخترکوچکشون... گفتن چیه حضورشون دلیل پرسیدم که سوالی

 نینمیبی مگه چی یعنی نیست ضمه قابل برام اصالحرفات سامی میگی چی..یلدا... زودي این به نمیدونستم اما

 هان یچ بدترشد حالش اصال نشه متوجه کسی که بیرون ببریمش چطورپنهانی اصال بعد وضعیتیه توچه یاسی

 بوددنبالش اومده پلیس صبحی همین میگم بفهمی چرانمیخواي اخه د نداریم اي دیگه یلداراه ببین-سامی.؟

 بیارن تدس به تامدرکی هرچهاتامونن دنبال نااالن.او میفهمی گفتم دروغ من بیرون بیاریمش نمیتونیم اگرببرنش

 تشودس شد کالفه ایندفعه زده باسنگ اون که شه وثابت اگربگیرنش میدونی گفت پایینو اورد صداش سامی...

 دايخ نه اعدام؟یاسی؟واي.. کرد ایست لحظه یه قلبم....میکنن اعدامش..صدادارکشیدوگفت نفس کردتوجیبشویه

 عزیزم گفت کردو حلقه دستاشودورکمرم سمتم کیابلندشدواومد شد جاري چشمام اشک میمیره اگربفمه من

-سامی...چطوري؟ فقط شه باش-..... همینه مون چاره تنهاراه بدیم گوش سامی حرف مابایدبه باش اروم

 اتاقش ريب یاسی وضعیت کردن چک ي بهانه به بعدم کنی تنت پرسستارارو یلدابایدلباس ببین فکراونجاشوکردم

-..یکنیمم اشوکنترل بقیه اونجایم ما خالیه بغلی تواتاق ببرش کنو امادش توفقط باماست بعدشم ازاونجابه.خوب

 بامن نماو که روپوششونوبرداري بري بعد شه تموم شیفتشون بایدمنتظربمونی-....پرستارازکجابیارم؟ امالباس

 باشه بخو خیلی...گفتم کشیدمو نفس یه..... حله اش بقیه بدي انجام نهواحسنت به گفتم که کاراي همین توفقط

 بایدهواستوخوب پس خوب نمیتونم تو بدون من میدونی خودت هستیم ما خانومم یلدااصالنترس ببین-کیا....

 ساعت یک درعرض کاراباید تمام کردم حساب دقیق ناچیزه وقت ها بچه-سامی.. نزنی اب گداربه بی کنی جمع

 تیمگرف اره معنی به دادم تکون منوکیاسرامونو... که هستین توجیه.. نیومدن شب شیفت تاپرستاراي شه انجام

 که هرکاري بخاطرش پس تنمه ي وصله ه خواهرم یاسی تمرکزکنم دارم وقت سه ساعت تا شبه 66 ساعت االن....

 بودم نشسته منم.. نکنیم خراب تاجاي میکردن روچک رنامه ازدوباره داشتن سامی کیاو.میدم انجام باشه الزم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر صمدانی مریم | دعوا با عشق شروع رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

48 

 

 کیافکرمیکرذدم خودم وعشق یاسی به سامی وعشق طاقتی وکم مامان تابی دکتروبی حرفهاي به صندلی رویه

 یه ربهت زود هرچه باید شدن بدي افسردگی دچاره خواهرتون کنید جمع بایدبیشترهواستونو شریفی خانم-دکتر..

 میتونه ازمشکالت یکی بیاره وجود روبه جدي مشکل ممکنه عصبی هاي شوک این واال کنید مراجعه روانشناس

 یه دارید شماها نمیگه دروغ حسم میفهمم مادرم من هست چیزي یلدایه-مامان.................. باشه نخاعی قطع

-یاک........ اینکاراروکنم میخوام بخاطراون من یلدابفهم میمیرم یاسی بدون من-سامی.....میکنید پنهون چیزیوازم

 مامیتونیم کنیم مابایدبخاطراونااینکارارو خواهرمن وهمچنین خواهرتو یاسی برادرمن سامی خانومم عزیزدلم

 اتفاقی ممکنه یاسی که باشیم ترسواینوداشته هرلحظه باشیمو جا این بهترازاینه بدیم ادامه ورابم اون زندگیمونو

 شدمو کیاازفکرخارج باصداي..یلدا؟-کیا................ودارههواش کنارشه پشتشه سامی باش مطمن بیفته واسش

 امیس یاسی به خودم بهتوبه ایندمون به هیچی-/.......فکرمیکنی چی به بالخانومم بی جونت-......جونم؟-گفتم

 میکنیم انتخاب درسته راه ماداریم باش مطمن دلم عزیز-...گفت کردو حلقه دستاشودورکمرم..... مامانامون

 یدبا... یک ساعت االن هابلندشید بچه-... سامی....وچقدرعاشق چقدنگران چفدرکالفه شد مانزدیک به سامی........

 نیمک وازتوقفلش بریم بغلی اتاق ازورودپرستاربه قبل باید سوم کنیم یلدارواماده باید دوم بخوریم چیزي یه اول

 ساعت به نگاه ساندیسوکیک یه بعدازخوردن.......... ازپنجره بیرون وبردنش بغلی اتاق به یاسی اوردن ودراخرم

 ستنفرمیتون یک فقط باهزاربدبختی البته بیمارستان داخل رفتیم-...وقتشه فهموندن هایهمون عقربه کردیم

 پرستارا اقات به بود پیداکره سامی که باکیاازراهی منم بغلیش اتاق درواقع یاسی پیش رفت سامی بیمارباشه پیش

 اونم کردم کیااشاره به تمومه کارمون شدم سمتمون میومد داشت که پرستاري متوجه لحظه یه... شدیم نزدیک

 رسوندم بغلی اتاق به خودمو سریع-..سامی..بود تودستشه که هاي روپروند خداروشکرسرش ارو قضیه گرفت

 منتظره تواتاقم االن......... بدم تاادامه داد داددلگرمی انرزي بهم وجودش عبورکردم یاسی اتاق ازجلوي وقتی

 ونقصهعیب بی ندارهنقشمون امکان اما گیرافتادن نکنه دیرکردن مین ده بودم گرفته که زمانی برحسب کیااینام

 تکیه بهش بستو دروسریع داخل بازشدوکیااومد دراتاق.. میزدم حرف باخودم داشتم همینطورکه نداره امکان

-چشماشوبازکردوگفت..شد؟ چی- بازوشوگرفتم سمتشو رفتم دبیرونصداداردا نفس دادچشماشوبستویه

 میان یگهد مین ده تا یاسی یلداتواتاق االنم بعدبیایم وایسیم پرستارمجبورشدیم بخاطریه فقط بود تااینجاخوب

 سخته هه داشتیم استرس.. نشد خبري گذشت مین پنج... روشونش تشکرزدم عنوان به دستم بااون-.. بیرون

 الح باشی داشته استرس بترسی باید اوردنش دست به واسه وتو باشه کنارت اتاق نفست تمام زندگیت عشق

 یلدابود دروبازکردم شد زده اروم دراتاق مین سرده دقیقا.... زنشه نگرانه مشخص بود خراب کیاهم

 به بود پریده رنگشیلدا بستم داخلودروسریع بودوکشیدم ویلچرنشسته رویه بیحال که یاسی درتااخربازکردمو

 دبو روویلچرافتاده بیحال که بود یاسی به هواسم تمام.. کرد ارومش کردو سمتشوبغلش کیارفت ورودش محض

 من خداي سن تواین ساله 27دختر من یاسی سخته باورش.. شدن خارج ازحصارچشمام اشکام ترکید بغضم

 دستاي زانوزدمو جلوپاش..کردیم جابجاش کا دبو نشده متوجه انگاراصال حال بی پریدو رنگ بود چقدرالغرشده

 همتوج..... بازکرد کم کم بیحالشوکم چشمهاي فشردم اروم گرفتمو گرمم بودوتودستهاي انگاریخ که ظریفش

 طاقت کردم ازروویلچربلندش کردمو بغلش اروم... شدن زیباش صورت مهمون اشهاش فقط روش روبه نشدکی
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 ریدپ میشه دارهاما ارتفاع یکم پایین میپرم ازپنجره من گفت سمت یااومدک بود سخت واسم وضعیت تواون دیدن

 یدسمتشدوو یلدانگران.... پایین بره بود قرار کیا اول... بود روپوشونده پنجره بلندبودکه درخت یه دقیقاجلوپنجره

 زيچی -...شدوگفت خیره برداشتوتوچشماش دستشوازروبازوش اروم کیاخیلی...نمیذارم نه گرفتوگفت بازوشو

 قبول من توبازوهاي یاسی به کردن بانگاه اما یلداتردیدداشت...؟ باشه بعدشمامیاین میرم من اول شم فدات نیست

 اورده ازقبل که طنابی رسوند زمین دیوارخودشوبه درختو کمکم به بیرونو رفت ازپنجره اي حرفه کیاخیلی-...کرد

 بدن... میرفت باید یاسی اول داشت کیاهوامونو پایینم ازاون بودم کرده وصل دیواربود به که محکمی میله به بودمو

 شد خیره یلدابهم پنجره سمت بردمش بستم دورکمرش مطمن محکو وطنابوخیلی گذاشتم روپاهام بیحالشو

 یاسی اروم اروم... نکن اونطورنگاه خوب خیلی-یلدا..کنم خالصه حرفموتوچشمام کردم سعی کردم نگاه بهش..

 یلدا بعدشم نمیزد پرسه اینطرف کسی بود هوامهتابی زیردرخت گذاشتش کردو وکیابغلش پایین مروفرستادی

 نتوماشی شدیم راخت لعنتی بیمارستان ازاون باالخره اوففففففففففففففف. پایین رفتیم ودراخرخودم

 یاسی ي ناله صداي... توترافیکیم... باماست خودبیمارم نمیدونست بیماریم ماهمراه فکرکرد بیچاره بودیمنگهبان

 ازتوایینه ماشینوگرفته روحی بی سکوت دادم صدادرقورت دنمو اب کردمو بغض راهو تمام روقلبم خنجر مثل

 ............َمیریخت اشک بودو کرده بغلش یلداهم میکرد وناله بود گذاشته دستشوروسر کردم نگاه بهش

 چه من به اخه... اه وجدانوبکشم بی سامی جوراین باید عقدمم شب اه ازتو میکشم هرچی سامی بمیري اي...کیا

 یستن یکی ئئئ...میکرد محلش کم بوداونم مهشیداویزش فقط نداشتن رابطه ایناباهم میدونستم که تاجاي من

 پاشو حداقل کردي کوفتم مجلسوکه... اوردي برداشتی سرخرمن یه رفتی اي اضافه توخودت من برادر اخه بگه

 دمب توضیح اصال نداد یلدااجازه اینارومیگفتم زیرلب میدادم تکون پاهامو که همینطور بده چیوتوضیح بیاهمه

 شهگو یه هم سامی داره انگارشوهر انگارنه پیششون نشسته رفته واهلل امروزدیده دوستاشوانگارهمین ماشااهلل

 کالناپدیده که هم یاسی... اهلل الاال ي دختره اه مهشیدم.. نشسته گوشه رضایه امام حرم دم هاي گربه انگاري

 واینت شانسم خوش شدم مطمن واقعا خدادیگه اي برقصیم بریم بلندشو داییییییییییییی-..... مفقوداالسره

 بجاي اگررومیدادم چون ندادم مهلش...... اه میگم بخدا داشتم کم جیغوهستیو جیغ صداي فقط موقعیت

 بخو خیلی برقصیم نمیاي پس ئئئ-...بلندشد صداش بازم....چپ علی کوچه به خودموزدم رومبل یلدامیشست

-..فتمگ.و سمتش روموبرگردوندم سریع یلدا شد فعال رادارم.. نمیگم دیگه منم بگم بهت یلداگفت خاله چیزي یه

 اول...شرصی چه.. داره شرط-...میخوا اره-...بخرم؟ نبات اب فرداواست میخواي.. بره صدات اون قوربون دایی

 زيچی یلداش خاله...زمین کف به سرموبکوبونم نداشتم چاره صداش باشنیدن.-.....بهت گفت یلداچی بگوخاله

 دایی واقعانکه-.....یلدابوداخه اومدن وقت خدااالن اي..........هان میذاري کاله سربچه نمیکشی خجالت نگفت

 سپ رولبم اومد لبخند یه... سفید مچش خدانکنه گفت یلدازیرلبی شدم متوجه...جهنم خدامیبرتت بدي خیلی

 الدنب برم-....کن بازي دوستات بدوبروپیش بدودایی..گفتم کردمو هستی به نگاه یه.....نازمیکنن دارن خانوم

 نهایالدات حاالمنو...رفت بدوهستی...بود سیاستمدارشده ما واسه وجبیم نیم این شد گرد چشمام..دیگه نخودسیاه

 دستموگذاشتم.. بهشو چسبیدم رفتم کردو گل شیطنتم منم گرفت ازم روشوهم نشست ازمن بافاصله بودیم

 بخدااشتباه بشم فدات عزیزم خانومم...سکوت بازم...یلداجونم-...نشنیدم جوابی....یلدا-...گفتم کمرشو پشت
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 خوش رولباي انگشتموگذاشتم کنه اعتراض تاخواست چرخیدسمتمو تدافعی حالت بایه حرفم بااین.. فکرمیکنی

 چیودرمورد همه بعدم...بکش منو بزن کردم اشتباه من بعدتواکردیدي چیوبگم همه بذارمن...دادم ادامه فرمشو

 ارومی باصداي وجوداومدیلدا به سکوت من بعدازحرفهاي بینمون دودقیقه یه..گفتم مهشیدوسامی

 لبمق قخرنکنیامن دیگه خانومم نداره اشکال بوسیدمشوگفتم خودمو سمت کشیدمش منم...کیامنوببخش...گفت

 لحظه یه اگر منمیکن شیرموحاللت بیجامیکنی گفت گرفتو ازبازوم نیشگون یه یلدا....میمیرما میکنم سکته ضعیفه

 یه بودن هواسم نخند درد کوفت..گفت سمتمو برگشت سریع میخندیدم داشتم ریزریز منکه گفته چی فهمید انگار

 نخند کیا ئئئ گفت اي گریه خحالت یه با بود دراومده کفرش حسابی میخندیدم من اما گفتم چجیزي

 توشیر نزن جوش گفتم زیرگوششو سرموبردم بود رولبام اي خنده ته یه طورکه همون کردم خندموکنترل..دیگه

 شد باعث گرفت پهلوم از یلدا که نیشگونی... حاالهم خوردم مامانمو واسه دوسالگی تا من االنم دوران واسه

 که یحالت بایه بعدم دراومد اخم که روپام گذاشت پاشومحکم... دستاش داره ضربیم چه بالگرفته بدم حرفموقورت

 توکه واهلل نیست عروسیمون شب امشب که خداروشکر برسه من داد خدابه..گفت میخوره حرص داره

 بعدازرفتن البته عروسی شب شیرین بحث بیاهمین جون اخ کردموگفتم قطع حرفشومن ایندعه...انگاري

 ئئئئئئئئئئئ...گفت زیرگوشم ایندفعه پانداتکوواندوکارجلومه درجلد یلدا انگاري اوه اوه...بذدیم مهموناروادامه

 الکی منم.. نیست تواعتباري به وگفت گرفت فاصله ازم یکم بعدم...پررو بچه میدمک نشون بهت...نه داري دوست

 ندشخ اونم ایندفعه زوده پدرشدن واسه اینکه دوم زشته جلومردم که اول دیگه نه..پتایینموگازگرفتموگفتم لب

 .. خنده زیر زدیم دوتامون گرفت

 

 

 برم میخوام بیرون برم دره جهنم تازودترازاین نمیشه توم چرامهمونی پس کردم نگاه ساعت به......یسنا    

 که اي رهکبی بخاطرگناه کنم توبه.. کنم خلوت خودم باخداي بتونم که جاي برم نرسه بهم کسی تادست اینقدربرم

 خداي کردم حس توچشمام سوزاشکو... واوارگیش ساله 62دختر یه کردن بخاطریتیم ریختم که بخاطرخونی کردم

 دايخ باشه نداشته توبرتري سامیارازعشق عشق که کجابرکم باشم نزدیک بهت بتونم که.. کجابرم بگو خودت

 انگاریه میکشم دراز هروقت که اینقدري ام خسته خیلی خدایا ام خسته بذارجلورمو حلی ه را اي بگوچاره خودت

 گریه هق ههق صداي روتختو روبالشت گذاشتم سرمو میزدم زجه بردار سنگینیوروم این خدایا رومه تنی 67 کوه

 زدم اینقدرزجه... چی اینطوربعدم االنم خداي.. بود اتیش میسوختم داشتم درد داشتم بغض کردم خفه هامودرش

 کلهی مردگنده دوتا بودن دونفرکنارم... د.قلفوزنجیربو پاهام بود گشادتنم لباس یه بودم من.....رفتم تاازهوش

 کیی چشماموبستن رسیدیم تاریک جاي یه تابه اینقدرکشیدنم میبردنم کشون کشون..بودن دوبربازوموگرفته

 کرد نفردورمواحاطه هزاران بودن همه شد جاروشن بعدچشماموبازکردهمه سکوگذاشتم رویه کرد بلدم مردا ازاون

 خودش که درحالی کنه ارومش داشت بوسعی میزدکیاکنارش بودوزجه نشسته روزمین نبودیلدابود مامان بودن

 داشتم کثیف بالباسهاي زولیده بلندموهاي ریش یه شکلی چرااین اما بود بوداره سامیارم.  میریخت اشک
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 گفت بهم بود بزرگ سنگ یه تودستش زد زل چشمام به بانفرت سمتم دختراومد یه که میکردم اطرافمونگاه

 نههههههههههههههه....ودراخر.. مردم ي زمه زم یلدا جیغ صداي باال سنگوبرد بشی کشته سنگ بایدبااین

 عرق خیس بدنم تمام بودن شمارافتاده به نفسام چشماموبازکردم سریع کشیدم که باجیغی..... هههههههههههه

 طولی..شدن هق هق به تبدیل کم کم شدن جاري اشکام میدیم خواب من خداي کردم نگاه اطرافم به.. بود

 تواغوشش سرمو سمتم یلدااومد درظاهرشدن کیاتوجهارچوب یلدابعدم اول بازشد باضرب دراتاق نکشیدکه

 همین دیدیی واب فقط عزیزم نیست چیزي.. داشت دنمکر دراروم سعی میریخت اشک طورکه همون گرفتو

 ودراخرم تهوع حالت اسمونم زمینو بین میکردم احساس نمیشنیدم یلداروخوب صداي امامن...مااینجاییم..

 سریع چشمام بابرخوردنربه...بازکردم ازهم یواش چشمامویواش سرم باال صداهاي باشنیدن....متلق تاریکی

 وشروپ یه که مردمیانسال یه بادیدن چشماموبازکردم-.... دخترم خوبی....تیرمیکشید سرم فشاردادم پلکاموروهم

 سخی صورتش مامان..اتاق داخل اومدن یلداومامان کیا که نکشید طولی بیمارستانم شدم بودمتوجه سفیدتنش

 تمسم اومد مامان....نخوابیده بود مشخص بود خسته کیا بودن شده سرخ بودنو کرده پف اچشماش یلد بود ازاشک

 شدي چی....بودگفت توصداش که شدوگونموبوسیدوبابغضی خم مامان...شدن خارج دکترازاتاق یلداوکیاهمراه...

 بایاداوري شد مردوزنده مامان کردي تب بود سالت8میاد یادت درداتوندارم طاقت میدونی.. مامان کوولوي یاسی

 کم کم میخریختم اشک من میگفت اون...شدن صورتم مهمون چشمام اشک بودنم معصوم دوران کودکیم

 بودن رسیدهت بود پریده یلداوکیارنگشون باالسرم دکتراومد میکردم بلندبلندناله که تاجایی بیشترشد دردسرم

 کردن تزریق بهم ارامبخش یه بعدازمعایینه باالسرم دکتراومد کرد خلوت پرستاراتاق یه...خدامیدونه ازچی اما

 بود سه دقیقاساعت نیومدن روهم چشمام لحظه یک واسه تاحاال ازدیشب..........سامیار.......برد خوابم سریع منم..

 هب سرم نشدن ام خسته پلکاي مهمون خواب لحظه ازهمون پریدم ازجام وسریع تیرکشید دادقلبم بد گواه دلم که

 دمسیگارکشی پاکت یه طوالنی مدت بعدازیه دیشب اما بودم سیگارنزده به لب بود وقت خیلی میکرد درد شدت

 وحیر وضعیت میدونستم میدادم توضیح اینابایدبهش یاسی خونه برم بعدشم حمامو برم گرفتم تصمیم صبح

 مرفت حولموبرداشتمو...من نفس باگرفتن بود مساوي یاسی وزجرکشیدن میده زجرش مسئله واین داره داغونی

 وبخارایجادشده حمام گرمی داخلش نشستم توشو شامپوبدنوریختم کردمو ولرم کردم یخ پرازاب ون توحمام

 اومدم کرفتمو دوش سریع... گرفت ام ه خند بودم اومدتوحمام یادم بیدارشدم وقتی... شن گرم چشمام شد باعث

 تنم وشر سفیدم ادیداس اسپرت پلیور یه سفید تیشرت بایه یخی شلوارجین یه زدنونداشتم تیپ حوصله بیرون

 ان دي ادکلن میومد بهم بود شده شلوغ مدلشون توموهام کشیدم مالش باحالت دستمو کف ریختم لپز کردم

 یک بعداز شدمو سوارماشین بیرون زدم.. کردمو مشکیموپام چرم پوتاي نیم..روز یه دوم دوش برداشتم جیمو

 تهنشس روپیشونیم گرمی تواي که سردي اینوازعرقهاي داشتم استرس شدم پیاده خونشون جلودر رسیدم ساعت

 دسح نکردم ئدریافت جوابی بازم زنگوزدم ازدوباره نداد ج کی.. ایفونوفشاردادم تردیدباالخره باکمی.. بوفهمیدم

 داد جواب قبو چندتا بعداز کیاروگرفتم شماره باغ برم بعد بزنم کیازنگ به اول گرفتم تصمیم.. موندن باغ شب زدم

 یه...میگذره خوش متاهلی روز اولین شاداماد کیاچطوري سالم..دادش جونم...پیچید توگوشی اش خسته صداي....

 چراصدات شما کجاین...سامی داري کاري.. جونم...الوکیا... افتاده اتفاقی کردم حس اومد وجود به سکوت دقیقه
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 اوردیمش کرد تشنج یعنی بدشد یاسی حال دیشب نشو نگران سامی ببین....کجان یلدایاسی اینطوري

 بهتره دیشب بااتفاقات خوبه حالش االن باش مسلط خودت به جان سامی..بیمارستان کدوم دادزدم...بیمارس

 دیشب ازاتفاقات تودم نابودمیشم دارم من دالمصب بیمارستان بگوکدوم کیافقط...تري مناسب توزمان

 هی بودم مطمن شد وارد ازسرکوچه پلیس ماشین که شم سوارماشین خوالستم ازکیا ادرس بعدازگرفتن...میزنی

 کردم عیس سوارشموگازشوبگیرموبرم بود ایستادضایع کنارماشینم بنزپلیس دودقیقه بعدازگذشت... میفته اتفاقی

 مراهداره درجه پلیس یک..ایستادم ماشین وکناره بستم بودو بازکرد درماشینوکه... کنم برخورد طبیعی خیلی

 هومودبان خونسرد خیلی من که ایفنوفشاربدن خواستن اینا یاسی درخونه سمت رفتن شدن پیاده سرباز دوتا

 ننداد جوابی گرفتم تماس باخونشونم نمیدن جواب میزنم زنگ هرچی امودم االن من نیستن جناب سالم..گفتم

 سممرا نخیردیشب..نداریدکجاهستن اطالعی ا سالم...ابروشودادباالوگفت ویه من روشوبرگردوندسمت پلیسه...

 بهم مشکوکی نگاه یه-.... تاکادوموبدم بودم اومده االنم نرفتم نبودم چون من اما بوده عقدخواهرشون

 کردم شمااینکارو ازامدن قبل پیش دقیقاچندلحظه...بگیرید باهمراهشون تماس یه خوب.. انداختوگفت

 درجواب گرفتنو زمادرسوا...هست کرج..دامادشون توباغ هلل� �وا..مراسموکجاگرفتن؟...نبودن دردسترس

 جراکنیما بایدنقشمونو میدونستم کارداریم مابادخترکوچکشون... گفتن چیه حضورشون دلیل پرسیدم که سوالی

 .................... زودي این به نمیدونستم اما

 

 اصال عدب وضعیتیه توچه یاسی نمیبینی مگه چی یعنی نیست هضم قابل برام اصالحرفات سامی میگی چی..یلدا    

 اي دیگه یلداراه ببین-سامی.؟ هان چی بدترشد حالش اصال نشه متوجه کسی که بیرون ببریمش چطورپنهانی

 بیرون شبیاریم نمیتونیم اگرببرنش بوددنبالش اومده پلیس صبحی همین میگم بفهمی چرانمیخواي اخه د نداریم

 گفت پایینو اورد صداش سامی... بیارن دست به تامدرکی هرچهاتامونن دنبال نااالن.او میفهمی گفتم دروغ من

 نفس کردتوجیبشویه دستشو شد کالفه ایندفعه زده باسنگ اون که شه وثابت اگربگیرنش میدونی

 میمیره اگربفمه من خداي نه اعدام؟یاسی؟واي.. کرد ایست لحظه یه قلبم....میکنن اعدامش..صدادارکشیدوگفت

 رفح مابایدبه باش اروم عزیزم گفت کردو حلقه دستاشودورکمرم سمتم کیابلندشدواومد شد جاري چشمام اشک

 ببین فکراونجاشوکردم-سامی...چطوري؟ فقط شه باش-..... همینه مون چاره تنهاراه بدیم گوش سامی

 عدشمب ازاونجابه.خوب اتاقش بري یاسی وضعیت کردن چک ي بهانه به بعدم کنی تنت پرسستارارو یلدابایدلباس

 امالباس-..میکنیم اشوکنترل بقیه اونجایم ما خالیه بغلی تواتاق ببرش کنو امادش توفقط باماست

 همین وفقطت بامن اونم که روپوششونوبرداري بري بعد شه تموم شیفتشون بایدمنتظربمونی-....پرستارازکجابیارم؟

 ببین-اکی.... باشه خوب خیلی...گفتم کشیدمو نفس یه..... حله اش بقیه بدي انجام نهواحسنت به گفتم که کاراي

 یب کنی جمع بایدهواستوخوب پس خوب نمیتونم تو بدون من میدونی خودت هستیم ما خانومم یلدااصالنترس

 شه انجام ساعت یک درعرض کاراباید تمام کردم حساب دقیق ناچیزه وقت ها بچه-سامی.. نزنی اب گداربه

 النا.... گرفتیم اره معنی به دادم تکون منوکیاسرامونو... که هستین توجیه.. نیومدن شب شیفت تاپرستاراي

 الزم که هرکاري بخاطرش پس تنمه ي وصله ه خواهرم یاسی تمرکزکنم دارم وقت سه ساعت تا شبه 66 ساعت
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 رویه بودم نشسته منم.. نکنیم خراب تاجاي میکردن روچک رنامه ازدوباره داشتن سامی کیاو.میدم انجام باشه

-کترد.. کیافکرمیکرذدم خودم وعشق یاسی به سامی وعشق طاقتی وکم مامان تابی دکتروبی يحرفها به صندلی

 یه تربه زود هرچه باید شدن بدي افسردگی دچاره خواهرتون کنید جمع بایدبیشترهواستونو شریفی خانم

 میتونه ازمشکالت یکی بیاره وجود روبه جدي مشکل ممکنه عصبی هاي شوک این واال کنید مراجعه روانشناس

 یه دارید شماها نمیگه دروغ حسم میفهمم مادرم من هست چیزي یلدایه-مامان.................. باشه نخاعی قطع

-یاک........ اینکاراروکنم میخوام بخاطراون من یلدابفهم میمیرم یاسی بدون من-سامی.....میکنید پنهون چیزیوازم

 مامیتونیم کنیم مابایدبخاطراونااینکارارو خواهرمن وهمچنین خواهرتو یاسی برادرمن سامی خانومم عزیزدلم

 اتفاقی ممکنه یاسی که باشیم ترسواینوداشته هرلحظه باشیمو جا این بهترازاینه بدیم ادامه ورابم اون زندگیمونو

 شدمو کیاازفکرخارج باصداي..یلدا؟-کیا................هواشوداره کنارشه پشتشه سامی باش مطمن بیفته واسش

 امیس یاسی به خودم بهتوبه ایندمون به هیچی-/.......فکرمیکنی چی به بالخانومم بی جونت-......جونم؟-گفتم

 میکنیم انتخاب درسته راه ماداریم باش مطمن دلم عزیز-...گفت کردو حلقه دستاشودورکمرم..... مامانامون

 یدبا... یک ساعت االن هابلندشید بچه-... سامی....وچقدرعاشق چقدنگران چفدرکالفه شد مانزدیک به سامی........

 نیمک وازتوقفلش بریم بغلی اتاق ازورودپرستاربه قبل باید سوم کنیم یلدارواماده باید دوم بخوریم چیزي یه اول

 ساعت به نگاه ساندیسوکیک یه بعدازخوردن.......... ازپنجره بیرون وبردنش بغلی اتاق به یاسی اوردن ودراخرم

 ستنفرمیتون یک فقط باهزاربدبختی البته بیمارستان داخل رفتیم-...وقتشه فهموندن هایهمون عقربه کردیم

 پرستارا اقات به بود پیداکره سامی که باکیاازراهی منم بغلیش اتاق درواقع یاسی پیش رفت سامی بیمارباشه پیش

 اونم کردم کیااشاره به تمومه کارمون شدم سمتمون میومد داشت که پرستاري متوجه لحظه یه... شدیم نزدیک

 ...........بود تودستشه که هاي روپروند خداروشکرسرش ارو قضیه گرفت

 

 داددلگرمی انرزي بهم وجودش عبورکردم یاسی اتاق ازجلوي وقتی رسوندم بغلی اتاق به خودمو سریع-..سامی

 رافتادنگی نکنه دیرکردن مین ده بودم گرفته که زمانی برحسب کیااینام منتظره تواتاقم االن......... بدم تاادامه داد

 دراتاق.. میزدم حرف باخودم داشتم همینطورکه نداره امکان عیبونقصه بی ندارهنقشمون امکان اما

 سمتشو رفتم صداداردادبیرون نفس دادچشماشوبستویه تکیه بهش بستو دروسریع داخل بازشدوکیااومد

 وایسیم پرستارمجبورشدیم بخاطریه فقط بود تااینجاخوب-چشماشوبازکردوگفت..شد؟ چی- بازوشوگرفتم

 پنج... روشونش تشکرزدم عنوان به دستم بااون-.. بیرون میان دیگه مین ده تا یاسی یلداتواتاق االنم بعدبیایم

 هب واسه وتو باشه کنارت اتاق نفست تمام زندگیت عشق سخته هه داشتیم استرس.. نشد خبري گذشت مین

 نمی سرده دقیقا.... زنشه نگرانه مشخص بود خراب کیاهم حال باشی داشته استرس بترسی باید اوردنش دست

 بودوکشیدم ویلچرنشسته رویه بیحال که یاسی درتااخربازکردمو یلدابود دروبازکردم شد زده اروم دراتاق

 تمام.. کرد ارومش کردو سمتشوبغلش کیارفت ورودش محض به بود پریده یلدارنگش بستم داخلودروسریع

 هسخت باورش.. شدن خارج ازحصارچشمام اشکام ترکید بغضم بود روویلچرافتاده بیحال که بود یاسی به هواسم

 اک بود نشده متوجه انگاراصال حال بی پریدو رنگ بود چقدرالغرشده من خداي سن تواین ساله 27دختر من یاسی
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 فشردم اروم گرفتمو گرمم بودوتودستهاي انگاریخ که ظریفش دستاي زانوزدمو جلوپاش..کردیم جابجاش

 اروم... شدن زیباش صورت مهمون اشهاش فقط روش روبه نشدکی متوجه..... بازکرد کم کم بیحالشوکم چشمهاي

 رهازپنج من گفت سمت کیااومد بود سخت واسم وضعیت تواون دیدن طاقت کردم ازروویلچربلندش کردمو بغلش

 کیا اول... بود روپوشونده پنجره بلندبودکه درخت یه دقیقاجلوپنجره پرید میشه دارهاما ارتفاع یکم ینپای میپرم

 شدستشوازروبازو اروم کیاخیلی...نمیذارم نه گرفتوگفت بازوشو دوویدسمتش یلدانگران.... پایین بره بود قرار

 باشه بعدشمامیاین میرم من اول شم فدات نیست چیزي -...شدوگفت خیره برداشتوتوچشماش

 به رونوبی رفت ازپنجره اي حرفه کیاخیلی-...کرد قبول من توبازوهاي یاسی به کردن بانگاه اما یلداتردیدداشت...؟

 ردهک وصل دیواربود به که محکمی میله به بودمو اورده ازقبل که طنابی رسوند زمین دیوارخودشوبه درختو کمکم

 حکوم وطنابوخیلی گذاشتم روپاهام بیحالشو بدن... میرفت باید یاسی اول داشت کیاهوامونو پایینم ازاون بودم

 حرفموتوچشمام کردم سعی کردم نگاه بهش.. شد خیره یلدابهم پنجره سمت بردمش بستم دورکمرش مطمن

 شگذاشت کردو وکیابغلش پایین روفرستادیم یاسی اروم اروم... نکن اونطورنگاه خوب خیلی-یلدا..کنم خالصه

 ففففاوففففففففففف. پایین رفتیم ودراخرخودم یلدا بعدشم نمیزد پرسه اینطرف کسی بود هوامهتابی زیردرخت

 ونستنمید بیماریم ماهمراه فکرکرد بیچاره بودیمنگهبان توماشین شدیم راخت لعنتی بیمارستان ازاون باالخره

 دنمو اب کردمو بغض راهو تمام روقلبم خنجر مثل یاسی ي ناله صداي... توترافیکیم... باماست خودبیمارم

 یکردم وناله بود گذاشته دستشوروسر کردم نگاه بهش ازتوایینه ماشینوگرفته روحی بی سکوت دادم صدادرقورت

 ..میریخت اشک بودو کرده بغلش یلداهم

 داره میگم باشمام..زدم جیغ تقریبا شدم عصبی سکوت بازم... میسوزه داره چرانمیفهمید داره تب کیایاسی...یلدا

 شد جاري اشکم.. میکشیمش داریم خودمون حاال باشه تادرامان دایم فراریش ما میمیره داره میسوزه

 وباسرعت کرده اخم مدام سامی بیرون زدیم ازبیمارستان ازوقتی بد خیلی بده حالش خواهرم خدایاچیکارکنم

 کی نمیدون هست کیاکالفه.. میریم داریم کجا دقیق نمیدونم اما ازشهریم خارج االن میفهمم فقط میکنه رانندگی

 دیمبو شده ساکت پیچیدهمه خودش ازدردبه کردو ناله فقط تااالن بمیرم الهی م یاسی شد اینطوري زد زنگ بهش

 عقب برگشت باتعجب سامی...سامی؟-یاسی...... میشکست اورو وهم سکوت یاسی ضعیف هاي ناله صداي فقط

 کیااصال اما حد تااین نه اما کردم تعجب راستش منم باشه زده نمیشدصداش انگارباورش کرد نگاه بهش

 ي ازحداقه باسرعت اشکاش میریم کجا داریم بده حالم-یاسی..عزیزم؟ جونم؟چیه-سامی... نداد تعقیرحالت

 چیکارمیکنی-کیا..داشت نگه اتوبان گوشه نیاوردو طاقت سامی... باریدن قطره وقطره بیرون ریختن چشماش

 باز منو سمت درعقب امود شدو پیاده کیاازماشین به توجه بدون سامی ؟اما بود داشتن نگه جاي چه سامی

 بروسرجاي توهم بشین من شوکیابروجاي پیاده...چی؟ یعنی شد گرد چشمام شم پیاده کردوگفت

 پیاده یاهمک شدن پیاده غرزدن بایکم... میدي چرااینقدرکشش باشم یاسی پیش بگومیخوام اوفففففففففف...کیا

 طرفنم ازیه اما شدم خوشحال کیاشدم نزدیک چراازاینکه دروغ اون سرجاي نشستم منم سامی سرجاي رفت شد

 زايچی میکردویه موهاشونوازش اروم و توبغلش بود روکشیده یاسی سامی کردم نگاه عقب به... یاسی حال نگران

 باالمیرفت دردش که هرازگاهی سامی ي بودروسینه راستشوگذاشته دست هم یاسی نجوامیکرد زیرگوشش اروم
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 گرفتم فکرمامان لحظه یه داره هواشوبیشترازمن سامی دوتاشدم اون بیخیال مینداخت چنگ محکم پیرهنشو

 اشنب نگران ما ي خونه کیانابردش عزیزم کیا/...اونوچیکارکنم مامان؟واي- وگفتم سامی سمت برگشتم باهراس

 درانتظارمونه اتفاقاتی چه نمیدونستم شداما راحت یکم خیالم... دارن نگهش چندروز تا ي بهانه یه به گفتم

 ارهپ دلم بند پلیس اسم باشنیدن<<<<<<<<<راه پلیس-کیا...شده؟ چی-داشتیم؟سامی همینوکم واي-کیا........

 اروم شوبود گرفته محکم اونم بود فروبرده سامی ي سینه تا سرشوباترس کردم نگاه یاسی به عقب برگشتم شد

 اارومه بچه-کیا...من اگربفهمن میترم من اما-یاسی..سادست گشت یه نترس بشم فدات نیست چیزي..گفت بهش

 یدنپرس اگرم خانومته هم یاسی سامی زنمی یلداتوکه...کنید حفظ خونسسردیتونو میشیم نزدیک داریم اشین

 بازمونده هممون دهن...بشه عوض هواش حالو شمال میبریمش داریم هستو حامله بگو اینطوریه چراحالش

 که درحالی سامی...دارید؟ بهتري حله چتونه؟راه-کیا..ماشد عجیب هاي نگاه متوجه...کیا حرفهاي بودازاین

 حاال اي حامله چرانگفتی خانومم یاسی عزیزم خوب بهترازاین راهی چه بابا نه- گفت بود شده شیطون صداش

 درحالی هم کیا..خبرنداشتم؟ کردموخودم فعالیت کی من چیزي یه اما اگردخترباشه واي جون چیه؟اخ جنسیت

 تیداش چاره اگه باشی؟توکه نداشته توفعالیت سامی بروگمشو:گفت نداشت ازسامی کمی دست شیطنتش که

 کردمو دخالت من ایندفعه... مشتاق که توهم بعد دفعهی نیستاایشاهلل بدم اره-سامی..میزدي تست فعالیتتو رومن

 هب اما فعالم منم عزیزم نباش ناراحت من برم قوربونت ااا-کیا...صاحبه بی فکرکردي اقاسامس اوهوکی-گفتم

 سرشوقایم بوده شده سرخ ازخجالت بمیرم الهی کردم نگاه یاسی به کردم بازوش حوالی محکم مشته یه وقتش

 هالطفاساکت بچه-کیا...دردکوفت-...بلندشد کورشده دوتاگوربه ریزاین هاي خنده صداي....بود کرده

 نه واي.... شدیم خفه کامل معناي به هممون...رسیدیم

 

 

 بیهوش کال که یاسی داشتن استرس همه هاانداختم بچه به سرسري نگاه یه پاین رودادم شیشه...............کیا    

 دنش بانزدیک بود دوخته بیرون به نگرانشو نگاه هم سامی بود گرفته محکم رودنده منو دست هم یلدا بود شده

 استرس ترس..معنیشومیدونستیم ما فقط که رمانتیکی موسیقی شدن قلبمون ضربان مامورپلیس یه

 یه.......تهران-..کیا.ازکجامیاید-مامور....شمالیم راهی نباشید خسته سالم...کیا....میرید کجا سالم-مامور......نگرانی

- مکرد یلدااشاره کیابه..دارید باهم نسبتی چه-مامور.اینا سامی به مشکوکم نگاه بعدیه انداخت یلدا به نگاه

 لطفا میشه زیادمساعدنیست حالشون هستن همسربنده ایشونم جناب سالم- سامی... هستن خانومم ایشون

 تهران الوده ومابخاطرهواي باردارن االن هستن خواهرم-یلدا..چیه؟ مشکلشون-مامور..کنیم زودترحرکت

 حرکت مامورمیتونید...داد تحویلمون سامی به مشکوک نگاه یه و ماشین مدارک- مامور.. بیرون ازاونجااوردیمش

 متوکفش افتاد کیاقلبم واي-یلدا... بیرون شدشونودادن حبس هاي نفس همه کردم حرکت وقتی دقیقا...کنید

 دیگه خانوممه خوب داد شدوادامه شیطون ایندفعه میکن نگاه پرومشکوک بچه اره-سامی...کرد خدارحم

 سامی ببین-کیا..تربیته بی خیلی کیازنت-سامی...ببنددهنتو لطفا برادرگلم سامی-یلدا..توراه خداروشکربچمونم
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 نشقوربو خودم مفتومجانی گفته کی-سامی... بدم بهت خواهرزنمو نمیشه که مجانی مفتتو دیگه درست دادشمی

 میخوام من چیه میدونی بگیراصال کیایاد-...یلدا...بیابگره خواست هروقت جونم میکنم مهرشم اصال میرم

 منم کردي اذیتم تاهروقت چشماتومیخوام من داد انداختوادامه بهم خبیسانه نگاه بعدیه مهرموتعقیربدم

 چیه ممیشنو چجدید حرفهاي بله بله-یلدا... کن ازد بیامهرتوبگیرجونمو میگم منم-کیا...دربیارم چشماتوازکاسه

-یاک....بمونما جاده تواین شب موقع این نمیخوام من کیاجان-سامی..کارم کسو بی فکرکردي دورشدیم تاازتهران

 بدجوربی خداروشکراما پایین اومده یاسی هاتب بچه...سامی...هیچم تو دون به من کردم شوخی باهات عزیزدلم

 اش ینهروس رنگورو بی که یاسی صورت به نگاه بعدیه براش بخرم کننده تقویت وایسیم داروخونه اولین باید حاله

 به هواست چیه-کردوگفت نگاه من به بعدم...من بشم کشیدنت نفس اون فداي-گفت اروم انداختو قرارداشت

 چی-سامی... کردیم نگاش باتعجب سامی منو...خندید-یلدا.. میرسه خانومم منو نوبت-کیا... باشه رانندگیت

 سامی به اوه اوه...افتادم یاسی ازخواستگاراي یادیکی هیچی-یلدا...چرامیخندي پس-کیا...ییلداهیچ...شدیلدا

 ايچیز همچین یاد نکرده الزم-سامی...بود یلدانشسته ببرتوکمین یه بودومثل چشماشوریزکزرده کردم نگاه

 یاسی ینا بمیرم الهی کرد اذیتش تامیتونست هم یاسی بود دستوپاچلفتی طرف خوب چی یعنی وا-یلدا... بیفتی

 اتفاق خوب داره حق میشه خوب ایشاهلل نه-کیا..دادبیرون اه یه. شدبهدنفسشوهمراه نخواهد یاسی اون دیگه

 مردبدون اون اما-یلدا...داره وجدام عذاب بیشترازترس اون کنیم درکش کامل مانمیتونیم نیفتاده واسش کمی

 دارایموحراج کل باشه شده بگیره روازمن یاسی نداره حق کسی درهرصورت-سامی...بود ماشده خونه وارد اجازه

 یاسی که سامی تومثل چراخوب-یلدا....نداده مگه-کیا..بده خداشانس-یلدا...جهان نقطه دورترین میبرمش کنم

 ردوبدل بینمون حرفی هیچ دیگه پایین سرشوانداخت ندادو حرفشوادامه من اخمهاي بادیدن... منو داره رودوست

 داشت شدچون تموم واسم یلداگرون حرف.. نکرد دخالت همین واسه دارم سگی اخالق چه میفهمید سامی نشد

 االح فرارکردم وخانوادم ازخونه بود بودناموسم خانومم بود نفسم االن خاطراونیکه بخاطراون من میکرد لطفی کم

 مییلدازیرچش به...بود روگرفته یاسی محکم بود خوابیده سامی انداختم نگاه عقب به میگذشت ساعتی یک...اون

 رعدبرق یه لحظه بودهمون هواابري میکرد نگاه وبیونو شیشه سمت بود روشوکرده بیداربود کردم نگاه

 داشتم تصمیم گفتم ایناروتودلم خانومم ترسیدي بشم قوربونت کردیلدادومترپریدباال اسمونوچراغونی

 هک خلوتی ي جاده به زدم زل روم روبه به...... نهایت بی تا زیاد خیلی میخوامش من بفهمه باید بدم سکوتموادامه

 میرسیدیم دیگه دوساعت گذشت هم دیگه ساعت نیم بود هواهنوزتاریک چهرنفربود ما پذیراي صبح 2 ساعت

 پشیمونش نگاه خیسشو چشماي بادیدن یلدا سمت روموچرخوندم دستم رویه دستی بانشستن...سامی ویالي

 زده زل بهم فقط اون اما/.... خانومم جونم...کیا...اشکشودربیاري داشت کیاارزششو احمقی خیلی تیرکشید قلبم...

 دهرودن دستموکه.. شد هنگ میزدهما ضربه ماشین سقف به که بابارونی اشکاش قطره قطره میلرزید چونش بودو

 یه ردموب لبم نزدیک گرفتمو دستشواروم-... کردم پاک اشکاشوباسرانگشتم بیرون کشیدم اززیردستش بوداروم

-...ببخش-...یلدا...کیا دل جون...کیا؟-یلدا....کردم حک روش بودم کرده خالصه عشقموتوش تمام که بوسه

 به خواب من بیدارباشی تاوقتی نه-یلدا-...گلم چرانمیخوابی ببخشم به نبوده چیزي... راه اون به خودموزدم

 من که اندازه همون به که دادي کسیوبهم شکرت خدایا شد لبام مهمون لبخندازسرشادي یه-کیا..نمیره چشمام
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 بوده اتومات دنده که بود این سامی ماشین خوبی خودم سمت کشیرمش اروم.......میخواد منو اونم میپرستمش

 شوگذاشتسر بود حرکتم این اماده خودش اینکه مثل جازیادبود مابین اون همین واسه بود پخش به نزدیک

 گرمش پهلوخوابیدونفسهاي به که طوري ام روسینه گذاشت بعددستشو خودش سرجاي گذاشت وپاهاشو روپاهام

 موهاشو یکم منم.. میسوزوند اتش اشودرون هرالیه مذایب اي ماده مانند میکردو برخورد عضالنیم شیکم به

 دارد ادامه...........رانندگیم به هواسمودادم تمام بعدم.. کردم نوازش

 

 نای بوددروبازکنه کیارفته بودیم جلوویال کردم اطراف به نگاه یه چشماموبازکردم ماشین باایست....سامی    

 اسیی بادیدن بود شده خشک دستم بذارمونداشتم براش نگهبان اینکه وقت بودم خریده پیش وقت ویالروخیلی

 برده جلوخوابش روصندلی یلداهم.... بست نقش رولبام ازشادي بودلبخندي فرورفته درخواب اروم خیلی که

 اي خسته میگم اقاسامی به-کیا-...کردوسوارشد درباز... ماشین کیااومدسمت..... بودرودوش افتاده بودوشالش

 یرفت که توناکسم ام خسته خیلی میگی راست-سامی... بودي رول پشت تاحاال ازدیشب هرحال به بگیربخواب

 خیلییییییییی گفت بود رولباش خنده که درحالی ورشد حمله عقب سمت یهوکیابه..خوابیدي خانومت بغلی

 تبرگش بعدم باال برد ابروش ازحرص کیا..کرد تواینوکشف مغرمعیوب خوشحالم میدونم-سامی..... سامی روداري

 نتباشیط ازتوایینه گذشت خوش حاال... گفت بود رانندگیش به هواسش همینطورکه داد حرکت ماشینو سرجاشو

-کیا........میکنی مادخالت شخصی تومسایل باشه باراخرت نداره توربطی به-....... کرد اشاره یاسی به

 دریا وبهر دقیقا ویال... ازویالبگم خوب.... کردیم ویالبودپارک زیر که توپارکینگ ماشینو ویال بعدازوروبه...بروبابا

 ویال این... بودمش خریده قدیمیش بخاطرساخت که داشتم مازندران توروستاهاي خونه یه ویال براین عالوه بود

 شده استفاده ازشیشه دیوارکال بجاي باال طبقه که دویلکسوداشت وحالت بود بزرگ محوطه ازلحاظ خیلی

 بخریم وسایل یکم بریم درکنیم مونو خستگی یکم سامی- کیا.... نداشت دید داخل به کسی بود رفلکس بودوچون

 کیاي همش چشماشومیمالوند که درحالی کردو درباز یلداغرغرکنان حرفم بعدازاین.... فکرخوبیه رها-سامی...

 ندیدمیخ ریزریز کیاهم.. بود رسیدنت وقت چه اخه بندازتت روزي چه به کیاخدابگم-یلدا...میکرد نفرین بدبخت

 گونه اروم شدمو خم کردم درباز سمتش رفتم بود هنوزخواب یاسی داخل یلداروبرد دادو تحویلم چشمک ویه

 خوابش باز اما خورد تکون یکم...عزیزم یاسی...یاسی...زدم صداش اروم...بود کرده تب ازدوباره نه واي اشوبوسیدم

 امشب که بگم خوب داره ادامه.... بیرون اوردمش ازماشین ردمو بغلش اروم نداره اي فایده دیدم برد

  صدردصدتمومه

 

 خرابه خیلی اوضاع... کردیم عوض خطامونو یعنی ندارم خبري ازمامان ویالمیگذره به اومدنمون از دوروز.... یاسی

 خسته خیلی... درد وجدان عذاب کابوس شده شبام نمیام توجمع اصال میتونم که تاجایی گیرشدم گوشه من..

 کمشکو رفتارهاي میده عذابم بدترازهمه که چیزي بشنوم بگموگل بشینموگل برم بخوام که هستم ترازاونی

 سال جلف ي دختره چطوربااون فکرمیکنم میشینم که حاال اما نیازداشتم نبودبهش سرجاش حالم توراه... سامی
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 حاضرنیستم حتی برو درو بذارپشت میگم فقط م اما بخورم باال غذامیاره بیچاره میکنم دوري ازش میزدن

 هشیش شدنمه خفه باعث هرروز دیوارلعنتیکه بجاي ازاینکه دارم ارامش خیلی دریاست روبه من اتاق... ببینمش

 راتاقد بازشدن صداي که میکردم نگاه بیرونو داشتم..... دریاروببینم راحت میتونم ومن گرفته دورتادوراتاقو کل

 روهزار رفت امپرم اتاق توچهارچوب سامی بادیدن ریختن ارامشموبهم اومدازاینکه باال کفرم ریخت اعصابموبهم

 ام ینهس که بود ریخته بهم اینقدراعصابم.... بودم شده سنگ من بوداما شده خیره بهم دردمندپرازالتماس بانگاه....

 اومد سامی...بیرون گمشوووووو بربییییییییییییییییرون.... دادم چشماموبستموصداموولوم میرفت پایین باالو

 مکردواومدسمت نفسشوفوت امااون.. ترشدم ندادجري گوش حرفم به ازاینکه داد تکیه بستوبهش درباضرب داخلو

 ینهس تربودوبه سبک ازپرکاه که هاي کردموباضربه مشت جونمو ظریفوبی دستهاي کردم حمله بهش مهابا بی منم

 تبدیل زجه به تبدیل هقام وهق شد هق هق به تبدیل جیغودادم کم کم نمیگفت هیچی اما.......... فرودمیاوردم اش

 خواهش-سامی... بست محکم چشماشو نیاوردو دووم پرازدردم زیرنگاه شدم خیره بهش خیسم ايباچشم... شد

 فدات اخه... لرزید صداش کم کمک نکن کارارون این باخودت نکن.. اینکارارو نکن میکنم خواهش یاسی میکنم

 تاکی ديب ادامه اینطري میخواي تاکی اخه نداري کنترلی رواعصابت حتی ببیین دستاتو ببین مونده ازت چی بشم

 خشداربلندشد وصداي داد یه به تبیدیل مالیم اروم صداي اون ایندفعه/ تاکی کنی نابود منو میخواي

 مکرد احساس تواغوشش رفتم بستمو چشمامو اروم زد خشکم سرجام ازترس...تاکی؟ هان تاکییییییییییی...

 صداي تااینکه........................ میشد خورد داشت استخونام که توري کرد بغلم محکم چون تره داغون ازمون اون...

 ..............هان خبرتونه چه سامی ؟یاسی.. خبرتونه چه-یلدا...بلندشد ور ازاون یلدا

 شد لبام مهمون لبخند یه یلدا بادیدن کردم نگاه دستم بغل به پریدم ازخواب گوشیم زنگ بابلندشدن....کیا.

 یادیدنش دلم بود شده مچاله بودو کرده جمع کناروپااشوتوخودش بود رفته پتوازروش سمتش خودموکشیدم

 بااکراه..میکنه خودشوخفه خط پشت داره یکی کعه اومد یهویادم روش کشیدم اروم پتورو رفت ضع حالت تواون

 راغمس اومد بدي ي دلشوره چرااما نمیدونم/..بهرامی کیا اقاي...بفرمایید سالم-.. الوسالم/...بله..گوشیوبرداشتم..

 رفت قلبم ضربان کردن یخ دستام...میگیرم تماس اگاهی ازاداره هستم احمدي سروان-..شما هستم خودم بله-...

 ممیتون کمکی چه من خوب اینطور که اهان-...خودمونباختم...گرفتم واسترس روپیشونیم نشست یخ عرق روهزار

 ما راستش افتاده که اتفاق/..افتاده چطوراتفاقی بله-..درسته هستید شریفی خانواده داماد شما-..بکنم؟ بهتون

 اومدیم باخانومم من/.....بهرامی اقاي کجاید شما/// نه/من-...ندارید ازش شمااطالعی هستیم یسناشریفی دنبال

 به...شمالن االن ردشونوزدیم سروان جناب اومد ورتلفن نفرازاون یه صداي لحظه همون گفتم دروغی چه... اهواز

 تکونش اروم روشونشو گذاشتم دستمو... یلدا سمت رفتم باعجله کردمو روقطع صداگوشی این شنیدن محض

 چی یاک چیه اووووومممم... بریم باید بلندشو یلدا بلندترگفتم ایندفعه.. نخورد تکونی اما... بلندشو یلدا..دادم

 باش ینپای اماده مین ده درکمتراز فقط ندارم برخوبیخ شو بلند پشونیشوبوسیدموگفتم اروم/...صبحی اول میگی

 فتمر بدو... ندادم اهمیت بود داده ترس جاشوبه حاال که یلدا ازتعجب شده گرد چشماي جوابو به دیگه... بریم باید

 توخودش... مییومد هنوز سیگار دود بوي داخل رفتم بازکردمو اعجله درو..سامی دراتاق پشت رفتم... بیرون ازاتاق

 باید شو ندبل سامی... گفتم نترس که طوري بلند تقریبا سمتشو رفتم بود برده خوابش تخت پاین بودو شده مچاله
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 چی/چی.. گفت نشستو سیخ سرجاش که نکشید طولی اما نشد حرفم متوجه اول...زدن ردمونو پلیسا ازاینجابریم

 سریع هرچه ازاینجا باید هشو اماد زود فقط سامی حرفانیست این وقت االن........چطوري گفتی؟ردمونو؟ازکجا

 یلدا بیرونو رفتم ازاتاق........ میداد رونشون صبح نه ساعت خورد ساعت به چشمم لحظه همون.... تربریم

 رواماده بدویاسی...خبرته؟ چه چیه وگفت بیرون زد ازاتاق سراسیمه لدا� �...یلداااااااااااااااااااا یلدا روصدازدم

 امیس منو بلندشد جیغش دودقیقه بعداز اما...یاسی اتاق سمت رفت سریع یلدا............بدو کنیم حرکت باید کن

 دوست الاص میکرد نگاه رو پنجره پایین داشت گریونو باچشماي یلدا... نبود تواتاق..یاسی اتاق سمت رفتیم سریع

 دهنمون تامون هرسه پایین بود کرده پرت خودشوازپنجره طوریکه اونم یاسی بادیدن اما فکربدکنم نداشتم

 رومیدیدم سامی اشک که باربود اولین کردن بیداد دادو کرد شروع اومدو خودش به زود اماسامی بود بازمونده

 پیش ساعت نیم همین انگار سرش باال رسیدیم... توحیاط بدورفیم... روصدامکیزد یاسی میزد داد طورکه همون

 هک کنه بغلش سمتش بره خواست سامی..........بود رون خیلی میومد ازسرش که خونی چون پایین خودشوانداخته

 پلک اینکه بدون بود زده زل یاسی به بودو واستاده گوشه یه بود انگارتوشوک که یلداهم... جلوشوگرفتم

 سامی سوارماشین ماهم جلوافتاد امبوالنس خودشونورسوندن مین بعدازده زدم زنگ اورزانس به سریع...بزنه

 د.ش سبز جلوراهمون ازیرکشان پلیس ماشین که بیرون بریم ازدرویا خواستیم شدیم

 اونم انگشت یه فقط انگشتشن یه خوردن منتظرتکون گریون چشم جفت 1و... توکماست یاسی که هست روز ده

 ماست چندبارباهاشون مادریلدا...سامی یاسی یلدا یاسیه یاسیشون برگشت امیدبه واسه زندگیشون ي ادامه واسه

 اون وقتی اوارمیشد انگاردنیاروسرش میباشد موردنظرخاموش مشترک دستگاه روشد صداروبه بااین اما گرفت

 ازدست عشق هاي یادگاري..کجان؟ تنش هاي پاره/..کجان دختراش..کجان؟ میشنید سوزو نحسوخانمان صداي

 هچ میزنه خودشوبهم حال تندعرقش بوي نرفته حمام روزه پنج زده زل نقطه یه به پریشون سامی/...کجان رفتش

 یستادنا یاسی کناردراتاق تفنگ وبایه سبزارتشی فرم بالباس دونفرکه دونفررواعصابشن اطرافیانش به برسه

 بی جسم اصافواازاون بی دادمیزد تودلش فرارکنه شدش داغون یاسی جونش بی یاسی ظریفش یاسی تانکنه

 کاش صورت به که بزرگوبزرگترمیشدتاجاي بیشترگلشومیفشرد هرلحظه که بغضی فراربرمیاد اخه تحرک

 خسته.....عشقش نفسش یاسیش بازگشت بود امیدزنده یه به.......شدن خارج اش درشتوکشیده ازچشمان

 میشدن خارج ازچشمانش مانعی هیچگونه بدون که اشکش قطرات به روبستو چشمانش کس همه جاو ترازهمه

 عسل اهم به رفتن بجاي گرفتو زانوهاشوتوبغلش داده دیوارتکیه به یلدا...بیاییند فرود چشمش ازگوشه داد اجازه

 هیچ بدون خواهرمعصومش پشتش که زده زل دیواري به حاال باارامش هم ان درخانه خواهرش ودیدن باهمسرش

 زودترازخوابش هرچه میخواست ازخدایش میکرد التماس میکرد دعا اما دغدغه بدون ارام خوابی خوابیده امیدي

 سالم یک حتی نه شیونی نه اي گریه نه نزده حرفی هیچ روزه ده شده تلخ دهانش میکرد احساس.. برخیزد

 زل ویزه هاي مراقبت اتاق در به پایان بی باامیدي که برادرش یا باشه همسرش نگران نمیداند کیا...خالیه خشکو

 که ترازاونیه معصوم خیلی یاسی میدونست داشت دوست خواهرش رومثل یاسی بود ناراحت توفکربود....زده

 که مقاومتی باتمام ایندفعه گرفتارشدن اون دنبال به که نفربوده سه رهاي واسه واینکارش کنه بخوادخودکشی

 اسسربازبالب.........میشناسیش روزه بیست فقط که خواهري دیدن بود سخت انداخت چنگ گلویش به بغض داشت
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 اتاق این به ندارید اجازه شما...گفت سرباز... بده اهمیت بهش که دنیانبود تواین سامی...ایستاد کنارسامی سبزي

 بی دلش بود قرار بی برداشت یاسی دراتاق سمت روبه بعدي سربازقدم جرف به توجه بدون سام اما..بشید نزدیک

 .... اورامیطلبید وجودش بود تاب

 بریدداخل بذارم نمیتونم مسولم من محترم اقاي-سرباز.... کن ول دستمو داخل برم نمیتونم چی یعنی......سامی

 عصبانیت ازشدت داخل برم نمیذاره جوجه این حاالهم ندیدم یاسی روزه ده اومد باال کفرم حسابی-....

 داخل رفتم اطرافیان صداي به توجه بدون بعدم دیوار به خورد محکم که طوري دادم هولش دادمو کنترلموازدست

 به هبودک اشک ترکید بغضم بستم دراروم... بود حبس توش نفسم بود خوابیده توش امیدم تمام که اتاقی اتاق

 هاي لباس بااین بود شده چقدرمعصوم سمتش رفتم...میکرد روخیس نخوابیده روز ده که متورمی صورت سرعت

 ودمب گرسنه بازم نداشت فایده دادم قورت بغض دهنموباچندلقمه اب بود روسرش که کالهی بااین سفید گشاده

 وجلواحساساتم بود شده معصوم خیلی مهتابی نورکم تواون روحش بی صورت کنارتختش نشستم.... م سیرنشد

 ینا نمیشه باورم......... بودنوبوسیدم شده استخون به تبدیل حاال که هاي گونه شدمواروم خم بگیرم نتونستم

 اشهب زنده واون نباشه تنم سربه حاضرم حاال اما نباشه تنش سربه میخواستم کاریم روزاول که باشه دختري همون

 گرفتمبودو وصل ناخنش به گیره مثل چیزي یه که ضریفشو دست.... باشه سالم زندگیم عشقم نفسم باشه سالم

 ما یراحت واسه اونم کرده خودکشی من یسناي کرده خودکشی باورکنم نمیتونستم نمیواستم.بود چقدرالغرشده

 صداش اروم...رونمیخوام صدامیزنه مرگمو اش هرثانیه که راحتی این رونمیخوام راحتی این میفهمیدمن کاش

 سمتش شدم خم..... همدرد بدون شکننده بغضی پاسخ بدون سوالی جواب بدون سکوتی/...عزیزم...یسنا؟-...زدم

 پوست زیزیه که چشماي به کردم نگاه چشماش به... اش تویقه ریخت سرخورد.... روگونش ریخت ازاشکم قطره یه

 صورتشونوازش... بودن کرده دورشواحاطه بون سایه یه بودنومثل نگهبانشون که هاي ومزه بودن ارامیده نازک

 طاقت دیگه سکوت بازم..... بده جواب من توروجان بده توروخداجواب/یسنا-....زدم بازصداش نشدم ناامید کردم

 یرمی مییییییییییییییمییییییییی میشنوي... میمیرم دارم یسنابلندشو... زیرگریه بلندبلندزدم نیاوردمو

 ام ازناتوانیمورسینه شده مشت دستهاي نداشتم رواعصابم کنترلی لعنتی بده جواب بخداخودمومیکشم

 نجاضربهای توبه عشق به تشد به داره که اضافی تیکه یه این میکنک کاري میکنم تمومش امشب کوبوندموگفتم

 هک دستگاهی صداي پیچید تواتاق موجود صداي بدترین لحظه همون.میکنم نابود خودمو میکنم رونابود میزنه

 یرونب بدورفتم... نکردم درنگ اي لحظه شد گرد چشمام میدادوحاالایستشو نشون عشمو قلب منظم ضربان تاالن

 دکتر دادزدم..اوردم کم نفس میکرد نگام داشت زیاد بااخم هم سربازه بودنواون نشسته کیاویلداروصندلی

 نچندپرستاربدورفت دوتادکترهمراه... دقیقه همون کنید عجله توروخدا کرده ایست قلبش..؟قلبش دکترکجاست

 فسن همونجانشستم منم... پرستار یه دنبال رفت گرفتش سریع کیاهم کرد قش بدشدو حالش یلدا... اتاق داخل

 هی لحظه یه نشد سعیموکردم امانتونستم بلندشم خواستم....میداد جون میداد جون داشت عمرمن من یاسی من

 .دارد ادامه.مطلق تاریکی بعدشم تیرکشید توسرم چیزي
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 اتاقش هنوز که هم یاسی دیگه ازطرف هم سامی طرف یلداازیه چیکارکنم نمیدونستم بودم شده درمونده..کیا

 خداي فکرکنم نمیخواست دلم اصال خبره توچه اون میدونستم کاش نیومدن دکتراهنوزبیرون نشد خلوت

 که ودمب تواتاقی......کرده تمومه گفتمن اومدن مگه بیشعور مرتیکه گفتم تودلم..گازگرفتم زبونمومحکم....نکرده

 هچنددقیق یه...بره بودازهوش شده باعث اینها ي همه دلهره ضعف بود افتاده فشارش... بود شده بستري یلداتوش

 به بیرون اومدم ازاتاق...بوسیدم کردشو سفید لباي شدمو خم اروم بعدم کردم نگاه اش پریده رنگ صورت به

 وضعی اونم..........سامی اتاق سکت رفتم... تابرگردم باشه بهش هواسش گفتم توراهروبود که پرستاري

 برداشتم قدم اروم... نشد حضورمن متوجه...بود شده خیره سقف به بودو اومده هوش به اما بدترازیلداداشت

 دار خش باصداي شد خیه بهم خیسش باچشماي سرشوبرگردوندو که بودم برنداشته دومو قدم سمتش تم2رف

 ینکها بودمش ندیده اینطوري تحاال زیرگریه زد بعدشم رفت ازدست نگوزندگیم تمومه کیاتورمخدانگوکه..گفت

 ودستش... سمتش رفتم سریع...کنم هضم اینونمیتونستم بودمو مرد من درداوربود برام میکرد گریه من جلوي

 ادامه...میریختن اشکاش بازم اما کرد سکوت...هان؟ تمومه گفته کی گنده خرس خبرته چه...گفتم...گرفتمو

 فیازحر...میکشه نفس داره زندست دختره مرتیکه.... نمیکشی خجالت بدونم میخوام نه نمیکشی خجالت-...دادم

-....زد زل بهم ناباورانه بانگاهی...میکردم برخورد ایندقدرخونسرد که بودم درتعجب نبودم مطمن زدم که

 بمقل ته چیزي یه اما یلدانه جون نه یلدا گرفت نفسم لحظه یه...میگی یلداراست توروجان..میگی؟ راست..کیا؟

 لندب نفسسسس یه روبالشتو انداخت بودو گرفته باال تااالن سرشوکه....میگم راست اره-...سالمه درسته میگفت

 رديم خیلی-سامی...کردم نگاهش پرسشگرانه برگشتم...دستموگرفت مچ که بیرون بیام ازاتاق خواستم...کشی

 رانتجب بمون توزنده میزدي مرگ از دم من واسه داشتی تااالن االغ بروگمشو-خندیدموگفتم-...میکنم جبران کیا

 دکتراازبخش که یلدابود اتاق رودستگیره دستم بیرون اومدم ازاتاق سریع..داد تحویلم لبخند یه...کش پیش

 برگشتن شون همه/...دکتر اقاي شد چی/شد چی...گفتم....//سمتشون رفتم بدو بیرون اومدن ویزه هاي مراقبت

 وشت میرفت بسکتبال توپ که شد گرد حدي به مام چش...چیکارتونن؟خانومته؟:گفت دکترمرد......کردن نگام

 توجشماش نگاهمودوختم سریع...خیرگذشت به-...دکترزن...خواهرخانوممه نه-..کردموگفتم جمعشون سریع

 چشمات جوون کن استراحت جا برویه:گفت امو روشونه زد اروچندضربه...دکترمرد میگه راست ببینم میخواستم

 ندفعهای..بیاد بهوش اینده تاچندساعت شاید بگم میتونم خوبه خواهرخانومت حال...میکشن رخ به خوابیو بی دارن

 بخنديل دکترمرد-...برگشتش به نیست شماگفتیدامیدي...میشه؟ بیاد؟مگه بهوش-...بازموند دهنم ازتعجب دیگه

 توکارخدانمیشه..... بوده تواتاقش ازما قبل همونیکه داده نشون اقاواکنش اون حرفهاي به اینکه مثل گفت زدو

 ازم من ي بازمونده دهن به توجه بدون بعدم میشه عوض زمینواسمونم جاي باشه اون خواست کرد دخالت

 پنچرشدم خوابه یلداکه بادیدن اما بدم تاخبروبهش یلدا تواتاق بدورفتم بازشد یهونیشم.... دورشدن

 تعجب دوتامرد بادیدن عقب برگشتم...زد نفرصدام رویه توراه... که سامی سمت برم خواستم ناامیدنشدم...

 کردتوجیب دست مردها ازاون یکی...شما؟بجانمیارم-کیا..بگیریم؟ وقتتونو میتونیم ببخشید...بله؟-...کردم

 همینوکم شد سست پاهام...اگاهی ازاداره هستم جوادي سروان...جلوصورتم گرفت بیرونو اورد کارت پیراهنشویه

 الطف-جوادي...برمیاد من ازدست کمکی چه بله...گفتم سریع.... شدن اضافه نبودایناهم دوتامامورکم اون داشتم
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 اهشونهمر پذیرفتمو حال امابااین..برم که مرددبودم...کرد صحبت نمیشه اینجا بیمارستان حیاط بریم بیاید باما

-يجواد-...کردم ازنیمکتواشغال اي دیگه سمت تنها ومن دوکنارهم اون نشستیم نیمکت رویه...........بیرون رفتم

 بمطل سراصل میرم ببینید...بفرمایید درسته بل-کیا..دیگه هستید بهرامی میگم درست..بهرامی اقاي خوب

 مراسم واسه خرید بودیم رفته خواهرشودوستم باخانوممو-..؟ کجابودید گرفت صورت قتل شبش که روزي.

 ساعتی خانومتونچه-....میشد 62 ساعت حدوداي اما نمیدونم دقیق-کیا..برگشتید ساعتی چه-جوادي-....عقد

 اون اما . ساعت کرد زمزمه اروم... . ساعت-..نیست خوب حالشون خواهرشون که گرفتندوخبردادن تماس باشما

 باشه کرده دوتموم اگرساعت چی یعنی شد مشغول فکرم نگفتم چیزي اما شنیدم.... بوده دیده ضربه 2 ساعت

 رفت یلدااخمام خراب حال اوري بایاد...االن کجاست خانومتون....جوادي؟..ریخت بهم فکرمو جوادي صداي....

 کرد یسناایست قلب ضربان پیش یکساعت-...؟چرا؟ بستري-جوادي... شده بستري بیهوشه-.گفتم توهمو

 ازهمین تویکی اون نداره خوبی وضع اونم/...کجاست ودوستتون....میکنم درک بله-جوادي...ترسید

 شدم خیره جوادي به...کنن نامزد میخواستن تازه عشقشه یسنا چون7-کیا..چرا ایشون- جوادي-...اتاقابستري

 درک نگاهو این...شد درشتوسیاهش چشمهاي مهمون شدوغم عوض نگاهش حالت تهم رفت اخماش

 دردسترس بهرامی اقاي خوب-گفت بلندشدو ازجاش سریع بعدم میکنم درک واقعا اینودیگه-جوادي...نکردم

-......باشید دردسترس فعال اما هستند بیگناه شریفی خانم میکنه ثابت که پیداکردیم ماشواهدي.... باشید

 چی فهمیدم اومدمو خودم یهوبه...  میگی راست من جون...گفتم بازشدو نیشم که شدم زده انقدرذوق

 تکون سري میخندن دارن مامورهم یکی اون جوادیو دیدم... ببخشید گفتم کردمو نیشموجمع سریع...گفتم

 ..دادنورفتن

 عروس توداري چه من به خوب-یلدا...هاتی ناخن توفکرالک اونوقت میمیرم ازاسترس دارم من یلدا......یاسی....

 توشیکمت ي بچه اون به نمیکنی رحم من به حداقل-یاسی.......باشم؟ داشته هیجان بشینم من اونوقت میشی

 پشتبا یاسی-یلدا...خانومه نخیرم-یاسی...نمیکنه اذیتم اقاست بچم..یشه قوربونش مامانش واي-یلدا... کن رحم

 گفت کیاخودش پسره گفته اقامون بیجاکردي-یلدا...گفتم که همینی بیخود یاسی.....تودهنتا میزنم دست

 نمیخوادبگی فهمیدم اهان-...کردموگفتم خبیثانه خنده بعدیه..دکتره مگه ازکجامیدونه کیا اونوقت-یاسی.....

 تاهس بدمارمولکی کیاهم خودمونیمااین بمانداما- یاسی...چیوفهمیدي؟-گفت اوردو هجوم سمتم هب سریع یلدا...

-..کشیدوگفت موهامو سمتمو اومد اش گنده شیکم یلدابااون حرفم بااین....نداره فعالیتی فکرمیکردم باش منو

 رونبی رفت بلندکشیدوازاتاق جیغ یه..و گفته چی بعدیهوفهمید..دردارد تاجونت فعاله خیلیم شعور زهرماربی

 بهوش که روزي نمیره یادم وقت هیچ... دورانیوگذروندیم چه هی... بود گرفته خندم.... ارایشگاه یریم شه تاماده

 سه...یاداوردم چیوبه همه سامی بادیدن اما کردم ش نگاه گنگ..یاسی؟ میشناسی منومیبینی-یلدا)-....اومدمو

 من کیارفت بعدازاینکه-...حتماخودشوبرسونه که گرفتن باکیاتماس ازاگاهی اومدم بهوش ازاینکه روزبعد

 زولیده واشم بود زده بهم ریشی ته بودویه الغرشده شدیدا سامی بود باکیارفته یلداهم توبیمارستان موندموسامی

 خیره بهم فقط نمیگفت هیچی.. دیدمش روزاول که باشه خوشتیپی سامی همون این نمیشذد باورم بودن شده

 دستشوکشید اومدسمتمو که شد چی نمیدونم.... بودونگاه نگاه بودوچشم چشم همینطورفقط منم بود شده
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 وقعم اون....اشکاتوببینم نمیخوام دیگه-سامی... کردم نگاش گنگ.کنی؟ نابودم یاسی؟میخواي.. روگونموگفت

 یخوامم یاسی-سامی...کرد غافلگیرم باپیشنهادش سامی که..بودیم هم پیش تادوساعت.کردم گریه شدم بومتوجه

 میخواي چی-...گفتم زدمواروم زل بهش...بدونی الیق منو بدیو اگراجازه البته کنم ازت درخواستی یه

 وتسک که مین بعدازده اما پایین سرشوانداخت حرفش ازاین بعد شدم ؟وشکه...میکنی ازدواج بامن..-سامی...بگی

 ورمبا-یاسی...هان؟ نکن نابودم..بودم نگفته مگه-سامی...توهم رفت اخماش من بادیدن اما باال سرشواورد دید منو

 مبنی مدارک تااالن درضمن نیست مهم برام-سامی.....درانتظارمه اي اینده چه نمیدونی مگه سامی/نمیشه

 بشس اون که مردي اون...بودن اینا میزد حرف ازش سامی که مدارکی..نیست نگرانی جاي پس بوده بربیگناهیت

 سنگ بایه سرش لحظه همون پایین میفته و میخوره پیچ پاش که کنه دزدي میخواسته ظاهرا مابوده توحیاط

 ممن من روگردن میفته ودستش بوده اومده بهوش پایین افتادم من که وقتیی اما میشه بیهوش میکنو برخورد

 موجب اولی باسنگ وبرذخورد افتادگی اون بلکه نبوده مرگش باعث ضربه اون که زدم پیشونیش به باسنگ

 ثابت اینو قانونی وپزشک......کردم خالصش من که میداد جون داشت بوده داده زیادازدست خون شده مرگش

 بادوانمی عمر نمیفتاد براش اتفلق این اگراونشبم حتی.و اعتیادداشته مرد اون اینکه دیگه چیز ویه..کرد

 شدیم خالص که گفتن واوناهم پیشما برگشتن هم کیاویلدا.. دادم مثبت جواب سامی به من روز واون...نداشت

 من هک موقعی یعنی بود وبستري کرد یکبارسکته مامانم مدت تواین دیگه چی یه......شده ماتموم نفع به چی همه

 به خودشو شد مرخص بعدازاینکه واونم زدم زنگ بهش اومدم بهوش بعدازاینکه...بوده بستري اون بودم توکما

 تااالن... وکیابرگزارشد یلدا عروسی بعدش ماه یک شدمو مرخص روز هشت بعدازگذشت.. رسوند بیمارستان

 دنوش شریک باهم کیاوسامی...کنیم ازدواج ماقراره که گفت کردو دعواش سامی تااینکه بود بریده امانمونو مهشید

 االکیاایناوب واسه پایین طبقه که خریدن تهران توغرب دوطبقه مجتمع ویه دادن توسعه اشونو کارخونه شرکتو

 نرفت سونوگرافی خورد لواشک ازبس پدرمارودراورد... ماهشه 1 که وتااالن شد یلداحامله بعد ماه 1...ما واسه

 دخترونه ازهرلباسی چون مخالفم من که بفهمه دنیااومدنش به ومیخوادموقع بره نمیخواد گفت کردیم هرکار

 کشی جوجه کارخونه ظاهرا بعدیش بچه واسه میداره نگه میگه اون اما بیهودست اینکارا که میخره وپسرونه

 شامل فقط که خانوادشم.. کنه اوري جمع موردنیازشو وسایل تا پاریس رفت ماه یک سامی..... بندازن راه میخوان

 به خیرش نگاه متوجه خوب اما خواستگاري شب اونم باردیدمش یک فقط ومن ایران اومده........ میشه پدرش

 مامیریم باشه اگرکاري که میکردم وانمود وطوري اینجا بیاد دیگه نداد اجازه غیرتم همین واسه میشدم مامان

 یلدا صداي......(جوابشوبده نمیاد بدش ومامانم میزنه زنگ مامان به ما بهانه به میفهمیدم اما.. پیششون

 کاراي دنبال رته سامی سامی منو عروسی روز امروز...منتظرتم پایین ؟من اي اماده-یلدا...بیرون اورد منوازافکارم

 ماروازبس میکرد نابود واال باباش پیش خداروشکرمهشیدبرگشت اریشگاه بریم قراره اینجورچیزاماهم ماشینو

 مانتوموبستم هاي دکمه... بودم تقریبااماده بودم پوشیده مانتووشلوارمو ازقبل چون..اومدم اره........میزد جیغ

 نگاه یه توزحمت افتاد حسابی چندروز این وضعش بااون بمیرم الهی بود یلدا دست عروسمم لباس وشالموسرکردم

 من بادیدن مامان شد خارج ازاتاقش مامانم لحظه همون ن بیو رفتم ازاتاق بدو بودم شده امده انداختم خودم به
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 ورشک ماماکعزیزم...مامان؟ کجا.انداختموگفتم بهش ک مشکو نگاه یه.. رفت منوسام صدقه قوربون کردو ذوق کلی

 کنیم برطرف بود اگرکموکسري مازودتربریم بهتره گفتن گرفتن تماس(پدرسام)خان

 ردهک کوپ بیچاره مامان چی؟نخیرنمیشه:..گفتم باال انداختم ابرمو سراغم اومد شیطنت خبیث ذات اون لحظه یه...

 پل شیطونه؟بعدم نفرسوم جاتنهاباشن یه مردوزن اگریه نشدیدیدمیگن مگه.. بود شد خیره من بازبه بودبادهن

-..گفت بود گرفته خندش من ازحرفهاي که.. مامان...داد سرموتکون گرفتمو دندو به بانمکی پایینموبصورت

 شمکچ بعدیه ومامانی عروسی ایشاهلل گفتم خندیدموگونشوبوسیدمو منم...شد بدوبرودیرت یاسی بکش خجالت

 تصمیم..ارایشگاه رسیدیم ساعت نیم بعداز یلدا سکت رفتم بدو ن ماما کرده سرخ صورت به توجه بدون زدمو

 هب که وارایشم هام مو کارهاي بعدازاتمام خواستم همین واسه باشم داشته عروسها بابقیه اساسی فرق یه داشتم

 دارم واست جالبی خوابهاي میشد جالب نظرم به..روچشمام بذارم ماسک بود ومات ملیح خیلی خودم درخواست

 عرفا و شرعا یاسی دیگه انتظارتمومه همه اون تمومه دیگه امشب دارم هیجان نیت تودلم دل-..سامی.....اقاسامی

 گل به بودم ماشینوسپرده دربیارم بال میخواستم ازخوشحالی میشه خونم خانومه میشه من زن میشه من مال

 یاسی اما داشتم بیشتردوست فراري خودم برداشتم جنسیس یه روفروختمو فراري... کنن تادرستش فروشی

 قرمزمو وکراوات سفیر پیراهن دودیو شلوار کوت..... بلدنبودم اي دیگه چیزه چشم جز من کنم عوضش خواست

 واسه خودم چون موهام سمت رفتم.. گرفتم جیم ان دي باادکلن اساسی دوش بعدازاینکه کردم تنم برداشتمو

 جلوي بودمو کرده کوتاه دیزل مدل اماخوب نرم ارایگاه دادم ترجیح داشتم کافی مهارت موهام کردن درست

 رومبل رفتم بودم شده کامل حسابی ازاین اینم خوب.کردم درست ساده کج فشن بصورت بلندبودو که ماهام

 منم.. شد بلدن گوشی زنگ ساعت نیم بعدازگذشت...شدم یاسی نشستمومنتظرتماس مودبانه بصورت

 دهخن نشنیدمیهوصداي اماصداي/...خوشکلم نم.ج:کردموگفتم تماسووصل سریع..روش..زدم انگارجنگلیاشیرجه

 وندهم باقی توصداش که اي خنده ته یلداباهمون...گندمیزنی همیشه گه سامی بزنن گندت.. پیچید یلداتوگوشی

 ستاماد خوشکلتم برو اش صدقه بعدتوقوربون حرفشوبزن بذارطرف عاقل ادم نمیکشی؟اخه توخجالت:گفت بود

 برداشتمورفتم سویچوازرواپن ازاون بعد...کرد تلفنوقطع خداحافظی بدون بعدم..پاشوبیادنبالش

 نمی بعدازپنج زنگوفشاردادم رسیدم ترافیک ساعت بعدازیک ارایشگاه سمت شدمورفتم سوارماشین..بیرون

 .دربازشد

 به اریشگرکه صداي باشنیدن...چیه من بادیدن سامی العمل ععکس نمیدونستم میلرزید پاهام...یاسی..

 خواستم روموبپوششونن که خواستم خودم... داخل میاد داره فهمیدم خودشونوبپوشونن میگفت زیردستاش

 کثم یکم اول سمتم اومد کردو علیک سالم باهمه بیشترشد دلهرم قدمهاش شدن بانزدیک...کنم دلشواب تاویال

 فعال..عجله بااین کجا سامی اقا اهاي-..یلدا..شد یلدامانعش صداي کنارکه توروشنلموبزنه میخواد شدم کردومتوجه

 ودلمت... هست کردنم ترازنگاه باال کاراي کن نگاش بشین خودته واسه که بعدم ویال روجیگربذارتابرین دندون

 اما خورد حال زد سامی فهمیدم وضوح به... پررو ي دختره کردم نثاریلدا بود فهش هرچی

 رهارایشگ پروندن مزه بعدازکلی خالصه خندیدن همه لود بامزه لحنش چون میارم طاقت باشه..خودشونباختوگفت

 ذاشتمن ببینتم بذارم که هرکارکرد سامی توراه رسیدیم فهمیدم.. صوتودستوکل صداي بابلندشدن... ویال اومدیم
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 رکمچیکا امشب میدونم خانوم یاسی خب-...سامی...گرفتم استرس هازدوبار ماشین باایستادن...قهرکرده مثال اونم

 اروم دربازکردو من سمت اومد شدو پیاده سامی.. نزدم دم اما...چرایهوترسیدم نمیدونم...نازمیکنی من واسه حاال

 ببینم ختیس جلوپاموبه میتونستم فقط... بلندترشد ودستوکل سوت صداي پایین بیام کرد کمکم دستموگرفتو

 نیوردم روخودم چیه دردش جونم؟میدونستم یاسی-.سامی.... سرجامون نشستیم دردسر کلی بعداز خالصه..

 گفتم سوخت حالش به دلم..نشده خراب تاارایشت بردارم بیاتورتو هواگرمه یاسی میگم-سامی...ندادم جواب

 که یماسک بااون کرد خداهنگ بنده بگم مبتونم.. تورموبرداشت بعد شنلم اول...تورم سراغ اومد سریع اونم...باشه

 مه بقیه فکرکنم جارفراگرفت همه سکوت بود زده زل بهم فقط.......بود تورم ست که ماسکی بودم گذاشته من

 اولیه حالت وبرگشتن بلندشد صداها یلدا حرف بااین خواهرمو خوردین چیه بابا-...گفت یهویلدا که توهنگن

-ییاس...بوشید پیشونیمواروم بعدم عشقم محشهري یاسی محشیري-...گفت بکارافتادو مغزش.. هم سامی..اشون

 ازشون باالشون بخاطردرک بشنوه خداازدهنشون..وگفت زیرخنده زد سامی...هوله میگن سامی ئزشته

-...یسام... حرصمودرنیارا سام کوفت-یاسی...خندید گفتوازدوباره کوتاه اخ یه که پهلوش به زدم باارنجم...ممنونم

 هی بود شده بانمک خیلی بارداري لباس یلدابااون سمتمون کیااومدن. یلدا.....باش خوش اخرشب تا عزیزم باشه

 یه یاهمنبودک زیادتوچشم شیکمش طوریکه گشادمیشد بودبعدشم تنگ اش تازیرسینه که دوبنده بلند کلباس

 ايحرفه کلی گفتنو چرتوپرت کردن شروع سمتمونو اودمن...بود شده معرکه اونم بود تنش وشلوارمشکی کوت

 ادد هدیه بهمون توشمال ویال یه کیا باباي........ دستو رقصو باکلی رسید اتمام به شب اون خالصه. سال 68 باالي

 ازدست فسفر چون مغزمفشارنیاوردم به زیاد اما......ازکجااوره بودم درعجب من به مزداتري ماشین یه مامانم

 یسام به هم ساعت یه من به دستبند ویه طال سکه تا ده... هم وکیا امی.. نبود خوب اصال امشبم واسه این میدادم

 یه همیشه چهارتا ما چون اما میزدن بوق سرمون پشت بودن باهامون همه راه تابین هستیم خونه توراه االن......

 هبرداشت پرادو بودو کرده ماشینشوعوض کیا....اپارتمانمون سمت اومدیم دورزدیمو رو همه میریختیم باید کرمی

 تاراحت برداشت ش کنار پرشیاهم یه خدا بنده...دشواربود شدن پیاده سوارشدنو یلدا واسه یکم که بود

 یشپ بیایم امشب گرفتیم یلداتصمیم عزیزمنو دوستان خوب-..کیا... خونه رسیدیم خندیدن کلی بعداز...باشن

 ونیشش باال ابروهاشوداد سامی وایه بعدم نیست خوب اصال نوای میترسید میدونم تنهاید چون شما

-سامی...بایدبیایم ما نمیشه نه-یلدا.... پاکرکنیم چطورتنهایمونو میدونسیم خودمون ما نکرده الزم-سامی...بازشد

-...یدیدفهم نمیکنید هم فضولی زودمیخوابید رفتینم داخل ننداختمتون زور تابه اتون خونه برین کردین بیخود

 داخلوگفت داد هولش بازکردو درخونشونو کیاروچسبیدو بازوي شدو کفري دیگه سامی...نداره امکان نه کیا

 کلمه یه نخور حرص سامی اقا ئوا-یلدا....دهههههههههههه بیاید فرداشب نه امشب بیشعورمیگم گمشومرتیکه...

 چه-سامی...شدم ساکت بودم کرده کز گوشه یه بودمو شده اب ازخجالت کال که من....شباست ازاون بگوامشب

 کیابروبالشتوپتوروبردارمن.. چیه میدونی اصال زهرمار-...بلندشد یلدا جیغ.خانوم چهله شب شدم ناامید عجب

 هاو-----کیا..نیست خوب بچت واسه خانوم یلدا بروبخوا.. کردم غلط باش باش---سامی...نمیذارم تنها خواهرمو

 اددلشمر بذاربه امشب... بخوابیم بیابریم-..یلداوگفت سمت کرد روشو بعدم...باشه هواست سامی تند اتیشت اوه

 مبعد گرامی خواهره..بگذره خوش گفت بازکردو نیششو بعدم چسم-یلدا..میشیم پالس میریم فرداشب برسه
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 بعد باال سرمواوردش اروم زیرچونمو دستشوگذاشت سمکتمو اومد سامی... خونشونو تو رفت خندیدو ریزریز

 پریدن کیااینابازشدو خونه لحظه همون... بشم چشمات اون فداي..گفت خندیدو من انداخته گل صورت بادیدن

 نارهمک کمرشونو پشت بودن گذاشته دستاشونو ویلدا همینطورکیا هم سامی بود گرفته خندم ایندفعه.. بیرونو

 هجوم امیس زیرخندهو زدم حرفش بااین کنیم نگاه فوتبال اید پایه میگم..چیزه؟-..کیاگفت تااینکه بودنو واستاده

 سامی.. شدم دلدر که اینقدرخندیدم... باال رفتیم ها ازپله سیع ماهم دربستو اوخونشونو رفتن بدو که سمتشو برد

 سامی دستهاي که بخورم تااب تواشپزخونه توررفتم همون با.. میرفت ام صدقه قوربون میکرو نگاه من به هم

 فتمگ باناز...بودم شده شیطون منم خوب شده طاقت کم میدونستم. بود کرده بغلم ازپشت شد حلقه شیکممپدور

 خندم میترکم دارم دیگه من که شم فدات بخور جونم اي-سامی...هولی چقدر بخورم اب بذار امه تشنه سامی واي

 یرز دستشوانداخت سامی رواپن اشتمگذ لیوانو اینکه محض به که خوردم اب لیوان یه کردمو ناز خنده یه گرفت

 هیشششش-سامی... چیکارمیکنی داري ئئئسامی-یاسی..کردن وورجه ورج کردم شروع منم..کرد پاموبغلم

 از ترکیبی که خواب اتاق یه کردم هنگ خواب اتاق ازدیدن تابازشه داد درهول بعدباپاش..برسم ارامش بذاربه

 اما لود سفید ورنگ... دورتادورشوتورمیگرفت بودو اتاق وسط بودو پرنسسی تختمون بود سفیدوزرشکی

 اقمات پرده داشت قرار اتاق گوشه بودو سفید رنگ لباسامن وکمد کنسول میز.. زرشکی روش هاي کوسنوبالشت

 ودب شده انداخته کج خردارکوچولو فرش یه کفش که بود زرشکی رنگ اتاقم موکت.. بود سفید و زرشکی رنگ

 مارو شدو خم روتخت خوابوند منو اروم سامی.. بود بسته نقش توش زرشکی هاي رز اما بود سفید اش زمینه فرش

 انداختم دستامو.......عزیزم اومده خوشت-...گفت میرفت بیشترتحلیل هرلحظه شدوبودو عوض که باصداي

 شدو خم دشمبع من بانوي دارم دوست منم- سام......دارم دوست...محشره عالیه سام عالیه-.دورگردنشوگفتم

 بندشوکشیدو حرکت بایه لباسم سمت رفت یواش یواش بعد... میکرد پیدا شدت هرلحظه که لباموبوسید اروم

 صبح...پیداکردتااینکه شدت کاراش لحظه چند بعداز....بیرون اوردشون بادستاش خودش پایین وافاد بازشد

 خواستم تیرکشید کمرم که بردارم رتخت کنا رومیز رو گوشی خواستم.....پریدم ازخواب گوشیم زنگ باصداي

 جیغ یه مجبورشدم که اومد وجود به زیردلم بدي درد که بلندشم خواستم ازدوباره همین واسه ندم اهمیت

 منم.. یاسی شده جونم؟چی-..گفت سمتمو اومد نگرانی باترسو...  پرید ازخواب سریع سامی من یاجیغ...بلندبکشم

-... من به لعنت لعنت...روهموگفت گذاشت پلکاشو محکم سامی...داردم درد گفتم میریختم درداک ازشدت که

 کشلوار یه فقط شدم جه متو بیرون رفت ازاتاق سریع بعدم....میارم مسکن برات االن عزیزم نیست چیزي سامی

 روما خوردمو ابو تودهنمو گذاشت واروم برگشت بامسکن بعدازچنددقیه.....نبود تنم هیچی که خودمم...پاشه

 به دایل حرف به توجه بدون هدیه اما...شم فدات کنه بغلت نمیتونه خاله نکن مامان هدیه...بعد یکسال.....خوابیدم

 روخودم اما گرفت دردم کوچولو یه کنم شموبغلش خم ام گنده شیکم بااین مجبورشدم منم داد ادامه اش گریه

 من واما...رفته هردوشون به که داشتنی ودوست نشیری دختري کیاویلداست ي ساله یک دختر هدیه...نیاوردم

 خونه کاراي حتی کارکنم اصال نمیذاره سامی اما میکنه اذیتم ویارم هرازگاهی..بارداریمم هفتم توماه االن

 دخترمون.. سامیو منو...گردش واسه پاریس بریم نفري شش دخترمون دنیااومدن بعدازبه قراره.........رو
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 ما زندگی عاشقانه پرارام خوبو زندگی جریان وهست بود این....دیه� �دخترشونوکیاویلداو..یگانه...

 ...................62:21.ساعت............29//6.92/1پایان..چهارنفر

 

 به اریشگرکه صداي باشنیدن...چیه من بادیدن سامی العمل ععکس نمیدونستم میلرزید پاهام...یاسی..

 خواستم روموبپوششونن که خواستم خودم... داخل میاد داره فهمیدم خودشونوبپوشونن میگفت زیردستاش

 کثم یکم اول سمتم اومد کردو علیک سالم باهمه بیشترشد دلهرم قدمهاش شدن بانزدیک...کنم دلشواب تاویال

 فعال..عجله بااین کجا سامی اقا اهاي-..یلدا..شد یلدامانعش صداي کنارکه توروشنلموبزنه میخواد شدم کردومتوجه

 ودلمت... هست کردنم ترازنگاه باال کاراي کن نگاش بشین خودته واسه که بعدم ویال روجیگربذارتابرین دندون

 اما خورد حال زد سامی فهمیدم وضوح به... پررو ي دختره کردم نثاریلدا بود فهش هرچی

 رهارایشگ پروندن مزه بعدازکلی خالصه خندیدن همه لود بامزه لحنش چون میارم طاقت باشه..خودشونباختوگفت

 ذاشتمن ببینتم بذارم که هرکارکرد سامی توراه رسیدیم فهمیدم.. صوتودستوکل صداي بابلندشدن... ویال اومدیم

 رکمچیکا امشب میدونم خانوم یاسی خب-...سامی...گرفتم استرس ازدوباره ماشین باایستادن...قهرکرده مثال اونم

 اروم دربازکردو من سمت اومد شدو پیاده سامی.. نزدم دم اما...چرایهوترسیدم نمیدونم...نازمیکنی من واسه حاال

 ببینم ختیس جلوپاموبه میتونستم فقط... بلندترشد ودستوکل سوت صداي پایین بیام کرد کمکم دستموگرفتو

 نیوردم روخودم چیه دردش جونم؟میدونستم یاسی-.سامی.... سرجامون نشستیم دردسر کلی بعداز خالصه..

 گفتم سوخت حالش به دلم..نشده خراب تاارایشت بردارم بیاتورتو هواگرمه یاسی میگم-سامی...ندادم جواب

 که یماسک بااون کرد خداهنگ بنده بگم مبتونم.. تورموبرداشت بعد شنلم اول...تورم سراغ اومد سریع اونم...باشه

 مه بقیه فکرکنم جارفراگرفت همه سکوت بود زده زل بهم فقط.......بود تورم ست که ماسکی بودم گذاشته من

 اولیه حالت وبرگشتن بلندشد صداها یلدا حرف بااین خواهرمو خوردین چیه بابا-...گفت یهویلدا که توهنگن

-ییاس...بوشید پیشونیمواروم بعدم عشقم محشهري یاسی محشیري-...گفت بکارافتادو مغزش.. هم سامی..اشون

 ازشون باالشون بخاطردرک بشنوه خداازدهنشون..وگفت زیرخنده زد سامی...هوله میگن سامی ئزشته

-...یسام... حرصمودرنیارا سام کوفت-یاسی...خندید گفتوازدوباره کوتاه اخ یه که پهلوش به زدم باارنجم...ممنونم

 هی بود شده بانمک خیلی بارداري لباس یلدابااون سمتمون کیااومدن. یلدا.....باش خوش اخرشب تا عزیزم باشه

 یه یاهمنبودک زیادتوچشم شیکمش طوریکه گشادمیشد بودبعدشم تنگ اش تازیرسینه که دوبنده بلند کلباس

 ايحرفه کلی گفتنو چرتوپرت کردن شروع سمتمونو اودمن...بود شده معرکه اونم بود تنش وشلوارمشکی کوت

 ادد هدیه بهمون توشمال ویال یه کیا باباي........ دستو رقصو باکلی رسید اتمام به شب اون خالصه. سال 68 باالي

 ازدست فسفر چون مغزمفشارنیاوردم به زیاد اما......ازکجااوره بودم درعجب من به مزداتري ماشین یه مامانم

 یسام به هم ساعت یه من به دستبند ویه طال سکه تا ده... هم وکیا امی.. نبود خوب اصال امشبم واسه این میدادم

 یه همیشه چهارتا ما چون اما میزدن بوق سرمون پشت بودن باهامون همه راه تابین هستیم خونه توراه االن......

 هبرداشت پرادو بودو کرده ماشینشوعوض کیا....اپارتمانمون سمت اومدیم دورزدیمو رو همه میریختیم باید کرمی

 تاراحت برداشت ش کنار پرشیاهم یه خدا بنده...دشواربود شدن پیاده سوارشدنو یلدا واسه یکم که بود
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 یشپ بیایم امشب گرفتیم یلداتصمیم عزیزمنو دوستان خوب-..کیا... خونه رسیدیم خندیدن کلی بعداز...باشن

 ونیشش باال ابروهاشوداد سامی وایه بعدم نیست خوب اصال واین میترسید میدونم تنهاید چون شما

-سامی...بایدبیایم ما نمیشه نه-یلدا.... پاکرکنیم چطورتنهایمونو میدونسیم خودمون ما دهنکر الزم-سامی...بازشد

-...یدیدفهم نمیکنید هم فضولی زودمیخوابید رفتینم داخل ننداختمتون زور تابه اتون خونه برین کردین بیخود

 داخلوگفت داد هولش بازکردو درخونشونو کیاروچسبیدو بازوي شدو کفري دیگه سامی...نداره امکان نه کیا

 کلمه یه نخور حرص سامی اقا ئوا-یلدا....دهههههههههههه بیاید فرداشب نه امشب بیشعورمیگم گمشومرتیکه...

 چه-سامی...شدم ساکت بودم کرده کز گوشه یه بودمو شده اب ازخجالت کال که من....شباست ازاون بگوامشب

 کیابروبالشتوپتوروبردارمن.. چیه میدونی اصال زهرمار-...بلندشد یلدا جیغ.خانوم چهله شب شدم ناامید عجب

 هاو-----کیا..نیست خوب بچت واسه خانوم یلدا بروبخوا.. کردم غلط باش باش---سامی...نمیذارم تنها خواهرمو

 اددلشمر بذاربه امشب... بخوابیم بیابریم-..یلداوگفت سمت کرد روشو بعدم...باشه هواست سامی تند اتیشت اوه

 مبعد گرامی خواهره..بگذره خوش گفت بازکردو نیششو بعدم چسم-یلدا..میشیم پالس میریم فرداشب برسه

 بعد باال سرمواوردش اروم زیرچونمو دستشوگذاشت سمکتمو اومد سامی... خونشونو تو رفت خندیدو ریزریز

 پریدن کیااینابازشدو خونه لحظه همون... بشم چشمات اون فداي..گفت خندیدو من انداخته گل صورت بادیدن

 نارهمک کمرشونو پشت بودن گذاشته دستاشونو ویلدا همینطورکیا هم سامی بود گرفته خندم ایندفعه.. بیرونو

 هجوم امیس زیرخندهو زدم حرفش بااین کنیم نگاه فوتبال اید پایه میگم..چیزه؟-..کیاگفت تااینکه بودنو واستاده

 سامی.. شدم دلدر که اینقدرخندیدم... باال رفتیم ها ازپله سیع ماهم دربستو اوخونشونو رفتن بدو که سمتشو برد

 سامی دستهاي که بخورم تااب تواشپزخونه توررفتم همون با.. میرفت ام صدقه قوربون میکرو نگاه من به هم

 فتمگ باناز...بودم شده شیطون منم خوب شده طاقت کم میدونستم. بود کرده بغلم ازپشت شد حلقه پدورشیکمم

 خندم میترکم دارم دیگه من که شم فدات بخور جونم اي-سامی...هولی چقدر بخورم اب بذار امه تشنه سامی واي

 یرز دستشوانداخت سامی رواپن گذاشتم لیوانو اینکه محض به که خوردم اب لیوان یه کردمو ناز خنده یه گرفت

 هیشششش-سامی... چیکارمیکنی داري ئئئسامی-یاسی..کردن وورجه ورج کردم شروع منم..کرد پاموبغلم

 از ترکیبی که خواب اتاق یه کردم هنگ خواب اتاق ازدیدن تابازشه داد درهول بعدباپاش..برسم ارامش بذاربه

 اما لود سفید ورنگ... دورتادورشوتورمیگرفت بودو اتاق وسط بودو پرنسسی تختمون بود سفیدوزرشکی

 اقمات پرده داشت قرار اتاق گوشه بودو سفید رنگ لباسامن وکمد کنسول میز.. زرشکی روش هاي کوسنوبالشت

 ودب شده انداخته کج خردارکوچولو فرش یه کفش که بود زرشکی رنگ اتاقم موکت.. بود سفید و زرشکی رنگ

 مارو شدو خم روتخت خوابوند منو اروم سامی.. بود بسته نقش توش زرشکی هاي رز اما بود سفید اش زمینه فرش

 انداختم دستامو.......عزیزم اومده خوشت-...گفت میرفت بیشترتحلیل هرلحظه شدوبودو عوض که باصداي

 شدو خم بعدشم من بانوي دارم دوست منم- سام......دارم دوست...محشره عالیه سام عالیه-.دورگردنشوگفتم

 بندشوکشیدو حرکت بایه لباسم سمت رفت یواش یواش بعد... میکرد پیدا شدت هرلحظه که لباموبوسید اروم

 صبح...پیداکردتااینکه شدت کاراش لحظه چند بعداز....بیرون اوردشون بادستاش خودش پایین وافاد بازشد

 خواستم تیرکشید کمرم که بردارم رتخت کنا رومیز رو گوشی خواستم.....پریدم ازخواب گوشیم زنگ باصداي
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 جیغ یه مجبورشدم که اومد وجود به زیردلم بدي درد که بلندشم تمخواس ازدوباره همین واسه ندم اهمیت

 منم.. یاسی شده جونم؟چی-..گفت سمتمو اومد نگرانی باترسو...  پرید ازخواب سریع سامی من یاجیغ...بلندبکشم

-... من به لعنت لعنت...روهموگفت گذاشت پلکاشو محکم سامی...داردم درد گفتم میریختم درداک ازشدت که

 کشلوار یه فقط شدم جه متو بیرون رفت ازاتاق سریع بعدم....میارم مسکن برات االن عزیزم نیست چیزي سامی

 اروم خوردمو ابو تودهنمو گذاشت واروم برگشت بامسکن بعدازچنددقیه.....نبود تنم هیچی که خودمم...پاشه

 به دایل حرف به توجه بدون هدیه اما...شم فدات کنه بغلت نمیتونه خاله نکن مامان هدیه...بعد یکسال.....خوابیدم

 روخودم اما گرفت دردم کوچولو یه کنم شموبغلش خم ام گنده شیکم بااین مجبورشدم منم داد ادامه اش گریه

 من واما...رفته هردوشون به که داشتنی ودوست شیرین دختري کیاویلداست ي ساله یک دختر هدیه...نیاوردم

 خونه کاراي حتی کارکنم اصال نمیذاره سامی اما میکنه اذیتم ویارم هرازگاهی..بارداریمم هفتم توماه االن

 دخترمون.. سامیو منو...گردش واسه پاریس بریم نفري شش دخترمون دنیااومدن بعدازبه قراره.........رو

 ما زندگی عاشقانه پرارام خوبو زندگی جریان وهست بود این....دیه� �وکیاویلداودخترشون..یگانه...

 مریم.........62:29...29/1/6.92پایان..چهارنفر
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 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاري به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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