
                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

1 

 

 ... او اوودرپناه نام به

  ... !!یعنی خوشبختی

I am    !قلم به: 

 شنبه پنج -3131 ماه شهریور6: شروع

 است شده اماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 

 

 

 بنده بابابزرگ همون بشه که بزرگ ستایش وکیل چاوش عصربهاری یه شدکه شروع ازاونجایی دقیقا داستان

 هب که بوده بزرگ ستایش ی نامه وصیت بخش دومین خوندن ازمزاحمتشون غرض که وفرمودن فرماشدن تشریف
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 داشتن اصرار هم خیلی چاوش جناب طرف یه اینا ی حاالهمه.میشده خونده زمان تواین باید خودشون درخواست

 !!نمیشد خونده نامه وصیت وگرنه باشیم باید حتما وسامی من که

 ...! دارم خدافرداامتحان داره؟؟به من به ربطی چه نمیادش یادم حتی کسیکه ی نامه اخه؟وصیت چی یعنی-

 طازوس سامیاروهم زدیم زنگ...روبازکنه نامه وصیت نمیتونه نباشین تووسامیار اگه میگه ولی!عزیزم میدونم-

 ! پاشو پاشوعزیزم.بیاد گفتیم تمرین

 نباحضورم فقط حاال بزرگ ستایش ازمرگ سال همه این گذشت بعداز که بود کاغذ تواون چی یعنی. شدم کنجکاو

 شده اخالق انقدرگنده طوری چه سامی نمیدونم واقعا من!.میشد؟ باز باید اخالق گنده ی عرضه بی سامی واون

 شدبرای باعث کنجکاوی حس...!! اخالقه خوش هم دامی وحتی اخالقن عمووزنعموانقدرخوش درحالیکه

 انمام زنعمو عمه عمو بابا بودن همه.پایین ورفتم پوشیدم مناسبی لباس.بشم فردا امتحان بیخیال چندساعت

 !!! بهتر. بود هنوزنیومده سامی فقط...سعیده شوهرعمه وعموهادی

 !سالم-

 ... سالم:همه

 ...میکنم خواهش بشنید! ستایش خانم سالم: چاوش

 نشستم... .باشم خوبی دختر میخوام من هرچی!اهلل اال اله ال...! پیرمرد...!امرکنین شما بودم منتظر!وای وای وای

 هشیطون. شد عمیقتر لبخندش نگاهمودید ووقتی زده زل بهم مضحک لبخند یه با چاوش دیدم که تک مبل رویه

 ورهگ لب پاش یه مرتیکه!نگم هیچی میخوام من هرچی کن درویش چشاتو!!کنما نابود دکوراسیونشو پاشم میگه

 شد تر رسمی تقریبا جو سامی بااومدن. شدن وساکت کردن نشینی عقب جنگجوم افکار اف اف باصدای... . ها

 !!تریبون پشت رفت وچاوش

 چندسالتونه؟ دقیقا شما ستایش اقای-

 !کنی؟ سرشماری یا بخونی نامه وصیت اومدی!خل مرتیکه

 .نمیدونم روزشم. ماه وپنج سال وهفت بیست:سامی

 :من روبه وایندفعه داد تکون سری چاوش

 درسته؟. باشه ماهتون وپنج سال وپنج بیست باید هم شما! ستایش خانوم-

 :باز دهن با!!!!!اطالعات بابا

 ....درسته-

 :پرسید دادو تکون سری دوباره
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 میگم؟ درست. نکردین هم نامزد االن به تا حتی دوتا شما از کدوم هیچ دارم اطالع تااونجاییکه-

 ایندفعه. داشت؟؟ مردم خصوصی زندگی درمورد اونم سوالی بیست به نیاز دیگه خوندن نامه وصیت یه! واااااای

 :داد جواب عموسعید

 !چاوش جناب درسته-

 !مهیاست اون به عمل والبته بزرگ ستایش وصیت خوندن واسه چیز همه پس!  خوبه:چاوش

 توش از تاشده برگه ویه کرد پاره رو وپاکت گفت ای "اجازه با"و دراورد ایش قهوه چرم کیف از ای نامه پاکت بعد

 اش ه اشار انگشت وبا زد چشم به میکرد تر روجدی اش وچهره بود فرم بدون که مستطیلیش عینک.کشید بیرون

 گاهین بودن شده سایلنت شنیدن واسه که جمعی به بازکردوزیرچشمی رو برگه تای. کرد درست بینیش رو جاشو

 ...!کرد کذایی ی نامه وصیت اون خوندن به شروع باالخره و انداخت

 !راجعون الیه وانا هلل انا! تعالی بسمه-

 شدیم شاد خود استادی به چند یک                            شدیم استاد به کودکی به چند یک

 شدیم وبرباد برامدیم ازخاک                           رسید چه مارا که شنو سخن پایان

 

 اقا پارچه یه خودشون برای حاال مطمئنا که عزیزم وسلدای سامیار خصوص به! گلم های ونوه ها بچه به سالم

 پنج...هستش سلدا تولد روز هستم وصیت این نوشتن درحال که االن!عزیز وسلدای سامیار.شدن وخانوم

 شما از یکی یااینکه است ساله 72 هم وسلدا ساله 72سامیار  میشه خونده براتون داره وصیت این وحاالکه!اسفند

 .بگیرین تصمیمو بهترین نامه وصیت این از پیداکردن اطالع با امیدوارم که بودین ازدواج شرف در دوتا

 ندربیای هم عقد به وسلدا سامیار یعنی دوتا شما که اینه عروسام وپسرامو عزیزم های نوه دوتا شما به وصیتم اما

 .میبندن روتواسمونا عمو ودختر عقدپسرعمو میگن چون کنین ازدواج وباهم

 یشمبق ونصف سلدا ی قباله پشت بندازن عادی ی مهریه ی عالوه به لواسونو باغ نصف موظفن پسرام دراینصورت

 .میشه سامیار مال

 خودم  داشتم دوست خیلی.کنن فراهم شکل بهترین روبه ازدواج این مقدمات که میخوام هم عروسام ازپسرامو

 پسرام ودست امر این پس نمیکنه یاری موقع اون تا عمرم که میدونم اما باشم تنم ی پاره دوتا توعقداین هم

 .مطمئنم وازشونم میسپارم
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 من ازجانب دامیاروهم!ارامش قرین وروحمو کنین اجابت رو شده کوتاه دنیا از دست این خواسته امیدوارم

 ! ببوسین

 !والسالم

 ازش فقط که پیرمرد یه خاطروصیت به اونم کنیم؟؟؟ ازدواج باهم وسامی من چیییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟

 اس مسخره!!!میشه سال جک خدا به!!!!!! سامی منو!کیا؟ اونم بودمش؟؟؟؟ ندیده بارم یه میدونستموحتی اسم یه

 وسامی من!یاحماقت؟؟؟ خریت یا وصیت میگن بهش اینو اخه... میگیرم اتیش دارم خدایا!! وسامی من!خدا به

 که چاوش به افتاد نگام... .جداس بحثش که ازدواج دیگه کنیم تحمل ساده علیک سالم همودرحدیه نمیتونستیم

 سعی نبرای بنا بگیرن بله ازم زور به که نمیتونستن. جامیداد پاکت یه روداخل نامه وصیت مثال اون ی برگه داشت

 :گفتم رومبل بودم داده لم که همونطور.چاوش این جلوی حداقل ندم رونشون وعصبانتیم حرص کردم

 چاوش؟ جناب شد تموم-

 :وگفت انداخت بهم نگاهی عینکش ازباالی

 ...بله-

 کرد متوقفم چاوش صدای که ها پله سمت میرفتم داشتم. دادم سرموتکون میشدم بلند رومبل از که درحینی

 ...کنید عمل بهش شد خونده وصیت که حاال موظفید شما ستایش خانوم اما: چاوش

 ..!!.موهاشومیکندم دونه دونه میزد زر دیگه ذره یه یعنی شدید شدم اتیشی!!استغفراهلل!!اهلل اال الاله...!مرتیکه

 من هک چیزی ونه بزرگه ستایش فکری کوته واسه مدرکی فقط خوندین شما که ای برگه این ولی بله نامه وصیت:-

 .چاوش جناب.... باشم بهش کردن عمل به موظف

 کنه فرصت کسی  اینکه از وقبل کرد کوتاهی خداحافظی شد بلند هم سامی دیدم میرفتم هاباال ازپله ودرحالیکه

 !!!!عرضه بی.رفت بگه چیزی بهش

 وندهم کتاب نصف وتقریبا دارم امتحان فردا اومد یادم تازه. بود میزم روی که کتابم به افتاد نگام. شدم اتاقم وارد

 شدم فردا امتحان بیخیال. بود خوندن درس میخواستم که چیزی اخرین که بودم حرصی انقدر اما.هنوز بود

 مردم بابابزرگای خداوکیلی! وصیت؟؟ میگن اینم به اخه: غرزدن خودم واسه کردم وشروع روتختم وولوشدم

 چه اونم گذاشته ارث شوهرواسم بدبخت من پدربزرگ اونوقت میذارن ارث وثروت مال کلی واسشون

 خاطر به خودمو نخوام که داشت انقدراهمیت نصفش اونم لواسون باغ درمقابل زندگیم البته... .سامی!شوهری؟

 ...!واال...!کنم بدبخت باغ اون نصف

 ....!ندارم کم هیچی که حاال برسه چه بدن این جنازموبه نمیذارم بمیرم من یعنی
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 اول فصل

 

 

 

 

. میخوردیم ناهار وداشتیم بودیم جمع لواسون توباغ همه.بود جمعه ظهر. بود گذشته عصرمزخرف ازاون هفته یه

 :گفت مقدمه بی یهوعموسعید

 بایدچیکارکنیم؟ هاما بچه خب_

 باتعجب بهنام!!عمو؟ میگفت چی. بودن شده خشک راه وسط وقاشقا بود شده بلند بشقاباشون ازروی سرهمه

 :پرسید

 دایی؟؟؟؟ کارکنین چیوچی-

 ...وسلدابود باسامیار منظورم... زنت به توبروبچسب!!!!دیگه پسرازتوگذشته: عمو

 :پرسیدم باتعجب.شد ما جواب ومنتظر کرد سامی به  هم نگاه ویه کرد من به نگاه بعدیه

 عمو؟؟؟ چیوچیکارکردیم_

 زدین؟ حرف باهم:عمو

 مورد؟؟؟؟ درچه-

 :شدوگفت خوردن مشغول دوباره
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 ...دیگه ازدواجتون-

 توانایی ومغزم بود بسته نقش توذهنم "دیگه ازدواجتون"عبارت فقط تاچندلحظه که بود عادی انقدرلحنش

 اون مابه عموانتظارداشت یعنی... مگه ولی... رومیگفت نامه مثالوصیت اون!اه...؟ازدواجمون؟ چی...نداشت تحلیل

 :گفتم حیرت با...میزنیم هموباتیر ی سایه وسامی من میدونس عموکه اخه کنیم؟؟؟؟ولی عمل نامه وصیت

 کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عمل نامه وصیت مثال اون مابه میخواین شما یعنی!عمو-

 !پدربزرگتونه وصیت اون...  کنین عمل نامه وصیت اون به باید شما... مانمیخوایم:عمو

 زشت درمورد میزدانگارداشت حرف انقدرعادی...!کنم خفه جااون خودموبه میخواست دلم میزد حرف انقدرعادی

 ...!میزد حرف توجمع بستنی زدن لیس بودن

 ...بزرگه فکری کوته یه مدرک اون نبود نامه وصیت یه اون عمو ولی:-

 :توپید بهم بابا

 ...سلدا-

 دبع کنن انتخاب خودشون گذاشته نگرفته تصمیم هاش بنده واسه بزرگی اون به میگم؟خدا دروغ چیه؟مگه: -

 !؟؟...گرفته تصمیم ما زندگی واسه حقی چه به پیرمرد اون

 :توپید بهم هم بانگاهش ایندفعه بابا

 ...باش زدنت حرف مراقب سلدا-

 چشم این اونوقت میگیرن تصمیم زندگیش واسه دارن...!کنن عرضت برسربی خاک. انداختم سامی به نگاهی

 :وگفتم شدم بلند روصندلی از شدم اتیشی...!بشقابش به دوخته

 ورز به دارم؟؟؟که کاری همه توانایی شکرخدا خودم درحالیکه بگیرین تصمیم زندگیم واسه که بشه؟؟؟ چی که-

 ...!!!!!عرضه؟؟؟عمرا بی این به بدینم

 ستموخوا کردم پرتش قدرتم وباتمام کشیدم ازسرم باحرص شالمو.شدم اتاق ووارد هاباالرفتم ازپله سریع بعدشم

 باحرص مانتومم...! بابابزرگمه باشه که هرچیم دیدم که بدم فوحش مسخره ماجرای این وبانی باعث به

 ی گوشه نشستم!زهرمارکردن ناهاروبهم! ااااه... .انتظارنداشتم ازعمواصال. روشالم کردم پرت دراوردمواونم

 مخواسم ووقتی کردن بازی برد انگری وناناسم سفید اپل گوشی با کردم شروع خودم کردن اروم دیواروواسه

 4 اعتس...!نمیشه اینطوری...نخیر...!!!!!!!!میکردم خالی حرصموسرش وتموم بابابزرگمه تصورمیکردم بترکونمشون

 زنظرا سالنو. پایین ورفتم پوشیدمشون دیوارروبرداشتمودوباره گوشه بودم کرده پرت مانتووشالموکه.عصربود

 فاطمه ومامانی مامان. میکردن بازی ورق داشتن معمول طبق( ام شوهرعمه)باباوعموسعیدوعموهادی. گذروندم
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 .توباغ رفتم.ومیخندیدن میزدن وحرف بودن نشسته تواشپزخونه دورمیزناهارخوری تواشپزخونه سعیده وعمه

 خدایا...!!! میخندیدن خودشون به وخودشون میکردن والیبال تایی سه خنگوال مثه داشتن وامیرومهشاد بهسان

 دنمیز وحرف بودن نشسته بابهنام. باغ دور چرخوندم چشم!کجاسش؟ بیعرضه ی پسره این پس ااااه!!!!!نگیر ازادم

 باشه یادم بود شده تنگ واسش اینقدردلم!اخی. روکردم دامی هوای یهو.چایی یا میخوردن بود قهوه ونمیدونم

 سامی روبه بهنام به توجه وبی ونشستم کشیدم ازصندلیاروعقب سمتشونویکی رفتم. بزنم زنگ یه بهش بعدا

 :گفتم

 خب؟ وجدل بحث روبدون دفعه یه این ولی بزنیم حرف باهم باید-

 :دادم گرفتموادامه رضایت ی منزله به سکوتو منم! احمق ی پسره. جوابمونداد

 بده زحمت خودت به بنابراین کنم کاری نمیتونم تنها من دردنمیخوره به میزنم حرف دارم من همش اینکه ببین-

 پام اگه اشب مطمئن...کنی نگا وفقط بشینی ماست مثه اینکه نه کن روابراز مخالفتت میادتوهم پیش بحثش ووقتی

 اینوتوگوشت ازاالن ولی بزنم حرف وباهات بیام االن حاضرنمیشدم حتی  کنم کاری تنها نبودیامیتونسم گیر

 ...لطفا کن وهمکاری نباشه توسرت فکری پس توبدن جنازموبه نمیذارم حتی من فروکن

 .میکرد نگام باپوزخندومسخرگی بیشعورداشت

 ماون که داری دکترا یه نداری  که اخالق باشم داشته توسرم فکری بخوام من که داری توچی دخترجون اخه: سامی

 ...داری دیگه سال یه هنوز

 بذارم وحسابی درست جواب یه اومدم...میکرد نگام پیروزمندانه لبخند بایه داشت! بیشعور میگرفتم اتیش داشتم

 :داد ادامه ولی کنه کیف همچین که اش توکاسه

 ... کنم جیغ جیغ بزرگترم توروی که نیستم ادب بی تو مثه من که اینه واسه نمیزنم حرف هم اگه: سامی

 ...میکنی جیغ جیغ میگه من به!!!!توحلقش وبکنم بکنم دونه موهاشودونه میخواس دلم...! بیشعور احمق

 ... کاری یه سامی ببین-

 :کردو قطع حرفمو

 ..نکن منومخفف اسم گفتم صدباربهت:سامی

 ...دراد تاچشت.. دارم دوس: -

 به دامی!برادرن؟ چطوری ودامی این نمیدونم من!! چیز ی پسره کردم خوب. نذاشت بهنام که جوابموبده خواست

 !!انقدرچیزه واین ماهی اون

 !؟!بزنین؟ حرف باهم ودعوا جنگ بدون ایندفعه قراربوده یعنی... دیگه کنین بس! اااه:بهنام
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 ...میکنه توهین این-

 !کرداول؟ شروع کی بعدشم میگن درخت اینوبه: سامی

 !حاال کنین بس... باشه: بهنام

 :داد جلوکشیدوادامه وخودشوروصندلی رورومیزگذاشت بعدفنجونش

 نکنی ریزریزهم خودتونو مسئله این درمورد اگه حتی...کنم روشن چیزوواستون حاالیه همین بذارین ببینین:-

 شعملی هرنحوی به میخوان واونا بهشونه پدرشون وصیت اخرین وصیت این...نمیکنن تجدید تونظرشون ها دایی

 اهمه شما پس...هرحال به ولی ناراحتن وادارکنن ازدواج این به هاشونو بچه مجبورن که ازاین والبته ومیکنن کنن

 ...کنین قبول وصیتو این انجام کنین تلف وانرژی وقت کلی جااینکه بهتره

 باحرص!کنین؟؟ عمل نامه وصیت این به میگه اینقدرراحت که!عایا؟؟ میزنه حرف درمورددوتادرخت داره فکرکرده

 :گفتم

 تمام به جهنم یه میدونیم االن ازهمین همه که میزنی حرف اینقدرراحت زندگی یه شروع درمورد داری بهنام:-

 ...معناست

 ...ندین ولی بدین انجام کارو این کنین قبول گفتم کنین زندگی باهم برین که نگفتم من: بهنام

 :گفت کالفه سامی

 چیه؟ بگومنظورت واضح بهنام: -

 ادوت شما...اس ساده خیلی...فکرنمیکنین ذره یه انداختن راه وبیداد داد جای چرابه دوتا شما نمیدونم من: بهنام

 ضرری هیچ...میگیرین طالق ازهم خواهربرادربعدم میشین باهم سالی یه ظاهری شکل امابه میکنین ازدواج باهم

 گرنهو رفتارکنین باهم ادم مثه مدت بایدتواین البته...دادین انجام شده خواسته ازتون که روهم اماکاری نمیبینین

 ...سلداگفت که جهنمی همون میشه که

 بده؟؟؟؟؟؟ طالقم سال یه بعدازاون ازکجامعلوم مااینکاروکردیم حاالگیرم: من

 توداری که کارمیشم این به راضی من گفته کی تازه...دارم نگهت بخوام من که داری توچی خداوکیلی اخه:سامی

 میگیری؟؟ تصمیم طالقش واسه

 هتسامیارب سلدا اس ساده خیلی اینم دوما اینکارین مجبوربه سامیارهردوتون که اوال...توروخدا کنین بس: بهنام

 ..بده طالقت سال بعدازیه که میده نامه وکالت یه

  یراحت به ومیتونه مرده سامی... چیکارکنم؟ شده زده توشناسنامم که  باگندی داد طالقم سال بعدازیه باشه:من

 ...میذارن روم مطلقه اسم راحتی همون به من ولی بگیره زن بره
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 مک افتخاره یه خودش بیاد توشناسنامت من اسم که باشه ازخدات باید بعدشم...سلدا نکن منومخفف اسم:سامی

 ...توباشن جای میشکنن سرودست که اونایی نیستن

 ...بگوبیان نیستن هم کم که همونا بروبه پس:من

 میشه ثبت توهمونا وعقد هاتونومیگیرین شناسنامه المثنی هردوتون میرین...شمادوتا ازدست!پووووف:بهنام

 !پاخودتون؟؟؟ جلو بندازین ندارین سنگ دیگه... میمونه سفید اصلیتون های وشناسنامه

 ...فکرکنم بایدروش:سامی

 :وگفتم پاشدم

 ...همینطور منم-

 بازی مسخره داشتن که اینا بهسان سمت رفتم شدموباخنده بودم افتاده توش که ای مخمصه بیخیال فعال

 :گفتم شدم که نزدیکشون. ومیخندیدن درمیاوردن

 ...هستم اقامنم-

 شام واسه سعیده عمه تااینکه زدیموخندیدیم هم ی وتوسروکله سوزوندیم اتیش تایی4 تاتونستیم که وخالصه

 شب نیمه 3 نزدیک خوردیم روهم شام بعدازاینکه.پیوست جمعمون به هم بهنام بازیمون اواسط البته زد صدامون

 .شدیم رانته راهی کردیمو روجمع بساطمون بودکه

 که ودب باری اولین. تاشد ده وچشام کردم نگاش.خورد زنگ گوشیم که برمیگشتم ازدانشگاه وداشتم بود دوشنبه

 که کردم شک هم این به حتی بدم جواب ازاینکه قبل راستش. میبست نقش گوشیم ی روصفحه سامی اسم

 :دادم جواب...!!!باشه شده قاطی گوشیم ادلیست

 ...الو-

 ... سامیارم:سامی

 !!!!الخالق جلل.بود خودش جدی انگارجدی

 !...میشنوم؟:-

 ...المثناشوبگیرن بیارتابدم شناسنامتوهم نامه وکالت واسه گرفتم فرداوقت واسه:سامی

 :مگفت حال بااین ولی بود راهمون وبهترین اخرین این هرحال به چون بگم هیچی بودونمیتونستم سرویس دهنم

 حاال؟ ایه عجله چه-

 ..شد اروم صداش تن
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 ...کرد خواهش ازم...کنه قانعم میخواست...بودپیشم اومده بابات دیشب:سامی

 شروتودهن "نه"دوحرفی کلمه یه بودونمیتونست مردگنده یه. بودواسم تشخیص قابل کامال بقیش. کرد مکث

 وجیک شدم خفه اما...!!!و ومنزلت وارج کوچیکتری وبزرگتری واحترام ادب به میداد ربطش اونوقت بچرخونه

 :داد ادامه اون بااینحال!نزدم

 چون باش تایم ان...37 ی شماره رسمی دفتراسناد4 فرداسرساعت...بیارم حرف عمونمیتونم روحرف:سامی

 ...خداحافظ...منتظربمونم که ندارم اونقدروقت

 چون باش تایم ان"دراوردم اداشوباحرص...!!!جوابشوبدما میخواسم کردوگرنه قطع که حیف!بیشعور.شد وقطع

 الاص فردا وگرنه بشه ماجرازودترتموم این که کنم هرکاری میخوام که حیف!!!!!"منتظربمونم که ندارم اونقدروقت

 یه تازه داشت زبون دومترواسم االن!!!دورو خودپسند ازخودراضی ی پسره...حالشوببری تاهمچین نمیومدم

 ومپسرمظل بایه میشد باورش ادم میگرفت خون خفه جوری جلوبقیه بودبعد کرده قایم تولباسش کیلومترشم

 یا وبزرگواره متشخص سامیارخیلی میگفتن همه که بود همین واسه اصال...شده جاخورده همه حقش که طرفه

 کس هیچ...توهینامونمیده جواب که کرده تموم من رودرحق بزرگتری سامیارواقعا میگفت همیشه مامان

 اقااتف بهش نمیکردم توهین هیچوقت منم درضمن...میشد معنا تمام بیشعوربه یه که بود روندیده اینجورمواقع

 ...!!خب ولی میگفتم حق همیشه

 نمیدونستم. بودم37ی  شماره دفتر جلوی الزم مدارک ی  بقیه شناسناممو با تایم ان سامی قول به فرداش

 چی واسه حاالنمیدونستم تازه.بود نذاشته واسم واعصاب درسته ایاکارم که بودتوذهنم فکرافتاده این چراازصبح

 سامی بعدازمنم چنددقیقه.گرفتم استرس میذارن پسرشون بادوس راهنمایی تو قرارشونو اولین که اینا مثه

 ماشینو بشرتیپش این مثبت تنهانکات. وخوشتیپ مارک همیشه مثل البته رسیدو سفیدش ی سواربرسانتافه

 رزناپی این مثه بودم شده گرفت خندم!خدایاشکرت...!میده کسایی چه روبه چیزایی چه خدا ببین!ااها...!بود مامانش

 کمراشون به چادراشونو قشنگ انقدر چطوری اونا بدونم میخواست دلم ومن دورکمرشون میبندن چادراشونو که

 :گفت فقط علیکی سالم هیچ ردشدوبدون ازکنارم سامی...!!!! میبندن

 ...بریم:سامی

 پیش ادم میکردی سالم یه حداقل شم راحت ازدستت من بمیری سرت فرق وسط بخوره احوالپرسیت.شد ووارد

 اومدی توازکجا که بابت ازاین من البته...!!!  طرفه اومده تبت های کوه ازپشت بینزاکت یه با فکرنکنه خودش

 بیشتری باشدت استرسم روفشرد زنگ وسامی رسیدیم دفترکه به...!!!!!!!!!میگم خودت واسه خوب ولی مطمئنم

 همبیشترب تعلل ی  اجازه سامی شدن ووارد در بازشدن تق صدای.پررنگترشد توذهنم لعنتی سوال واون برگشت

 بادیدن ناخوداگاه "37ی  شماره_اسنادرسمی دفترثبت":انداختم نگاهی سردر به میشدم وارد همونطورکه.نداد

 چی همه(عج)الزمان یاصاحب:گفتم تودلم واردمیشدم درحالیکه.افتادم( عج)مهدی یادحضرت 37ی  شماره

 قرارشد سامی ی العاده فوق ازشهرت هابااستفاده شناسنامه المثنی که خالصه...!خودت به روسپردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

12 

 

 اززمان سامی اون طبق اگه که من به دادن روهم اش نسخه ویه شد واماده تنظم هم نامه ووکالت فرداحاضربشه

 .کنم شکایت بتونم من نداد طالقم بعدش سال یه عقدتا

 میزدیم گپ بودیم نشسته هم دور وهمه بودن اومده وعموسعیدم فاطمه مامانی پیش ساعت ازحدودیه بود شب

 ردوبدل نفرمون پنج جمع بین پرسوالی های نگاه!شب؟؟ وقت این باشه میتونس کی.دراومد اف اف صدای که

 جمع وروبه زد ایفونو...برسه دربود پشت که خدایی بنده داداون تابه شد باباازجابلند شدودراخرم

 ساعتی حاالیه بودمو زده سروکله باهاشون ازصبح که حسایی تموم دوباره ومن کردن تعجب همه...سامیاره:گفت

 حسای اون تموم ودوباره اوردن هجوم بهم دوباره بودم برده ازیادشون خانوادگی باحضوردرجمع که بود

 باپای خودش حاالتوهفته لواسون میووردنش زور به هاهم اخرهفته اونوکه!چیکارداشت؟ اصالسامیاراینجا...بد

 شرمندم:گفت که پاشدن واردشدوهمه باالخره!!!! نداشت مطابقت باعقل تاقسمتی کمی!بوداینجا؟؟ اومده خودش

 سامی ی تاروسینه زور به مامانی البته.کردوپیشونیشوبوسید وپسرارشدشوبغل جلورفت فاطمه مامانی...!نکنید

 مبل یه روی کرددرحالیکه علیک سالم من باباباشوبابای بعدهم.ببوستش بتونه شدتامامانش خم وسامی میرسید

 :گفت مامانم روبه مینشست تک

 که میدونستن همه.کرد روانه سامی سمت پرمهری کردونگاه تشکری صمیمانه ن ماما!خوبین؟ مهالشما مامان-

 چون صدامیزد مهال رومامان مامان که بود سامی امافقط داره دوست خودش پسرای رومثه ودامی سامی مامانم

 البته مهالصدامیزده رومامان مامانم هم بچگی وازهمون من خودشومامان ن ماما مادرداشته دوتا درواقع سامی

 عمان تلفن زنگ صدای.کرد لفتمخا مامانم زنعموکه بگه دامی مثه دراوردومیخواس لوزبازی پیش چندسال یادمه

 :برداشتمو روازرودستگاه گوشی!!! پوووووووووووف...یادماکردن همه امشب حاال.احوالپرسیاشد سالم ی ادامه

 بله؟-

 ...خواهری؟...سلدا؟:خط پشت شخص

 ...عزیزم دامی بود دامی

 :کشیدم جیغ باخوشحالی

 ...... !!!!!!!!!!دااااااااااااااااامیییییییییییییییییییییییی-

 :اومد خندش صدای

 !!!!!تسونامی؟ خوبی: دامی

 :خندیدم

 ...شده تنگ واست خیلی دلم-

 :شد دراومدوجدی شوخی ازحالت صداش
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 ....بیشتر من...همینطور منم: دامی

 :شدوگفت شیطون صداش دوباره که نگفتم چیزی

 یانه؟ نشوندی سیا خاک منوبه توباالخره؟داداش کردی چی:دامی

 :گفتم خندیدمو منم. خندید غش وغش

 ...باشه ازخداشم-

 ...خفن اونم... نیست ازخداش که میدونی: دامی

 سن هم دامی.زدن حرف بادامی نوبت به هم بقیه. دادم فاطمه مامانی روبه زدموگوشی حرف باهاش هم دیگه یکم

 وعروق قلب اون دکترافقط من مثه میکرداونم تحصیل وپاریس بزرگتربود ازم چندماهی البته بود من

 خلوت تنها تاباداداشش توایوون ورفت مانموند پیش که بود سامی زد حرف بادامی که نفری اخرین.میخوند

 !!!!ایششششششششششششش.کنه

 : عموسعیدگفت که کردم نزدیک لبم روبه چایی فنجون

 ازماکردی؟ یادی سامیارباباچیشده...خب:-

 :وگفت گذاشت رورومیز اش قهوه فنجون سامی

 ...رسیدیم توافق به منوسلدادرموردازدواج... راستش-

 !؟؟...خبرندارم من که رسیدیم توافق این به کی ببخشید جدا؟؟؟فقط!گردشد چشام

 :گفت وباخوشحالی عموشکفت ازگل گل

 !...عقدبذاریم؟ قرار اخرهفته همین وواسه کنیم روتعیین مهریه ومهال مسعود ی بااجازه پس-

 ...شد حل که بود مهم برامون سلدا رضایت فقط ومهال من... میدونی صالح خودت چیهر:بابا

 انگلیسی:اس اتیل) اس اتیل سامی این به بدم رضایت عزراییل به دادم؟؟من رضایت کی میگین؟؟من چرادروغ

 گفتم تودلم!!!!!نمیدم(خخخخخخخخخخخخخ. میکنه مخفی ادب روپشت بیعرضگیش که کسی ویعنی هستش

 !!!هی هی...کردی بدبخت اجراشدومنورسما هم وصیتت اخرین که بگیره اروم روحت بزرگ ستایش

 ندارین؟؟ پیشنهادی مهریه واسه خودتون سلدا سامیار!خب:عمو

 ...فکرنکردم روش:سامی
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 ام مهریه دنیاهم تموم شه دوسرم به عالم خاک ومجلسی شیک خیلی قراربود وقتی!نگم هیچی دادم ترجیح منم

 !میخوره؟؟ درد چه به باشه

 نداری؟؟ نظری خودت عمو سلداجون:عمو

 ....نیس مهم واسم:-

 که هم لواسون باغ ونصف شده ساخته طالی هم گرم 722و سکه تولدسلدا سال ی اندازه به پس!خوب خیلی:عمو

 مسعود؟؟؟ خوبه!!!!...هست

 نظرتوچیه؟؟؟ مهال...!خوبه:بابا

 !!!!!!بادمجونم رسما هم بنده!بعله

 ....خوبه نظرمنم به:مامان

 بذاریم؟؟؟ عقدروکی تاریخ!!...باشه مبارک!ایشاال سالمتی به پس:عمو

 :کردم جلب خودم هاروبه توجه

 ..ببخشید-

 ...عموجون بگو:عمو

 ...باشه واینا جشن عقدتومحضروبدون این کنم خواهش میخواستم-

 :وگفت کرد عموفکری

 ...روبگیریم عروسی بعد که عقدباشین ماه 7...هست بهترم اینطوری...باشه-

 ...وتمام میکنیم محضرعقد میریم نمیخوایم جشن منوسلدااصال...بابا:سامی

 تونس باالخره تاکه نیومد کوتاه حرفا این ارزوداریمو مابراتون براینکه مبنی جمع حرفای باردرمقابل یه واین

 اضیر که ارزوداشتن واسمون جدی اگه.بودم نظرممنونش ازاین...!!نیست بیعرضه انگاراونقدراهم نه. کنه راضیشون

 عرض چه عقدکه.عصرتومحضرعقدکنیم شنبه2قرارشد وباالخره...!صددرصدمانمیشدن شدن بدبخت به

 جمع مشغول فاطمه ومامانی مامان شنبه4تا شب اون ازفردای...!!!! مارورسمابخونن بدبختی ی قرارشدصیغه...کنم

 که رفتن سامیاروخودشونم خونه کردن رومنتقل چی همه هم شنبه4و بودن موردنیازمن وسایل وجورکردن

 خداخودش!!!اوووووف...!اش خونه هم بشم سال یه مدت حاالقراربودبه منم میکرد جدازندگی سامی.بچیننشون

 ...!!!عاقبتموبخیرکنه
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 منم تشرک رفتن عادی اباوعموروروالب صبح...!عصرعقدداشتیم انگارکه انگارنه.رسید شنبه بعدازظهرپنج باالخره

 وجوابایمیزد حرف کم!بود؟ چش نبود معلوم اونم که بود نرفته شرکت مامان فقط نتایجموبگیرم که دانشگاه رفتم

 تروزشرک یه بود ازمحاالت کالمامان...!!! بود مشکوک کافی ی اندازه به نرفتنش شرکت همین اصال...میداد کوتاه

 تصور به گفت میشد تقریبا که خانگی لوازم معروف برند یه تولید ی کارخونه یه صاحب وعموهردو بابا...! نره

 رواداره کارخونه هادی وعمو وعمو بود شرکت مدیرعامل بابا....بودن رسیده ارث به ستایش توخاندان اجدادی

 واسه میکنه ازدواج عموش دختر بشه که من ی وباعمه بوده بابام فرزندعموی تک درواقع عموهادی.میکردن

. میرسه تنهاارث خودش به وکمال تمام که بوده باباش سهم هم نصفه واین بود نامش به کارخونه اون نصف همین

... دهبو بابام ی دخترخاله ومامانم بودن فامیل بابام با هم مامانم والبته بود وشرکت کارخونه وکیل که منم مامان

 خالصه!!!!!!! نشدیم هاخنگ نوه ما فامیلی درپیچ پیچ ازدواجای بااین شکلی چه فکرمیکنم وقتا بعضی.

 گوش واهنگ کردم بازی بردز سیرانگری دل یه نشستمو تواتاقم بیان ازشرکت بابااینا تابعدازظهرکه

 ردممیک تالش فقط انگارمن که توسکوتی البته خوردیم نفره ناهاروسه پیشمونو اومد فاطمه مامانی ناهاروهم.دادم

 خودش قراربود هم محضروسامی سمت افتادیم وراه حاضرشدم میلی بی با اومدن که اینا بابا! شه برقرار نذارم

 .بودن اومده هم اینا عمه رسیدیم که اونجا... بیاد

 ی خطبه تا نشستیم رهم کنا ومنوسامی اقا حاج المثناهارودادن اون البته هامونو سنامه شنا اومد که هم سامی

 چیزایی میدادم ترجیح بودم گرفته روتودستم بسته قران ومن میخوند خطبه اقا حاج.شه خونده جهنم شروع

 خواست اجازه بارازم اولین اقاکه حاج.بود کرده قالب ودساشوتوهم زیربود سرش سامی. بخونم حفظم خودم روکه

 وادادم؟؟ چرااینقدرسریع بیعرضه؟؟؟؟ کناراین اینجاچیکارمیکردم؟؟چرانشستم من...!اوارشد روسرم انگاردنیا

 ردمک شک...! بگیرن ازمن زوربله به نمیتونستن کنن عمل پدرشون وصیت به میخواستن که عمووباباهرچقدرم

 همه...شد چیزتموم همه ای حاشیه حرفی سه ی کلمه وبایه کردم سرزنش خودمو... شدم پشیمون... ترسیدم...

 ...!چیز

 ...بله-

 ازدواج این به راضی ما میدونستن  همه! همش تظاهربود همش اما بوسیدنمون همه گفتن تبریک همه

 شنبه پنج. هنوز بودم منگ. بیرون ازمحضراومدیم... . اجباریه ازدواج این میدونستن همه...نبودیم

 شینتوما بایدبرم وگفت سواربشم نذاشت مامان که بابا ماشین سمت رفتم باگیجی. لواسون بودوقراربودبریم

 منو زور به... . نداشت وجود ترازاین مسخره...!!! شوهرت....شوهرت:کشید سوت مغزم تو کلمه این...!!! شوهرم

 .دراوردموچشماموبستم خوابیده حالت روبه صندلی!مزخرفه...شوهرم!هه.  سامی وشیک سفید ی توسانتافه کردن

 میدونستم!! ونلواس بیشترنمیرسه نفرمون3 همینطوربشینم بخوام اگه بودم ومطمئن نداشتم حوصله

 ازبچگی میومد تایادم! افتیم می هم جون به وگربه سگ مثه باشیمواخرش کنارهم ادم مثه دقیقه 7 مادوتانمیتونیم

 چگیب ازهمون...!بود تحمل دربیاروغیرقابل حرص واقعا سامی والبته.کنیم تحمل همو ونمیتونستیم بودیم همین

 بچه تاوقتی...پسروافاده اخه: فکرمیکردم همیشه ومن...بود هم ای افاده والبته مودب نهایت وبی بود بیعرضه
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 همب واون میکشیدم وجیغ درمیومد حرصم همیشه ومنم طرفه نفهم یه انگاربا رفتارمیکرد باهام طوری یه بودیم

 مبکن روباهم همه بکنم دونه موهاشودونه که داشتم خاصی عالقه بچگی ازهمون ومن ادب بی جیغوی جیغ میگفت

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟چرااینکاروکردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چطورراضی:گرفتوفکرکردم فکرابیشترحرصم این ازیاداوری!!!!! توحلقش

 کنم کاری یه میگفت کنم؟؟؟؟شیطونه ازدواج بیعرضه بااین سوری حتی شدم شدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چطورراضی

 گذاشتی توچرا خرم من اخه خدا!!!!وووووووووووووویییییی....!!!!!  ی پسره!!!!!!!!!!!شم راحت همینجادخلشوبیارم

 میکندم لپامو میخوردم حرص خودم ازدست که همیشه مثه میخواس دلم!کنم؟؟ محضی حماقت همچین من

 سا اتیل ی پسره این پیش که صفاتی لیست به دیگه صفت یه شدن اضافه باعث مطمئنا ولی کاروکنم همین

 شدن الیخ برای والبته!!!!!!ایفاکنم نقص بی لواسون برسیم روتا جنازه یه نقش کردم سعی براین بنا!!!!میشد داشتم

 اس اتیل پوش ملی پرفتوح وروح عقالنیم فوق کار این خاطر به دادم فوحش خودم به خودلواسون تا حرصم

 حرص ازشدت باالخره تا سامی میگم اینقدربهت!هااااااااااااااااای!!!!!!!!!ابادکردم روهم سامی جناب کشورمون

 هک زندانی یه مثه ایستاد ازحرکت وماشین باغ به رسیدیم تا...!زودتر هرچه انشااهلل... امین الهی...!!!بمیری خوردن

 و دهش والیبالش توپ اندازه چشماش که روتصورکنم سامی ی قیافه میتونستم.پایین وپریدم دروبازکردم شده ازاد

 استخرنشستموکفشای لب.ساختمون پشت رفتم دو با همونطوری!د؟؟نبو خواب این مگه میگه خودش پیش

 کشیدموپرت شالموازسرم باحرص. تواب گذاشتمشون و باالزدم شلوارمو ی  پاچه دراوردم وتابستونمو حصیری

 :دادن فوحش خودم به زیرلبی کردم وشروع.کنارکفشام کردم

 من اخه ؟؟ کارکنم چی حاال!خدایا...توکردی؟؟ بود حماقتی چه این اخه... توسرت خااااااااک یعنی خاکبرسرت-

 نگولیمتوش بگم نمیخورم شنگولیم اب کنم؟؟ زندگی اس اتیل ی بیعرضه بااین سال یه کردم قبول عقلی باکدوم

 کجات پسره این با صوریت ازدواج بود کم ابت بود کم بگودخترنونت اخه!!!!!!!...کردم خریتو این

 ومت پت اهنگ که درگیربودم باخودم بودمو همینطورنشسته! رفت شدم دیوونه من خدای! اووووووووف!.....بود؟؟

 جواب وتندی کردم وصفحشونگاه بیرون کشیدم اپلمو وسفید ناناس گوشی مانتومو توجیب کردم دست!کرد خفم

 :دادم

 ...!دامیییییییییییی-

 کوچولو؟ ابلیس خوبی(...زلزله سالم)ارث کواییک  های(:باخنده)دامی

 دامیییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(:بااعتراض)-

 بلللللللللللللللللللللللللللللللله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(:باخنده دوباره)دامی

 :گفت اش پرخنده صدای باهمون که نگفتم هیچی

 ...!!!!!!زنداداش بگم تبریک بهت زنگیدم-

 :کشیدم جیغ
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 !!!!!!!! میکشمممممممممممممممممت-

 :دادم ادامه باحرص ومن خندید بلند خط طرف ازاون

 !بیشعووووووووووووووور.... خودتی داداش زن-

 :شد جدی یهو

 ...!ببینم تورو بیولوژی استاد بایدبیام حتما من: دامی

 االن؟؟؟؟؟؟عایا؟؟؟؟ داشت ما بحث به ربطی چه!وااا

 چرا؟؟؟؟؟؟-

 ...!میشه چیزدیگم یه البته...نمیشن؟ داداش زن مردا هنوزنمیدونی بعد میگیری دکتراتو توداری: دامی

 چی؟؟؟:-

 بینم می هرروز که خودمن البته... شم داداش زن میتونم من کنی شک که باشی دیده چیزی توازمن اینکه: دامی

 ...!!!!!!!!!!!!بینم ترمی اضافه داداش اززن چیز یه

 !!!!!هااااااا بیشعوری عجب

 :کشیدم جیغ

 ...شوبیشعووووووور خفه-

 :خندیدوگفت

 !!!!!!!ها میشه شده بالغ تازه خروسای این مثه بعدصدات برمیداره خش صوتیت تارهای میکشی اینقدرجیغ-

 !!.کیه؟ شده بالغ تازه خروس میفهموندم تابهش بود دردسترسم االن میخواست دلم!خدایا ووی

 ...ندارم حوصلتو کن قطع شنگولی خیلی توانگار ولی ندارم اعصاب من دامی! فرهنگتی بی خود-

 :گفت تند که کنم قطع خواستم

 ...!صبرکن سلدا سلدا:دامی

 :گفتم گردوندموباکالفگی چشماموتوحدقه

 چیه؟؟-

 :پرسید ای جدی باصدای
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 سلدایی؟؟؟؟ شده؟؟؟؟چته چیزی: دامی

-.... 

 :پرسید نگران

 سلدا؟؟؟؟...شم؟ فدات چیشده...خواهری؟؟؟ خوبی....سلدا؟؟:دامی

 :گفتم واروم دادم تکون تواب همدیگه جهت وپاهامودرخالف پایین سرموانداختم

 ...میترسم من...دامی-

 :گفت کالفه

 اخه؟ میترسی ازچی. بزن حرف سلداواضح:دامی

 ...مزخرفو قرارداد این بدونه هم نفردیگه یه بایدغیرازبهنام میگفتم باید

 ... داره مدت ازدواجمون سامی منو دامی -

 :گفت باگیجی

 !بانکیه؟ حساب چی؟مگه یعنی-

 ....خب نمیخواستیم هم ما کنین ازدواج باید بودن گیرداده بابااینا-

 خب؟؟؟؟: دامی

 ...دیگه هیچی-

 ...سلداااا: دامی

 :تندتندگفتم

 شناسنامه توالمثنای عقدامروزم!جداشیم ازهم  تاریخ همین تو دیگه سال یه دادکه من به نامه وکالت یه سامی-

 ...سفیده اصلیمون های وشناسنامه شده نوشته هامون

 !شدم راحت!اخیشششششششش!کشیدم عمیق نفس ویه

 :گفت ای طوالنی بعدازمکث دامی

 بابااینا االن درواقع چون نداشتین حق هم.. نمیخواستین همو چون داشتین حق هم! بگم چی نمیدونم واقعا:دامی

 ...!شده تموم چی همه دیگه اینکه ترازهمه ومهم...سرکارن
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 ...بیشترمیترسم یعنی...پشیمونم! دامی-

 شیطونک؟؟ چرااخه(: مالیمی بالحن) دامی

 !کردم؟ قبول راحتی همین به طورمن سال؟اصالچه یه تواین میشه چی یعنی-

 وتونهرد بیاین راه باهم اگه...سامیارپسرخوبیه باورکن...باش مطمئن نمیفته اتفاقی...عزیزمن نباش نگران:دامی

 لبتها بیاین راه باهم باید که داشت قبول اونم...میزدم باسامیارحرف ازتو قبل...میگذره زود هم سال یه واین خوبین

 سال یه این باشین خوب هم با اگه باش ومطمئن نباش نگران هرحال نزدامابه ازدواجتون بودن سوری از حرفی اون

 ...نمیفته اتفاقیم وهیچ میگذره عادی خیلی

 ...میگی راست اره-

 ...کوچیکه اجی کن حساب روم... هستم من داشتی کمک به نیاز وهرزمانی هرجا:دامی

 :گفتم خندیدمو

 ...شد خوب حالم واقعا دامی مرسی...!بزرگه داداش باشه-

 (نداشت قابلی میکنم خواهش یعنی فرانسه به...!)مادام خی زانپ وو ژو:دامی

 ...وادادم زودی همین به فکرنکنه جونت داداش برم میخوام کن قطع!!!!نذار کالس حاالتوهم خب-

 !!!!سامیار زده فلک(:باخنده)دامی

 نداری؟ کاری!!میشه تموم نمکات... نمکدون نریز نمک-

 !!!داداش زن... ندارم کاری  نه! نباش من نمکای نگران تو: دامی

 ...!!!!!های تا بای!...دامی ببند(:باحرص)-

 ...!بای(: باخنده)دامی

 هب افتادم پوشیدموراه وکفشاموهم کردم ومرتبش روسرم انداختم شالمودوباره...!داداش زن میگه من بیشعوربه

 جناب! عجب چه. میکردن بازی والیبال داشتن سعیده وعمه فاطمه غیرازمامانی همه.ساختمون جلوی طرف

 :وگفتم میکردن بازی اینا بهسان که سمتی رفتم..!!چندش!اه...!!کنن بازی اماتورا باما افتخاردادن هم اقاسامی

 !هستم منم-

 .کردیم شروع روازاول شدومابازی خارج ازبازی مامان من بااومدن
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 پوحرصشوباتو عصبانیت داره یعنی میشن قدرتی وسرویساش اسپک سامی بودوقتی کرده ثابت تجربه!اوه اوه

 وشور خوب منم ولی!!!!!!!!!میمرد ازعصبانیت داشت فکرکنم میزد این که وسرویسایی اسپکا بااین...!میکنه خالی

 اسپک هم چندتا...!کردم کف خودم یعنی!ماه...محشر...توپ زدم پرشی دوتاسرویس...!پرمدعا ی  پسره!کردم کم

 زد دوتاسرویس میبردیم داشتیم کثافت ولی.کردم حال یعنی.زمینشون خالی تونقاط اشوخوابوندم همه زدمو

 ... .کاروداره یه این حاالعرضه خوبه...!تیمشونوکشیدباالوبردن

*** 

 چه... میکردیم وداع هامون باخانواده وداشتیم بودیم میکردایستاده زندگی توش سامی که اپارتمانی مجتمع جلوی

 کف دلستر مثه...بودم مونده مجتمع توکف مدت تمام من ولی  کردن روبغل سامی منو یکی یکی همه!دار خنده

 خیابون مکدو سامی نمیدونستم حتی تاحاال.  بگیرم شیک ی طبقه بیست برج ازاون چشم نمیتونستم بودمو کرده

 جای االن داشت دوس شایدهردختری...!ببینم هم اپارتمانو داخل برم میخواست دلم حاالشدیدا اما میکنه زندگی

 شدن اپارتمان اون وارد برای انگیزم تمام من اما اپارتمان تواون داربره مدت هرچند همسرسامی عنوان به من

 نگاه برج اون به نتونم شددیگه وباعث منوگرفت عمودست!!!!بود شیک ی طبقه بیست برج این دکورداخلی دیدن

 .کنم

 ... ننیستی ازدواج این به راضی کدوم هیچ هنوزم که نفهمیدیم فکرنکنین...مدیونیم دوتا شما ماهاتااخرعمربه:عمو

 تودست بود تودستش که منو دست!نمیکنین؟؟؟ توجه وقتی دردمیخوره چه به شما فهمیدن من عموی اخه!هه

 بیرون دستموکشیدم سریع!!!!اییییییییی!دستموبشورم حتما باشه یادم!!!! اااااااااااه!جاداد سامی

 ...باشین هم مواظب... دیگه هم دست میسپارمتون:عمو

 اقاتاتف این چراگذاشتین که ناراحتین اگه اخه!همینه...میگنا که تمساح اشک.زیرگریه وزد کرد بغلم پرید مامان

 یمامان بعدازاونم هاشوبگیره ابغوره خوب وگذاشتم مامان توبغل بودم وایساده مجسمه مثه همونطوری!بیفته؟؟؟

 سهم البتهو ناراحته اتفاق ازاین باورکنم نمیتونستم رواصال یکی این یعنی! بابا...وبعدم وبوسیدم کرد بغلم فاطمه

 ... .عموداشت هم بیشتری

 رفبیش...!!!!برید کفم شدیم که واردش یعنی!روببینم مجتمع اون وازنزدیک برم من گذاشتن باالخره که خالصه

 بتهال بود دودی ی شیشه تمام بانمای وشیک بلند برج یه شامل که بزرگ مجتمع یه...میکردا زندگی جایی عجب

 واردالبی...بود شده کاری ودرخت کاری گل زیبایی شکل به هم اطراف ی  ومحوطه...رو ازروبه

 ام خونه پذیرایی به بیشترشباهت که ای قهوه وکرم شیک خیلی فضای یه...!بکن ماهم خدایانصیب!واو!!شدیم

  دنبالش راه دخترسربه یه مثه بودم ساختمون توکف که وارداسانسورشدومنم سامی...!مجتمع یه تاالبی داشت

 وشاه نقطه توباالترین خونش که همین...نبود هم مهم البته.روزد طبقه کدوم دکمه ندیدم...اسانسورشدم وارد

 اینجا نکرد زندگی حتی...نبود مهم طبقش دیگه میکرد کفایت بود شیک برج وتواین تهران ی نقطه ترین نشین

 :تشرزدم خودم به!ارزید می سرایدارهم عنوان به
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 بازی بدید انقدرندید... تاالن میکردی زندگی تهران نقاط ترین ای انگارتوحاشیه رفتارمیکنی طوری-

 ...مسعودستایشی فرزند تک خیرسرت...درنیارا

 ...!بود همین العملش عکس برج این دیدن با بود جامن هم ای دیگه هرکس!درنمیارم بازی بدید ندید نخیرم-

 ...دیگه عادیه برجه یه!هست؟ حاالانگارچی-

 !!!!!!!!؟؟؟؟؟ عادی میگی  این عادیییییییییییهههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟توبه-

 ....ارررررره-

 ...!!!!میره اروم اسانسوره چرانمیرسیم؟؟؟چقداین!اه!!!!!..... دنده یه-

 ...بود اپلش مدل اخرین توگوشی تاگردن سرش.انداختم سامی به نگاه یه

 ...!!!!!!!!!رمدا اینومنم نمیخوادچون پزدادن دیگه یکی این-

 !!!!!!!!!!دراوردم زبون واسش توذهنم بعدم

 !تو اومد مرده یه بیرون مابریم اینکه جای امابه.اومد باال هم ودربازشدوسرسامی اسانسورایستاد این باالخره

 ....چرانمیرسیم؟؟؟؟...شد خسته پام خونش؟؟؟؟بابا چندمه طبقه مگه!واااای-

 ...چقدرغرمیزنه...اهه-

 ... بهش کردم سالم فقط بود ادبانه بی خیلی چون ومنم احوالپرسی سالم کردباسامی شروع مرده

 :گفت کردوباخنده اشاره من طرف مرده

 شدین؟؟؟ متاهل سالمتی به ستایش اقای:مرده

 :گفت مصنوعی ی خنده وبا کرد من به خشنی نگاه سامی

 ...هستن دخترعموم...نخیر:سامی

 "...کنی افتخارم باید"وگفتم کردم نازک واسش چشمی پشت توذهنم

 :وگفت کرد وسامی من به داری معنی نگاه مرده

 !!!!!سالمتی به-

 نمهز بگی میمردی.... اسه اتیل ی پسره تقصیراین همش...الدنگ؟؟؟ مرتیکه خودش پیش کرده فکری بیشعورچه

 !تورومیخورم حرص که تقصیرمنه اصال!!!...نمیکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رحم خودشم ناموس به نگن حاالمردم که
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 اهر دنبالش اردک جوجه مثه...بیرون رفت سامی دیدم که بودم وایساده بیخیال وایندفعه بازشد دراسانسوردوباره

 به!!! نکن درست موادشوینده های کمپانی واسه تبلیغاتی اگهی یه میتونن من امروز کردنای باکف یعنی!!!!افتادم

 یها ازکاشی!!!نیس شیک اینطوری هم پذیرایی سالن!!اخه؟؟ یاچی....!!! یا بود کریدور اینجا!!!!!!!!میگیره خدااگهیه

 یلیخ ای قهوه کاشی ردیف یه وسطشون وتودیوارا بودن وشیکی باز شیری یه دست یه همه تاسقفش کریدور کف

 یه هم گوش سه تو.بود ست ها پله حفاظ ورنگ دراسانسور درواحد بارنگ رنگش که بود کارشده تیره خیلی

 .بود کریسمسیا کاج ازاین خوشگل ی درختچه

 نوشته به!!!... دیدم درتوش دوتا سوارشد مرده اون که ای طبقه بود؟؟؟اون توش واحد یه فقط طبقه این چرا!وا 

 پنت واحد این!!!!! اَاَاَاَاَاَاَاَاَ.72عدد خطه وزیر زیرش خط یه بود نوشته43 یه. کردم درنگاه روی رنگ طالیی های

 باید بعد به ازاین!!!!بودم دیده درست جدی انگارجدی نه... کردم دررونگاه روی باردیگه یه!!بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هاوس

 باشه هنداشت وثروتی وپز دک همچین ملی تیم والیبالیست اگه البته...!!!!کنم اضافه روهم خرپولی سامی صفات به

 !!!!واالااا!باشه؟؟؟؟؟؟ داشته ما محله رفتگر

 االن!!!!!!!پِیَش در اردک جوجه چون همچنان ومنم واردشد سامی!!!!کارتیابود ازاین کلیدش درواحد!!!!باباتکنولوژی

 !شدم واردخونه!!!!میکرد کفایت بود هاوس پنت خونه که همین!!!!نبودم خونه دکور دیدن مشتاق اصال دیگه

 خالدونمو فیها تا هیچی که کوچیکه زبون یعنی!!!هستم من کن جمع گفت صدر غارعلی به من دهن ابعاد یعنی

 !!!!!!!!ببینی دهنم ازتو میتونستی

 یه.بود زیرش مشکی ست هم وجاکفشی جالباسی کمد ویه بود قدی ی  اینه یه چپت سمت میشدی وارد که ازدر

 ریسه ازاین جلوش که بود راهرو یه هم راست سمت. دربود جلوی مشکی رنگ به هم بامزه ی  ریشه ریشه پادری

 ضایف!!!!اینجا چیه ببینم بیام فردا باشه یادم!نبود پیدا راهرو وداخل بود ای نقره-سفید-مشکی رنگ به چوبیا

 ولط چون میشد محسوب جداکننده یه بیشتر فکرکنم البته بود راهروکوتاه دریه چپ سمت.بود سالن رو روبه

 کوتاهه راهرو اون از.دراز مستطیل یه بودشکل اشپزخونه یه هم سالن چپ سمت. نمیشد مترهم نیم وعرضش

 چیدمیپی راست سمت به چون که راهروداشت یه دوباره رو روبه. بود نشیمن فکرکنم که میشد دیگه سالن یه وارد

 که راهروهه اون سمت رفت خرپول اس اتیل! بودا العاده فوق خونه دیزاین یعنی! نبود دردیدم بقیش دیگه

 لیطو ی پنجره راهرویه چپ تودیوارسمت. رفتم دنبالش خوب بچه یه مثه ومنم دیدنداشتم بودوبهش تونشیمن

 :گفت ایستاد دروسط جلوی. دردیگه یه واخرراهروهم بود تادر سه راستم سمت.تااخرراهرو بود

 ... جاس همین وسایلتم...اتاقته:سامی

 اخرین این باید بودم اروم خیلی مشدی واردمجتمع ازوقتی!در اخرین سمت ورفت بزسرشوانداخت مثه بعدم

 :گفتم ای موزیانه بالبخند!!!!میپروندم جفتک یه لحظات

 ...سامی:-
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 !!! کردم جمع موزیمو لبخند.سمتم برگشت ای برافروخته صورت با انتظارم طبق

 ...!!!ر..ا..ی..ی..م..ا..س...سامیاره من اسم... نگوسامی...هزاربار(:دندوناش ازالی)سامی

 :گفتم بابیخیالی

 ...ای بیعرضه که اینه اینا ی همه ته که اینه مهم!میکنه فرقی چه-

 :کشید شونه شاخ واسم. خودم به الیک! هااااااااااای!!!شد سرخ

 بهتره پس...نگم بهت هیچی باشمو ساکت جلوش بخوام که نیس هم وکسی  منی ی توخونه االن ببین: سامی

 ...رفتارکنی عاقالنه

 :وگفتم کشیدم باالیی بلند ی خمیازه

 کنین؟؟؟؟ زندگیروتموم درس میشه... میاد ماخوابمون!...اقااجازه؟-

 دادم مودرسر وازالی تواتاق ورفتم کردم وباصدایی کوتاه ی خنده!!!مینداخت لنگ باید این ی قیافه لبوپیش یعنی

 : وگفتم بیرون

 !!!سامی...گودنایت:-

 :گفت باحرص که صداشوشنیدم.خندیدم ودوباره درروبستم

 ...احمق ی دختره:سامی

 :گفتم وبلند باخنده

 ... !!! کن خودتوخالی!!!بگو داری دوس هرچی-

 ای!اومد بغلی اتاق در شدن بسته محکم صدای بعد وچندلحظه

 !!!!!!!!!!!!!سلدااااااااااااااااا الاااااااااااااااااااااااااایییییییییییییییییییک!!!!!جاااااااااان

 کامل باست اسمونی وابی سفید اتاق یه.کنم اتاقونگاه کردم فرصت تازه!!!الیک بازم!!!!!ها خودمم عاشق یعنی

 ارکوشلو تاپ ست!باالخره پیداکنم لباسامو تاتونسم اتاقوزیروروکردم تموم!اومد خوشم بود خوب!!!سفید چوبی

 رتاپپ ویه بازکردم موهامو کلیپس.پوشیدم اونارو ولوکردمو وسط وهمون بود تنم روکه لباسایی دراوردمو خرسیمو

 ومیزر وافتاد تواینه خورد!نبودا خوب هم گیریم نشونه! خندیدم!!!!! تقققققققققققق...و!!ارایش میز سمت به متر3

 :و اتاق وسط ی  دونفره تخت سمت رفتم!افتادن رومیز ادکلنای ی وهمه

 !!!!!!!یوهووووووووووو:-
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 اج کنیوازهمه فضولی خونه توتموم باید فردا که الالکن... سلدا دیگه خب!داد کیف!!روش زدم جانانه ی شیرجه یه

 !سردربیاری
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 مواجه: داشتم مشکل باهاش که بود مواردی ازجمله این.روشدم روبه سقف خالص باسفیدی بازکردم که چشمامو

 وبادیدن نشستم تخت وسط خیز بایه...!!!ازخودم شدم ناامید!!!شدن بیدار ازخواب موقع سقف سفیدی با شدن

 اَه!!!مهست ستایش سامیار اقای همسر بنده االن! بلللله!!!!میبرم سر به جهنم وسط دقیقا االن که افتاد یادم اطرافم

 شدم دیوونه...خدایا! گورببره ارزوشوبایدبه!باشم این زن من عمرااگه!!!نخواد بیابون گرگ خداواسه!!!اَه اَه

 مپوشید ها راهبه این مثل البته.کردم عوض ولباسامو)!!!!!(زدمو خودم به سری یه  اتاق سی یو دبل تو سریع!!رفت

 !شلوارمشکی ویه نارنجی ونازک نخی پیراهن یه!نزنه سرش به اورتری فکرچندش چندش این نکرده خدایی که

 دراتاقش جلوی شدمو اتاقا راهروی وارد دوباره!!!نبود خرپول این از خبری که واشپزخونه ونشیمن توسالن!بله

 حاالاگه!سلدا برسرت خاااااک!درزدم به دوتقه فکر بی.نمیومد که صدایی!امممممممممم!!در به چسبوندم سرمو

 !حاال میگم چیزی یه(!!دوستان پوزش!بیخیال مخفف)بیخی!!!داشتی؟ کارش چی بگی میخوای بود تواتاق

 بعدم!ردمک عوض وشلوارک تاپ بایه راهبگیمو لباسای اتاقمو سمت رفتم بابشکن نشد خبری ووقتی ایستادم یکم

 !!!!!!!توخونه فضولی  عملیات واغاز خوردم شیروکیک ویه رفتم
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 درته ویه بود چپش سمت دوتادر! پیدانبود توش ودیشب بود کناردرورودی که راهرویی اون سمت ازهمه اول

 دستشویی!به به!به به:راهرو ودرته!دارن تشریف حمام!بلللله:دوم در.انبار های مایه تو چیزی یه:اول اتاق.راهرو

 یه سالن شرقی جنوب ی گوشه.سفیدبود-بنفش-یاسی توطیف کال سالن دکوراسیون.بیرون اومدم ازراهرو!!!!بود

 میفتم االن کردم حس لحظه یه که بازکردم درشو بود توش درهم ویه تازمین ازسقف بود شیشه تمام ی پنجره

 احدو همین وفقطم بودن شیشه هاش ودیواره کفِش که کوچولوبود تراس یه!!! باحاله چه!وااااااااااییییییییی!پایین

 ازش اومد خوشم خیلی...!!!!ازاد: سقوط واالن توهوایی میکردی حس ایستادی می که توش!تراسوداشت این

 !بود براق مشکی یاماهای پیانوی یه پنجرهه کنارهمون. تو برگشتم!

 زرگب قاب یه دیوارم به!بود پررنگ خیلی گلبهی یه و زرشکی نشیمن بودو وخاکستری مشکی سفید اشپزخونه

 خودم ومامان فاطمه مامانی طرفش ودو بود ایستاده وسط  خودِسامی توعکسش که بود رنگ زرشکی وشیک

 یراهرو!بشم فداش الهی.بود نشسته پا رویه سامی جلوی هم دامی بودن ایستاده وبابا سعید عمو هم مامانها وکنار

 بود من اتاق که دوم در. وسفید سبزمالیم باست بود)!!!(واینا مطالعه اتاق اولی واتاق بود ای قهوه کرم اتاقاهم

 !!!بود باهم مشترک سی یو ودبل حموم هم راهرو ته ودر سامی واسه هم وسومی

*** 

 ....قرقرقر....اهااها....اهاء:-

 قرمز سیب ویه تلویزیون رو روبه ی روکاناپه کردم پرت خودمو!بودا خشکیده قرتوکمرم بود چندوقت!اخیش

 هب نگام که بودم جویدن درحال.زدم ازش بزرگ گاز یه برداشتمو میزد چشمک بدجور بود وقت خیلی وشفافوکه

 .شد گرد افتادوچشمام سیبه

 گازروتوزدی؟ سلدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟این:-

 ...بابا نه!... زدم؟ من...نمیدونم:-

 !!گاززد؟؟ سیبو این من عمه پس:-

 !!یعنی؟ زدم بزرگی این گازبه من اخه:-

 !!بود رفته کامل طرفش یه سیبه

 !بده خدابرکت:-

 !لطفا خفه:-

 تیوق بودم قرارگذاشته باخودم.رفتم اتاقم سمت به ریلکس خیلی میخوردم سیبمو همونطورکه اومد درکه صدای

 روتختولپ ولوشدم...!!!!منورنشه منحوسش جمیل جمال به چشمم نکرده خدایی که نیام بیرون ازاتاق توخونس

 ...!!!!!و بوک وفیس گردی وب: بازکردمو تابمو
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**** 

!!! نداشت تعجبی جای میشدن کباب هاتواسمون پرنده اگه یعنی!گرم بینهایت روز بودویه مرداد اواسط

 گوش مامان همیشگی غرغرهای به وهمونطورکه بودم داده لم روکاناپه وشورتک تنه نیم کولربایه زیربادخنک

 خدا!یسن مقایسه قابل باهیچی که داره لذتی یعنی!!میزدم لیس وموردعالقمو پرتقالی یخی بستنی بالذت میدادم

 پند کانال بود زده خودش واسه ومامانم میزدم لیس بستنیمو که همونطور!امین بگین بلند همه!!بکنه همه نصیب

 بودم نشنیده مامان ازحرفای هیچی درحالیکه ازخداخواسته ومنم شد بلند ومت پت روحبخش واندرزموسیقی

 :تندگفتم

 !فعالبای...میخوره زنگ گوشیم مامان-

 .مشایخی استاد:کردم رونگاه صفحه زدمو چنگ گوشیموازرومیزجلوم شدمو وخم

 :کردم تابستون؟؟عایا؟؟تماسووصل چله داشت چیکارم یعنی

 ...استاد سالم-

 دکتر؟؟ خوبی...دخترجون سالم:استاد

 ...نیستیم دکترشم حاالکه شاگردشماییم بازم بشیم ماپرفسورم... استاد اختیاردارین:-

 ...ازمزاحمت غرض.بگذریم...نگیردختر کم خودتودست:استاد

 !استاد میکنم خواهش:-

 ... مزاحمه باشه هرکی  تابستون ظهروسط37 ساعت اونم گرمی این به روز تواین...که نداریم تعارف باهم:استاد

 .خندیدم

 !خوب؟ میزنی بعدحرف فکرمیکنی میکنی گوش فقط سلدا:استاد

 ...استاد چشم:خندیدمو

 ودانشج یه ای دکتراازهردانشکده معتبرتومقطع های ازدانشکده مغزواعصاب تخصصی بیمارستان هرسال:استاد

 هاگ وبعد کارمیکنی ازمایشی ماه یک...اونجا بری باید فردا کردم معرفی تورو من خواستن که امسال... میگیره

  میشی استخدام کردن تاییدت

 ...استاد اما:-

 ...سلدا واگرنداره اما: استاد

 ...کارنیازدارن به  خیلی که کسایی هستن خودمون ی تودانشکده ندارم کارنیازی به من ولی:-
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 به نیازش براساس کس اونجاهیچ...کشوره مغزواعصاب مرکز میگی؟؟بزرگترین چی میفهمی دختر:استاد

 ...میشن سنجیده وعملکردشون علم برمبنای همه اونجا نمیشه کاراستخدام

 ...ولی:-

 چی میگن کنی معرفی خودتو...باشی اونجا باید 33از فرداتاقبل...واگر واما ولی بی گفتم:وگفت بدم ادامه نذاشت

 !خدانگهدار...بکنی کارباید

 !خدانگهدار:گفتم باناامیدی

 ...حیف!شد اب هم بستنیم!اوووووف!برم؟نرم؟؟ بایدچیکارکنم نمیدونستم

 اما گذاشت خودم عهده به انتخابو اما عالیه گفت مامان. کردم مشورت اونام وبا ومامان دامی به زدم عصرزنگ

 حرف هم کلمه یه دیگه باهام نرم اگه وگفت داد وفوحشم کرد ودعوام کشید داد سرم کلی دامی

 !!!!مستبدِمستکبر!!!!نمیزنه

*** 

 .انداختم بیمارستان ی محوطه به گذرایی نگاه مارکم افتابی عینک ای قهوه رنگ ازپشت شدمو پیاده ازماشین

 !نیس بدک...اووووووووووممممم-

 هرا به بیمارستان ختمانسا سمت به فخرمیفروشم زیرپامم زمین به نظرمیرسید به درحالیکه همیشه ومثل

 تقریبا ویمانت یه!شیکی دربینهایت سادگی درنهایت دامی قول به والبته ودرحدنیازرسمی!بود پرفکت تیپم.افتادم

 مشکی جیر ست وکفش کیف+مشکی ی مقنعه چنین وهم مشکی وشلوارتنگ رنگ صدری زانوی تاباالی

 :اونجابودگفتم که پرستاری وبه نرسارفتم استیشن سمت!ساده

 !...نباشید خسته-

 ...بفرمایید:پرستار

 ...سلداستایش...هستم ستایش-

 :وگفت کرد اشاره راهرو ته سمت وبه کرد سرتاپام به نگاهی

 .رییس اتاق بفرمایید:پرستار

 رسیدم که رییس دراتاق پشت.بود شده  مشخص راهنما عالمات سری یه با رییس اتاق کردم نگاه راهرو ته به

 تهوالب میزه دخترریزه یه. رفتم رییس منشی میز سمت وبه واردشدم"بفرمایید"گفت ای زنونه صدای که درزدم

 :وگفتم زدم لبخند.اومد خوشم ازش اول درنگاه که هول وبینهایت زرنگ
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 ...هستم ستایش سلدا من!نباشید خسته-

 تبرمیداش رو تلفن وگوشی میکرد اشاره میز روی روبه های صندلی سمت به ودرحالیکه زد لبخندی متقابال اونم

 :گفت

 ... لحظه چند بفرمایید-

 .شدم وارد"بفرمایید" وباشنیدن درزدم.تو برم میتونم وگفت کرد اعالم حضورمو رییس به که نشستم

 :گفتم وخنده بااعتراض!!!اینجاس؟ کی ببین به به

 ؟؟؟ نگفتین دیروزبهم چرا!...استاد؟؟؟-

 :وگفت زد لبخندی همیشه مثه

 ...!کنی سالم اول بدم تویاد به نتونستم هنوز من دختر:استاد

 :گفتم باشرمندگی زیرانداختمو سرمو

 ...سالم... ببخشید-

 ...بشین بیا... دخترجوان سالم:استاد

 :گفت که نشستم

 ...گفتم بهت دیروز چیزرو همه چون نیست توضیح به نیازی نظرمیاد به خب: استاد

 ...بیمارستانید این رییس شما که نگفتین ولی نه:-

 ما ساده استاد یه فقط تودانشگاه من...باش همون فقط هستی که هرجایگاهی وتو هرجا یادبگیر!دخترجون:استاد

 نبهتری جزو واینجا منی دانشجوی تودانشگاه!همینطور توهم...کشور مغزواعصاب مرکز بزرگترین رییس واینجا

 !؟ درسته...بیمارستان کادرپزشکیه

 چیکارکنم؟ باید حاالمن!خب!... درسته-

 ...اینجایی 2 سرساعت اینده ی وازشنبه خونه برمیگردی!هیچی:استاد

 :وگفتم دادم تکون تفهیم معنی به سرمو

 برم؟؟؟ میتونم-

 بعید مه ازت هرحال به ولی انتظارنداشتم ازت هم این جز البته...سلدا گرفتی ای عاقالنه تصمیم واقعا! البته:استاد

 ...!!!نکنی قبول که نبود
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 :خندیدموگفتم

 ...تاشنبه-

 ...دخترجوان سالمت به:استاد

*** 

 ویلیزروغن جیلیز صدای همزمان که گرفتم فاصله ازاجاق نور وباسرعت روریختم شده خالل های زمینی سیب

 مینکردمودره جا جابه هارو زمینی سیب کم یه وبااحتیاط رفتم وبعد ویلیزشوکنه جیلیز تاخوب گذاشتم.هوارفت

 :غرمیزدم خودم واسه میدادم تکون میشدخودمو پخش وی ازتی ولوم بااخرین که بااهنگی ودرحالیکه حین

 ارهمب یه خوردن توغیرازواسه بگه نیس یکی اخه!نکرده هرگز کارای!!!انداختنا روزی چه به منو خداوکیلی ببین-

 ...!!!میکنی سرخ زمینی سیب حاالاومدی که نذاشتی تواشپزخونه پاتو

 سوراخ ام معده که بخورم رستوران غذای همش نمیتونم که اینجام که سال یه اخراین تا!کارکنم؟ چی میگی خب-

 بیمارستانه اشپزسلف سر وزحمتش جوره ظهرم غذای حداقل بده مشایخی استاد به خداخیر حاالبازم...!که شه

 !بیشترنیس که سال یه...!دیگه میکنم کاری یه دیگه هم شبا

 انگشتاتوببری از یکی ساده کردنِ خالل زمینی سیب بایه امشب مثه بخوای سال یه این تموم اگه ولی بله-

 ...!!!بهتره بخوری گرسنگی

 ...!!!!داریم ماهم دارن ذهن مردم خدا به!منی علیه خدابر ی همیشه ولی منی ذهن تویعنی!شولطفا خفه-

-....... 

 نه؟؟؟؟ میگم شدی؟؟؟راس خفه چیه هان-

 بیرون به چیشد؟؟؟نگاهی!واااااا.بکشم دست باذهنم ازجنگ شد باعث اهنگ بلند صدای شدن قطع

 یه ی دوره اخه تواتاقم بپرم قبل مثه نمیتونسم که حیف!اوفففففففففف!دیوونهس سامی این!زررررشک.کردم

 شده که خاطرخودمم وبه بودم بیمارستان شب3تا صبح2بعداز به وازاین بود شده تموم ازمایشیم ی ماهه

 !!!!!نبینم شخیصمو پسرعموی جمیل جمال که دربرم نمیتونسم

 :بهش پریدم

 کردی؟ چراقطعش-

 .نداد جواب

 کری؟؟؟؟!باتواما عُجاب شیُ هوی-
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 :وگفت سمتم برگشت

 ...نکنم قطعش تا کن گوش بعداهنگ به ازاین ادم مثه:سامی

 :گفت وبلند کرد قطعش دوباره.کردم زیاد صداشوتاته ودوباره رفتم باحرص

 ...کنی بلندش نداری حق دیگه!!!میاد تاتوپارکینگ صداش:سامی

 ...میکنم باشم داشته دوس هرکاری!نداره ربطی تو به:-

 :وگفت کرد کمش اونم.کردم تااخرزیادش ودوباره

 فهمیدی؟.میدی انجام میگم من هرکاری پس...منه ی خونه جا این رفته یادت جدی جدی اینکه مثه: سامی

 دارهن ربطی توهم به کنم گوش اهنگ ولوم بابلندترین دارم دوس!!؟ کنم گوش حرفت به من که باشی خری چه تو-

... 

 :وگفت کرد کمش دوباره اونم کردم زیاد ته روتا وی تی صدای ودوباره

 نشنیده ساختمون این ازاعضای کشیدنمواحدی صدانفس میکنم زندگی تنها اینجا ساله 32 من ببین:سامی

 شخود دخترعموی به بگن سرم پشت که بفهمن رو خونه این تو دائمیت وجود که کنی کاری میذارم فکرکردی...!

 ؟؟؟ داشته چشم هم

 ...!بگی دیگه چیز یه میخواستی... گفتی خودت دخترعموتم؟؟ بگی گفتم من مگه-

 :گفت وباپوزخند کرد کمش دوباره هم سمج خرپول اون کردم اهنگوزیاد صدای ودوباره

 منی؟؟؟ زن باورکردی جدی جدی نکنه وایساببینم:سامی

 ...گورمیبری روبه ارزو این باش مطمئن!...هه-

 ...رسوندن عرضتون به حاال؟؟؟نخیراشتباه مردتم کشته من فکرکردی:سامی

 !!!درحضورجنابعالیم؟؟؟ االن که خوشحالم من حاالفکرکردی-

 ...باشه ازخداتم باید! معلومه:سامی

 :وگفتم کردم بلندی ی خنده

 ...نه... دانه پنبه بیند شتردرخواب-

 :و دویدم اشپزخونه سمت سوختگی تند امابابوی

 ...سوخت توسرم خاک وای-
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 وپای دست بی جل اسمون دیالق تقصیراین همش.باشن سوخته جااینکه بودن شده هاجزغاله زمینی سیب

 ! ازشعوره دورمونده

 :بلندگفت میرفت اتاقا راهروی تمسخرامیزمیخندیدوسمت بیشعوردرحالیکه

 !میکنم توصیه اشپزی کالس یه بهت:سامی

 :وبلنددادزدم باحرص

 !!!بیشعوره تقصیرتوی-

 اخرمنو بیعرضه خرپول اس اتیل ی پسره این!ماماااااااااااااااان وووووووی!!بیشعور!...کثافت احمق.نگفت هیچی اما

 !میده دق

*** 

 سلداااااا؟؟؟؟ وضعیه چه این(:تقریبابلند باصدای)سامی

 بادیا ناکجا ازکدوم یهو اصال این.کردم نگاش چپ وچپ سمتش برگشتم!خب ترسیدم بیشعور!باال پریدم چی مثه

 :پاچشوگاززدم شما دورازجون.اورد وصداشوپایین وی تی کنترل اومدسمت!ظاهرشد؟

 کردی؟؟ چرااینوکم...میزنی؟؟ ؟؟چراداد چته-

 :کردو بهم ای اندرسفیهانه عاقل نگاه

 !تومیفهمی؟؟؟؟ بزنم حرف معمولی ولوم با من این بلند باصدای نظرت به:سامی

 !خداوندا!بود؟؟؟ بلند این من جون نه!بلند؟؟؟؟ میگفت ولوم این به

 بلند؟؟؟؟؟؟؟؟ میگی این توبه:-

 !!معمولی؟؟ میگن بهش سرکارخانم حتما!...میاد توکریدور کامل صداش:سامی

 نیس معلوم که زمان امام چون ظهورکنی خودت میکنم پیشنهاد من البته نیازدارن شفات به خیلی مردم خدایا:-

 ...نمیوفته راه دادنم باشفا کردی معطل ازبس هم کاراینا کجاس

 صداشونو اینجوری هستن خان سامی!بعله دیدم کردم بود؟؟عایا؟؟نگاه کی!هوا رفت قهقهه بلند صدای یه یهو

 !!ومیخندن انداختن روسرشون

 !چته؟؟؟ هان؟؟؟:-

 :گفت بریده میخندیدبریده همونطورکه
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 !!!مغزته؟؟؟ ی نیمکره...نیمک کدوم...از برخاسته دقیقا...چرندیات... این...من جان:سامی

 .میکرد مسخره منو داشت عوضی

 !!!مُضحِک!کن مسخره اتو عمه-

 :وگفت رفت هوا دوباره اش قهقهه

 !...من نه تومُضحِکی پس تومیخندم به دارم من فعال دوما... تویکیه منو عمه اوال:سامی

 ایاخد!رفتارکنه انسان تامثه بدم بایدفوحشش حتما!نمیذاره باشم دخترخوبی میخوام من هرچی!ها پروییه عجب

 !!!!!!!!!کواِسشِن عالمت بارسنگین زیر روببرم انسانیت ی جامعه من میشه باعث خودش...توشاهدباش

 وراسِت پچ نیمکره کال!میبسته تخت بازنجیربه توتیمارستان میبرده ازبدوتولد عموتوروباید اصال!اَه!صداتوبِبُر:-

 !درگیر!...ندارن اتصال باهم فکرکنم

 !نخندی من به دیگه تاتوباشی!شد خوبت!هاااااای!کوبیدم محکم روهم ودراتاق اتاقم تو رفتم وکشیدمو وراهم

 :بلندشد هم اش ونکره ناصاف درصدای شدن باکوبیده همزمان که بود نگذشته تواتاق ازاومدنم هم چندلحظه

 ...دارم کارت بیرون بیا سلدا... سلدا:سامی

-...: 

 ... بیابیرون...ها باتوام سلدا:سامی

-...: 

 ...بیرون بیا میگم بهت....سلدااااا:سامی

 اینم نمیدم جواب من حاالهرچی...میکردم روتحسین مضاعفش تالش بسیاراین دردل البته.جوابشوندادم بازم

 !!!!!میدن اینجورادمانسبتش به که پاقزوین سنگ بیچاره...ازروبرونیس

 ...تو میام خودم یا خوش بازبون بیرون یامیای!سلدا:سامی

 !نیس ازروبروهم!اعظیم العلی االباالهلل والقوه والحول ماشاءاهلل

 هم بود کرده بازش که مقدارکمی اون که دادم تکیه دروبهش سمت دمدوی.خورد درتکون دستگیره دیدم یهو

 !!ازفرهنگ دورمونده کثافت.شد بسته

 ...دارم کارت بیابیرون میگم بهت(:باعصبانیت)سامی
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 یه اتاق وارد میخوای وقتی احیانا ندادن تویاد به دوما... چیکارکنی میتونی ببینم میخوام!بیام ندارم دوس اوال:-

 !!!تو؟؟؟ وبیای پایین نندازی بزکوهی مثه سرتو دخترشی

 ...تقصیرخودته...تو میام من بیرون نیای اگه گفتم بهت من دوما!!!خودتی اوالبزکوهی:سامی

 ...تو بیای اجازه بی نداری حق توهم منه اتاق جا این ولی ببخشیدا!پروئه چه!خدا ووی:-

 ...خودمم ی اختیاردارخونه ومنم منه ی خونه توباشه اتاق ازاینکه قبل:سامی

 !داری؟؟؟؟ من دست نامه وکالت یه که نرفته یادت!...ها توسرم میزنی داری خیلی اهای-

 :...سامی

 دردگرفت؟؟؟ وجدانت!اوردی؟ ؟کم ؟چیه هان-

 :....سامی

 هم یخیل!بله!مینمایم؟؟؟ بادرودیوارمصاحبت ساعته سه ومن رفته کرده ول بز مثه نکنه!گرفته؟؟؟ خون چراخفه!وا

 !شیک

 هک بیرون اومدم ازاتاق کامل!!!انداخت ومنودست رفت قبرسونی کدوم نیس معلوم!بیشعور.درروبازکردم الی اروم

 !دیوار بودپشت کرده کمین!نامرد!کتفموچسبید سفت یکی یهو

 !ازجاش اومد درمی داشت کتفم!!!!افساریابورومیکشه انگارداره!ومیبرد کتفمومیکشید داشت همینطوری

 :کشیدم جیغ

 !!؟؟...باتواما...بیشعورِنامرد کتفموکندی!هوی-

 :....سامی

 بودوحواسشم زیاد سرعتش چون که ازپاهاش جلویکی گرفتم ازپاهامو ویکی گرفت حرصم جوابمونمیده تادیدم

 ولا بعدشم.کرد کنترل خودشو ای حرفه خیلی المصب تودیواراما میرفت بامغز وداشت خورد بدی نبودسکندری

 :دادکشید کردویهو نگام یکم

 کردی؟؟؟؟؟ غلطی چه:سامی

 ی ترازدفعه باشتاب دوباره شه سرویس همچین که بهش بدم جوابی یه تااومدم.کشید سوت گوشم!اووووووووف

 :ایستادوگفت سینک جلوی اشپزخونه تو.اشپزخونه سمت وبرد کشید دستمو قبل
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 سال 32 کردی؟؟؟من درست وضعو این که احیانا اس خاله خونه ی انداختی؟؟؟فکرکرد راه وضعیه چه این:سامی

 سریع.... نداشته سابقه افتاده تواینجایی که ماهی7 این طی که اتفاقاتی ازاین یکی کردم زندگی خونه تواین تنها

 ...میکنی مرتب ریختی هم به روکه اشپزخونه وبعدم میشوری کردی ول توسینک نشسته روکه ظرفایی همه

 : وگفتم جلوزدم ازش من که بره که راهشوکشید بعدم

 ...خجس!بروبابا-

 !! رفتن بندری کارون لب دوربااهنگ یه گوشم های پرده دادش با بودکه درنیومده ازدهنم کامل هنوزکلمه

 !گمشوتواشپزخونه:سامی

 :دادکشیدم سرش خودش مثه منم سمتشو برگشتم

 دادمیزنی؟؟ من سر حقی چه به-

 :فتگ ارومی پوزخندوصدای با.میشد کوبیده توصورتم نفساش که طوری.ایستاد میلیمتریم تویه اومدنزدیکمو

 چیه؟؟هان؟؟؟ جایگاهم دقیقا بفهمونم تابهت میای مشتاق خیلی نظر به:سامی

-...: 

 !!میکنه؟؟؟ نمیکنه فرقی که یاجمعه شنبه2 حاال!اس شنبه2 شب امشب اتفاقا:سامی

 کتفموگرفت دوباره نمیگم دیدهیچی وقتی!شدن سیخ باال روبه عمود درراستای تنم موهای تموم ان دریه!وووی

 :وگفت تواشپزخونه وبرد

 !کوچولو... نزنه سرت بدبه یهوفکرای که برمیگردم االنم...نمیای بیرون نشده تموم تاکارت:سامی

 :گفتم که راهرومیشد پیچ وارد داشت! دوره به ازفرهنگ واقعا!بیشعورعوضی

 ...!تودر میره وبامخ میره گیج سرش اخرکدوممون ببینم... بگردتابگردیم باشه... اینطوره حاالکه-

 نداده انجام سال 72 این تموم طی که کارایی یعنی!دراومد اشکم دیگه اخراش!بود زندگیم شب بدترین اونشب

 !براش دارم صبرکن!!!بود پنجی و4 ی پسره تقصیراین هم همش.دادم انجامشون شبه یه بودم

*** 

 ندیدیش؟ جدی:شقایق

 مالقات سعادت اماهمه رواتاقمه روبه که اتاقشم بیمارستان تواین اومده دوهفتس دُکی اقای واالاین!خدا به نه:-

 تودیدیش؟؟...!غیرازمن داشتن ایشونو
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 ...دیدمش اومداونجا نرسابودم بارتواستیشن یه... اره:شقایق

 یانه؟؟ هس خوشگل نرسامیگن این حاالانقدرکه:-

 من نظر به البته.وابرومشکی وچشم سفیده قیافشم... تیپ وخوش اندام خوش!خوشگله خیلی خره اره:شقایق

 ...تاخوشگل بیشترجذابه

 ...میکنه استاداخراجمون االن که پاشوپاشوبریم!...بابا بیخی:-

 که بودم انسان عصبی سیستم ی درباره مقاله یه خوندن ومشغول بودم نشسته تواتاقم.بود کاریم اواخرتایم تقریبا

 .درزدن

 ...بله؟بفرمایید:-

 !...دکترستایش؟:دربود پشت که اون

 دبلندِق دکی اقای یه با که ودرروبازکردم رفتم ناچارا.میکنن صدات ابهت بااین وقتی داره فازی چه نمیدونین!الالُ ا

 نکنه!!...اشناس چقدرمشخصاتش...؟؟ ببینم وایسا!شدم مواجه وابرومشکی وچشم سفید باپوست هیکل وخوش

 :گفتم دکتره همون وروبه دادم"شو خفه"دستور افکارم به...!حاالدراومدن که ابرن پشت دکی همون ایشون

 بفرمایید؟:-

 وقتتونوبگیرم؟ چنددقیقه میتونم:اشناهه دکی همون

 :گفتم جدی اما کردم بهش چپی نگاه

 ...بفرمایید البته-

 جدی انگارجدی نه.نشستم روش وروبه درروبستم منم.نشست میزم جلوی های ازکاناپه یکی وروی اومدداخل

 همه که اونقدرم حاالدرسته!...نکنا انصافی بی توهم خب اره!...خوشگله؟؟ بعداین...میگن همه که دکترس همون

 ...بدنیس!خب اره...نیس حاالبدم ولی نیس خوشگل میگن

 ..بودن بیمارشما گویا... بدونم دیدستجر اقای بیشتردرموردوضعیت میخواستم....ببخشیددکتر:جون دکی

 میخواین؟؟ چی روبرای اطالعات این بدونم میشه ببخشید...ولی! درسته بله:-

 ...هستم دستجردی اقای جراح!راد رادین هستم راد من! کنم خودمومعرفی رفت یادم عذرمیخواهم!اه:دکی

 ...دکترراد حضوردارم عمل اتاق توی خودم من ولی:-

 اطالعات سری یه درموردبیمارام ازعمل قبل...منه عملکرد ی شیوه این...دکتر میدونم:دکترراد

 کنید؟؟ کمکم حاالمیتونین.میگیرم
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 .گرفتم طرفش وبه روبرداشتم دستجردی ی پرونده قفسه ازتوی شدم وبلند رفتم بهش چپ نگاه یه دوباره

 :وگفت روگرفت وبعدپرونده انداخت خودم به نگاهی اول

 ...ممنونم:راد دکی

 یه بوووشلوارشم پوشیده ای سرمه تیشرت یه سفیدش زیرروپوش.نشستم روش وروبه برگشتم دوباره حرف بدون

 .بودن خورده شونه عادی خیلی موهاشم.بود دوخت خوش خیلی ای سرمه جین

 .درزدن که میدادم توضیح واسش داشتم داشت سوال روکه جاهایی سری یه

 ...بفرمایید...!...ببخشید:-

 :وگفت کرد راد ودکی من به نگاهی.واردشد شقایق دربازشدو که موندم ومنتظر

 ...بااجازه...دارم کارت اتاقم بیا بری ازاینکه سلداقبل... ببخشید:شقایق

 :زودگفتم

 ...تمومه دکترتقریبا کاراقای!صبرکن!نه-

 !!!"پروییه چه دیگه این"میگه خودش حاالپیش حتما.میکرد لبخندنگام بایه داشت کردم نگاش وقتی

 !!!!کنم؟؟؟ چیکارش!!! درک به!!! بگه

 !!!کنن زحمتوکم دادن رضایت راد جناب تاباالخره دادم ادامه دادنم توضیح به دوباره

 ...شدم مزاحمتون...دکترستایش ببخشید:راد

 ...میکنم خواهش-

 .دروبستم سریع منم که بیرون وازدررفت کرد بهم"پررویی خداخیلی به"معنی به نگاه یه بعدم

*** 

 .میرم راه توخواب دارم میکرد یقین میدیدم وروز حال این با کسی واگه بود خواب غرق چشمام

 ...اخه میاد خوابم من!وااااای-

 بشی بیدار خون خروس مجبورباشی که کارکنی بری نکرد زورت که کسی...درآد چشمت که کردی خودت! خفه-

 ...که

 هی برومرخصی بابا!....درمیاری؟ بازی مامانبزرگ من به چسبیدی همش نداری کاروزندگی تو موندم من!واااااااااااای-

 !!نمیشی؟؟؟ خسته خودت!درک به من حاال!مدت
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 تادو بپره جااینکه به خواب شد روشن تومغزم که والمپی دیدم که باچیزی که اشپزخونه سمت میرفتم داشتم

 رفته شایدم...بود نشده هنوزبیدار انگار آسم اتیل پسره این!!!!واَلفرار کرد قرض هم دیگه دوتا پاداشت

 شن داربی میزنه تک خروسا به این فکرکنم اصال.بود بیدار بیدارمیشدم من وقتی همیشه. رفته فکرکنم!اره!بود

 تالفی واسه خوبی وقت هرحال به!!!!نمیگه چیزی که نشه ریا میخواد شایدم!!!!! درنمیاره وصداشو صبحا بخونن

 ودب نرفته هنوزیادم. باشه رفته چه باشه توخونه حاالچه. میدادم ازدست وقتو ونباید بود کرده باهام که بود کاری

 نگاه. درمیومددیگه اشکم داشت اونشب... تمیزکنم تنه رویه اشپزخونه همه کرد مجبورم که پیشو دوهفته

 سریعو کردم راهرو تربه خبیثانه نگاه یه وبعدم کردم بود جلوم جوییم انتقام واسه که ایی وسیله به ای خبیثانه

 نرفته وهنوز توخونس اگه که  میکردم خدا خدا وتودلم کردمش وروشن بازکردم تاپشو لپ و رومبل نشستم

 زنهادما اه صفحه اومدن باال با!شدید داشتم واسترس میزد تندتند داشت قلبم... نشده تموم تاکارم بیرون نیادش

 ...:شداساسی شاد روحم که زد جرقه توذهنم تصویرازدیشب یه یهو اما!خوابید بادم. شد بلند

 یومدمم ازاشپزخونه بودوداشتم شده تموم شامم منم. روپاش بود گذاشته تاپشو ولپ روکاناپه بود نشسته سامی"

 رسیده وقتی!رونمیدید جایی چشام امادیگه بود 37 ساعت تازه بااینکه که بود ای کننده خسته انقدرروز. بیرون

 کاناپه روهمون سامی دقیقا حاال و تویخچال غذای به بودم کرده حمله و رومبل بودم ولوکرده وشالمو مانتو بودم

 یریجلوگ فضولیمو رفع واسه هم زیرچشمی نگاه ویه برداشتم مانتواینامو شدمو خم نزدیکو رفتم. بود نشسته

 تازه موقع همون چون نشد دستگیرم چیزی البته!!!! داختمان تاپ لپ به شبیِ نصفه فضولیم های شاخک ازسوختن

 "... زد تاپو لپ رمز

 به ازدیشب هنوز که رمزی سریع!!جارونبینم هیچ که نمیومده خوابم دیشب انگاراونقدرم که رسیدم نتیجه این به

 .....که داشتم استرس وهمچنان بود حبس توسینم نفسم. باشه بوده درست فقط دعامیکردم ودعا زدم یادداشتمو

 روکه شای اتلیه ازعکسای ویکی بوکش فیس تو رفتم وسریع کلی کردم ذوق سایلنت صورت به!!! اومد باال ویندوز

 الوک کردم خاموش تاپو لپ کردمو پاک اثارجرمو وتموم بوکش فیس تو گذاشتم نداشت خوبی وضعیت هم چندان

 انبیمارست راهی خوردمو شاد بادلی وصبحانمو شدم اشپزخونه وارد زنون بشکن ایندفعه.کردم روپاکسازی صحنه

 ....!!!!!!!!داد مثبت انرژی بهم هم وکلی صبحی اول بود خوبی خیلی اتفاق واقعا. شدم

 :وگفت خندید تادیدم رادین توبیمارستان

 نکنه امروز بودی خواب خواب تامیومدی که همیشه!بیمارستان؟ نیومدن خواب خانم سلدا امروز شده چی:رادین

 !!!!!!!ومانمیدونستیم؟ زده غرب از افتاب

 !!ببینی؟ نداری چیه؟چشم-

 ...بکنم غلط من:رادین

 :گفت من شدوبادیدن وارد وشقایقم درزدن موقع همون
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 !نکشیدی؟ همیشه مثه امروز چیه سلدا:شقایق

 :کشیدم وجیغ دنبالش گذاشتم اتاق ودور بیرون اومدم میزم ازپشت

 میکشم؟ هرروز من!!!!!بیشعور-

 : وگفتم ایستادم. میخندید چی مثه داشت که افتاد رادین به نگام تازه

 زیادا؟؟؟ نیومد هم بدت انگار میخندی؟ چی به خبرت-

 :گفت میکرد اشوکنترل خنده زور به داشت که وبالحنی بست نیششو

 ....کرد تشبیه جالب خیلی فقط!!خدا به نه:رادین

 :وگفتم در دم رفتم

 ...کاردارم من توکارنداری!بفرما...نیومدین واینا پرونده واسه جدی اینکه مثه شما رادین اقا-

 :خندیدوگفت

 شقایق؟ نه مگه کردیم خداشوخی به!!میشی؟؟ چراناراحت حاال باشه: رادین

 جلسه دیگه ساعت7کمتراز... کنیم تموم کارمونو نخواستتمون تادکترمشایخی وبیا عفوکن حاال!خدا به اره:شقایق

 ...ها پزشکیه تیم

 شونروبرو نشستم برداشتم میزم رو رواز بیماره پرونده رفتم روبستمو ودر رفتم دوتاشون به جانانه غره چشم یه

 .... .کردیم شروع وکارمونو

 بود باهاش هم دیگه یکی تازه بود توخونه سامی تعجب ودرکمال همیشه برعکس خونه برگشتم که عصر

 حصب خودمم!!!!حسابی بود دراومده بودم کرده که گندکاری کنم فک!سامی تاپ تولپ بودن رفته ازقد ودوتاشون

 وکب روفیس صبح اول که عکسی خاطر به اوضاع خیلی دیدم بوک توفیس رفتم که پزشکی تیم جلسه بعداز

 رفداراط وتقریبا بود خراب بود شده گذاشته میدونستن زندگیش درمورد کمتر که والیبالیستی سامیارستایش

 بابقیه عکساش وهمه نداشت شده منتشر شخصی عکس اصال سامیار چون!هم جون به بودم انداخته ومخالفاشو

 هک خوبی چندان نه باوضع اونم ازش ای اتلیه عکس یه شدن وگذاشته بود ورزشی بالباس هم اکثرا تیمیاشو هم

 .خبرسازبود واقعا داشت

 !!! گرفتم حالشو که بودم خوشحال درهرحال ولی

 که بود نشده هنوزدودقیقه.اتاقم تو رفتم وبعدم راهرو تو رفتم ردشدمو ازجلوشون ونگاهی حرفی هیچ بدون

 پیدمتو روقلبم بودم گذاشته دستمو که همونطور.روزدم ناقص سکته یه شیک خیلی!تواتاق پرید چی مثه سامی

 :بهش
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 وت میپری قرباغه  مثه چته....دربزنی میشی جایی وارد بود داده یادت فاطمه میادمامانی یادم تاجاییکه!هوووووی-

 !!!!اتاق؟؟؟

 :وگفت کرد چشاشوریز

 کردی؟ اینکارو چی واسه بدونم میخوام فقط!توهه سر زیر اینا تموم میدونم که من:سامی

 !االن؟ کوتاهترم دیوار منم معمول وطبق گندزدی تویه دوباره!منه؟ سر زیر چیا چی تموم-

 !خبرنداری؟ ازچیزی بگی میخواستی االن یعنی!اهان:سامی

 :گفتم میکشیدم ازسرم مقنعمو درحالیکه

 سروته یب ازحرفای شاید بیا بعد چندی چند باخودت دقیقا که برس ای نتیجه یه به اول توبرو! خوشه دلت بروبابا-

 ...!!!!دراوردم سر ات

 !پختی؟؟ من واسه اشو این تاحاال وازصبح من بوک توفیس گذاشتی عکسو اون که تونبودی یعنی: سامی

 ...!!!!!!!!!چپ علی اقای جناب وهوای اب خوش ی محله به زدم خودمو

 !...تو؟؟ عکس!...تو؟؟ بوک فیس!...من؟؟!کی؟؟؟:-

 :گفتم!میکرد نگام سفیه اندر لبخندعاقل بایه سینه به دست بود وایساده گوجه مرتیکه

 گذاشتم؟؟؟؟ بوکت توفیس عکس ازتو طوری چه مثال من!سامی اقا جناب بعدشم-

 صیمشخ عکسای وازتوفایل تاپم سرلپ رفتین مثال برفرض دوما!سامی نه سامیاره من اسم بارهزارم این اوال:سامی

 ...منه سوال این!؟؟ قصدی چه به حاال گذاشتین بوکم توفیس عکس

 اش مهوحو تهران قبرستونای از یک ازکدوم شمارودقیقا تاپ لپ رمز من بفرمایید میشه بعد!متین شما سخن!بله-

 !اوردم؟؟؟

 !!!!!!برمیاد ازت کاری توهمه میدونم خوب اینو ولی نمیدونم اینم:سامی

 !ادب بیشعوربی!گرفت لجم

 ....!!!!!!!!ها بده حالت خیلی!خودت برومالقات بخر خودت واسه کمپوت یه میگم!بروبابا-

 پس میخوای اینطوری خودت که حاال ولی میخوره اب سرتو اززیر همش اینا میدونم که من هرحال به! باشه:سامی

 ...تابچرخیم بچرخ

 :گفتم بیرون میرفت ازاتاق درحالیکه
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 ...!!میخندم بهت کلی ومنم زمین میخوری بامخ که تویی اون باش مطمءن ولی! قبول-

*** 

 تیلا پسره این بعدازاینکه دیشب!!!!ونبیر اومدم ازاتاق میومد خوابم شدت به بازدرحالیکه چشم بایه معمول طبق

 بودم بیرون تاوقتی چون بود تواتاقش خبرش فکرکنم رفتم هم وقتی.بیرون نرفتم تاشام بیرون رفت ازاتاق اس

 !!!!!!!!منورنشد منحوسش جمال به خداروشکرچشمم

 رفت یه روحم کال سهله که خواب کردن وصل فازبهم سه انگاربرق دیدم روم روبه که وباچیزی روبازکردمw.cدر

 !!!!!!!!داد انجام اخرت عالم به وبرگشت

  نرسه بهت دستم مگه!!!!!!!!!نزاکت بی الدنگ احمق سامی-

 :گفتم درمیومد اشکم داشت درحالیکه شدم نزدیکتر حادثه وقوع محل به

 چیکارکرده عزیزم بارژلب ببین!!!....درمیارم باچنگال چشاتو!!!!موهاتومیکنم دونه دونه نرسه بهت دستم مگه-

 !!!!!!!روانی مرتیکه!!!!ها

 شدم اماده سریع!بود شده دیرم دایناسورکلی این سر صدقه!بیرون اومدم شستمو صورتمو سریع رژلبموبرداشتمو

 .بیمارستان رسوندم موقع به خودمو مسیر وازکوتاهترین میتونستم که سرعتی وبابیشترین

 نیست؟؟؟؟ ات خوردی؟؟گرسنه صبحانه صبح تو!سلدا میگما:شقایق

 حاالچیکارداری؟؟!توچه به-

 خوشمزه اصال رادین منو های پاچه اینکه هم توصیه ویه بگیرم واست برم نخوردی اگه گفتم هیچی:شقایق

 !!!!!!!!!!!!!نیستن

 !!!!!!!!!!کثافت!شم تالودینگ کردم نگاهش گیج ذره یه

 !!!!میگیری پاچه خرت خود-

 :توپیدم میخندید داشت زیرزیرکی که رادین روبه بعدشم

 !!!!نیشتو کن جمع توهم-

 وسط پرید وپابرهنه پا جفت رادین این دوباره بودمکه نازنینم توفکررژلب هنوز من ولی شدن خفه دوتاشون

 !!!!!!!!!!بودن سامی ابادکردن مشغول که افکارمن

 ...!!!!!شدی ک ترسنا خیلی خودم جان نداری؟؟؟؟به اینقدراعصاب که هست چت!حاالسلدا:رادین

 : وگفتم رفتم واسش چپ چپ یه
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 ندهخ شکلک فرنگی توالت رودر پولشودادی هم کلی که محبوبت بارژلب احمقت پسرعموی توهم اگه!دیگه بله-

 ....!!!!!!!!!!بود بدتر ازمن وروزت حال میکشیداالن واست

 کردمی گریه داشت رسما که نامرد شقایق.خنده زیر بلندزدن باهم یهودوتایی بعدم کردن نگام یکم اول دوتاشون

 ...!!!!!!!!!!میکرد جمعش زمین ازکف باید یکی هم ورادین جاخندیدن

 :کشیدم جیغ

 ! شعورا بی نیشاتونو ببندین-

 :گفت امارادین بود روویبره سایلنت حالت به وفقط کرد جمع نیششو شقایق

 ...!!!!!!!!!! بده... عموت...پسر به... بزرگ الیک یه... من ازطرف... سلدا... میگم:رادین

 !!!!داد ادامه خندیدن به دوباره بعدم

 ....داریم ماهم وهمکاردارن دوست خدامردم به!بیا

*** 

 حنهص اون به نگام که بزنم سروصورتم به اب یه ورفتم رومبال کردم شوت لباسامو معمول طبق خونه رسیدم وقتی

 کردن تالفی واسه حسابی فکر یه باید!!!!شد خون خوشرنگ رژلب اون واسه مدل صبح مثه دوباره درداورافتادو ی

 !!!ابله روانی ی  پسره!!!!میکردم کارش

 پهنو پت لبخند ویه اینه کنار مسواکاوخمیردندونای لیوان به افتاد نگام پاشیدم صورتم به ابوکه مشت اولین

 !!!اورد کش گاهم تاگیج نیشمو

 !سلدا خودت به ایول!هوووررررررااااااا-

 مبود گفته بهت!خان سامی میکنم درست!میکنه؟ خراب منو محبوب رژلب که رسیده جایی به کارش حاالدیگه-

 !حاال وایساوببین!حالتوجامیارم

 رو دمز اازخمیردندونشو کم ویه فرنگی کنارتوالت نشستم قیمتشوبرداشتمو وگرون مارک خمیردندون و مسواک

 اکپ رژلبا وقتی!!!!!!!  فرنگی توالت در جون به افتادم بامسواکش وبعدم کنه کف زدمتا بهش اب هم کم ویه رژلبا

 بایه بعدم!!!! خودش مثل درست!!! کشیدم خنده شکلک یه رژلبا همون جای درست باخمیردندونش شد

 .... .بیرون اومدمwc از روببینه صحنه این وقتی سامی دیدنی ی چهره دیدن ودرانتظار لبخندخبیثانه

** 

 مسواک ودرحالیکه عصبانی وسامی شد باز شدت بهw.cدر که شدم راهرو وارد!!الال میرفتم داشتم

 :دیدغرید منو تا!!بیرون بوداومد گرفته دستش باشه پیداکرده که قتلی الت مثه وخمیردندونشو
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 سلدا؟؟؟ چیکارکردی-

 !!!گفتم؟؟ چیزی کاروکردی همین بارژلبم وقتی من مگه!ستایش جناب بشه که نشد!!آآآآ-

 :دادم وادامه بشه سرخ لبو مثه شد باعث که زدم خبیثانه لبخند یه بعدم

 ...نداره گله داره عوض که چیزی بعدشم!!چشم درمقابل چشم-

 کردم در الی از سرمو همین واسه!! بود نشده خنک دلم هنوز!! نبودم راضی امابازم. بردم پناه اتاقم به وسریع

 :ازادکردم تیرخالصو بود ایستاده اونجا پرتاپ ی اماده موشک هنوزمثه که وروبهش بیرون

 !!!خان سامی بخیر شب!!..نخور حرص زیاد-

 !!!!!!ماه به شد وپرتاب دراومد پرتاپ ی اماده ازحالت فکرکنم یعنی

 !!!!سلدا الیک بیگ!!!........شدم خنک!اخیییییش-

*** 

 ی محوطه سمت به میگشتم فاطمه ی شماره دنبال ادلیستم تو ودرحالیکه شدم پیاده سفیدم تیری ازمزدا

 وصل ودرحالیکه کردم روپیدا فاطمه ی شماره باالخره است توانستن خواستن چون. میکردم حرکت دانشگاه

 :داد جواب تابوق ازسه بعد. بردم گوشم روسمت گوشی میکردم

 پس؟؟ کجایی:فاطمه

 توخوبی؟. خوبم! سالم-

 حاال؟ کجایی مرسی! خوبم منم اره:فاطمه

 !!!!!!!!!!پررویی خیلی میاد خط تااینطرف صدایش که شایان اون جان به-

 یانه؟ کجایی حاالمیگی!!!!گفتن بهم خیلیا میدونم:فاطمه

 ...شدم دانشگاه محوطه وارد تازه شماها؟من کجایین... داشتم من که سوالیه این-

 ... ایستادیم برد رو روبه ما بیا:فاطمه

 :گفتم باعجله که کنه قطع خواست

 ...فاطمه فاطمه-

 ؟؟؟؟ چیه: فاطمه

 که؟ کالسیم تویه-
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 ....خداروشکر اره: فاطمه

 .اومدم باشه-

 ورفتم روبازکردم در.کناردر توکریدور بودن ایستاده دورهم.تندترکردم دانشگاه ساختمون سمت به هامو قدم

 :وگفتم نزدیک

 ...!!بسیجی وبرادران خواهران علیکم سالم-

 :گفت امیر میدادن سالممو جواب درحالیکه طرفمو برگشتن

 !!!!تا سه شما همین نه بسیجی وخواهر بسیجی برادر کسم هیچ:امیر

 ...هستی توکه مانیستیم حاال-

 بودیم دوست تا4 وامیر وشایان وفاطمه من. کالس سمت افتادیم راه میگفتیم وپرت چرت همونطورکه تایی4 بعدم

 ازمادرزاده کال!وسرکالسا دانشگاه تو میسوزوندیم اتیش هم کلی بودیمو باهم همیشه تخصصمون ی ازدوره که

 !!!هباش ازمانداشته هم خاطره یه که نشناسه تنها ونه بیاری ماروپیشش اسم دانشگاه تواین که کسی بود نشده

 وسوالپسرس ازاین وتقریبا پسرپایه یه شایان.بود خودم مثه تقریبا که بود متوسط ی خانواده دخترازیه یه فاطمه

 خشک وقت هیچ خدایی اما!!! اعتقاداتش به پایبند والبته بود پایه وواونم پسرمعتقد یه امیرهم!!تحمل قابل اما بود

 !داشتن قبولش دانشگاه تموم هیچی تاکه وماسه بود اقا خیلی کال.اورد درنمی بازی مذهب

 اروم میچرخید دست به دست روسرشون کالس تااالن که نفری بیست ی وهمه اوردن تشریف باالخره استاد

 ها بابچه. بودمش تاحاالچندباردیده اما نبود اشنا استاده.کرد حضورغیاب به شروع استاد!بودن نشسته وساکت

 کس چهی که بود نشسته پسر یه اونم که اول توردیف بود مونده خالی صندلی یه وفقط  بودیم نشسته اول ردیف

 هنوزد ما ی همه که نفربودیم بیست کال پسره باهمین کالس تو!جدیده دانشجوی نظرمیومد به.نمیشناختش

 ستادا باالخره!وازکجااومده چیه واسمش کیه پسره این تاببینیم بودیم شده وگوش چشم همه. میشناختیم نفرهمو

 :خوند اسمشو

 ....دیمیتری مارک اقای:استاد

 !!!نبود؟؟؟؟ ایرانی این!!!!!پسره به بودیم زده غارزل یه اندازه ودهنامون تیله یه اندازه چشامون همه

 ...!هک نمیشد دلیل!بودم رنگی وچشم بور منم خوب ولی بود ابی وچشم وبور نمیخورد ایرانیا به قیافشم درسته

 :دستشوبلندمیکردگفت درحالیکه مارک

 ...استاد بله:مارک

 !!یانبود؟؟؟؟ بود ایرانی این باالخره!!!!بیشتربازشد درجه 62 ما های ودهن وچشم
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 اومدی؟؟ دانشگاه ازکدوم:استاد

 ...استاد هستم مهمان ترم یه:مارک

 اما میزدم بال بال داشتم ازفضولی شخصه به من تااخرکالس.داد ادامه حضورغیاب وبه داد سرشوتکون استاد

 !! بزنم جیک هم نمیتونستم

 شما:وگفت چرخید مارک سمت به شایان استاد رفتن بیرون محض به.کنه کالسوتموم که شد راضی استاد باالخره

 خارجی؟؟؟؟ یا هستی ایرانی

 :گفت دوباره شایان بده جواب وتاخواست زد لبخندی مارک

 !!!باشی باهم خارجی ایرانی اینکه!ها داره امکان هم دیگه حالت  یه:شایان

 ..!بوده ایرانی مادرِپدرم اما نیستم ایرانی من:لبخندگفت باهمون مارک

 هسی؟ کجایی بعداالن!..اهان:شایان

 ...هستم ای روسیه:مارک

 میزنی؟ حرف روخوب چراانقدرفارسی پس:شایان

 ...بوده ایرانی پدرم مادرِ که گفتم: مارک

 !!خوبه؟؟ توچرافارسیت بوده خودش واسه بوده ایرانی اون!توداره؟ به ربطی چه خب:شایان

 :وگفت خندید مارک

 ...یادبده منم تابه میخواد وازاون میده یاد پدرم به مادربزرگم:مارک

 بوده؟؟؟ کجایی مادرخودت!اهان:شایان

 ...هست ای روسیه هم مادرم:مارک

 اینجا؟؟ اومدی کردی ول رو روسیه توچرا بعداالن:شایان

 ...اومدیم همین واسه! کنن دفنش وطنش توی بود کرده ووصیت کرد فوت مادربزرگم:مارک

 بود کرده دراز مارک سمت به دستشو ندادودرحالیکه امیراجازه که بپرسه چیزدیگه یه دوباره خواست شایان

 :گفت

 ...باشیم داشته کنارهم خوبی ترم امیدوارم... امیرهستم من! مارک اومدی خوش خب:امیر

 :وگفت داد دست هم مارک
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 ...طوره همین حتما!ممنون:مارک

 ...سلدا وایشونم فاطمه ایشون... شایانه این!خب:داد امیرادامه بعد

 :وگفت کرد امون همه به نگاهی مارک

 ...!خوشحالم باهاتون ازاشنایی:مارک

*** 

 سرعت که حاال و کنم گردی وب ذره یه داشتم قصد.تواتاقم برم که راهرو سمت میرفتم داشتم.بود شب37 ساعت

 :کرد متوقفم سامی صدای.بعدبخوابم دانلودکنم هم مقاله یه میخواستم نسبتاباالبود نت

 ...برو هرجاخواستی بعد کن جمع انداختی راه روکه بازاری یکشنبه این بیا اول...کجا؟؟:سامی

 هفته ازاول. بود من لباسای بازار ازیکشنبه منظورشم!بود توتبلتش تاگردن بود اومده وازوقتی روکاناپه بود نشسته

 نشیمن به داشتم خودم که نمایی ازاین حاالهم!وسط اون بودم کرده وپخش بودم دراورده بودم پوشیده هرلباسی

 انواع هم وسط ورومیز میخورد چشم به یاروسری شال ویه مانتو شلوارویه یه حداقل ای روهرکاناپه میکردم نگاه

 !!!!!ربودقص این کناراون!!!!بابابدترنبود توخونه اتاقم ازوضع نشیمن وضع خدایی البته!!!کیف مدلهای واقسام

 :وگفتم کشیدم باالیی بلند ی خمیازه

 ...میکنم جمعشون صبح فردا...میادفعال خوابم خیلی-

 ...بعدبروبخواب م جمع اینارو گفتم بهت!سلدا:سامی

 ...فردا گفتم منم-

 خونه واین منه ی خونه اینجا... رفتارکنی کشید هرطورعشقت که نیست خودت ی خونه اینجا! بفهم اینو:سامی

 ....ندیده خودش روبه دیده ماه4 این طی که وضعیتایی این بارم یه سال ده این توتموم

 هترهب پس تغییرنمیدم رفتارمو من... واینا کیه مال وخونه هستی طوری توچه که نداره ربطی هیچ من به! ببین-

 !!!! ...!ای دیگه چیز هیچ ونه ونرمه گرم رختخواب یه فکرمیکنم که تنهاچیزی به هم وفعال...!!!کناربیای توباهاش

 :گفت که شنیدم که بدم ادامه راهم به وخواستم

 !نیس مشکلی باشه...اینطوره حاالکه:سامی

 ازراهرو تا اما بخوابم وبرگردم بخورم اب تا بیرون اومدم ازاتاق.بود تشنم خیلی.بود شب دونیمه حدود ساعت

 ...خشکیدم بیرون اومدم

 !...اینقدرمرتبه؟؟؟ اینجا چرا...کو؟؟؟ من لباسای پس-
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 یه به!در به کوبیدم قدرتم باتمام!فطرتشه کارخودپست میدونستم.سامی اتاق سمت دویدم!رفت یادم تشنگیم

 یعنی.میبود خواب بایدم!در جلوی اومد بوده خواب بود پیدا که ای قیافه یه با سامی. شد درباز نکشیده دقیقه

 :پرسید بانگرانی!!بود 7ساعت

 ...چیشده؟؟؟:سامی

 :گفتم میشکوندم گردنشو جا همین میتونستم اگه درحالیکه باعصبانیت

 ...چیکارکردی؟ منو لباسای-

 :کردوگفت نگام یکم ودوباره روصورتش اورد کشیدتوموهاشوبعدم باهم دوتادستشو وبعد کرد نگام یکم

 !!!...کردم جمعشون خودم ندادی گوش...کن جمعشون گفتم بهت:سامی

 کردی؟؟؟ چیکارشون میگم بهت:-

 ...میکردی جمعشون گفتم بهت وقتی بودومیخواستیشون مهم اگه چون... نیست مهمی چیز اصال:سامی

 ...!!ازدستش بود گرفته حرصم

 !....زدی؟؟؟ دست من وسایل به حقی چه به تو اصال:-

 !شبی؟؟؟ نصف کردی عالف وخودتو من بیخودی نداره اهمیت که چیزی یه واسه چرا!ببین:سامی

 تکون ازجات نتونی تاعمرداری که میکنم کاری یه جا یاهمین کردی چیکارشون میگی یا!! ببین هم تو-

 ...!!!!!بخوری

 :کردوگفت وکوتاهی ریز ی خنده

 تواشپزخونه زباله کیسه توی!...میگم بهت داری گناه حاالچون!!!...دخترکوچولو؟ کردی تهدید یعنی االن: سامی

 ...!برداریشون بری ببرن هارو زباله اینکه از تاقبل بهتره میخوایشون اگه!!!!!!!!!! اس

 :گفتم نفرتم باتمام فقط کرد انالیز مغزم که کم کم... کردم هنگ لحظه یه

 .... پستی خیلی-

 سطل پیش بود وگذاشته زباله کیسه تویه بود کرده لباسامو همه. اشپزخونه سمت دویدم سرعت وباتمام

 برگشتم ازبیمارستان که فردا تا لباسشویی ماشین تو روکردم همه راست همشونوویه دراوردم سریع!!!زباله

 رفتم میدادم فوحش پست سامی وبه میخوردم اب نفس یه تویخچال اب ازشیشه درحالیکه بعدم. بشورمشون

 ....تابخوابم

*** 
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 خبر چه تودانشگاه ونمیدونم بود اواخرمهرماه.میدادم گوش وموزیک مجتمع در روی روبه توماشین بودم نشسته

 روزا بعضی وحتی بودن گذاشته امتحان هم وپشت بودن کرده یکی به دست باهم استادا ی همه که بود شده

 تهدوهف کال!نداشتم سرخاروندن ووقت بودم توکتاب قوا تمام با دوهفته تواین که خالصه!داشتیم امتحان چندتا

 وبیمارستان گرفتم رومرخصی دوهفته این!!!بودم عقب ودانشگاه وکشوروبیمارستان فامیل ازاخبارروز بود

 وگفتم فاطمه ومامانی مامان به زدم زنگ دیروز همون!شد وتموم ودادیم امتحان اخرین دیروزباالخره.نمیرفتم

 ببینمشون میتونستم من وهم بود شنبه پنج هم چون بیرون بریم تاامروز قراربذارن ومهشادهم وبهسان باعمه

 تپش رسیدم تا اما خونه برگشتم که بود شب ونیم یازده ساعت!!درمیکردم امتحانوهم بعدازدوهفته وخستگی

 ماا هنوزنیومده گوجه ی پسره این  بودم مطمئن!بیارم کلید رفته یادم بیرون اومدم ازخونه که صبح اومد دریادم

 بشینم میاد تاسامی گرفتم تصمیم نشد خبری وتادیدم صبرکردم ویکم زدم دوبارزنگ احتیاط محض بازم

 .بمونم منتظر درمجتمع جلوی مجبوربودم میادش کی بفهمم اینکه برای والبته توماشین

 بیعرضه ی پسره این کی که بود هم حواسم وهمزمان میدادم گوش واهنگ بودم نشسته توماشین بود ساعت نیم

 !!!!شد بلند صورتی نوازپلنگ گوش اهنگ که میادش

 ...بود شقایق

-hello miss shaghayegh 

 hi selda:شقایق

 میخوشه؟ من بدون خوفی؟چیکارمیکنی؟بیمارستان-

 چی؟؟ چی می:شقایق

 :وگفتم خندیدم

 میگذره؟؟ خوش:-

 حرف طرز چه دختراین اخه!!!!داری مغزواعصاب تودکترای میکنم وقتاشک بعضی جدی سلداجدی:شقایق

 !!میکنی؟ ابداع دیگه زبان یه ازخودت!!زدنه؟؟

 ...!نداره قبول اصال که مامانم! میکنی شک وقتا توبعضی خوبه بازم-

 :خندیدوگفت شقایق

 زیارت رو عالی جناب میتونیم شنبه شد؟ماباالخره تموم امتحاناتون این باالخره! خوشگل حاالخانم:شقایق

 !کنیم؟؟؟

 ...!!!بودن کرده پاره بودزنجیر دوهفته که بود چیشده نمیدونم استادا این بابا!شد تموم باالخره اره!وااااااای-
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 بشه متمو باشقایق تاتلفنم صبرکردم منم! اوردند تشریف خان سامی باالخره که میزدیم حرف باشقایق داشتیم

 .تو وبعدبرم

 ماشین!شد تموم باشقایق زدنم فک باالخره بودکه گذشته سامی ازاومدن ساعت نیم!بود شب ونیم37 ساعت

 سمت رفتم دستام تو بودم روگرفته خریدم باکسای درحالیکه بعدم. پارکینگ داخل ورفتم کردم روروشن

 گوش میشد پخش که مزخرفی اهنگ به ودرحالیکه بودروفشردم شده نوشته 72عدد روش که ای ودکمه اسانسور

 بیرون اومدم اسانسورسریع باایستادن!بشم معطل اسانسورنخوادکه راه وسط کسی میکردم خداخدا میدادم

 ثانیه7 به!تودستم برگردوندم نایلونو ودوباره روزدم خونه زنگ بودم گرفته ازنایلوناروبادندون یکی ودرحالیکه

 ادستشودوت که بعدهمزمان کردو نگام کم یه ازچیه نشان بفهمم نمیتونستم که ای باقیافه سامی!!نکشیددربازشد

 !رفت موهاش بین میکشید عصبی

 ...!!!گذشته کارازشفامفا!!خودت ظهورکن!خدایا...بود؟؟ جاسالمش!وا:-

 صرفنظر توجاکفشی بودازگذاشتنشون پر دستام دوتا وچون دراوردم کفشامو.شدم ووارد باالانداختم ای شونه

 !بود خواب میخواستم تهران خیابونای تمام بعدازمترکردن االن که تنهاچیزی.اتاق سمت ورفتم کردم

 دنش متوقف جای به فریادش با که میشدم رد ازکنارش تفاوت بی داشتم.بود ایستاده تونشیمن کالفه سامی

 !!!شدم میخکوب

 شب؟؟؟؟؟؟ نصفه ونیم37 تاساعت بودی قبرستونی کدوم(:بافریاد)سامی

 خیلی! بود شده سرخ سرخ قیافش!فریادبزنه بودم ندیده اینطوری عمرم تاحاالبه که بخورم قسم حاضربودم

 استندبای روحالت بدنم حیاتی اعمال تمام لحظه تاچند کشید داد وقتی!!میرسید نظر به وحشتناک

 مک یه همین واسه بودم ترسیده دادش ازصدای وهم بودم شوکه هم!!!!کشید نعره غیرمنتظره خیلی المصب!!!!بودن

 ....!!!بشم تالودینگ کشید طول

 :زدم داد خودش مثه منم

 فکرکردی چی!!..بکشی؟؟ کی رخ به نکرتو صدای میخوای!روسرت؟؟؟ چراصداتوانداختی!وحشی؟؟ چته:-

 !میکنی؟؟ فضولی که توچیکارمی!.. خونه بیام تاصبح نخواست یهودلم اصال... کجابودم من که توچه هان؟؟؟به

 !... نخیرجناب!.. خبریه؟؟ فکرکردی داشته هوابرت نکنه ببینم وایسا

 خوب انگارحالش بودن جوری یه چشماش!!میگفتم درمیومد ازدهنم وهرچی بودم همینطوردهنموبازکرده

 متفکری ی وباقیافه شلوارش توجیب کرد دستاشو پایینو سرشوانداخت یهو!!! باشه؟؟؟ زده شنگولی اب نکنه!!نبود

 !!!!میکنم سرمودادوبیداد صداموانداختم انگارمن انگارنه!!!!راهرو سمت رفت اروم
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 ...!! نداره تعادل بیچاره پسره!خودم جون به جنیه:-

 ...خبریه فکرکرده!!! جلبک:-

 ...!گیرمیده من  به...ها لباساشودرنیورده هنوز خودش:-

 !!!!!!!!!!جوگیر:-

 ...!!!!!!!ها خوبم توروز رید طوری چه ببین:-

 پرتاب وهرکدوم دمولباسامودراور گوشه یه خریداموگذاشتم. تواتاقم رفتم غرغرمیکردم خودم واسه وهمینطورکه

 ... .خواب توتخت ورفتم پوشیدم خوابمو لباس!!!!جغرافیایی جهت یه به ازاد

*** 

 مدماو ازاتاق بره ازتنم)!!!!!!!!!(خواب تاخستگی میدادم وقوس کش بدنم به بلندشدموهمونطورکه!بود صبح33ساعت

 اشپزخونه سمت به وحرکت شستم وصورتمو دست وبعدم زدم خودم به سری یه اول و تودستشویی رفتم.بیرون

 !ساکته خیلی خونه کردم حس شدم خارج که راهرو از!!!!!!اغازشد

 !...یعنی؟؟ نشده بیدار هنوز سامی پس!وا-

 !...االن بودش همیشه مثه که بود بیدارشده اگه!..دیگه نشده حتما-

 ازسامی اماهنوزم خوردم ها برگشته ازقحطی مثه وصبحانمو بردم حمله یخچال سمت وبه انداختم باال ای شونه

 !بود نشده خبری

 جمعه امروز اخه!!!رفته تنها خودش سامی که بودم رسیده نتیجه این به کم کم دیگه.ظهربود37نزدیک

 منم ات رفته تنها خودش دیشب تالفی به هم وضع خل پسره این احتماال.سعیده عمه خونه بریم بودوقراربودهمگی

 !!!!!بمونم تنها خونه ایه جمعه روز مجبورشم

 همچین  منم که میدونست هرحال به ولی!!!!بسوزه تادماغش میرفتم پامیشدم خودم گیرنبودم خودم اگه یعنی

 طوری توفامیل ماهم!!!که خبرنداشت ما ایه وگربه سگ ی ازرابطه که توفامیل کس هیچ اخه... .نمیکنم کاری

 لیلید یه مطمئنا میرفت سامیارتنها وقتی بنابراین!!!!!!!!سامیار جون...میمیریم هم واسه انگار که رفتارمیکردیم

 که تاحاالسرکارین ازتیر! ایهاالفامیل" که میکردم اعالم صراحتا میرفتم پامیشدم من واگه میورد من نیومدن واسه

 !!!!!!!"خوبیم ماباهم میکنین فکر

 نتلف که روابادمیکردم سامی داشتم موندنم خاطرتنها به وهمزمان دادم انجامشون داشتم مونده کارعقب سری یه

 !بود اینا عمه خونه شماره.خورد زنگ

 !!!!!!!!منومیبینه عمه خط انگارازپشت حاال!کشیدم ولباسام موهام به نشستمودستی روصندلی اروم
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 ...جون عمه سالم:-

 عزیزم؟سامیارخوبه؟ خوبی! عمه سالم:عمه

 !(خوبه حالشم میدونی تازه کجاس میدونی خیلی نه!شیکمت جون اره)میرسونه سالم اونم بله!مرسی:-

 پس؟؟ چرانیومدین ببینیم خواستیم! شدیم نگران جون عمه:عمه

 !!اونجانیس؟؟؟ سامی مگه میبنده؟؟؟ چراجمع! وا

 :گفتم من بامن

 ...کارداشتم کم یه..نیس چیزی... نباشین نگران...جون عمه نه:-

 ...بود خاموش سامیار موبایل زدم زنگ اول چون... شدیم نگران کم یه راستش!خداروشکر خب:عمه

 !!!سامیارکجابود؟ پس!ریخت هری دلم

 ....)!!!!(ماخوبیم جون عمه نه!اهان:-

 ...خداحافظ... برس کارت بروبه نمیشم مزاحمت! عمه شم فدات:عمه

 ...خدافظ-

 ولپ دمش بیخیال نرسیدم ای نتیجه به ووقتی باشه میتونه کجا سامی فکرکردم چندلحظه یه کردم قطع تماسوکه

 چندتا یه میدادم گوش موزیک که وهمونطور موزیک شبکه وگذاشتم کردم روشن روهم وی تی. اوردم تابمو

 . دادم انجام داشتم کارنتی وکال وایمیل دانلود

 رفتم. بخورم چیزی یه وپاشدم کشیدم خجالت ازخودم خودم شکمم سروصدای ازشدت عصربودکه4 ساعت دیگه

 به زنگ ویه تلفن سمت ننداختمورفتم وتا ازتک خودمو شدم مواجه که خالیش های باقفسه اما یخچال سراغ

 نداشتیم خوردن واسه چیزی االن واسه وقتی خب. دادم سفارش داگ هات ویه پیتزا ویه زدم محله فود فست

 یاردرمیل من برکت به فودیه فست این اینجام من که سال یه تواین فکرکنم!!! دیگه نداشتیم شبم واسه مسلما

 ...!افتادم سامی یاد دوباره کردم قطع که تلفنو!!!!!! شه

 ...کجاسش؟؟؟ یعنی:-

 :گفتم خودم ودرجواب انداختم باال ای شونه

 !!!...چه من به اصال!...چمیدونم:-
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 که دبعدازناهاربو. خوردم ناهارمو بعدشم!!! وبرگشتم مستراح سررفتم یه روتون به گالب بیاد سفارشام وتا پاشدم

 ومر شما ی وبااجازه روکاناپه کشیدم دراز میدیدم وهمونطورکه گذاشتم فیلم ویه وی تی جلوی ی روکاناپه رفتم

 ...!!!بود شب3 ساعت بازکردم که چشم دیوار به

 هماهوار وتوکاناالی توخونه ذره ویه توسالن برگشتم...! هنوز بود نیومده جدی انگارجدی. سامی اتاق سمت رفتم

 ...!یعنی بخوابم وخواستم شامموخوردم33  وساعت خوردم تاب

 !!...مونده؟؟ کجا تااالن سامی یعنی-

 ...باشیا بیمارستان باید صبح اول فردا!! خبرت بخواب!!! دختر چه تو به اخه-

 ..............  بازکردم تابمو ولپ توسالن رفتم همین واسه! نمیتونم جدی جدی نه دیدم ولی بخوابم کردم سعی

 ...!!!!!بود صبح 1 ساعت...! زد ذهنم به سامی درمورد ناجور فکرای یه ساعت بادیدن بستم تابوکه لپ

 ...ازخواب میمیرم دارم دیگه که من....!!! باشه میخوادباشه هرگورستونی اصال-

 ونیم هفت تا روکاناپه وهمونجا شدم بیخیال همین واسه میداشتم بازنگه کبریت باچوب پلکامو باید دیگه

 ....خوابیدم

 بی!!! بود برنگشته هنوزخونه سامی 1 تاساعت دیشب که بود این اومد یادم که چیزی اولین بازکردم که چشم

 ...:اومدم خودم انگاربه دربزنم درتاخواستم پشت.اتاقش سمت دویدم اراده

 !...یانه؟؟؟ برگشته که توچه به:-

 برگشتم دوباره رسیدم راهروکه وسط اما شدم دور اتاقش در واز دادم تکون درونم صدای تایید نشونه به سرمو

 !..کردم نگاه دراتاقش به وباتردید

 ...هنوزبرنگشته؟؟؟؟ یعنی:-

 کفشش خالی جای امابادیدن روبازکردم درجاکفشی وسریع درخونه سمت دویدم! شد روشن ذهنم یهوچراغ اما

 اماده حوصله. تواتاق وبرگشتم زدم واب وصورتم زدم مسواک. w.c سمت رفتم!!! افتاد هام وشونه شد خالی بادم

 کیعروس مدل مانتوی بایه پوشیدم سفید شلوارکتون یه. میکرد درد العاده فوق هم سرمم نداشتم انچنانی شدن

 .رد سمت رفتم و پوشیدم روهم مشکیم بوتای ونیم کردم مرتب روسرم اینه جلوی مشکیمو -سفید شال.مشکی

 ...بفهمم؟؟؟ ازکجا اومد سامی اگه نیستم خونه که حاال-

 کیکو پفک پوسته ویه اشپزخونه سمت رفتم!زد ذهنم به فکری یه که کشیدم صورتم به دستی ناچاری باحالت

 برداشتم ماشینمو درسوییچ دم ازجاکلیدی و در سمت رفتم بعدم!!!اتاقا راهروی تو انداختم ورفتم برداشتم

 دارهمی وبرشون رومیبینه اشغاال اون تواتاقش بره میخواد وقتی برمیگشت خونه اگه... . موندم اسانسور ومنتظر
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 ادیدنب برگرده اگه که بماند البته...!!!خونه اومده نبودم من تا که میفهمم برمیگردم که عصر منم توسطل تابریزه

 ...!!!!میکشه رخم خونشوبه ی ساله ده تمیزبودن دوباره واحتماال میگه چیزم کلی راهرو وسط ها پوسته اون

 پرت کیفمو.خورد زنگ اتاقم تلفن که شدم اتاق وارد تازه. دیررسیدم دقیقه 72 بود که شدیدی ترافیک خاطر به

 : روبرداشتم وگوشی روصندلیم کردم

 ...بفرمایید-

 ...دکترستایش سالم -

 :دادم تکیه صندلیم به.بود دکتراحمدی

 !بخیر صبح...دکتر سالم-

 !بخیر شماهم صبح... ببخشید باید!اوه:دکتراحمدی

 ...دکتر اختیاردارید-

 !... ازمزاحمت غرض:دکتراحمدی

 ...میکنم خواهش-

 نچو برگزارشه امروز فردا پس علمی هیئت ی جلسه زدن تواتوماسیون صبح دکترمشایخی راستش:دکتراحمدی

 پیام کس هیچ که پیداشده اتوماسیون تو اختاللی یه ازحادثه اما اهواز واسه دارن عصرپرواز امروز اینکه مثه

 ...نکرده رودریافت

 چند ی جلسه یه نداشتم که چیزی ی حوصله سردرد بااین! بیوفته اوضاع بااین بود ممکن که بود اتفاقی بدترین

 ...بیاد اتوماسیون تا وصبرکردم کردم روشن تاپمو لپ میزد حرف همونطورکه...!بود مهم ی ساعته

 ... علمی هیئت اعضای به خبربدم گفتن من به دکترمشایخی که خالصه:دکتراحمدی

 ساعتیه؟؟ چه جلسه فقط...بازنمیشه صفحه کردم روچک اتوماسیون االن منم درسته-

 ... باشن جلسات سالن باید همه 33 سرساعت:دکتراحمدی

 !...رسانیتون اطالع خاطر به مرسی! چشم:-

 !...میبینمتون پس!... بود وظیفه میکنم خواهش:دکتراحمدی

 !...حتما:-

 !بودم نپوشیده هم روپوشمو حتی هنوز. هشت به دقیقه 32: کردم نگاه وساعتو رودستگاه روبرگردوندم گوشی
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 ........اوووووف-

 واویزون دراوردم مانتومو بعدم. بشه اروم سردردم ذره تایه وخوردم دراوردم توکیفم از پیروکسیکام قرص یه

 .میکردم چک ازمریضامو چندتا باید. بیرون ازاتاق ورفتم پوشیدم جاش به وروپوشمو لباسی چوب به کردم

 .ازرومیزبرداشتم سرمو شد پخش که گوشیم االرم

 ...! بشه خوب نمیخواد هم لعنتی سردرد این اه-

 هم ورادین بازشد روبرویی تاقدرا بستم دراتاقوکه. جلسات سالن سمت افتادم وراه کردم قطع گوشیمو االرم

 .بیرون اومد ازاتاقش

 ...!امروز پیدابودین کم! دکترستایش به به: رادین

 .سالن سمت افتادیم راه باهم. داد ودست جلواومد بعدم

 ...میکنه درد شدت به هم سرم... ندارم حوصله اصال!! رادین میکنم خواهش-

 ...؟؟ شده چیزی!داری سردرد فهمیدم:رادین

 ... خوابیه کم واسه! بابا نه-

… 

 هک هایی پوسته بادیدن اما راهرو سمت ودویدم دراوردم وکفشامو بازکردم رو در سریع برگشتم که ازبیمارستان

 !…افتادن هام شونه بودن اونجا هنوز

 ...هنوز؟ نیومده یعنی-

 ...ازاینجا ایناروبرنداشته همین واسه داشته اماعجله اومده شایدم-

 ردهبرمیگ امشب مطمئنا.تونشیمن وبرگشتم کردم عوض لباسامو.میکنم دلموخوش دارم میدونستم خوب خودم اما

 ... . تمرین واسه باشگاه رسونده خودشوصبح هرحال به باشه بوده هرجا

 مبود بیکارنشسته. نداشتم غذا به میل اصال میخورداما بزرگمو روده داشت معدم ازگرسنگی.بود شب33 ساعت

 ...!بفهمم اومد که در صدای که بودم کرده تیز وگوشامو روکاناپه

... 

 !!! کنم گریه بشینم میخواست دلم بود نشده خبری اماهنوز بود شده37 ساعت

 ...روزه؟؟؟ دو کجاسش اخه-
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 چت بودon باهرکس گرفتم تصمیم خودم کردن سرگرم واسه اوردمو تابمو لپ رفتم!میشدم دیوونه واقعا داشتم

 :کشیدم بلندی جیغ دامی روشن چراغ امابادیدن بودن on وشقایق وشایان فاطمه.کنم

 ....یوووووووووهوووووووو-

 .باهرچهارتاشون کردن چت کردم وشروع

 هنوزم سامی. درازکشیدم روکاناپه وهمونجا کردم خداحافظی بادامی! بازنمیشد چشام دیگه بودکه صبح4 ساعت

 ...بیداربمونم بیشترازاین نمیتونستم دیگه واقعا من ولی بود نیومده

 سرم.اومد یادم چی همه تا کردم اطرافونگاه کم یه باگیجی.بیدارشدم تلفن زنگ باصدای بودکه ونیم33 ساعت

 جوابشوندم؛اصال خواستم میزد زنگ که ناشناسی ی شماره بادیدن تلفنو سمت رفتم!! میکرد درد درحدمرگ

 بهش ممیکشید سرفحشو همونجا!!! گرفته اشتباه بفهمونم بهش ساعت سه گرفته اشتباه اگه که نداشتم حوصله

 :گذشت ازذهنم چیزی یه لحظه یه اما!!!!

 !!!!...چی؟؟؟ باشه سامی اگه-

 :دادم روجواب گوشی سریع

 ...بفرمایید-

 ستایش؟؟ اقای منزل ببخشید؛! سالم-

 "شده؟؟؟؟؟؟؟ چی یعنی"!!!بینهایت رومثبت رفت ضربانش قلبم

 ...بفرمایید بله!سالم-

 کنم؟؟؟ صحبت ستایش بااقای میتونم! میشم مزاحم.... ورزشگاه از ببخشید خانم-

 .بود سامی ازباشگاه

 ...ایشون ندارن تشریف-

 ...!حاضرنشدن سرتمرینا امروز ونه دیروز نه چون!!...کجان؟؟ بپرسم میتونم جسارتا-

 ...کجان ایشون ندارم اطالع منم متاسفانه ولی بله-

... بگیرین تماس سریعا که بدین اطالع بهشون باشین داشته تماس باهاشون تونستین اگه هرحال به!رستهد-

 ...! خاموشه همراهشونم تلفن متاسفانه

 ....حتما چشم-
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 ...خدانگهدار! شدم مزاحم که شرمنده-

 ... .خداحافظ! میکنم خواهش-

 :تودستم گرفتم وسرمو وگذاشتم گوشی

 ..کجاسش؟؟ پس!!...نمیرفته باشگاهم حتی!خدایا-

 :میترکید ازدرد داشت سرم

 ...نمیشه اروم دردش کم یه هم لعنتی این! ااااااااه-

 ام اس کلی هم فاطمه.بود شایان.گوشیم سمت ورفتم شدم بلند ازجام میلی بابی!شد بلند ومت پت اهنگ صدای

 هک میبافتم ودروغ میدادم توضیح کلی باید میدادم جواب واگه نداشتم سوالی بیست حوصله اصال.بود زده اس

 شتمبرگ دوباره بعدم!بغلی روکاناپه کردم وپرتش کردم خاموش رو گوشی بنابراین!!!!!!! دانشگاه نیومدم چراامروز

 ...!!!!!والال روکاناپه

 کیتاری تواون کردم سعی وباکنجکاوی کشیدم صورتم به دستی!کردم تعجب خونه ازتاریکی بازکردم که چشم

 امجلوپ چشام االن میکردم حس ببینم ساعتو تابتونم کردم وگشاد تنگ چشامو بس از!بدم روتشخیص ساعت

 روشن وچراغو شدم بلند روکاناپه از!!! بود خفیف خیلی نزنم چشمش ولی میکرد درد هنوز هم سرم!زمین میفته

 :پرید ازسرم برق ساعت بادیدن که کردم

 .....ونیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟6-

 ساعتی 6حدودا که رسیدم نتیجه این به دادم انجام که وبامحاسباتی خوابیدم که بوده کی بیارم یاد به کردم سعی

 ...نیومده هنوزم سامی که نظرمیرسید به اینطور. انداختم خونه به نگاهی!!! میشه

 کجاس؟؟؟ یعنی!!!!! شده روز سه االن-

 پامو وبااحتیاط بازکردم باحالو ای شیشه تراس اون ودر پذیرایی سالن سمت رفتم. میخواست ازاد هوای دلم

 .کردم ونگاه وپایین بیرون گذاشتم روهم دومم پای!! پایین میفته االن میکنه حس ادم اخه!! بیرون گذاشتم

 اروم دیوار همون وکنار دیوار به چسبیدم همین واسه!!! پایین میشم پرت طبقه 72 این ازباالی االن کردم احساس

 وفکرکردم نکردم توجهی حال بااین. بود سرد کم هوایه همین واسه. شب ونزدیک بود اواخرمهرماه. نشستم

 .کارکنم؟ چی میتونم

 ... باشه اونجا شاید... اینا بابا به بزنم زنگ خوبه-

 !..باشه؟؟ اونجا باید چی واسه یااصال!... تونمیفهمیدی؟؟؟ بود اونجا اگه! کل عقل اخه-

 ...!کنن کاری یه بتونن شاید میگم بهشون حداقل خب-
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 ...میکنی نگرانشون فقط اینطوری-

 ...اخه؟؟ چیکارکنم پس! میگی راست اره-

 !...هست راهی یه-

 .....چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 !!!...نمیدی انجامش-

 !راهی؟؟؟ چه بنال قشنگ پس!... ندارم زدن حدس حوصله وهم میکنه درد سرم هم! درون صدای ببین-

 !!!!!!!!!!.......... بزنی زنگ سامی خود به میتونی... میگیری؟ چراپاچه! بابا باشه-

 ! خاموشه؟؟؟؟ موبایلش گفت مرده اون صبح که بودی خواب!! کل عقل میگه من به-

 .... تاالن باشه کرده شایدروشن خب-

 ...نمیدونم-

 ! بزن پاشوزنگ پس-

 !!! عمرا..... !!!!روزه؟؟؟؟؟؟ 1 کجایی بگم پسره اون به بزنم زنگ من -

 !!!!!!!!!!بمیر ازنگرانی پس-

 گرفته درد معدم وازگرسنگی بودم نخورده هیچی بودکه ساعت 37 بیشتراز تقریبا. داخل ورفتم بلندشدم ازجام

 ساعت به چشمم اومدم بیرون که ازاشپزخونه. خوردم شیروکیک اجباریه درد اما  نداشتم خوردن به میل بازم. بود

 کنم وصل اسوتم نتونستم اما گرفتم وشماره داشتم وبرش تلفن سمت رفتم باتردید! موند ثابت روتلفن وبعدم افتاد

!!! زنهن سرم به کردن قطع فکر که کردم تماسووصل سریع اماایندفعه تکرارشد اتفاق بعدهمین ساعت یه دوباره!!!!

 اتمامب تلفنو شیشم وبعدازدفعه ودوباره دوباره.گرفتم ودوباره کردم قطع  زنیکه اون ی نکره صدای باشنیدن اما

 اقعاو وکارام بودم عصبانی ازدستش خیلی...!! چکید پایین چشمم ازگوشه اروم واشکم روکاناپه کردم پرت توانم

 قابل خودم واسه خودم!!بودن وغیرارادی عصبی حرکاتم تمام!!!!کارمیکنم چی نمیفهمیدم اصال!!.بودن ارادی غیر

 !!!! نبودم درک

 وباقدرت بازکردم روباشدت دراتاق اتاقشو سمت رفتم میومدن پایین سرهم پشت اشکام درحالیکه حرص با

 !!!!!!!!!شد قفل توچشماش چشام اما! برق روکلید کوبیدم

 :میزد زنگ توگوشم سوال یه فقط

 نشدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چشما این متوجه وقت چراهیچ-
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 یرو روبه دیوار بزرگی به بزرگ عکس یه. عکس سمت ورفتم کردم ول بود دستم تو هنوزم روکه در ی دسته اروم

 .... بود اش ازچهره فقط که در

  خودشون ادموتو اینکه درعین!!! بود جوری یه بود هرچی ولی! بود نگاهش شایدم داشتن خاصی حالت چشماش

!!! !بگیری ازشون چشم میخواستی وهم توشون بزنی زل میخواستی هم که داشتن عجیب ی دافعه یه میکردن حل

 چشماش رنگ...!!!طوسی به مایل ابی یه! بود باحالی رنگ یه... بودم نکرده توجه هم رنگشون به وقت هیچ والبته

 .عموبود چشمای مثه

 هک یاسلدایی بود واقعی سلدای بودم لحظات اون که سلدایی اون نمیدونم!!!کارمیکنم؟؟ چی نمیفهمیدم اصال

 :و کوبیدم توعکس ارومی مشت!!!!بودم؟ همیشه

 ؟؟؟ اخه روزه سه کجایی... نامرد... پست-

 :اومد فرود روعکس بعدی مشت.گرفت شدت دوباره ام گریه

 فقط... تپس... عوضی... چیکارکنم؟؟؟ تنها بیفته واسم اتفاقی اگه نمیگی... شبا؟؟؟ بترسم تنهایی شاید نمیگی-

 !!!برگردی منتظرم

 :بلندشد ازدرونم صدایی یه!!!اومدم خودم به انگار باالخره

 ؟؟؟؟ مهمه اینقدر نبودنش یعنی... چته؟؟؟!سلدا-

 فاصله ازعکس واروم پایین اوردم اروم میشدن کوبیده توعکس اش چهره به درپی پی که شدمو مشت دستای

 : پام به شدم وخیره روتختش نشستم. گرفتم

 ؟؟؟ شده مرگم چه... چمه؟؟ من!... میگه راست-

 : کردم باتشرنگاه عکسش وبه باال اوردم سرمو

 ! تقصیرتوهه همش!.. تقصیرتوهه-

 ریهگ اون دلیل نمیدونستم..... .میکردم گریه واروم رودستم گذاشتم سرمو روتختو کنارم کوبیدم محکم مشتمو

 !... . بودم؟؟ نامفهوم خودم واسه خودم اینکه!!...کنترلم؟؟ دادن ازدست!!...نبودسامیار؟؟!بود؟؟ چی دقیقا

*** 

 بدیش تمام ثانیه درصدم اما بود نااشنا برام اطرافم. نشستم باگیجی. پریدم ازخواب اومد ازبیرون که باصدایی

 !!اومد یادم

 !!!!!!!؟؟؟؟ بود چی صدای این...صدا این پس...پس...نیس خونه کسی-
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 !بود سرد سرد بدنم.شدم راهرو شدمووارد بلند میلرزیدم درحالیکه باترس!!! بود شی یه افتادن صدای صدامثه

 کرده یخ پام کف تا ازمغزسرم!!!ازترس ازسرماهم هم!!!بیدمیلرزید مثه بدنم!بودم ترسیده!بود سردم هم خیلی

 ابتدای به برسونم خودمو صدایی کوچکترین تولید بدون کردم سعی!!!نمیکردم حس اصال خونو وجریان بودن

 !!!راهرو

 !...سامی کنه خدالعنتت....دخلموبیاره میتونه راحتی به نباشه مسلح اگه حتی!...چیکارکنم؟؟!خدایا-

 جونمو تموم سردی وعرق میکوبید دهنم تو قلبم.کشید طول سال1بیشتراز متری1مسیر این.راهرو ته به رسیدم 

 لوج سرمو اروم دیوارو به چسبیدم!!میشنیدم صداشونو میخوردن هم به که دندونام بدنم لرزش ازشدت.بود گرفته

 !!....... کردم وتونشیمنونگاه کشیدم

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سامیاره که دادم تشخیص سریع خیلی اما!!!!بود ایستاده من به پشت که بود مرد یه

 حس!!میریختن ناخواسته کامال اشکام!!نداشتم ایستادن واسه هم توانی یعنی!اومدم کناردیوارفرود همونجا

 انگار. سمتم وبرگشت شد متوجهم سامی ارومم ی گریه ازصدای!!شدن فلج بدنم حسی اعصاب تمام میکردم

 :و سمتم وبعددوید کرد نگام کم یه اول که نداشت دیدنمو انتظاراینطور

 ........سلداااااااااا: سامی

 :وگفت نشست زانو دو رو جلوم اروم

 ....؟؟؟؟ میکنی گریه چرا شده؟؟؟؟ چی سلدا؟؟؟:سامی

 مدت اون انگارتموم!!!!!!!!!امپرچسبوندم افتادم روزگذشته سه یاد وقتی اما!!شدم چشماش متوجه.کردم نگاش

 :و!!!نداشتم کنترل روخودم اصال!!!میکرد دیگه سلدای یه رو کارا اون وتموم

 ...!!!!!!!!! بودی روز 1 این که همونجایی بروگمشو پاشو:-

 : زدم داد ایندفعه.میکرد نگام باتعجب داشت

 !!!......گمشو ازجلوچشمام پاشو! کری؟ مگه:-

 :گفت اروم

 ...سل:سامی

 :وگفتم بده ادامه نذاشتم

 من شاید فکرکردی درصد یه!!!... پستی خیلی!!!سامیار پستی خیلی!... بگی؟؟؟ داری چی!هان؟؟؟!چی؟؟؟ سلدا:-

 ازذهنتم که خدا به چی؟؟؟ افتاد واسم اتفاقی اگه فکرکردی درصد یه... اره؟؟؟ شبا؟؟؟ بترسم تنها
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 میدادی اس ام اس یه اگه میمردی...خبرمیدادی؟؟؟ یه میرفتی داشتی وقتی اگه اومد درمی جونت!!!....نگذشته

 ...پیشکش؟؟؟ زدن حاالزنگ

 :بازیهام کولی وسط پرید

 ...بشی نگران فکرنمیکردم واقعا من:سامی

 :کشیدم جیغ شیک خیلی

 ...بشم؟؟؟ نبایدنگران...نیستم؟؟؟ هم انسان نمیاد خوشم ازت چون فکرکردی...خودتم؟؟؟اره؟؟؟ مثه منم فکردی:-

 : کنه بغلم جلوکه اورد دستاشو وهمزمان وسط پرید پابرهنه دوباره

 ...باش اروم...سلدا باش اروم: سامی

 !!!: وغریدم زدم پس شدت به دستاشو

 !!!... نزن دست من به:-

 کرد نگام یکم!!!میکرد پاک اشکامو اروم دیگش دست یه وبا گرفت ازبازوهامو یکی وایندفعه نکرد توجهی اما

 هنگ اش روسینه سرمو دیگش دست یه وبا بود کرده حلقه هام دورشونه دستشو یه!!توبغلش کشیدم وبعداروم

 !!بود داشته

 ...شد دار وصدا بلند هقم هق رسید اش سینه به که سرم

 ...خانومی باش اروم...برگشتم حاال ولی میخوام معذرت واقعا من...سلدا باش اروم:سامی

 متس ورفت شد بلند بودم بغلش که همونطور اروم!!نذاشت که بیرون بیام ازبغلش بیام خواستم.شدم اروم کم کم

 ندمخوابو روتخت بعدازاینکه!!بود گذاشته روتخت تعادل حفظ واسه ازدستاشو یکی!!روتختم گذاشت ومنو اتاقم

 کشید دستشوعصبی دوتا و یهوایستاد اما!!!شد خیره چشمام به چندثانیه نزدیک ی فاصله توهمون

 :گفت ارومی ولوم وبا سرشوزیرانداخت!!توموهاش

 !!بخیر شب...نداشتم کردنتو نگران قصد اصال...میخوام معذرت بازم: سامی

 .بیرون رفت ازتاق توجیبشو کرد دستاشو بعدم

. بیرون رفتم دراوردم بازیهایی کولی چه دیشب که بیارم روخودم به اینکه وبدون شدم اماده فرداش صبح

 :و زد لبخند شد که حضورم متوجه.میخورد صبحانه داشت تواشپزخونه

 ...بخیر صبح:سامی
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 اونم. شدم تست رونون صبحانه شکالت مالیدن ومشغول ریختم چایی خودم وواسه جوابشودادم عادی خیلی

 :اومد یادم چیزی یه که میشد خارج ازاشپزخونه داشت.شد بلند ازسرمیز کرد تموم که چاییشو

 ...یار...سامی راستی-

 ردنک توجهی  تغییرتوصدازدنم این به اون هرحال به...!کنم صداش سامی همون همیشه مثه چرانتونستم نمیدونم

 :و

 ...بله؟؟؟-

 ...بگیری تماس باهاشون سریع گفتن...زدن زنگ ازورزشگاه صبح دیروز-

 :دادو سرشوتکون

 ...خدافظ...همونجا میرم دارم:سامی

 ... .بیرون زدم ازخونه دانشگاه سمت به شد تموم که صبحانم منم.ورفت

*** 

 اسم به کالس ازدخترای یکی یهو!!!میگفتیم وپرت وچرت دانشگاه حیاط وسط بودیم ایستاده مارک با تایی4

 همه ماهاهم!! صدامیزد مارو داشت بافریاد میدوید توان باتمام کیلومتراونورتر 322 ازحدود ودرحالیکه بهاراومد

 :گفت جااومد ونفسش رسید که بهمون!! سمتش بودیم برگشته

 !...میکرد زیراکس رو اینده هفته امتحان سواالی داشت... بودم تودفتررییسی االن:بهار

 ...!!!!!!!!!!!!نیاد درم گیرکنه زیراکس تودستگاه دستش الهی: شایان

 !!گفتم؟؟ بهتون اومدم چی واسه فکرکردین!بابا ای:بهار

 :وگفت حرفش وسط پرید شایان

!!... خواهرم بفرمایید!!... "التجسسوا"میفرماید قران!!مسلمونی عمت ارواح شما خواهرم!...فضولی بس از:شایان

!!... سوال زیر میبرن درجهان رو اسالم ی ووجهه میکنن رو اینکارا شما امثال...!... دانشگاس مقدس محیط اینجا

 !...بفرمایید... بفرماییدخواهرم

 !پوووووف:بهار

 :کردوگفت نگاه ما ی بقیه وبه انداخت شایان به ومتاسفی کالفه نگاه بعدم

 ...بشرنداریم ازاین خوب نمره یه!... توروخدا بکنین کاری یه:بهار
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 یلیخ امتحاناش المصب.بود گذاشته امتحان بود تخصصیمون ازدرسای یکی استاد که استادرییسی دیگه ی هفته

 !! نمیورد کامل نمره ازش کس هیچ وقت وهیچ بودن سخت

 :گفت شایان بهاررفت وقتی

 این؟؟؟ پایه!!... دارم نقشه هایه بچه:شایان

 !!!!نمودیم رواعالم موافقتمون یکی یکی میگذره توسرشایان افکارخبیثی چه میدونستیم همه ماکه

 ...هستم من:فاطمه

 ...هستم که منم:من

 ...ام پایه منم اقا!...نیست ای چاره:امیر

 .مارک سمت برگشتیم باهم همگی

 !!!!!!!!!!!!!بفرستی؟ اخرتت واسه ثوابی ویه بشی شریک امرخیر دراین نمیخوای شما پسرم:شایان

 :وگفت کرد رونگاه همه کم یه مارک

 !!چی؟؟؟ یعنی این پایه:مارک

 هم مهفاط!!! میکردن نگاش داشتن دانشگاه همه که طوری میخندید وبلند ترکید بمب مثه شایان یهو حرفش بااین

!!! لبوبفرمایید تصور صورتشم ورنگ میرفت ویبره داشت سایلنت صورت به اما نخنده مارک به میخواست یعنی

 امیر اما!!!وضعی یه اصال!!!!!! نخندم که فرومیکردم دستم کف وناخنامو گازمیگرفتم لپامو ازتودهنم که منم

 :داد توضیح مارک واسه نخنده که میکنه مصرف زیادی انرژی داره پیدابود درحالیکه

 حاضرن یعنی... میکنن استفاده ازش بدن انجام باهم رو کاری یه چندنفرمیخوان وقتی!... اصطالحه یه:امیر

 ... .کنن مشارکت کار اون تو همشون

 !...هستم پایه منم خب!اهان:مارک

*** 

 بادوم:معکوس شمارش!... اغازمیکنیم)!!!!( زمینی بادوم رمز با رو االمتحان فتح عملیات!عزیز دوستان:شایان

 !!!!!!!!!!!! اتش...3زمینی بادوم... 7 زمینی بادوم... 1 زمینی

 هک دفتررییسی متری سه تقریبا ی فاصله به. شدیم بود توش دفتراستادا که ساختمونی وارد همزمان تایی2و

 ...ایستادیم رسیدیم
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 چسبید سفت ودستاشو امیرایستاد پشت مارک. کرد اشاره مارک سمت وبه رودراورد ها زمینی پودربادوم شایان

 شا روشونه رواز امیر کیف.تکوند دستاشو بعدم امیرمالید های وگونه دستا به رو پودرا ای بامزه ژست با وشایان

 :وگفت کشید

 !!امیر؟ خود یا یامارک باشه من امیردست کیف االن خب: شایان

 ! میکنه؟؟ فرقی چه:فاطمه

 !... دخترم داره فرق: شایان

 ...باشه خودم دست:امیر

 . قاپید روازشایان وکیف

 ...مارک به میدیم نه:شایان

 .مارک سمت وگرفت وکیفوازامیرکشید

 ... بهتره باشه امیر خود دست... مصنوعیه خیلی اینطوری:مارک

 !امیر به داد بود دستش که رو وکیف

 ... باشه خودم دست اصال: شایان

 !!امیرکشید روازدست کیف ودوباره

 داشت که ازاستادا یکی شکالتیمون ازشانس میکشیدن هم وکیفوازدست میکردن جروبحث باهم که همونطور

 !!!شد متوجهمون میشد رد ازاونجا

 افتاده؟؟؟ اتفاقی ها بچه:صالحی استاد

 :وگفت توپیشونیش کوبید شایان

 !!!زمین؟؟؟ افتادی اسمون ی طبقه ازکدوم تو:شایان

 تاداس چشای!! خیلیه نکنه حراستیمون امتحان یه واسه حاال!شایانوبگیره این یکی!پرید امون همه رنگ لحظه یه

 : و شد گشاد

 !!؟؟ چی: صالحی استاد

 :و شد ور حمله سمتش یهو شایان اما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

64 

 

 سعادت ما البته!پیدایین کم!دیداراستاد مشتاق!عزیزززززززز صالحی استاد!به به:شایان

 )!!!!!!!!!!(.....دیدارشمارونداشتیم

 !!!!!!بوسیدش بسکه کرد یکی ارومیه بادریاچه رو استاد صورت میزد حرف که حین درهمون و

 :وگفت گرفت فاصله ازاستاد یهو

 ...داشتم سوالی یه استاد  راستی:  شایان

 !کرد هدایتش ساختمون بیرون متس وبه کمراستاد پشت گذاشت دستشو وبعد

 ...زدم ناقص سکته یه که من!اووووووووووف:-

 ...کردا جمعش خوب!ایول:امیر

 !!! موزمار اشه حرفه:فاطمه

 :وگفت برگشت نکشید ثانیه به

  حس!سرخه سرخ قیافت!...میکنه عمل داره زمینیا بادوم  امیرفکرکنم!...دیرشد هابدویین بچه:  شایان

 !...داری؟؟؟ هم خاصی

 ...میسوزه داره پوستم باشین زود!!!... پ ن پ:امیر

 !!!...ها درنیاری بازی مشنگ خُل اولته تجربه توهم مارک!...ها کنی سرفه نره امیریادت:شایان

 :و فاطمه منو سمت برگشت بعدم

 !ها بچه برین:شایان

 اداست میز نزدیک. شدیم وارد "بفرمایید"وباشنیدن زدیم در. افتادیم راه رییسی دفتر سمت به هم وفاطمه من

 بالدن باچشم من نقشه وطبق پرسید بود شده اماده ازقبل درسی اشکال عنوان به روکه سوالی وفاطمه نشستیم

 روپیداکردم برگه که بااین همزمان که میدوید برگه دنبال رومیزداشت چشام.میگشتم رومیز امتحان ی برگه

 ...شد راهروبلند ازتو هم شایان جیغ صدای

 !!!مارک؟؟؟ گرفتی گازش!... امیر!!!...برسه دادمون به یکی وای!امیییییر!...امیرخوبی؟؟؟!!!...یاخداااااا:شایان

 ونبیر دوید سرش پشت ظاهرنگران به هم فاطمه!بیرون دوید فنرازدفتر مثه شایان داد صدای باشنیدن رییسی

 دستگاه سریع اقدام یه طی رییسی رفتن بابیرون!!زد بهم وچشمکی ازدفتربرگشت اخرخروجش ی ولحظه

 برگهو کردم روخاموش دستگاه بعدم!!سواالگرفتم ازرو کپی ویه گذاشتم روتوش سواال وبرگه کردم روشن زیراکسو

 !! بیرون زدم ازاتاق وسریع کردم پاک ازصحنه رو اثارجرم!سرجاش گذاشتم دقیقا روهم اصلی ی
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 !!!!چیکارکرده؟؟؟ شایان!اوووه:-

 جمع که جمعیتی خاطر به!!!امیر دور بودن زده حلقه و سالن وسط بودن ریخته ساختمون تموم وکال استادا تموم

 .نشد من متوجه وکسی نبود اطراف به حواسش کس هیچ بودن شده

 !!بشه چیزیش ترسیدم لحظه یه که طوری!بود شده سرخ العاده فوق امیر ی چهره. جمعیت سمت رفتم

 اهر نمایشی یه شایانم! بود امیر صورت به بودیم فکرشوکرده ازقبل که مخصوصی پماد مالیدن مشغول هم مارک

 !!!!وببین بیا بود انداخته

 باال برد صداشو شایان. دادم جوابشو باچشمک منم که!!یانه؟ شد فتح امتحان یعنی این!زد چشمک بادیدنم شایان

 :گفت همه وروبه

 معذرت گرفتیم ارزشمندتونو ووقت کردیم نگرانتون اینکه بابت ازهمه!!!عزیز ودانشجوهای استادا:شایان

 این مخصوص وپماد بود مجهزاومده خداروشکرامیر!!!...میخوام معذرت ازتون هم نفهم مارک این ازطرف!!...میخوام

 نکنین امون شرمنده بیشترازاین خواهشا!...میخوام معذرت ازتون بازم!...خوبه بودوحاالحالش دنبالش مواقع

 !....باتشکرازهمه!!!...برگردین دفتراتون سمت زودتربه وهرچه

 !رییسی بودیمو مونده تا2 ما وفقط رفت دفترش سمت به هرکسی

 !بهترشد حالشون(میگه امیرخودمونو همون)شریف خداروشکراقای:رییسی

 :وگفت ومن فاطمه به بعدروکرد

 شد؟؟ حل مشکلتون شما خانوما:رییسی

 !!!!....میخوایم معذرت اتفاق این خاطر به وهم ممنون خیلی هم!ستادا بله:فاطمه

 !!!امروز؟؟؟؟عایا؟؟؟؟ شدن اینقدرمؤدب همشون اینا چرا

 ...دراوردم ازتوکیفم امتحانو برگه شد بسته دردفترش اینکه محض به!رفت هم رییسی

 ...سلدا داری الیک:فاطمه

 ....عاشقتم:شایان

 :گفت درنمیومد صداش درحالیکه امیرهم

 ....!بریم کنین جمع نخوردیم شبیخون تا حاال:امیر

 :و کرد اشاره مارک وروبه ایستاد استاد روصندلی رفت شایان.کالس تو برگشتیم
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 !!!!..نشه واقعی فرضی دشمن باش مواظب برو!...مارک:شایان

 بیحال بود کرده سرفه وازبس بود سرخ صورتش هنوز هم امیربیچاره.بیرون رفت وازکالس خندید مارک

 !...اینطوریاس!بعله!ایثاروازخودگذشتگی میگن این به!بود ولوشده روصندلیش

 ...دارم کارتون!!!...تعالی حق رضای محض ببندین لحظه یه ها بچه:شایان

 .شایان سمت وبرگشتن شدن ساکت همه ها بچه

 ینامگذار المتحان فتح که عملیاتی طی کالس گمنام میدارم؛دانشجویان اعالم عزیز حضوردانشجویان به:شایان

 !!...شدن رییسی امتحان فتح به موفق پیش ساعاتی در زمینی بادوم رمز با گردید

 !بلندشد ها بچه وهورای جیغ صدای. باال گرفت امتحانو برگه وبعد

 !...میکنم نطق دارم سرم خیر...لحظه یه باشین ساکت بابا(:باداد)شایان

 :وگفت شد جدی بعد

 هدرست چون نمیشیم ناراحت اصال ماهم...بده گزارش بره لطفا االن همین میلشه خالف موضوع این هرکسی:شایان

 !!!!...وهورا وجیغ دست یه که اینکارمایین ی پایه همه هم اگه!...کردیم کاربدی هرحال به ولی نکردیم کاربدی

 !!!وهورا وجیغ دست وهمه هوا رفت کالس دوباره

 ونبیر به لطفا فقط!!!!... رسید خواهد دستتون به ازامتحان نسخه یه همگی فردا عزیز دانشجویان!پس خب:شایان

 ...!!!!! دارم رو سپاسگزاری کمال خبری بخش این با ازهمراهیتون!... نکنه درز کالس

 :گفت وباعجله شد وارد مارک همزمان که پایین اومد وازروصندلی

 !...اومد استاد:مارک

 :گفت خونسردی باکمال وشایان

 !!!...اومد خوش:شایان

 

*** 

 ازفرط استاد شد وباعث بودن کاملواورده ی نمره همه کرد تصحیحشون واستاد دادیم امتحانو که بعد ی هفته

 عیدتص ی صحنه قراره سرامتحان فکرمیکرده حتما!!!!بیچاره!!!!!نیازشه واورژانس بره ناقص ی سکته مرز تا تعجب

 ...!!!ببینه مارو های مخ شدن
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*** 

 وقرمز بزرگ سیب یه حساب به داشتم بودم داده لم روکاناپه وهمونطورکه بودم برگشته ازبیمارستان تازه

 سرمو!شد وارد سامیار تعجب درکمال درکه سمت برگشتم باکنجکاوی!اومد خونه در صدای که میرسیدم

 : کردم نگاه ساعت به و برگردوندم

 !..چیکارمیکنه؟؟ خونه این پس!...که شیشه ساعت تازه:-

 خب یول!علیکی نه سالمی نه!اتاقش تو میرفت وداشت پایین بود بزانداخته مثه سرشو.در سمت برگشتم دوباره

 :کردم سالم من ازبزرگتراس بخشش میگن چون

 ...سالم:-

 !ام خونه من نشده متوجه اصال بودکه مشهود کامال وازقیافش باال اورد سرشو

 ...سالم!...ای؟؟ توخونه!اِاِاِاِ:سامیار

 :باال انداختم هامو شونه منم داد ادامه راهش به دوباره بعدم

 !!!...چرااینقدربیشعوره که توچه به یااصال!!!...اس خونه روز اینموقع چرا که توچه به:-

 !شدم گرفتنش ستپو مشغول زیادی وبادقت برداشتم رومیز خوری میوه ازتو انگیز ووسوسه گنده پرتقال یه بعدم

 ودب واماده بودم کرده هم اش حلقه وحلقه بودم گرفته نرماشم سفید چیز واون بودم گرفته پوست کامل پرتقالو

 اب مدهن!میکندمش پوست وتمیز خوشگل میخوردم یااگه نمیخوردم یامیوه!بود عادتم کال!وبخورمش بزنم تانمک

 لم سامیارخان!!!!!!زرررررشک ودیدم اوردم باال سرمو باتعجب!شد ناپدید پام ازرو بشقاب که حسابی بود افتاده

 !!!عزیزمه پرتقالهای حساب رسیدن ومشغول روکاناپه دادن

 :گفتم بااعتراض

 !!!!....بودنا من مال که نیاری خودت روی به احیانا:-

 :خندیدوگفت

 !!!!...میزدن بدجورچشمک...!دیگه ببخش:سامیار

 !!...بدنیسا؟؟ بزنی تعارفم یه:-

 پوست خودت واسه دیگه دونه یه میتونی میخوای اگه تو!...بخوریش کامل که اینه به کیفش دیگه نه:سامیار

 ...!!!!!...بکنی

 :گفتم زیرلب واروم باحرص
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 !!!!.....قزوین پا سنگ حیف:-

 !...شنیدما!!!!...آی آی آی:سامیار

 :گفتم باحرص

 !!!...خودمو؟؟؟ کنم حلوا حلوا!!!چیکارکنم؟؟؟!!!!بشنو:-

 !!!!!!!!!...خودت مثه!...باشه خوشمزه باید حلوات!...اووووومممم:سامیار

 !!!!!!!!!!!!؟؟؟جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 یه با.بیرون کشید کلینکس ویه رومیز گذاشت رو خالی بشقاب که کردممی نگاش بازداشتم ودهن گرد باچشای

 :وگفت تمیزکرد ودستاشو دهن دور بود خودش خاص پرستیژکه

 میای؟؟...کنسرت برم میخوام امشب:سامیار

 :دادم وجواب بستم بود بازمونده که دهنمو

 کیه؟؟؟ کنسرت:-

 .سمتم داد وهل رومیز گذاشتشون.دراورد بلیط ودوتا ادیداسش سفیدواسپرت شلوار توجیب کرد دست

 :گفتم وباخوشحالی کردم ونگاش برداشتم یکیشو

 !...بایدمحشرباشه!...فرازفرزینه سازیشم اهنگ تازه!....لهراسبیم عاشق من!میام که معلومه:-

 :وگفت داد سرشوتکون

 ...!!بهتره من واسه نخوریم شلوغی به ولی شده رزو صندلی بااینکه!باش اماده هشت واسه پس:سامیا

 :گفتم خودم وپیش دادم سرموتکون

 ...!ودردسراش شهرته دیگه!!!!...بهتره واست که معلومه:-

 ترجمه مغزموواسه کارگیری به ی حوصله چون منم.اصلی زبان به شدالبته فیلم یه دیدن مشغول هم سامی

 !!!کنم گردی وب کم یه تا اتاق تو رفتم ترجیحا نداشتم

! شدم مانتوهام زدن دید مشغول!کمرایستادم به دست لباسام کمد جلوی ورفتم بستم تابو لپ شد که هفت

 نسبتا و بود تاسرزانوم تقریبا که بریمو بری طرح مانتوی واستشاره وتعلم تفکروتامل ربع یه حدودا حاصل دراخرم

 ادما توپاییز بودم معتقد من اخه...!!تختم روی ازاد وپرتاب دراوردم میخورد پاییز هوای درد وبه بود ضخیم هم

 اول روز ازهمون که واونایی میدن ادامه اشون تابستونه لباسای پوشیدن به همچنان که اونایی:میشن دودسته
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 ردممیک سعی اکثرا!!!میپوشن زانو تازیر وچکمه وکاله وشال پوست پالتوی شب ظهر صبح تفاوت باعدم پاییز

 نازک های راه راه با مشکی شال یه!!!!بپوشم لباس وارانه وانسان نباشم دسته دو ازاین کدوم جزوهیچ توپاییز

 کفشای همراه به هم رو مشکیم وتنگ شلوارمخمل!مانتوم روی روتختم کردم وپرتش دراوردم هم زرشکی

 ونامحسوس باریک چشم خط ویه اینه جلوی نشستم.بیرون گذاشتم روهم بود پوشیده روش که جیرمشکیم

 چشام میزدم ریمل وقتی رنگی وچشام بودن بور هام مژه چون.زدم ای قهوه ریمل هامم ومژه کشیدم ای سرمه

 وقتی که طوری نه ولی میکردم ارایش کال.شدم لباسام پوشیدن ومشغول زدم هم لب برق یه!بودن پیدا خیلی

 های وچتری  کردم مرتب روسرم اینه جلوی شالمو!!!!!! باشه کیلویی1-7وزنم تفاوت کنن وزنم ارایش وبی باارایش

 زده اقمدرات که میپوشیدم کفشامو داشتم!مدل این میومد بهم خیلی!بیرون ریختم ازشالم قشنگی وبامدل کوتاهم

 :سامیاراومد صدای وپشتشم شد

  ای؟؟؟ اماده سلدا:سامیار

 ...اومدم!اره:-

 باگوشیش بودوداشت ایستاده اماده درخونه سامیارپشت.بیرون ورفتم کردم چراغوخاموش پوشیدم که کفشامو

 . بود پایین وسرش ورمیرفت

 بریم؟؟!...حاضرم من:-

 :بازکردوگفت رو در بود پایین سرش همونطورکه

 ... بریم:سامیار

 ات سرش همش که داره چی گوشی اون تو نیس معلوم!بود اپلش توگوشی سرش همچنان رفتیم که اسانسورم تو

 ذیکاغ کت ویه بود پوشیده مشکی وشلوارکتون مشکی شرت تی یه:شدم ارزیابیش مشغول...!واال!!!توشه گردن

 شونه معمولی موهاشم. بود مشکی باخطوط سفید ورنگشم ادیداس مارک معمول طبق کفشاشم.روش هم سفید

 اومده بهش العاده فوق لباساش رنگبندی درکل.بود چپش تودست هم مشکی بندچرم مارک ساعت ویه بود زده

 !!!!!بود

 !!...ای؟؟؟ چیکاره تو!صاحابش ارزونی!!!میاد که میاد بهش:-

 !...دوباره؟؟؟؟ شد پیدات ازکجا!!نداشتین خداروشکرتشریف بود چندوقت که تو اصال!میزنی؟؟ چرا حاال خب!وا:-

 رموردد تازه پوشیده؟؟؟ سامیارچی که توچه نمیکنی؟؟به درویش چشاتو چی توواسه اصال!نکنا عوض حرفو!ببین:-

 خدایی باشی ننداخته روازقلم چیزی ببین بکن هم دیگه نگاه یه میخوای!...نظرمیده هم یانه میاد بهش اینکه

 !!!!....نکرده
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 هم فعال!!!... نیس مربوط هم تو به!!بدم قورتش باچشام دارم دوست خودمه پسرعمو اصال!...دارم دوست!ببین -

 !...روندارم ات حوصله اصال چون خفه

 .گرفتم اسانسورضرب کف کفشام با پارکینگ به تااسانسوربرسه بعدم

 ردک روشن ماشینو اینکه محض به.سامیارشدیم اقای سفیدوشیک ی وسوارسانتافه پارکینگ رسیدیم باالخره

 هرا میالد برج سمت به سامیارهم.شد پخش بود پیانو تکنوازی فقط که الیت اهنگ یه شدو روشن هم سیستم

 .میشد برگزار میالد برج توی کنسرت اخه افتاد

 ودب توارتفاع قرارگرفتن خاطر به که شدیدی وباد ازسرما موجی شدیم پیاده اینکه محض به رسیدیم که اونجا

 خطر به اسالم یهو که بچسبم شالمو محکم که بود این بکنم تونستم کاریکه تنها من!اورد هجوم بهمون

 ینب چیزی یه کردم حس راه وسط که میرفتم راه کنسرت برگزاری محل سمت سامیاربه ی شونه به شونه!!!!نیفته

 البته.!..بازشد متر یه خودکارحدودا کامال صورت به دهنم که دستام به کردم نورنگاه باسرعت!!!قرارگرفت انگشتام

 !!!!! مترکنمش نبود متردردسترس اخه!!!ها نه یا متربود یه دقیق نمیدونم

 برخالف دستش المصب البته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بود کرده قالب سامیارانگشتاشوتوانگشتام

 مثه بودم شده!شدید بودم مونده ادم این توکف امروز کال ولی!بودن گرم گرم میزدن یخ داشتن که من دستای

 زده زیچی یه نکنم غلط!!!پسره این نبود مساعد اصال حالش!!!!درشوبازمیکنی بعدیهو میدی تکونش که ای نوشابه

 !!!بود

 : کردم نگاهش چشم ازگوشه

 ....اینکارارومیکنه که هست چیزیش یه باالخره ولی!...سالمتره ازمنم این!...نیست چیزیش!بابا نه:-

 لمعط ساعت نیم تقریبا.بودن اول ردیف ازصندلیای شدمون رزو صندلیای.کنسرت برگزاری سالن به رسیدیم

 بودکه اونجا تازه ومن.روپاش وانداخت دراورد کتشو وسامیار نشستیم هردومون.کنسرت تاشروع میشدیم

 روسینه ادیداس رنگ ای نقره کوچولوی مارک یه هم معمول وطبق بوده کوتاه استین زیرکتش تیشرت فهمیدم

 ادیداس سرتاپاش همیشه!!!!!داره قرارداد ادیداس برند شرکت با ادم این میرسیدم نتیجه این به داشتم کال!!!اش

 خودش وگرنه اش جنتلمنانه وژستای بود مارکش لباسای واسه ارزید می هم هرچی سرتاپاش کال!بود

 گوشیش تو تاگردن ودوباره راستش روپا بود انداخته چپشو وپای بود داده لم روصندلیش تقریبا...!!!!!!!!که

 !!!!!!!!!!درگیر درونم صدای با معمول طبق منم!!!!بود

....... 

 :گفت سامیار شد تموم که کنسرت

 .... بریم بعد شه خلوت تاسالن بشین:سامیار
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 لول توهم مورچه مثه داشتن مردم!!!نشستم سرجام نپروندمو جفتک دخترخوب یه ومثه دادم تکون سرمو

 همیر خودش پا با ادم نبود معلوم وحشی توجمعیت.بودم باسامیارموافق نظر ازاین!!!!میکردن وسروصدا میخوردن

 سعک باهاش یا ببینن لهراسبیو تا روسِن بودن ریخته بیکارم ادم عالمه یه...!واال!!!!!میبرن اشو جنازه یا بیرون

 مهعال یه!!میاد بدم العاده فوق ازاینکارا اما ام لهراسبی پروپاقرص ازطرفدارای درسته!!!میخواستن یاامضا بگیرن

 مشهور افراد یا ها خواننده یا ازبازیگرا یکی کدوم نبود معلوم!بودن شده جمع ما بغلی توردیف نفر یه دور هم

 خاطر به بودیم نشسته اینجا دم شاخ بی غوالی این ازدست راحت باخیال وسامیار من اگه االنم البته!اونجاس

 دبلن شدازجامون خلوت نسبتا که سالن!!!!!!بود همین وضعمون االن ماهم که وگرنه سامیاربود استتاری های روش

 ودستش داشت درحالیکه یهو که بریم که میپوشید کتشو داشت سامیار!!!!!! دیگه کنیم رحمت رفع که شدیم

 !!!موند همونطوری میکرد تواستینش

 واسشح پیدابود ودرحالیکه سمتم پوشیدوبرگشت کامل بود کرده تواستینش نصفه تا که دستشو سریع بعدم

 :تندگفت نیست

 ....میام باش همینجا:سامیار

 که یچیز برخالف بودم شده کنجکاو که منم.دوید بودن شده نفرجمع دوریه بغلی توردیف که جمعیتی سمت وبه

 بودن شده جمع دورش همه که فردی اون وبه کنارزد ادمارو رسید که جمعیت به.افتادم راه سرش پشت گفت

 ویه بود پوشیده مشکی کتون کت یه که استایل وخوش بلند قد مرد یه.مابود به پشتش فرد اون.رسید

 ازش میتونستم سرش ازپشت که بود چیزی تمام این.مات مشکی دوخت وخوش تنگ نسبتا ایه شلوارپارچه

 !!!بدم تشخیص

 :زدوگفت مرد همون ی روشونه وازپشت درازکرد سامیاردستش

 فرااااااااز؟؟؟؟؟:سامیار

 کلفت سامیارابروهای وبادیدن چرخید روپاشنه بود فراز اسمش زد سامیارصداش که چیزی طبق که مردهم اون

 :اومد حرف به وبعد کرد سامیارونگاه حالت باهمون کم یه!رفتن باال مشکیش ی ومردونه

 !!!!.....کردیم پیدات روزمین میگشتیم دنبالت تواسمونا...چیکارمیکنی؟؟؟؟ جا این پسرتو...سامیارخودتی؟؟؟:فراز

 : سامیارگفت روبه فرازهم!خواست وامضا اومد فراز سمت نفر یکی که دادن دست باهم مردونه بعدم

 ... لحظه یه صبرکن:فراز

 :روصدازد روبه سمت به وبعد

 ...علیرضا...علیرضا:فراز

 :و برگشت سمتون به دوباره و
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 ... .میام دیگه ساعت نیم تا منم برین باعلیرضا!...دارم کارا خیلی باهات منم...شلوغه کم یه اینجا:فراز

 :وگفت اومد فراز نفرسمت یه موقع وهمون

 ....چیکا!فراز:نفر یه اون

 :گفت وباتعجب موند تموم نیمه فراز با حرفش سامیارافتاد به چشمش تا اما

 سامیار؟؟؟؟؟؟:نفر یه اون

 ...میام دیگه ساعت تانیم ابتین با منم!...شاپ کافی برین باسامیار!علیرضا:فراز

 هجوج مثه پشتشون منم.بیرون اومدیم جمعیت ازبین سامیاربود به خیره دادودرحالیکه تکون سرشو علیرضا

 !! میره مامانش پشت که اردک

 !!!!!!کردن سامیارتعجب اینقدرازدیدن همشون که بودن کی اینا نبود معلوم

 :سامیارگفت گرفتیم فاصله که ازجمعیت

 ! بیارمش برم تا منتظرباش درسالن جلوی!...دنبالش برم باید!منتظرمه کسی من!علیرضا:سامیار

 :گفتم بگه چیزی علیرضا ازاینکه قبل سرش ازپشت منم

 !!سامیار اینجام من:-

 :وگفت سمتم برگشت

 ...!بریم پس!!!...اینجایی!!!...اِ:سامیار

 :گفتم علیرضا روبه دورازادبه خیلی دیگه دیدم که منم

 ...سالم:-

 هستین؟؟ خوب...ازمنه سالم:علیرضا

 ...ممنونم:-

 :سامیارگفت وبعدروبه

 !!... خواهرداری؟؟ بودی نگفته قبال: علیرضا

 !!!!خواهرسامیارم؟؟؟ من فکرمیکرد واقعا این یعنی.درسالن سمت افتادیم راه همزمان و

 ...!دخترعمومه...نیست خواهرم سلدا!...خواهرندارم!نه:سامیار
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 :دادوگفت سرشوتکون علرضا

 !!...خواهربرادرین فکرکردم همین واسه!...هستین شبیه هم به خیلی اخه:علیرضا

 :گفتم اروم.داد وجواب گفت ی"ببخشید"خوردو زنگ موبایلش موقع همون که

  توام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شبیه من کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:-

 :گفت میخندید سامیاردرحالیکه

 !!!...نمیشیم متوجه خودمون شاید!...اره خب:سامیار

 :گفتم وباپررویی برداشتم نه گذاشتم نه منم!کرد نگام لبش گوشه لبخند ویه بامزه باحالت وبعد

 !!!!... لوچه توچشماشون دوستای!...تونیستم شبیه عمرا من:-

 :وگفت زد سامیارلبخندی

 باشی؟؟؟ من مثه نمیخوای که اینقدرزشتم یعنی:سامیار

 :گفتم تمام باپررویی

 !!!...میبینن هم شبیه میمون ینباا خوشگلیو این منوبه!...معلومه:-

 :گفت تعجب درنهایت که بیاره وحالموجا بگه بهم زمختی تایه بودم اماده

 ...داره خدایی یه ماهم دل باالخره اما بده مانسبت به میخوای هرچی! باشه: سامیار

 داشت چشام بودم رفتارش توکف ازبس یعنی!وضعی یه اصال!توصیف غیرقابل اصال!بود بازمونده دهنم

 !!!!!!میسوخت

 که درسالن به.بزنن حرف باهم کردن وسامیارشروع وعلیرضا شد تموم علیرضاهم تلفن حرفمون شدن باتموم

 پیشمون دختر یه ازچندثانیه پس داد تکون دست کسی برای میزد باسامیارحرف همونطورکه علیرضا رسیدیم

 :گفت ما وروبه کرد حلقه دختره های دورشونه دستشو علیرضا.رسید

... وفراز من مشترک دوستان از دخترعموشون سامیاروسلداخانوم جون یلدا...یلدا همسرم: علیرضا

 :علیرضاگفت وروبه کرد احوالپرسی سالم بایلدا برانگیزی تعجب سامیارباخوشحالی

  غولوشکستی؟؟؟؟ شاخ تواین پسرباالخره: سامیار

 رفتنجلومی سامیاروعلیرضا.افتادیم راه شاپ کافی وسمت وبه کردم احوالپرسی سالم بایلدا منم.خندید وعلیرضا

 !بود خوبی و دخترنمکی!اومد خوشم ازش.سرحرفوبازکرد زود خیلی یلدا.سرشون پشت هم یلدا ومنو
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 به یلداهم ومنو بودن زدن حرف مشغول وسامیارهمچنان علیرضا.ونشستیم کردن انتخاب نفره شش میزی

 هشبی ای چهره ته یلداهم!!بودتاخوشگل وبیشترنمکی داشت معمولی ای چهره علیرضا!میدادیم گوش حرفاشون

 !!!میومدن وبهم بودن ال ایده زوج یه عنوان به درکل!!داشت ملیح ای قیافه با علیرضا به

 نفردیگه یه همراه به زیادی فرازباسروصدای که بود گذشته شاپ کافی به ازاومدنمون ساعت نیم درست

 :گفت داشت اشاره بود اومده باخودش که نفری یه اون به سامیاردرحالیکه روبه فراز بعدازنشستنشون.اومد

 ...وعلیرضا من دانشجویی ودوران بنده کودکی دوران ازدوستا هستن گل اقاابتین ایشون:فراز

 :گفت ابتینه اسمش میدونستم حاال که بود فردی مخاطبش سامیاردرحالیکه به وبعدبااشاره

 ملی برترتیم ازبازیکنان صدالبته و ما وراهنمایی دبستان ازدوستان هستن سامیارستایش اقای ایشون:فراز

 ...!والیبالمون

 ارزیابی مشغول منم شدن وبگوبخند صحبت مشغول نفری4وایندفعه!کردن اظهارخوشبختی وسامیارهم ابتین

 هب صورتش اجزای بااینکه مه ابتین!!!ومشکیش درشت چشمای مخصوصا بود وجذاب فرازخوشگل!!!!!!!وفراز ابتین

 !!!!!پرجذبه والبته بود جذاب درکل اما نبودن خاصی چیز تنهایی

 :گفتم یلدا روبه من که میزدن حرف باهم نفری4 اونا

 بپرسم؟ سوال یه میشه:-

 ...البته:یلدا

 !...هستین هم شبیه اخه...دارین؟؟؟ نسبتی باهم وهمسرتون شما:-

 ...! شما مثه!عمودخترعموییم پسر!...اوهوم:یلدا

 ...!وشوهرنیستیم زن ما ولی:-

 !جدا؟؟؟؟؟:یلدا

 !اوهوم:-

 !وشوهرین زن فکرمیکردم من ولی:یلدا

 :گفت باخنده بعد

 نه؟؟؟؟؟ باشه والیبالست یه دخترعموی ادم که خوبیه حس خیلی:یلدا

 :وگفتم خندیدم
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 اهنگساز یه ازدوستای خودتم که شما درضمن!...نداره تاثیرچندانی من حال به البته!نباشم میدادم ترجیح من:-

 معروفی؟؟؟

 :خندیدوگفت

 تینواب بافراز من باسامیارازنسبت تونسبتت درضمن!...بااهنگساز والیبالیست داره فرق هرحال به ولی!اره:یلدا

 !...نزدیکتره

 :گفتم باتعجب

 اهنگسازن؟؟؟ هم اقاابتین مگه:-

 یانهپارس داروپخش ی ومدیرکارخونه داره داروسازی دکترای البته!!!!!...فرازه گروه وگیتاریست اماپیانیست!نه:یلدا

 !!!کارمیکنه بافرازهم امادرکنارش

 !بود؟؟؟؟ این مال پارسیان داروپخش شرکت!بود بازمونده دهنم

 ....!نمیاد بهشون اصال ولی:-

 ...موفقه واقعا ولی خاطرسنشه به!اره:یلدا

 مبرگردی میخواستیم هم وقتی!بودن وباحالی صمیمی جمع!خوردیم هم پیش هم وشامو بودیم ماهمونجا وتااخرشب

 !!!!باشیم داشته ارتباط باهم وقرارشد منوگرفت ی شماره یلدا

*** 

 :رسید شقایقم که میزدیم حرف نرسا وبا بودم ایستاده نرسا تواستیشن دوم ی طبقه

 !دکتر؟؟ کردین گم راه! طرفا؟؟ ازاین!عزیز دکترستایش!به به:شقایق

 :دراوردمو واسش زبونمو

 ...!ادب عرض اتاقتون اومدم پیش ساعت یه همین خوبه:-

 :وگفت خندید

 سر به لکام ودرسالمتی خوبه حالت نه دیدم که!!!نه یا سالمی ببینم میخواستم ساکتی کردم احساس!خوبه: شقایق

 ....!میبری

 !!!!!!!!هوع:-

 چی؟؟؟؟؟؟؟:شقایق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

76 

 

 :و خندیدم

 ...افتادم اون یاد!!..."هوع سرمیبری به کامل درسالمتی"میگفت افغانیه این...بودا سریاله این تو بابا:-

 شقایق منو شد باعث بود بیمارستان اورژانس درواقع که پایین ی ازطبقه زن یه وفریادای جیغ صدای اما

 یه.میومد صدا ازش که شدیم قسمتی وارد همزمان هرسه!کنیم پرواز پایین ی طبقه سمت به تقریبا وسرپرستار

 این تموم منبع بودن خاکی کم یه که سفید دست یه بالباسای دورازجونما البته خودم همسن تقریبا جوون خانوم

 هک پسری سمت به ومن کنن تاارومش رفتن سمتش به شقایق طاهریو سرپرستارخانوم!!بود صوتی های الودگی

 که تاریپرس روبه میرفتم سمتش به باعجله درحالیکه!!!بود پرازخون سرش تمام بودوتقریبا افتاده بیهوش روتخت

 :زدم نمیدادداد انجام کارمهمی میتابیدوهیچ اونجافقط

 ...استریلیزه دستکش:-

 که نکشید دقیقه 1وبه شدم جوون پسر سراون ی معاینه ومشغول کردمشون دستم سریع ومنم اورد واسم سریع

 :دادزدم

 امروز؟ کیه سرپرستاربخش:-

 :گفت بود ایستاده کنارم که پرستاری

 ...صبوحی خانوم:پرستاره

 ...سریع...کنن اماده عملو اتاق بگوسریع:-

 :زدم داد دوباره ومن رفت سریع پرستاره

 ....کن امروزوپیج جراح پیجرسریع:-

 :پیچید پیجر صدای سریعا

 ...اورژانس بخش به سریعا دکترنیاتبار... اورژانس بخش به نیاتبارسریعا دکتر:پیجر

 :زدم داد باعصبانیت وایندفعه دوباره

 ...کن روپیج راد دکتر...امروز نیاتبارمرخصیه دکتر:-

 :دادم پرستارادامه به ورو

 ... ازخانوادش بگیر عمل واسه رضایت برو سریع:-

 که شقایق.کنن ارومش بودن تونسته حدودی تا وشقایق طاهری خانوم که خانومی همون سمت رفتم وخودم

 :ایستادموگفتم کنارش!داد تکون طرفین به سرشو باغم افتاد بهم نگاهش
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 میکنه؟؟؟ انقدربیقراری که پسرچیه این با نسبتش:-

 ...عقد واسه محضر میرفتن داشتن...نامزدشه:شقایق

 !!!!!من خدای:-

 :زدم داد باعصبانیت نیومده هنوزرادین دیدم وقتی

 ...کنین روپیج دکترراد دوباره:-

 :ازپرستارا یکی وروبه

 شد؟؟؟ چی عمل اتاق:-

 ...دکتر اس اماده:پرستاره

 :زد صدام گرفتن رضایت واسه بودمش فرستاده که پرستاری موقع همون

 !!!دکترستایش؟؟؟؟:پرستاره

 .بهش شدم خیره وسوالی سمتش برگشتم

 ...بزنن حرف باهاتون میخوان:پرستاره 

 خبری ازرادین هنوزم.منتظرایستادن کنارش ساله73-72حدودا پسر ویه مسن نسبتا مرد یه دیدم که بیرون رفتم

 :گفتم سریع فقط دوتا اون روبه!درمیومد حرصم داشت دیگه بودو نشده

 !!!!نمیمونه زنده مطمئنا نشه عمل دیگه ساعت تایک...وخیمه اوضاعش...بدین رضایت عملش واسه سریع:-

 االب طبقه سمت به تمام باسرعت بودمو سرموزیرانداخته.رادین دنبال برم تا دویدم ها پله راه سمت به وباسرعت

 به ازاد سقوط ی واماده دادم ازدست تعادلمو زیادبود سرعتم وچون جایی تویه خورد محکم بینیم که میرفتم

 قرارگرفتهخطر درمعرض اسالم!!!اوهو دیدم که کردم باز چشامواروم!!!!ام زنده انگارهنوز دیدم که بودم پایین سمت

 !!!!بود کمرموچسبیده نیوفتم اینکه واسه واونم رادین به بودم خورده....!!شدید

 مبیار خودم روی به اینکه بدون میشد ساخته داشت که هیجدهی مثبت ی صحنه بیخیال!!!افتادم پسره اون یاد

 :گفتم

 !...تو؟؟؟؟زودباش کجایی:-

 :وگفتم ایستادیم پسر باالسراون.دویدیم اتاق سمت به وباهم
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 یدبا...تویی امروزم جراح تنها شدیم هماهنگ بیهوشی وبخش عمل بااتاق!...میمیره نشه عمل دیگه ساعت تایک:-

 ...کنی سریعترعملش

 :گفت بیرون میدوید ازاتاق ودرحالیکه موند ساکت یکم

 ...کنن منتقلش بگو!...حاضرشم میرم:رادین

 :بودگفتم کنارم سرپرستارکه روبه منم

 ...!عمل واسه ببرینش گرفتین رضایتو برگه اگه:-

 .بیرون رفتم رادین دنبال وخودم 

 :کردوگفت مکث!شه وارد خواست رادین که بودیم ایستاده شقایق منو عمل دراتاق پشت

 !!!بود غیرمنتظره خیلی!واسم دعاکنین:رادین

 .زدیم لبخندی هردومون

 ...باشه خدا به توکلت:-

 ...برو!میشی موفق:شقایق

 !شد ووارد زد لبخندی هم رادین

.... 

 کردم تموم سریع کارمو!میکردم ازمریضاموویزیت یکی داشتم!دادن عملواطالع ازاتاق رادین خروج باالخره

 بیقراری خیلی....داشت گناه نامزدش!!!بشه خوب پسره میخواست دلم خیلی!عملوبفهمم نتیجه که ودویدم

 :گفتم میزدم نفس نفس درحالیکه!بود تنش عمل هنوزلباسای.پیداکردم رادینو باالخره!میکرد

 رادین؟؟؟؟... چیشد:-

 :ماسکشوبازکردوگفت

 ...کننده خسته بینهایت ولی...عالی:رادین

 :وگفتم خندیدم زیادی باخوشحالی

 !نباشی خسته:-

 ...!پایینترمیره داره هرلحظه قندوفشارخونم میکنم احساس!نمیکشم دیگه!...خونه میرم دارم:رادین

 :وسرعتشوزیادترکردوگفت
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 !خدافظ:رادین

 :بالبخندگفتم!!!!میشد بایدخوب خاطرنامزدش به حداقل!بودم خوشحال پسر اون شدن خوب بابت

 !سالمت به:-

*** 

 توهم؟؟ میای!!امشب واسه خونشون کرده فرازدعوتمون!سلدا:سامیار

 :گفتم سمتشو برگشتم کامل

 ...!!بیام بخوام که نداره نسبتی که بامن اخه!...نمیدونم:-

 :و روکاناپه نشست اومد

 نداری؟؟؟ نسبتی بامنم:سامیار

 !!!!برخورد بهش چه

 ....چرا!خب:-

 دیگه؟؟؟ چی پس:سامیار

 بیام؟؟؟؟ نیس زشت:-

 !!!کرد نگام وفقط نداد جوابمو

 هستن؟؟ که هم اینا یلدا!...میام!خب خیلی:-

 !باش اماده هشت واسه پس!...اره:سامیار

 ایه وافاده فیس کردن تحمل ی حوصله چون داشتم تردید تورفتن.دادم ادامه دیدنم وی تی وبه گفتم ای"باشه"

 ازخودش بهتروبرتر فکرمیکنه که دختری یه!!!جوریه چه بزنم حدس میتونستم االن ازهمین!نداشتم فرازو زن

 زورواجباروانواع باهزارتا که واستیلی شده انجام روش زیبایی عمالی واقسام انواع که صورتی!!!نداره وجود دیگه

 موموت!!!!میرسه هم کیلو به تفاوتش کنی وزنش ارایش وبدون باارایش اگه والبته!!!!اومده روفرم ورزشی ترفندهای

 غیرقابل واسم واقعا اینجورادما!اوووووووووف!اهنگسازکشورن همسربهترین ایشون اینکه واونم داره دلیل یه اینها

 !تحملن

 که اتاق سمت ورفتم کردم روخاموش وی تی شد که 8نزدیک!ومیومد میرفت وسامیارم دیدم وی تی8تا هرحال به

 ونیبادمج ی پاییزه مانتوی یه دراخرم!میکردم ارزیابی لباسامو یکی ویکی ایستادم لباسام کمد جلوی.شم اماده

 یه قطف هم ارایشم معمول طبق.گذاشتمشون وبیرون کردم انتخاب ساده سفید شال ویه سفید شلوارلی یه با رنگ
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 پوشیدم روهم بادمجونیم بوت شدمونیم اماده!لب برق ویه ای قهوه ریمل ویه بود رنگ ای سرمه باریک چشم خط

 .بیرون ورفتم

 .بود نشسته نشیمن تو سامیاراماده

 !اومدم من:-

 :وگفت سرشوبلندکرد

 !بریم پس:سامیار

 نازک بافت یه وروشم بود پوشیده قرمز تیشرت یه!سامیارشدم بررسی مشغول بیکاری رفع تواسانسوربرای

 !بود پاش هم مشکی بوت نیم یه.ارتشی سبز رنگ به هم شلوارکتون ویه ارتشی سبز وشیک

 :اومد حرف سامیاربه راه وسطای.کردیم حرکت فراز ی خونه سمت به بیرون رفتیم ایستاد اسانسورکه

 بیای؟؟؟ چرانمیخواستی اما!اومدی که حاال:سامیار

 ....بیام نخوام اینکه نه:سلدا

 چی؟؟؟؟ پس:سامیار

 ...ندارم زنشو کردن تحمل حوصله راستش:-

 کیو؟؟ زن:سامیار

 :گفتم باحرص! سامیارها این شوته کال

 !!!....میکنی؟ سیر باال عوالم از یکی توکدوم نیس معلوم خدا به....!!!رو ام عمه زن:-

 :وگفت کرد ای خنده

 فراز؟؟؟؟ یازن رومیگی علیرضا زن بدونم ازکجا من خب دوما!!!! میکنه شوهر نمیگیره زن عمت اوال:سامیار

 ....خوبیه خیلی دختر بیچاره بودش اونروزم یلداکه:-

 نیس؟؟؟؟ تحمل قابل میدونی حاال که دیدی فرازو زن تو مگه خب:سامیار

 ...ندیدمش...نه:-

 نیس؟؟؟ تحمل قابل ازکجامیدونی پس خب:سامیار

 :گفتم سمتشو برگشتم
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 فکرمیکنه که کسی!کشور اهنگسازای ازبهترین یکی زن!!!سخته؟؟؟ زدنش اینقدرحدس یعنی:-

 خوشگلترازخودش فکرمیکنه خودش اما دلقکاس زیادشبیه ازارایش!بهترازخودشوخدانیافریده

 اندامش...!باشه کیلو سه باید حدودا کنی وزنش ارایش وبی باارایش درصورتیکه وزنیش تفاوت...!وجودنداره

 زیرپاشو زمین به...!بودم همینطوری همیشه من میگه اما اومده روفرم ورزشی ترفندهای وانواع باهزارجوررژیم

 !تحمله غیرقابل!!!من خدای...!کایناته تموم خلقت دلیل وفکرمیکنه فخرمیفروشه باالسرش اسمون

 :سامیاربالبخندگفت

 ...هنوزندیدیش ریه؟؟؟توکهاینطو ازکجامیدونی:سامیار

 :سمتش برگشتم کامل

 ادمای وکال ها وخواننده ورزشکاراوبازیگرا همسرای ی همه...!فهمیدنش نیس سخت اصال:-

 ...!همشون...مشهورهمینطورن

 :وگفتم دادم تکون باتاسف سرجاموسرمو برگشتم

 هاگ که...!ظرفیت بی هم العاده فوق والبته...!گرهستیم افراط خیلی ها ماایرانی که خاطراینه به همشم والبته:-

 درسی همچین تدریس اصال اینکه نه بود دانشگاهامون ی پایه ازدروس یکی متافیزیک االن داشتیم ظرفیت

 ...!باشیم رونداشته

 ظرفیت ویاحتی  یاتفریط افراط به ربطی... و وفرهنگ حجاب مثل ما امروز ی جامعه مسایل من نظر به اما:سامیار

 ...! نداره مردم

 اجتماعی طبقات زیادبین ازاختالف مسایل این تموم بگذریم که بودنمون ظرفیت بی ازبحث!میگی درست:-

 میکنهفکر واینطورهم فقیره ی ازطبقه بده نشون نمیخواد مسلما ضعیف ی فردازطبقه یه...!میگیره نشات توجامعه

 نمیتونه اما بپوشه لباس ثروتمندا مثه میکنه سعی همین واسه...اجتماعیه ی مرتبه نشانگر پوشش که

 جامعه ی طبقه ازکدوم که بدی تشخیص راحتی به اش گرانه افراط پوشش ازنوع تومیتونی...وبرعکس

 ونشرایطش همین واسه متوسطن ازگروه بیشترافراد چون معمولین کامال متوسطن ی ازطبقه که اکثرافرادی...!اس

 اوناهم که رسیدن دوران به تازه ثروتمندای یاازاین...!دوگروهن خودشون که...ثروتمندا ی وطبقه...!روپذیرفتن

 بهترازپوشش راهی وچه پولدارن که بدونن باید همه فکرمیکنن که ادمایی...!داد تشخیصشون میشه راحت خیلی

 تاالک سرشون ازفرق ادمایی همچین اینکه!!میشه؟؟ چی نتیجش!داره؟ وجود پولداربودن این دادن نشون واسه

 برتر خیلی ازشون که بفهمونن اطرافیانشون به میکنن هم وسعی مارکه پاشون ی کوچیکه انگشت ناخن

 والبته!...وارانه وادم شیک تیپ بایه اما لباسارومیپوشن بهترین...سیره وگوششون چشم که وپولدارهایی...!وبهترن

 ااین ی همه ی نتیجه...!ندارن خودنمایی به نیازی چون برترن ازهرلحاظی که کنن القا طرفشون به ندارن هم سعی

 که اومده کجا...بشریه قوانیین خالف واقعا واین!اجتماعی ی وطبقه پول!...ومعیارش؟؟؟!تبعیض!...میشه؟؟؟ چی
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 شده ردهاو انسانی ازقوانین یکی توکدوم اصال!اجتماعیشونه؟؟؟ پولومرتبه براساس دیگه هم به نسبت ادما برتری

 ...!اوره تاسف واقعا این!دارن؟؟؟ قفر باهم انسانها که

 ...داره وجود ازاینجورتبعیضا دنیا توتموم اما:سامیار

 ؟؟اینجاس؟ وضعیت حادی به وضعیت دنیا حرفومیزنی؟؟؟کجای چرااین رودیدی کشوارا همه تقریبا توکه!سامیار:-

 تبعیض وامریکا میشن قایل دینی تواروپاتبعیض!!!ازاینجابدتره اونا وضعیت!سلدا میگم دیدم چون:سامیار

 مطمئن نمیتونی باخدارازونیازکنی بلند خواستی تواروپااگه!!!اجتماعیه ازتبعیض بدتر مراتب به هردوش که...نژادی

 باشی شیعه ازاینکه حاالبگذریم میکشنت باشی مسلمون اگه...!!!نپیوندی خودش به زودی به که باشی

 کشته بازم کنی اعتراض بخوای هم اگه!میکشنت بازم واقعی مسیحی یه اما باشی مسیحی اگه حتی!!!یاسنی

 اجتماعی خاطرتبعیض روبه کی اینجا... انسانها؟؟؟؟ تفاوت یعنی دین تفاوت که شده اورده کجا تو!میشی

 یاخودت که میکشن بیگاری وازت زورمیگن اینقدربهت باشی پوست سیاه اگه!یاتوامریکا...تاحاالکشتن؟؟؟

 چون!عادیه کامال چون نمیخوره تکون اب از اب سیاهپوست یه شدن وباکشته!میکشنت خره یاباال خودتومیکشی

 ازقوانین ییک توکدوم!نمیشه غمگین سیاهپوست یه شدن خاطرکشته به کسم هیچ والبته!بمیرن باید سیاهپوستا

 !....؟؟شدن؟ کشته اجتماعی تبعیض خاطر اینجاتاحاالچندنفربه!...انسانهاست؟؟؟ تفاوت نژادباعث بشراومده حقوق

 ...!نبایدباشه هم اجتماعی تفاوت همین اسالمیه مثال که توکشوری ولی!درسته-

 خاطراسالمه؟؟؟؟ به تفاوت این حاالبگی که نمیخوای:سامیار

 هچ این پس عدالت وبراساس اسالمیه نظاممون ما که افتخارمیکنیم این به دنیا جای همه اگه میگم ولی!نه نه:-

 زیرسوال؟؟؟ رومیبره وفرهنگمون دین داره که عدالتیه

 شهخطامی والیبال ی مسابقه یه تو وقتی بگی که اینه مثه!دین پای گذاشت رونمیشه ادما اشتباهات اوال:سامیار

 ازیکناب این نقصن وبی درست بازی قوانین!اینطورنیس درحالیکه!داره مشکل والیبال بازی قوانین که اینه واسه

 بی خدا چون! نقصه بی اسالم!همینطوره هم اسالم!دونست نارسا قوانینو نمیشه پس...خطامیکنن که هستن

 ماخودمون!فرهنگ ودرمورد!اسالم پای ادمارونبایدگذاشت ما اشتباه بنابراین!خداس همون دین هم دین این!نقصه

 فرهنگ مایه ی برجامعه حاکم فرهنگ نمیخواد هردلیلی به غرب!...زیرسوال رومیبریم فرهنگمون که هستیم

 طوری بکنه منعی کوچکترین اینکه بدون ها رسانه یعنی ممکن راه ازبهترین میاد پس باشه اسالمی-ایرانی

 وبرعکس نمیخوره درد به فرهنگ این که اینه میگیره که ای نتیجه تنها بیننده یه درپایان که میکنه مفاهیمشوالقا

 بزنی زور خیلی چقدره؟؟اگه غرب فرهنگ ی سابقه مگه فکرنمیکنیم ای ذره ما وحاال!...کارامده غربی فرهنگ

 غرب فرهنگ ی پایه اصال!سال7222چقدره؟؟؟بیشتراز ایرانی فرهنگ ی سابقه ودرمقابل نمیرسه قرنم2 به شاید

 داره ای وفریبنده جذاب خیلی چهره که درحالیه این...وسکس ای هرشیوه به وخوشگذرونی بندوباری بی چیه؟؟؟

 صادقانه ی چهره یه ما فرهنگ ی چهره ودرعوض...وصداقت وقداست چیه؟؟؟؟انسانیت ایرانی فرهنگ واساس

 خودشون به وحتی میشن متمایل سمتش به میبینن روکه غرب فریبندگی!!!توچشمشونه عقلشون مردم!اس
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 رانیای ما ازنااگاهی ناشی مشکالت این ی همه!سلدا ببین بنابراین!...فکرکنن کم یه که نمیدن روهم این فرصت

 !!!!گریمون وافراط ظرفیت نه هاست

 :گفت برمیداشت داشبورد ازرو رو گوشیش ودرحالیکه ایستاد رنگ ومشکی دربزرگ یه بعدجلوی

 ...میخوام معذرت:سامیار

 ...بعد وچندلحظه

 ...دریم پشت ما خوبی؟؟فراز!سالم:سامیار

... 

 ...باشه:سامیار

 .کرد شدن باز به شروع دراروم کنه قطع ازاینکه وقبل

 یه به که ریزه پرازسنگ ی جاده یه!بود زیبا واقعا خونه بیرونی ی محوطه.کرد هدایت داخل به سامیارماشینو

 دوطرف!مشکی های شیشیه با بود سفید تمام نماش که ساختمون میرسیدویه سفید وباشکوه بزرگ ی پله ردیف

 !بود شده کاری وگل درختکاری هم سنگی ی جاده

 های پله اون طرف وبه شدیمو پیاده ازماشین وبعد.بود اونجا که دیگه ماشین کناریه کرد پارک سامیارماشینو

 رازف رفتیموبه باال کنارهم ها ازپله!بود ایستاده باالشون ازما استقبال واسه فراز حاال که کردیم حرکت سفید

 .رسیدیم

 ...اومدین خوش!سالم:فراز

 ...مرسی!سالم:سامیار

 .دادن دست باهم وبعد

 !سالم:-

 ...داخل بفرمایید...! اومدین خوش!سالم:فراز

 خونه ودرواقع بود چوبی مارپیچ ی پله راه یه چپ سمت.برید کفم خونه وشیکی اززیبایی شدیم که خونه وارد

 شیک خیلی سالن فضای ی وبقیه بود دایره یه ربع که بود اشپزخونه یه هم سالن ی گوشه.بود سواره پیاده

 .بود شده مبله ای قهوه باطیف والبته وفانتزی

 خوشحال ای مهمونی یلداتوهمچین ازوجود واقعا.کردیم علیک سالم باهاشون!بودن ازمااومده قبل ویلدا علیرضا

 !بودم
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 ...ثنا همسرم اینم:فراز

 !!!!!شد گرد چشمام تقریبا همسرش وازدیدن!چرخیدم فراز طرف به پا ی روپاشنه وافری باکنجکاوی

 تهی وصورتی کامل فوق حجاب ویه!!رنگ میشی درشت وچشمای سفید والغرباپوستی دخترقدبلند یه

 !!!!!!نبود باورکردنی واسم اصال که ارایشی ازکوچکترین

 ...!!!!اهنگسازمشهورباشه یه همسر وزیبا ملیح ی چهره بااین دخترباحجاب این نمیشد باورم

 اومدین خوش سالم:ثنا

 دادیم زحمت مرسی!سالم:سامیار

 :کنم سالم ادم مثه ببندمو بازمو دهن بهتره دیدم منم

 !سالم:-

 : دادیمو دست زدو لبخندی ثنا

 ...اومدی خوش!سالم:ثنا

 ...سامیار دخترعموی...ستایش سلدا...هستم سلدا:-

 ...خواهربرادرین فکرمیکردم پسرعمویین دخترعمو نمیدونستم ازقبل اگه باورکن:ثنا

 ...!!گفتن بهمون خیلیا متاسفانه:-

 :و باال ابروشوداد یه

 ....متاسفانه؟؟؟:ثنا

 :و زد لبخندملیحی که خندیدم فقط

 ...چراایستادین.... لطفا بشینید:-

 .نشستیم همگی

 :وگفت روبازکرد ودر رفت ایفون سمت فراز.دراومد صدا به ایفون لحظه همون

 ...!اومد هم ابتین:فراز

 .بلندشدیم ابتین احترام به همگی دوباره بعد وچنددقیقه

.... 
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 سامیاروعلیرضا بودیم مشغول وصحبت بحث وبه بودیم نشسته نشیمن طرف یه وثنا ویلدا من یعنی ماها

 که طوریهاون بلکه نیست فکرمیکردم که اونطوری تنها نه ثنا که بودم رسیده نتیجه این به.طرف یه وفرازوابتینم

 !!!!ایجادمیشد راستش سمت رولپ بامزه سوراخ یه میخندید ووقتی بود اخالق وخوش اروم خیلی!!!!!!فکرنمیکردم

 :برگشتیم سمتشون به شدیمو ساکت علیرضا فرازو وهمزمانِ بلند صدای با یهو که بودیم حرف مشغول

 جدیییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟:فرازوعلیرضا

 که قراره هازچ موضوع سامیارتابفهمم به نگاه یه مینداختم ابتین به نگاه یه!درنیومد صداشون ابتین سامیارنه امانه

 !!!!علیرضا به بزنم زل گرد باچشای تونستم فقط علیرضا باحرکت

 :ومیخوند وقرمیداد میزد بشکن بود نشسته همونطورکه

 یارمبارک...! زورکی عروسومیاریم...پولکی یارمبارک...کوچه تو بریزین همگی...الوچه یارمبارک:علیرضا

 ...!!!!!!بادا مبارک ایشاال...بادا یارمبارک...بادا مبارک ایشاال...بادا

 :وگفت کرد روقطع علیرضا وکالسیک اوازِزیبا ثنا

 ...بگین؟؟؟ ماهم به خب!نامردا:ثنا

 :وگفت کرد مکثی

 ؟؟؟....ابتین نکنه ببینم وایسا:ثنا

 !!!نوچ....!!! میبینم من که ابتینی این!بابا نه:علیرضا

 :گفت مشکوکی باحالت یلدا

 علیرضا؟؟؟:یلدا

 سر ازصدقه...!!ندارم کارارو این استعداد اصال من!!!!... عمرا!!!کارا؟؟؟؟ واین یلدا؟؟؟من!!!!سرم به خاک وای:علیرضا

 ...!!!کورشدن داشتم که هم استعدادایی اون دونه یه همین

 !!!!!!!!توخونه؟؟؟؟ میبینیم همو که ما احیانا علیرضا اقای!...کورشدن؟؟؟؟ استعدادات که!اِاِاِاِ:یلدا

 یافتم دست وارزشمندی رفیع خیلی درجات به ازدواج ی پسندیده باعمل اصال من!...کی؟؟؟من؟؟؟:علیرضا

 کارم ی ادامه به من تون بااجازه...!!!میکنم توصیه خرهم ابتین به رو نیک سنت ازاین پیروی تریبون وازهمین

 ...!!برسم

 :کرد شروع ودوباره

 ...!بادا مبارک ایشاال...بادا یارمبارک...!...میکنه گشادش شهرداری...بله!تنگه؟ کوچه:علیرضا
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 :وگفت شد یهوساکت که اعجوبه این کیه منظورش بودیم مونده

 ...!بودم کرده فراموش توپو اهنگ یه!!!سامیار خره:علیرضا

 .... نه نه!!....؟؟؟...منظورش

 :داد ادامه دوباره وبعد

 ...باشیم داشته که میریم!...درخدمتتونه علیرضا جی دی!...زیزع دوستان:علیرضا

 :و گرفت ای بامزه ژست بعدم

 ...س دومادمون کناربرین سرراه:علیرضا

 !!!!زمینوگازمیزدم خنده ازشدت االن نبود زشت اگه شخصه به من!!ازخنده بودیم مرده همه

 !!!میکنه نگاه منو وداره روگرفته علیرضا سامیارجلودهن دیدم کردم که نگاه!شد قطع صداش یهو اما

... یعنی!...سامیاربوده؟؟...منظورعلیرضا یعنی...یعنی!!شد جمع اروم اروم گشادم ی خنده

 واقعی ازدواج این میدونیم هردومون که درسته...!!!چقدرپسته پسردیگه این!من خدای!...سامیارتوفکرازدواجه؟؟

 اون به یکسال فقط حاضرنیس که اینقدرپسته یعنی...!!واقعیه دیگه که شده بسته اسمون تو که عقدی ولی نبود

 !!!...من خدای! بمونه؟؟؟ پایبند عهد

 ...نمیشد باورم!اون به ومنم بود خیره من به سامیارهمچنان

 بود گرفته ازدستاشو ویکی بودن سامیارتوهم اخمای.اومدم سامیارازفکربیرون دادِ وکوتاه خفیف باصدای

 !!!!میداد وماساژش

 گازت مجبورشدم نداشتم لقااهلل به زیادی میل منم...!برادر میکردی خفم داشتی!...سامیار شرمنده:علیرضا

 ...!!!!!! بگیرم

 !!!!!!بود گرفته گازش برداره سامیاردستشو اینکه واسه علیرضا فکرکنم

 :داد ادامه ما وروبه

 ...!!بیارم اسم نمیتونم داماد درخواست به!!!ازمحضردوستان پوزش باعرض:علیرضا

 سامیارهمونطورکه...!! سامیاره منظورش بودم شده مطمئن علیرضا حرف وبااین حاال!سامیاربود به نگاهم هنوزم

 ....!گرفتم ازش چشم عادی خیلی من اما!کرد ونگام سرشواوردباال دستشوماساژمیداد

 :کرد خوندن به شروع دوباره علیرضا
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 ...!بادا مبارک ایشاال...بادا مبارک یار ای...ودوماد عروس روسر...ونبات نقل میپاشتن...حیاط اون حیاطو این:علیرضا

 :بدجورتوفکربودم وبرعکس نبودن جالب واسم بامزش وژستای انگارحرکات دیگه من اما

 سامیاربود؟؟؟ منظورش جدی جدی یعنی:-

 !!داری؟؟؟ ای دیگه توبرداشت:-

 ...پایبنده ایلمس این سامیاربه اخه ولی!نه...خب:-

 ...!!!!داره ازدواج حق کن قبول ولی...!نیست زمینه دراین شاید:-

... میداشت رونگه شد بسته باال اون که عهدی اون حرمت حداقل...!جهنم به من ولی...!داره میدونم!بله:-

 ناو حرمت چون نکردم خطا ازپا دست ولی بپرم باخیلیا مدت این تو ومیتونستم دارم ازادی حق منم دراینصورت.

 ...!بود مهم واسم باالییه

 این ولی میداشت رونگه تعهد اون حرمت باید که دومادرست...! پریدی باسامیارباهمه ازازدواج قبل تو نه اوال:-

 !بکشه؟؟؟ خجالت ازتو باید مثال!...ای؟؟؟؟ چیکاره تو وسط

 توروم که باشه اینقدروقیح نباید اما...نیستم همسرواقعیش من که درست واینم بکشه خجالت نمیگم:-

 ...!!!بگه ازازدواجش

-...: 

 :وگقتم بزنه حرف درونم صدای نذاشتم

 ایدب یعنی...!!کنیم تموم چیزرو همه یکسال زودترازاون میتونیم که ومیگم میزنم حرف باهاش امشب همین اصال:-

 ...!!!کنیم تموم زودتر

 طوری؟؟؟عایا؟؟؟؟ چ بفرمایید میشه:-

 !!!هس راه کلی....!!!کنیم تحمل همو ونتونستیم نداشتیم تفاهم بگیم ها خانواده به میتونیم!!راحته خیلی:-

.... 

 زد نگز فاطمه گذاشتم پاتوخونه اینکه محض به چون بزنم باسامیارحرف نتونستم ومن گذشت اونشب که خالصه

 ... .بودم بااون زدن حرف مشغول وتادیروقت

*** 

 ودمب گرفته دستام بین سرمو.رومیز بودم گذاشته وارنجامو بودم نشسته تواتاقم!میشد منفجر داشت ازدرد سرم

 طول بافاطمه تلفنم دیشب...!نداشت تاثیری هیچ اما...!کنم دردشواروم هام شقیقه بافشاردادن میکردم وسعی
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 نمیتونستم لحظه یه تااالن ازدیشب!بودش دیربیدارشدمورفته صبحم...کنم باسامیارصحبت کشیدونشد

 هی تابلکه وخوردم دراوردم ازتوکشوم دیگه قرص یه شدمو بلند اخرم!شد سردردم باعث همین بیامو ازفکربیرون

 ...:بشه کم ازدردش کم

 ...!تاثیرندارن اپسیلونم یه!لعنتیا...!خوردم قرص تا2 نزدیک تااالن ازدیشب!!اوووووووووف:-

 کیبای.میکردم ازبیمارارومعاینه بایدچندتا.کردم درحرکت متس به پوشیدمو برداشتمو ازروجالباسی روپوشمو

 :دراومد صداپرستاره اخرم...!نمیفهمیدم هیچی حقیقتا اما بودم مریضام به سرزدن مشغول بخش ازپرستارای

 نیس؟؟؟ خوب نظرمیادحالتون به!دکترستایش:پرستار

 :وگفتم گرفتم دستام بین وسرمو نشستم ازصندلیا رویکی توراهرو وهمونجا دادم مقاومتموازدست

 ...!میکنه درد درحدمرگ سرم!اره:-

 :اومد شقایق صدای همونموقع

 خوبی؟؟؟!سلدا!...دکترچشه؟؟؟!پرستار:شقایق

 .باال اوردم سرمو

 ...میکنه درد سرشون میگن:پرستار

 !!...پاشوببینم!...چرااینجانشستی؟؟؟:شقایق

 :داد ادامه شقایق.کردیم نرساحرکت استیشن سمت به شدمو بلند ازروصندلی

 معاینه مریض اومدی وضعت بااین عاقل ادم اخه!...نمیزنه مو سرامیکا بارنگ رنگش!نگا نگا:شقایق

 !میدی؟؟؟ کشتن به مردمو تجویزمیکنی یهواشتباهی نمیگی!میکنی؟؟؟

 .خودم تواتاق باال بردم بعدم گرفتو قرص یه رسیدیم که استیشن به

 ...بخور اینو بیا:شقایق

 ...!نداره اثری هیچ...خوردم قرص تا2 حاالنزدیک تا ازدیشب!...نمیخوام:-

 ...داره فرق بااونا این!نکن لجبازیم...بگیربخور:شقایق

 ...اذی:-

 !بخورش میگم بهت:شقایق

 .خوردم نفس یه وبااب گرفتم قرصوباحرص
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 ...کم یه بگیربخواب هم حاال...!اول اینواز!افرین:شقایق

 ...!دارم کاروزندگی کلی!بود؟؟؟ کجا خواب:-

 :و نشستم دوباره که وفشارداد سرشونم گذاشت دست که بلندشم وخواستم

 هی بگیربخواب...!برنمیاد ازت هم کارمفیدی وهیچ نمیفهمی هیچی وضعت این با االن تو!!!تو چقدرلجبازی:شقایق

 ...!برس کاروزندگیت به پاشو شد ترکه اروم!کم

 .بخوابم کرد مجبورم که خالصه

 گاهن ساعتوکه!بود تحمل قابل که بود سردردخفیف یه وجاش نبود خبری سردردوحشتناک ازاون بیدارشدم وقتی

 ...خرس مثه که میشه ساعت7حدودا که رسیدم نتیجه این به سرجمع کردم

 :پریدوسط ذهنم یهوصدای

 ...!خرس دورازجون البته:-

 ...خرسه که خرس!من دورازجون!وا:-

 ...!دورباشی به بیابون ازگرگ سهله که توبایدازخرس!نخیر:-

 !!!داریم هم ما دارن درون صدای خداهمه به!!...منی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذهن صدای تواحیانا!شوبیشعور خفه:-

 ویزیت واسه میرفتم باید.زدم صورتم به اب یه بلندشدمو سریع.بودم بودخوابیده ساعت7 خالصه!!بعله

 :سرپرستارگفت که برم ویزیت واسه وخواستم رسوندم استیشن به خودمو اعجلهوب روپوشموپوشیدم!مریضام

 ...!کردن ویزیت شماروهم مریضا(شقایقومیگه همون)زاده دکترحسن!دکتر:سرپرستار

 !مرسی!باشه:-

 !شقایقم این عاااشق من یعنی!تشکر واسه افتادم راه شقایق اتاق طرف به

 .زدم در به دوتقه

 ...بفرمایید:شقایق

 :توو امودادم تنه دروبازکردمونصف

 هس؟؟؟ اجازه!دکی خانوم:-

 :خندیدوگفت

 ...خودتونه بفرماییداتاق:شقایق
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 :نشستمو ازمبال رویکی میزش توونزدیک رفتم

 ...!مرسی مریضام ویزیت بابت واقعا!شقایق:-

 ...میکنی جبران...!...نیس تشکرالزم:شقایق

 :داد ادامه که کردم نگاش چپکی

 بهتره؟؟؟ سرپرازگچت اون حاال:شقایق

 !....بله...زیادجنابعالی بسی الطاف به:-

 :گفت میرفت لباسی چوب روپوششودرمیاوردوسمت توکیفشودرحالیکه وگذاشت تابشوبست لپ

 ...که نمیدیدی خودتو قیافه که خودت...!خداروشکر:-

 میری؟؟؟ داری:-

 ...!کرده زایمان اینکه مثه بارداربود دخترعموم... برم گفت زد زنگ مامان...اره:شقایق

 !سالمتی به:-

 .تواتاقم رفتم ومنم رفت شقایق بیرونو اومدیم باهم

 :گفتم فقط ازروکتاب سرم بلندکردن بدون.درزدن که بود توکتاب وحواسم هوش وتموم میخوندم درس داشتم

 ...بفرمایید:-

 .اومد صدارادین که کتاب تواعماق رفتم ودوباره

 بزنم؟؟؟ حرف باهات داری وقت:رادین

 :گفتم وبعد شم لودینگ تا کردم ونگاهش باال اوردم سرمو

 ...بشین!البته:-

 ووارنگ رنگ وپاستیالی ایا لقمه لواشک پرازاین روکه بلوری ی کاسه میزبلندشدمو ازپشت منم.نشست اروم

 :وگفتم رادین جلوی وگذاشتمش بودروبرداشتم

 !ان خوشمزه!بخور:-

 :ردوخندیدوگفتک توظرفونگاه

 پاستیل؟؟؟؟؟؟؟:رادین
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 :وگفتم خوردم ازپاستیالروبالذت یکی

 !اوهوم-

 :زد صدام که میخوردم داشتم خوردومنم چندتاشونو

 سلدا؟؟؟؟:رادین

 :و پایین سرشوانداخت که کردم نگاش وسوالی باال سرمواوردم

 بزنم؟؟؟؟ حرف باهات میتونم:رادین

 ???He is okعایا؟؟؟؟ 

 ...البته اره:-

 باشم؟؟؟؟ راحت میتونم:رادین

 ...حتما اره:-

 فکرکنی؟؟؟ ودرست نشی وعصبانی ناراحت میدی قول:رادین

 ...میکنم سعی:-

 :کردوگفت ای طوالنی خیلی مکث

 ....واسه بیام باشی وراضی کنی توقبول اگه میخواستم...راستش...راستش:رادین

 !!خوب بکن جون!مسخره

 :گفت ارومی کردوباولوم ونگام سرشواوردباال

 خواستگاری؟؟؟؟؟؟؟ بیام میدی اجازه!!!...دارم دوست من...من!...سلدا:رادین

 وتاد بین اتصال تنها انگارنه....!!!!بودن سفید ممتدوصاف خط یه تفکراتم تموم...بود سفید سفید ذهنم..............

 روحالت رفتن بدنم های دستگاه تموم میکردم حس...!بود شده قطع مغزم قسمتای تموم اتصال که ام نیمکره

 بیرون به فشارمغزم میکردم حس!!!تاببلعنم میان سمتم به دارن اتاق دیوارای میکردم حس...!! بای استند

 النا!!!بحثی همچین نبودواسه اصال....نبود مناسبی وقت االن!!!!ومیخوادمنفجرشه بیشتره خیلی ازفشارهوابهش

 ....!!!و درگیرسامیاربودم کافی ی اندارزه به من

 :گفتم عجیبی حال و زورمیشنیدمش به خودمم که باصدایی

 !!!!!!!!!!بیرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برم میتونم:-
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 اسانسورازپله وباوجود رودویدم راهرو طول تموم!!!!!!!!!شدم خارج نورازاتاق باسرعت دادومن سرشوتکون فقط

 اون ازادوخوردن فضای به ورودم با...!!و اول طبقه وراهروی ها پله وراه دوم طبقه راهروی دوباره پایین دویدم هاهم

 یکی سمت رفتم کردمو دستاموبغل!نبود مهم اصال...اما!شد لرزیدموسردم لحظه یه سردتوصورتم هوای

 .ازنیمکتاونشستم

 دیشب ماجرای.3:سرمومیترکوندن داشتن تا سه همین اما چیزبودن تا سه بودن توذهنم که چیزایی تنها

 دوست"گفت ومالیمی اروم وباصدای بود زده زل توچشمام وقتی تصویررادین.7سامیار وفکرازدواج

 !!!!!داره دوست رادینو میگفت وقتی شقایق زیر وسربه ازخجالت شده سرخ ی تصویرچهره.1"دارم

 بودوداشت گرفته درد شدت به دوباره سرم!میکردن دیوونم میچرخیدنوداشتن توذهنم تصاویرمدام این

 حتی!!!!!میکنه ام خفه اونجا هوای داخل برم میکردم احساس!داخل برم ونمیتونستم بود سردم!منفجرمیشد

 .بیادش بعد دکترشیفت که تاوقتی منتظرمیموندم وباید بودم شیفت امشب چون خونه برم نمیتونستم

 بابی!شدم پیج که وفکرمیکردم بودم نشسته بیرون همچنان اما میلرزیدم ازسرما که میشد ساعتی یه حدودا

 ی هدست به ازدستامو یکی درحالیکه!لحظه یه شد سیاه وچشمام تیرکشید سرم اما پاشدم ازرونیمکت حوصلگی

 راه داخل سمت به واروم شدن خوب چشمام تا گرفتم سرم به دستمو یکی اون نیفتم که بودم گرفته نیمکت

 :سرپرستارگفت که رفتم استیشن سمت.افتادم

 ...!برین میتونین برین میخواین اگه اومدن بعدی دکترشیفت!دکترستایش:سرپرستار

 دمرسی که اتاقم به!برم باپله دادم ترجیح اسانسور وجود با  بازم.افتادم راه ها پله راه سمت وبه دادم تکون سرمو

 عوض ولباسمو کردم جمع وسایلمو سریع رویی روبه اتاق به نگاه وبدون روبازکردم ودر کشیدم عمیق نفس یه

 روقفل دراتاق!گیربود نفس واسم هم اتاق اون هوای انگارحتی.کشیدم عمیق نفس یه.بیرون اومدم وازاتاق کردم

 .پارکینگ سمت ورفتم کردم

 خسته فکروخیال وازاونهمه بود دراومده ازسردرداشکم ودرحالیکه رومبل کردم کیفموپرت رسیدم که توخونه

 به برمب ازفکربیشترپناه جلوگیری واسه تا اتاقم سمت ورفتم باال انداختم مسکنا ازقویترین تامسکن4 بودم شده

 ...روتخت ودرازکشیدم کردم لباسموعوض!الال بیخبریِ دنیای

... 

 بود شده عادی واسم دیگه که سردردداشتم اینقدرازدیشب!!!!جغدبیدار مثه همچنان ومن بود شب نصفه1ساعت

 ازروتخت باحرص!!!!میدادن ازارم شدت به فکرا اون تموم ودرضمن بودم شده خسته توفکرمیرفتم فورا ازاینکه اما

 تو برگردم اینکه جای وبه خوردم خواب تاقرص7ناچار.اشپزخونه سمت دورخودمورفتم شدموپتوموپیچوندم بلند

 !!!!!برد خوابم باخوا قرص لطف به خره باال اما کی ونفهمیدم خوابیدم روکاناپه تونشیمن همونجا اتاقم

*** 
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 ...سلدا...بیدارشو...سلدا...سلدا:سامیار

 !بودم منگ.بازکردم چشامو اروم

 کردی؟؟؟؟ چرااینقدرعرق...گرمته؟؟؟:سامیار

 !!!!!!!!!چنده؟؟؟؟ ساعت:-

 :میگفت که سامیارهمزمان!!!!چرامن؟؟؟ غازمیدادم صدای!کردم تعجب ازصدام هم خودم اما

 ...خوردی سرما فکرکنم:سامیار

 :گفت زده وحشت یهو اما پیشونیم سمت برد دستشو

 ...باالست خیلی تبت سلدا:سامیار

 دتاوچن اب بزرگ ی کاسه یه با.نشستم منم اشپزخونه سمت ورفت کناری رومبل کرد پرت دراوردو شرتشو سویی

 :گفت دید وتامنو برگشت دستمال

 !!!دختر بخواب!!!چرانشستی؟؟؟؟:سامیار

 !برس کارت بروبه توهم!!نیس چیزیم!!سامیار بیخیال:-

 ....بخواب!!!...میسوزی توتب داری!!نیس؟؟ چیوچیزیم:سامیار

 ...! شقایق حتی ونه رادین نه سامیار نه سامیاروببینم نمیخواس دلم واصال میکرد هنوزدرد سرم ازدیشب

 !بهت میدم قول!نیس چیزیم من!!!برو میکنم خواهش!سامیار:-

 :...سامیار

 :وگفتم نشستم دوباره باحرص.وخوابوندم داد هول عقب سمت به مالیم هامو شونه

 ...میشم بدتر تورومیبینم من!سامیار میکنم خواهش:-

 خیلی...!توچشمام زد زل!باال اومد میکرد دستماالروخیس ازاون یکی توش داشت که بزرگ ی کاسه ازرواون سرش

 :وگفت داد ادامه کارش وبه وسرشوزیرانداخت گرفت ازم چشماشو!بودن تاری روبه زورتب از وچشمام بودم داغ

 ....نمیرم جایی تو حال این با امروز من:سامیار

 :گفتم وباداد ایستادم شدمو عصبانی

 نم به وکاری برس کارت به برو خواهشا پس....چی؟؟؟ یعنی بدترمیشم میبینمت میگم بهت وقتی میفهمی:-

 !باش نداشته
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 :گفت واروم شد خیره توچشمام ودوباره ایستاد روم بلندشدوروبه اونم

 خوب زود حالت تا باشی دخترخوبی بهتره پس نمیذارم بیرون خونه ازاین توپامو روز حال این با امروز من:سامیار

 ...!بشه

 روگذاشت رومبال ازکوسنای ویکی روکاناپه خوابوندم اروم و گرفت رو بودم شده مسخ روکه منی های شونه بعدم

 ازچشماش چشم امانمیتونستم!...چرا؟ نمیدونم منم بود خیره توچشمام هنوز بود خم روم همونطورکه...سرم زیر

 سمت به...!گرفت ازچشمام شدوچشم بلند اروم باالخره!!!قویتربود اش دافعه از هه جاذبه اون انگاراالن....!بگیرم

 اما میداد ادامه وهمینطوراینکارو گذاشت روسرم بود کرده خیس روکه دستمالی و چرخید بزرگ ی کاسه اون

 ....برد خوابم کم کم تب ازشدت منم...!نمیکرد نگاه توچشمام دیگه

 مدیون باشم ومنصف منطقی میخواستم واگه بهتربود خیلی حالم!زد صدام شام ی واسه بودکه 8 ساعت شب

 !بودم خوب واقعا االن اما.داشتم تب خیلی چون نمیومد یادم هیچی گذشته ساعت37از تقریبا!سامیاربودم

 ...تابیام بشین پاشو:سامیار

 پاک صورتمو باهاش کردوخواست دستمالوخیس.برگشت ودستمال بزرگ ی کاسه وبایه اشپزخونه سمت ورفت

 :گفتم نذاشتمو که کنه

 ...صورتمو میشورم میرم بذارخودم خوبم من:-

 :وگفت کرد نگام یکم

 دوباره؟؟؟؟ نمیکنی که باشم؟؟؟؟لجبازی مطمئن:سامیار

 ....!!!!!!امروزمن بودم اورده بیچاره سراین به چه!خندیدم

 ...باش مطمئن!نه:-

 تجربه!بود کرده درست سوپ دوباره.اشپزخونه سمت رفتم زدمو وصورتم دست به وابی دستشویی سمت وبعدرفتم

 یادش!!بود خوشمزه خیلی که بود کرده درست واسم سوپ یه ظهرم چون!خوبه دستپختش بود کرده ثابت

 عدب استثنا وبدون میکرد مراقبت ازم کلی فاطمه مامانی میشدم مریض وقتی بودم بابا خونه وقتی تا...!بخیر

 ...!!!میشد مریض خودش من ازهرمریضی

 نگز گوشیش که میدید وی تی وسامیار میکردم بازی اس بافاطمه من!هردومون بودیم نشسته روکاناپه بعدازشام

 :کرد توجهموجلب اش ازمکالمه قسمت یه صحبتش وسطای اما دادم ادامه کارم به... .خورد

 خوبه؟؟؟؟ فاطمه!فرهاد:سامیار

... 
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 ...ندیدمش وقته خیلی!همینطور منم اره:سامیار

.... 

 :خندیدوگفت

 ...برسون سالم بهش:سامیار

.... 

 ...مامان پیش ببرمش روزبایدبیام یه....سراغشومیگیره خیلی مامان اتفاقا:سامیار

 :شد فعال ذهنم صدای دوباره

 ...اس فاطمه اسمشم!!!باشه مبارک خانوم سلدا خب:-

 چه؟؟؟؟ من ؟؟؟به توچه به:-

 !!!!...چه؟؟ وتو من به میگی راست... باشه!نیست؟؟؟ مربوط وتو من به! اِ:-

 ...میشناستش هم فاطمه مامانی پیداس اینطورکه ولی:-

 ....که نداره ربط وتو من به گفتی توکه:-

 !بروگمشو اصال:-

 متس ورفتم رفتم بهش حسابی ی غره چشم یه!کرد نگام سامیارباسرعت که شدم بلند ازروکاناپه باحرص بعدم

 .حمام برم کنم لباسامواماده که اتاقم

 !!!نمیزد؟؟؟ حرف باتلفن االن همین مگه این!سامیارظاهرشد که حمام سمت میرفتم داشتم

 سلدا؟؟؟کجامیری؟؟؟:سامیار

 ...حمام:-

 ....برو فردا!!نه فعال:سامیار

 :کردم نگاش باتعجب برگشتم

 توداره؟؟؟؟ چیکاربه:-

 ....میکنی تب دوباره میشه سردت بیرون میای االن....بهترشدی یکم تازه!سلدا:سامیار

 ...نمیشه چیزیم نترس:-
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 ...افرین...بیابروتواتاقت نکن سلدالجبازی:سامیار

 ...میخوره بهم ازخودم حالم...پرعرقه سرتاپام کردم تب ازبس تاحاال ازصبح!...بروبابا:-

 .میزارایشم روصندلی وگذاشت گرفت ازدستم ولباسامو اتاقم سمت وکشیدم دستموگرفت اومد

 !:گرفتم پاچشو و بیرون کشیدم دستموازدستش همین واسه بود خورد حسابی اعصابم

 ...نباش من وجلوچشم برو بیا لطفا جااینکارا به پس...!خوبه حالم نبینم تورو من!ببین:-

 :شد دپرس حرفم انگاربااین

 ...بارهااینوگفتی تاحاال ازصبح!!!...چندبارتکرارکنی حرفو یه نیست نیازی:سامیار

 مگردن پایین تا وپتوروکشید روتخت وخوابوندم دستموگرفت دوباره اروم!شدم پشیمون بودم زده که ازحرفی

 :وگفت

 کنی منوتحمل ازصبح مجبوربودی اینکه ازبابت درضمن...!بروحمام خواستی فرداصبح!بخواب فعال:سامیار 

 !بخیر شب...!متاسفم

 که هم حرفایی وجدان عذاب ایندفعه والبته!شدمواغازفکروخیال تنها من دوباره!شد وخارج کرد روخاموش وچراغ

 بنابراین...!نمیشه دیدم اخرم!انفجاررسید مرز به سرم تا زدم پرسه اینقدرتوفکروخیاالم دوباره!بود بودم زده

 زمان تا دوربمونم تاشون ازهرسه مدت یه کنم فکروخیال وهی کنم اذیت خودمو اینکه جای به گرفتم تصمیم

 ...!!!کنه حل چیزو همه خودش

  *** 

 وخودم اینقدرم!!!!شقایقو ونه رو رادین نه بودم دیده سامیارو نه بودم گرفته که تصمیمی طبق که بود دوهفته

 !!!باشم نداشته وخودخوری فکرکردن فرصت که بودم ودرگیرکرده سرگرم

 مکان تویه دقیقه2بیشتراز رادین یا باشقایق روشدن ازروبه جلوگیری برای توبیمارستان دوهفته تواین

 مجبور که هم ومواقعی میکردم مشغول نرسا با بابیمارامویاصحبت خودمو میرسیدم که هم ازوقتی!!!نمیموندم

 رو شامم سریع میرسیدم اینکه محض به هم خونه تو!میکردم خوندن درس به شروع باشم تواتاقم میشدم

 هب سرم اینکه محض به که میشدم اینقدرخسته خالصه!میخوندم درس الال وقت وتا اتاقم تو ومیرفتم میخوردم

 اشمب مجبور که بیدارمیشدم نود دقیقه هاهم نمیکردم،صبح پیدا فکرکردن وفرصت بودم خواب میرسید بالش

 !!!وبرم شم اماده سریع فقط

 .بود شنبه4
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 تازه و گرفتن رو روزمون طول تمام تقریبا که اوردن اورژانسی مریض دوتا!!بود ای کننده روزخسته واقعا امروز

 خوابم تخت پیش فکرم وتموم بودم خسته العاده فوق که خالصه!بود هم خودمم بیمارای به رسیدگی

 ...!!میکنه هولی به حالی ادمو اسمشم حتی موقعیت تواین!وااای!!!!بود

 سرجاشودریخچالو گذاشتمش.خوردم نفس یه روبرداشتمو اب ی شیشه.ودریخچالوبازکردم اشپزخونه سمت رفتم

 در نزدیک که رومبلی گذاشتم وکولمو شال میومدم بیرون ازاشپزخونه همونطورکه.اتاقم سمت افتادم وراه بستم

 .رفتم اتاقم طرف به سالنه وسالنه بود اشپزخونه

 !!زدن در که بخوابم که میکردم عوض لباسامو داشتم

 بله؟؟؟:-

 بیرون؟؟؟ تومیای یا تو بیام من!...کاردارم باهات!سلدا:سامیار

 !اووووووووووووووف

 :گفتم کوتاهی بامکث

 ...میام من نه،برو:-

 ....!شدم خارج ببینمش؛ازاتاق نداشتم تمایل اصال بعدازدوهفته ودرحالیکه کردم عوض لباسامو بعدم

 قبلی؟؟؟ سلدای توهمون مطمئنی!...چندوقته؟؟؟ چته تو!سلدا:ذهنم صدای

 ...!!!!نیستم که معلومه:-

 !چرا؟؟؟؟ اخه:ذهنم صدای

 ....!!نمیدونم که باورنمیکنی:-

 ....!!نگیوم گیج خیلی چندوقته این!!...چرا:ذهنم صدای

 :گفت لبخندمیزد ودرحالیکه شد ورودم متوجه.بود سامیارتواشپزخونه.شدم نشیمن وارد

 ...!!!سالم:سامیار

 ...سالم:-

 .ها ازکاناپه رویکی نشستم

 یاقهوه؟؟؟ چایی:سامیار

 ...چایی:-
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 .نشست بود دستش خودش فنجون درحالیکه وخودشم جلوم روگذاشت چایی فنجون

 طوره؟؟؟ چه خبرا؟؟؟اوضاع چه!خب:سامیار

 ...!!میگذره:-

 :خندیدوگفت

 !!!....نیستی؟!شدی؟ سهیل ی ستاره دوهفتس:سامیار

 ....میشه کم ها باشه،حاشیه زیاد هاکه مشغله:-

 خوردن به ومنم بخوره اشو قهوه کرد شروع!خودما کردم حال!!انداختم بهش ای تیکه خوب هم حرفموزدم هم

 :وگفت رومیزگذاشت فنجونو خورد اشو قهوه بعدازاینکه.دادم ادامه چاییم

 ی دفعه مثه دوباره که بدونی خواستم....!ماه یه واسه میریم اردبیل،اردو میرم دارم شب جمعه من راستش:سامیار

 نمم خیال...بهتره خودتون خونه بری هرحال به اما خودتون خونه بری یا همینجابمونی میتونی...!نشی نگران قبل

 ....!اینجاتنهاییی!!راحته

 !چیکارمیکنم ببینم بایدفکرکنم...!نمیدونم:-

 :وگفتم بلندشدم ازجام

 ....خبرمیدم بهت هرحال به:-

 پاست لحظه یه!!شد روشن ذهنم چراغ که شدم داخل چراغوبزنم اینکه وبدون درروبازکردم.اتاقم سمت رفتم بعدم

 :دویدم نشیمن سمت به ودوباره شدم

 ...سامیار...سامیار:-

 :گفت وباترس سمتم برگشت.ترسید بیچاره

 ...شده؟؟ چی...چیه؟؟:سامیار

 بیام؟؟؟؟ منم میشه:-

 :گفت باگیجی

 کجا؟؟؟:سامیار

 :وگفتم نشستم کناریش ی روکاناپه رفتم

 میشه؟؟...!باهاتون بیام منم...!دیگه اردبیل:-
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 :وگفت فکرکرد بودیکم خیره بهم همونطورکه

 ....باماباشه پروازت باید بیای هقرارباش اگه:سامیار

 :وگفت کرد مکث یکم دوباره

 ...!فرداسرمیزنم....!یانه داره بلیط دیگه اژانس ببینم بزنم بایدزنگ:سامیار

 :وگفتم بلندشدم

 ...!بگیرم مرخصی ازبیمارستان دوروزقبل باید بیام قرارباشه اگه...!بده خبرشوبهم هرحال به:-

 ...!خبرمیدم بهت!باشه:سامیار

 همون ودوباره کنه عوض هوامو حال مسافرت شایداین فکرکردم میخوابیدم همونطورکه!اتاق سمت افتادم راه

 ....!بشم قبل سلدای

*** 

 .ودسامیارب.کردم ونگاش دراوردمش ازجیبم.لرزید روپوشم توجیب گوشیم که بودم ازبیمارام یکی ویزیت مشغول

 ...!برمیگردم االن!میخوام معذرت:-

 :دادم وجواب بیرون ازاتاق اومدم دو با بعدم

 بله؟:-

 نشدم؟؟؟ مزاحم که بدموقع!سالم:سامیار

 !!نه؟؟ یا هست هم مزاحم میپرسه که حاال به نمیکرد،نه هم سالم اصال که قبل به نه!!الخالق جلل

 ...نه!سالم:-

 شد؟؟؟ عوض نظرت یا واست بگیرم هست بلیط!سلدا:سامیار

 ... واسم بگیر نه نه:-

 ...!بگیری مرخصی نره یادت توهم پس!باشه:سامیار

 بدم؟؟؟ کارتمو سامیارشماره!باشه:-

 ...!!!!میگیرم واست پس باشه:سامیار

 !عایا؟؟؟!نشنید؟؟؟؟ یعنی
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 کارتموبدم؟؟؟ شماره گفتم!سامیار:-

 ....!بشنوم نمیخوام یعنی جوابتونمیدم وقتی!سلدا:سامیار

 ...!باهات میکنم حساب میام شب پس:-

 نداری؟؟؟ بامن دیگه کاری....!....سلدا بشنوم نمیخوام گفتم:سامیار

 ...!نه،واقعاممنونم:-

 ...خدافظ!نزن حرفشم:سامیار

 ...خدافظ:-

 که فکرنکنم این به اصال دادم ترجیح

 ....!!!!کرده تغییر خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی....رفتارسامیارتغییر

 ...شدم مشغول ویزیتم ی ادامه وبه قتواتا برگشتم

.... 

 یطبل پول واسه میزدم حدس که ومقداری داشتم نگه خودپرداز یه جلوی تومسیر خونه میرفتم داشتم وقتی شب

 دیوانهو سنگین ترافیک بود شلوغ همیشه که ازراهم بخشی تویه.خونه سمت افتادم راه ودوباره گرفتم باشه کافی

 !شدم معطل کلی خالصه!بود جمعه شب هرحال به...بود ای کننده

 ...!باشه خونه انتظارنداشتم اصال!بود خونه تعجب سامیاردرکمال خونه رسیدم وقتی

 :وگفت زد منودیدلبخندی وقتی

 ...دکتر خانم نباشی خسته!...سالم:سامیار

 ...مرسی!سالم:-

 ورفتم برداشتم پولمو وکیف پوشیدم مناسب لباس ویه کردم لباساموعوض!گرفتم اتاقموپیش وبعدراه

 :وگفتم زدم کانترتکیه به وکنارش تواشپزخونه رفتم!بود تواشپزخونه.بیرون

 چقدرشد؟؟ بلیطم پول!سامیار:-

 :....سامیار

 سامیار؟؟؟:-

 :...سامیار
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 !چراجوابمونمیداد؟؟!!کردم نگاش باالوباتعجب بوداوردم پولم توکیف تاگردن سرموکه

 !!بود؟؟ چش خل نبودپسره معلوم.رفت اشپزخونه ی دیگه سمت جاشدوبه جابه ازجاش

 :و رفتم دنبالش

 سامیــار؟؟؟:-

 :باالو روبردم ولومم!گرفت حرصم!!!نمیکرد نگاهم حتی!!!نداد جواب بازم

 ...!!!لگدنمیکنم گل...میزنما باتوحرف سامیاردارم:-

 :وبعدگفت شد خیره توچشمام چندلحظه!سمتم پاچرخیدوبرگشت ی یهوروپاشنه

 ...بروسلدا:سامیار

 ...!!برسم کاروزندگیم به برم تامنم بگوچقدربدم کن شمالطف فقط...!!وایسم نمیخوام منم:-

 ثلم همونطورکه!!بود حبس ناخوداگاه نفسم!!نداشتیم ای فاصله هیچ دیگه!!!ترسیدم لحظه یه!اومدنزدیکم قدم یه

 :گفت اروم بود زده زل پرواتوچشمام وبی مستقیم همیشه

 وشفرام توکیفت رو تودستته االن که چیزی وجوداون هستی مرد یه درکنار که تاوقتی!...ازمن نصیحت یه:یارسام

 ...!!کن

 :کردوگفت مکثی

 ...!برو حاالهم:سامیار

 !!!شد مشغول کارش چرخیدوبه روپاشنه ودوباره

 ی ازفاصله چشماش باحال حالت اون دوباره...!بکشم نفس نمیتونستم حتی!!!بود بدی حالت خیلی!!اووووووف

 بودن ازدوگانه...!!نمیتونست هم توچشماش بزنه زل میخواست هم...میشد دچاردوگانگی ادم!!بود رومخم نزدیک

 ...!متنفربودم

 :وگفتم اومدم خودم به

 ...اخه ولی:-

 :بلندش باصدای شد خفه گلوم توراه حرفم که

 !بشنوم چیزی نمیخوام...!!برو گفتم:سامیار

 :گفتم زیرلبی
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 ...!درک به:-

 داشتیم بلیط شب32میکردم،فرداساعت بایدوسایلموجمع!!!شدم باگوشیم کردن بازی ومشغول تواتاقم رفتم بعدم

 میذاشتم احتماال االنم...!!میکرد چمدونموجمع مامان چیزی مسافرتی بریم میخواستیم وقتی همیشه من اما

 ...!!میکردم وسایلموجمع32فردادقیقه

 !!درزدن که بودم بازی مشغول

 بله؟:-

 ...بخوریم شام بیابیرون!سلدا:سامیار

 .بیرون رفتم بااشتیاق بنابراین...!نمیگفت که دروغ هرحال حاالبه!داشتیم؟؟؟ شام بخوریم؟؟؟؟مگه شام

 سرخ ایه پرازسوسیس بشقاب یه.ونشستم عقب ازصندلیاروکشیدم یکی!بود میزنشسته پشت تنها تواشپزخونه

 ...!!!!بردم حمله درواقع...کردم شروع منم!قرمز سفیدیکی جلوم،یکی گذاشت سس تاظرف7انگیزبا ووسوسه شده

 :گفتم میزبلندمیشدم ازپشت ودرحالیکه اموخوردم نوشابه ی مونده ته

 ...!چسبید خیلی...!!واقعامرسی:-

 :زدوگفت لبخندنازی

 ...!جونت نوش...!!نکردم کاری...!تشکرنبود به نیازی:سامیار

 جایی به سرش بیدارشدن موقع صبح سامیارخودمونه؟؟؟احیانا هــــــــــــــــان؟؟؟این

 دارم...!!اینجا فرستاده زده جاخودش مدت رویه یکی مثال...شده عوض نبوده؟؟؟شایدم نخورده؟؟؟یازیادتوافتاب

 ...!!غیرعادیه رفتارش ازبس اخه...!!میگما هذیون

 تمنشس فقط که بیارم مبارکم روی به اینکه بدون منم!برد ظرفشویی وسمت بودبرداشت کرده جمع ظرفاروکه 

 !!!تواتاقم راهموکشیدمورفتم پسره واون دخترم من یامثال وخوردم

*** 

 ناسبم لباس وشلوارکموبایه وتاپ دادم بدنم به وقوسی کش!!بیدارشدم که ظهربود!ببخشید...صبح دوازده ساعت

 یزمبر قهوه خودم تاواسه جوش قهوه سراغ ورفتم باالانداختم ای شونه!!!انگارسامیارنبود!بیرون ورفتم کردم عوض

 !افتاد باحاله تراس دربازاون به نگام که

 تراسه تواون بتونم که دادم دوران درجه32وبدنمو توپذیرایی میخوردرفتم پذیرایی به که دراشپزخونه ازاون

 هم مک ویه بود داده تکیه دورتراس محافظ های لبه به دوتادستاشو ودرحالیکه تو بوداون سامیارایستاده!روببینم

 نیفته!ووویی!میکرد تهرانونگاه خیابونای ی جمعه صبح امااروم منظرالوده بود،داشت خم پایین سمت به
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 که هم ای دیگه کس که بود حدی به تراس ازاون من ترس میوفته؟؟؟یعنی میشه خالی زیرپاش پایین؟؟؟االن

 !میشدم روح قبض من توش میرفت

 ها جمعه صبح که هابودم فیتیله این عاشق!وی تی سمت ورفتم اموخوردم وقهوه اشپزخونه تو برگشتم

 !بود باحال خیلی!!!فروتن علی مخصوصا!نمیدادم ازدستشون وقت هیچ!میذاشت

 شدیکی من متوجه وقتی!تو برگشت زیر متفکروسربه سامیارم که هابود فیتیله شدن بعدازتموم

 :گفت میکیشدش توموهاش درحالیکه اوردو بیرون ازدستاشوازتوجیبش

 بیای؟؟؟ میخوای مهالوعموگفتی مامان به:سامیار

 ...!نبود حواسم اصال!میگفتا راست

 :وگفتم رفتم تلفن سمت

 ...گرفتم وشماره میزنم زنگ حاال!گفتیا خوبه نه:-

 !تواتاقم برگشتم خبردادمو اینا مامان به منم!اتاقش سمت رفت زیر وسربه توجیب دست دوباره سامیارم

… 

 بافت یه من.فرودگاه درسالن سمت افتادیم وراه دراوردیم ازصندوق روهم وچمدونامون شدیم پیاده ازماشین

 کیمش سرتاپا کال سامیارم.خزدارطوسی وبوتای نفتی ابی شال سیر،یه ابی باجین بودم پوشیده تیره طوسی

 !سرمیبرد به درعزا همیشه کال این!مشکی استارهای ال+مشکی وشلوارکتون شرت وتی شرت سویی!بود

 نمیفهمید هرکی بودکه شده جمع دورشون ادم اینقدر دادم تشخیص راحتی روبه گروهشون شدیم که سالن وارد

 :کرد سالم وسامیارروبهشون شدیم نزدیکشون!!میکرد خودش واسه فکری بایدیه دیگه

 ...سالم:سامیار

 !سمتمون اومدن جمعیت ازبین امادوتاشون شدن مشغول کارخودشون به وهمه داد باچندنفردست بعدم

 .داشت معمولی ای چهره هم یکی اون بودن ای قهوه چشماش بوربوداما سفیدوبینهایت یکیشون

 :گفت من وروبه داد وباسامیاردست جلوتربود بوربود که اون

 ...خانوم سالم:بوره اون

 ...سالم:-

 :گفت میکرد نگاه من به سامیاردرحالیکه روبه شادی بالحن بود سامیارایستاده پیش حاال که هم یکی اون
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 نمیکنی؟؟ معرفی!اقاسامیار:پسره یکی اون

 ....دخترعموم،سلدا:سامیار

 :وگفت کرد اشاره بوره اون به

 ...کیوان:سامیار

 !لبخندزدم درجوابش ومنم کرد سرشوخم احترام ی نشانه به کیوان که

 :وگفت کرد اشاره یکیشون اون بعدبه

 ...فرهاد:سامیار

 ...باشه سفرخوبی انشاءاهلل!...خوشبختم...خانوم سالم:فرهاد

 ...همینطور شماهم واسه...ممنونم!..سالم:-

 یه کیوان میزدن حرف همونطورکه!بودم وایساده نخود مثه بینشون ومنم شدن صحبت مشغول تایی سه بعدم

 شیک رینگ یه!!کردم نگاه انگشتش به بادقت!درخشید انگشتش تو حلقه برق که داد دستشوحرکت لحظه

 !هست هم قیمت گرون که بود مشهود کامال که بود تودستش

 ...کردن ازدواج اقاکیوان پس:-

 ...اینطوربرمیاد که اش ازحلقه:-

 حرف که بودن صحبت مشغول همچنان!نبود دستش چیزی غیرازساعت به اون اما فرهادانداختم دست به نگاهی

 :بدم شدگوش وباعث کرد جلب توجهمو سامیار

 طوره؟؟خوبه؟؟چیکارمیکنه؟؟ چه فاطمه!فرهاد راستی:سامیار

 !!برسونم بهت سالم که کرد سفارش خیلی اتفاقا!خوب خوبِ...اره:فرهاد

 ...باشه سالمت:سامیار

 ...!شده شلوغ سرش وحسابی سرکارمیره هم میره دانشگاه هم...!خداروشکر مشغوله:فرهاد

 ...!!خداروشکر:سامیار

 :نبودم صحبتاشون ی بقیه متوجه دیگه

 مه اشنا پس!!سالمتی به...!!خواهرفرهادن میگرفت سراغشو تلفن سامیارپشت اونشب که ای فاطمه اون پس!اِاِاِاِاِ:-

 !!اشون همسراینده هستن
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 روداره؟؟ سامیاریکی که میشه چیه؟؟؟حسودیت:-

 کنم؟؟؟ حسودی باید چیش به مثال!!خودش ارزونی...نخیرم:-

 !....نه؟؟؟ رو تو اما داره قبول همسرش عنوان به سامیاراونو اینکه به:-

 !رادین همین یکیش...بهترازسامیاردارم کیس کلی خودم من بعدشم...!!!مهمه من سامیارواسه هم خیلی نه حاال:-

 !پیدانکرد دادن جواب فرصت ذهنم ایصد ودیگه شد اعالم پراوازمون ی شماره موقع همون

 ...بیابریم!سلدا:سامیار

 باجاییکه من صندلی.شدیم هواپیما وارد تا کشید طول ساعت یک تقریبا.افتادم راه سامیار ی شونه به شونه

 خترشود دامادش با که بودم نشسته پیروبامزه خانم یه پیش خوشبختانه!داشت فاصله بودن نشسته سامیاراینا

 باهام کرد شروع خودش روهم راه ی وبقیه شد گرم سرم منم پیشش اومد اش نوه که چندبار!سفرمیکرد اش ونوه

 شیمب پیاده وخواستیم فروداومد هواپیما دراخروقتی!بود وباتجربه محترم العاده فوق والبته وشوخ بامزه!بزنه حرف

 !بودم خوشحال باهاش وهمسفری ازاشنایی

 به تیمرف هایس یه با اردبیل ازفرودگاه اومدن ازبیرون وبعد پیوستم سامیاراینا وبه اومدم پایین هواپیما های ازپله

 تسم به وهمگی کلیداشونوگرفتن سریع فقط بودن شده رزو ازقبل که اتاقا!اردبیل های هتل ازبهترین یکی

 !رفتن اتاقاشون

 ومانتومودراوردم شال.کردم روقفل در اوردم درمی کفشامو باپاهام همونطورکه.شدم ووارد دراتاقموبازکردم

 ی کاراضافه هیچ وبدون کردم ولباسموعوض وچمدونموبازکردم بود نزدیکی اون که ای کاناپه رو کردم وپرتاب

 !روتخت رفتم شیرجه ای دیگه

... 

 روز سه-دو این تو!سردتربود خیلی ازتهران اردبیل وهوای بود اذرماه اواسط!میگذشت ازاومدنمون روزی سه-دو

 صبح خروس مثه مجبورنیستم روکه ای دوهفته این میدادم ترجیح!ظهرمیخوابیدم37تا که بود این ام برنامه

 سرگرم خودمو رستوران ناهاربرم واسه که 7تا هم بعدازبیدارشدنم!!بخوابم روتامیتونم وبخونم زودبیدارباشم

 صبح سامیاراینا اخه!بیرون وبریم بیان سامیاراینا تا میشدم منتظر 4وتا میخوردم ناهارمو پایین ومیرفتم میکردم

 تگش واسه ومیرفتیم میکردن استراحت ساعت یه بعدازاومدنشونم!بعدازظهر تاسه باشگاه میرفتن 2 ازساعت

 !شهرتاشب وگذارتو

... 
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 خوابم العاده فوق!بیدارشدم دراتاق باصدای که حسابی بودم خواب!میگذشت ازاومدنمون هفته ویه بود جمعه

 بادیدن!روبازکردم در درو سمت رفتم بابدبختی!نبود برو رو از که هم در پشت فرد اون!بازنمیشد وچشام میومد

 !خوابیدم دوباره تورختخوابمو برگشتم خاصی یاحرکت حرف هیچ سامیاربدون

 ...سلدا...سلدا:سامیار

 :اما بخوابم کردم سعی باسماجت

 ...بخواب دوباره بگم بهت چیزی یه پاشو...لحظه یه پاشو...سلدا:سامیار

-...: 

 ؟...سلدا:سامیار

-...: 

 ...!!میاد برفی چه داره ببین پاشو!سلدا:سامیار

 :وگفتم نشستم سرجام سیخ برف اسم باشنیدن

 کو؟؟؟:-

 :وگفت کرد ولو بود پرازلباس که ای روکاناپه خودشو گرفته اش خنده پیدابود سامیارکه

 ...!کن نگاه ازپنجره پاشو.!!..نمیاد برف که تواتاق:سامیار

 بیرون پیش ساعت2 همین من بابا!!کردم تعجب دیدم روم روبه که ای ازمنظره اما.روکشیدم وپرده بلندشدم

 !!شده؟؟ جاسفید همه چراحاال بود رنگی میکردم رونگاه

 :گقتم باذوق!میبارید هنوزم برف

 ...!بازی برف واسه میده جون!خوشگله چه!وااااااای:-

 :اومد ازنزدیک سامیارایندفعه صدای

 ...سفیدکرده جارو همه واینجوری میباره داره ساعته سه فقط!اره:سامیار

 اعتس منو نکنه!؟؟؟...چیکارمیکرد؟؟نکنه توهتل االن این اصال!بود ایستاده سرم دقیقاپشت که عقب برگشتم

 بده؟؟؟؟ نشونم برف بیدارکرده صبح6

 جونش وسط ساعت اما...!!کنم درست سوسیس ازش بودبزنم درست حدسم اگه که کردم نگاه ساعت به سریع

 !بود صبح 32!!!رسید
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 :پرسیدم

 تواینجاچیکارمیکنی؟؟؟ صبح ده ساعت:-

 ...میریم دیگه ساعت تانیم اما صبرکنیم مجبورشدیم زیادتربود خیلی بارش شدت بریم میخواستیم وقتی:سامیار

 :وگفت گرفت فاصله ازپنجره

 احتماال ما...!!نمیری هم هتل توحیاط حتی...نرو بیرون ازهتل لطفا...شدیده خیلی برف!سلدا:سامیار

 ...نرو بیرون لطفا!!سبالن بریم هوابرفیه که حاال پیشنهادکردن ها بچه!برمیگردیم4تا

 :وگفت بیرون رفت ازاتاق بعدم

 ...خدافظ:سامیار

 .بخوابم تادوباره تورختخواب برگشتم منم

... 

 ودنب میزانشسته پشت سامیاراینارودرحالیکه تعجب درکمال که تورستوران پایین ناهاررفتم وواسه شدم اماده

 !!داد تکون دست وواسم شد متوجهم سامیارهم که سمتشون رفتم!دیدم

 لباس همشون!بود کنارسامیار،خالی اونم ازصندلیاش یکی فقط که بود نفری6میز یه بودن نشسته که سرمیزی

 :وگفتم نشستم!اومدن تازه بود ومعلوم بود تنشون گرمکن

 !!اس؟؟1 ساعت تازه برگردین 4 قراربود که شما پس:-

 :وسط اومد گاوپابرهنه مثه فرهاد دهنشوبازکنه کنه اراده حتی کنه سامیارفرصت ازاینکه قبل

 هووووم؟؟؟...برگردیم میتونیم ناراحتین اگه:فرهاد

 !اهلل اال الاله!!!چندکیلوبوده؟؟؟ خوابیدی توش دیشب که نمکایی بگم بهش میگفت شیطونه

 .!!!..ریخت،مثال مزه فرهاد نام به گاوی یه انگارکه شدم،انگارنه مشغول وباغذام پایین انداختم بزسرمو مثه منم

 ...!منتظرنمونی که گفتم روبهت حداکثرش...زودبرمیگردیم گفتم بهت که صبح:سامیار

 ...!میومد پسره،فرهاد،بدم چرااینقدرازاین نمیدونم.دمدا وسرموتکون دهنم سمت روبردم پر قاشق

 !باشن شده جمع توالبی همه2تا قرارشد.بشیم اماده تا رفتیم بعدازناهارهمه

 ونخزهم ودوریقش پالتو وپایین سراستیناش که بودم کرده انتخاب رو رنگ شیری گرم والبته چرم پالتوی یه

 یِا قهوه کاموایی وشال پام ساق وسط تا وبوتای شیری مخمل بود،باشلوارتنگ تاسرزانوم وتقریبا داشت رنگی
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 یملر ویه باریک چشم خط یه فقط هم ارایشم!پوشیدم شکالتی ونازک ریز بافت یه هم زیرپالتوم واسه!شکالتی

 برفم داشت توارتفاع،تازه میرفتیم هرحال به اما بودم اسکیموشده مثه لباس بااونهمه درسته!!بود ای قهوه

 رایطش ترین برفی تو حتی عمرم توتمام خدایی...!بپوشم گرم لباسای که بود کرده سفارش کلی سامیارم!میومد

 ...!!واال...!!!میزد یخ هم هیچی،ادم که اب...!!!بودم ندیده تهران تو رو سردی هوای همچین

 !بریم بیادباهم پایین میره داره هروقت قراربود!سامیاربود!شد زده دراتاقم

 تادهراهروایس سامیاروسط!بیرون ورفتم توجیبم گذاشتم وهدستموهم وگوشی برداشتم میزاینه دستکشاموازروی

 !بود

 هشب مشکی اندازه به سفیدم اماالمصب...!!!پوشیدن غیرازمشکی رنگ باریه یه ایشون باالخره عجب چه!!!بعلههه

 سفید افتب یه فکرکنم زیربارونیشم!سفید بوتای ونیم سفید باشلوارکتون بود سفیدپوشیده بارونی یه!میومد

 !بود پوشیده

 .....! دازنبن بهم کوتاه نگاه یه که بود این کردن سامیارخان جناب که لطفی تموم توالبی برسیم تا دراتاقم ازجلوی

 ربرفیمناظ وهمونطورکه بودم گذاشته وهدستمو بودم بودن،کنارسامیارنشسته گرفته بردنمون واسه که توهایسی

 حرف دنبو نشسته بقلش صندلیای که وکیوان بافرهاد سامیارم.میدادم گوش اهنگم میکردم نگاه رو جاده وبینظیر

 مایتوتی اینکه بر عالوه چون نزدیکتربود وفرهاد کیوان به اما بود خوب گروهشون های بچه ی باهمه تقریبا.میزد

 !بودن باهم هم ملی توتیم بودن باهم باشگاهی

 یحت قدریکه کردم،به تغییر چقدر چندماه تواین که فکرمیکردم این به وهمزمان بودم دادن گوش اهنگ مشغول

 :اومد مزاحم صدای این دوباره موقع همون...!!!باشم خودم که داشتم شک خودمم

 ...!!...نیستی خودت باش مطمئن!!...باش نداشته شک:-

 !!!دهنیه تو بهترین سکوت میگن!ازسرگرفتم وافکارمو ندادم محلش

 ...لیاقت بی:-

 اه ساعت وقرارنداشتم،حاال اروم هم لحظه یه که منی...!!بودم تغییرکرده کلی به...بود شده چم نمیدونستم واقعا

 هم نمیدونستم متاسفانه و...!!!!!!!!!!!بودم جوری یه ولی...بودم جوری چه نمیدونم اصال...فکرمیکردم وفقط میشستم

 وخودم فروریخت بدنم تمام روگوشی اسمش بادیدن!اومد اس واسم که شدید توفکربودم!شدم؟؟ چرااینجوری که

 :بازکردم رو اس میلرزید که بادستایی!پرید رنگم که کردم حس

 یول...مسافرتی ازنرسا،فهمیدم ازیکی امروز،اونم تازه ومن رفتی خداحافظی بی که تو!!!معرفت بی خانوم سالم"

 "!بهت بگذره خوش
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 بودن کناررفته حاضرازذهنم درحال که هم افکار نمیشنیدم،اون اصال که رو صدااهنگ!بود داده اس بهم رادین

 حتی...!!!بودم زده زل بیرون به میبینم چی بفهمم اینکه بدون فقط دقیقه2تا...!!بود سفید سفید مغزم وحاال

 وابشوج نباید میگفت هم قلبم!!!نمیداد وفرمان بود تعطیل کل به که مغزم...!!!یانه بدم جوابشو باید نمیدونستم

 داشتمن انتظارشو درسته...بود برادر یه مثه واسم رادین بگم که کارببرم روبه ای کلیشه ی جمله اون نمیخوام!!بدم

 مکارمه والبته دوستام ازبهترین یکی میدونستم که حاال نه...اما...همسرفکرکنم عنوان به روش هم میتونستم اما

 شقایق به دارم میکردم میکردم،حس فکرهم رادین به وقتی رادین،حتی ی ازابرازعالقه ازبعد...!!!ارهد دوسش

 ....!میومد بدم فکرازخودم بااین میکنم خیانت

 !!!میشد؟؟؟ مگه ولی کنم گوش واهنگمو بشم بیخیالش گرفتم تصمیم اخرم

 داخل رفتیم!بود شده ساخته ازچوب تماما که دامنه تو وخوشگل شیک رستوران کافه یه.رسیدیم خره باال

 همه هرحال به!کردن رواجاره دوم ی نظرمیومدطبقه به.کردیم حرکت کافه دوم ی طبقه طرف به ومستقیما

 شدیم وارد که لحظه همون منم!اوردن می در هاشونو وکاپشن پالتوها همه کم کم بود گرم فضا وچون نشستیم

 ...!!!دراوردم پالتومو روصندلی نشستن محض به که بود مطبوع واسم محیط اینقدرگرمای

 ...!ودونفردیگه وکیوان فرهاد وسامیارو من.بود نفره شیش بودیم مانشسته که میزی

 واه این دادم،تو سفارش نسکافه منم.دادن سفارشاشونو همه!اومدن گارسونا که میگذشت ازاومدنمون ساعتی نیم

 !!!میچسبید العاده فوق

 گل صحبت سرمیزماهم!نمیشد قطع خنده وصدای میزدن حرف باهم همه.بودیم میشداومده ساعتی3 تقریبا

 :وگفت نفراومد یه که بلندمیشد فرهاد های قهقهه ام وهردفعه بود انداخته

 ببینیم؟؟؟ ازتودامنه رو افتاب غروب بریم میاین!!!ها بچه:نفر یه اون

 وندنم توکافه هم چندنفری البته.پایین ورفتیم پوشیدیم پالتوهامونو ودوباره کردند موافقت یکی یکی همه

 .ونیومدن

 باال ردمبرگ دوباره اینکه هم اما...رومیزجاگذاشتم باال دستکشامو افتاد یادم بیرون اومدیم ازدرکافه اینکه محض به

 ...!!داره جیب هم پالتوم!!!شدم بیخیال بنابراین!نبود درست کنم خودم معطل ادمو ایل یه اینکه وهم دوربود

 اونجا؟؟ بریم...باالتره ازاینجا ارتفاعش که مرتفع ی صخره یه به میخوره سمت ازاون!ها بچه:پسره یه

 اون هک همونجایی سمت به افتادیم راه بنابراین.همونجامیمونن گفتن هم وبقیه کردن موافقت افراد نصف تقریبا

 !!!!ودسردب هم العاده فوق!!!نداشت باکوهنوردی تفاوتی هیچ که بود بد وراهش بود زیاد اینقدرشیب.میگفت پسره
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 کم والبته اکثرادخترپسر اونجابودن  که افرادی!باال اون رسیدیم ساعت وبعدازنیم سختی به خره باال

 وبهر که بود ومرتفع بزرگ ی صخره یه!!!!رفت یادشون راه سختی همه اصال که بود اونجاقشنگ اینقدرمناظر!!بودن

 !!!انگیز هراس هم بود قشنگ هم درواقع...!!!بود عمیق ی دره یه روش

 .شدن پخش همه باال بودیم اومده که تعدادی

 ...بیا!سلدا:سامیار

 ننشست(میزبودیم سریه باهم توکافه که دونفری همون)وامیر ومحمدحسین وفرهاد باکیوان دیدم که کردم نگاه

 خورد ازسنگا یکی فقط اگه چون اوربود وحشت خیلی!!!!پایین کردن اویزون وپاهاشونو ها صخره لب

 پاهامو ومنم وکنارسامیارنشستم رفتم!!!ارزید می نشستن اونجا لذت به اما بودن؛ دره ته میشدومیوفتادهمه

 میکردی حس میکردی نگاه پایینو اگه!!! اورنیست وحشت اینقدر اور وحشت دور فامیل قول به!!کردم اویزون

 وبهر وبه گرفتم ازپایین ونگاهمو کردم سامیارنزدیک به خودمو ناخوداگاه!!!لقاءاهلل به بپیوندی ممکنه هرلحظه

 ...!رودوختم

 پشت همش که روزپرباربرفی وبعدازیه نداشت رمقی دیگه که خورشیدی!!!میکرد غروب داشت کم کم خورشید

 صقر وزردی سرخی!!!بود نظیریبی واقعا ی منظره...!!!کنه روشن زمینو ی دیگه جای تا میرفت بود،حاال ابراپنهون

 ...بود سفیدشده دست یه که روزمینی جونش نورکم وانعکاس  برفی اسمون تو خورشید

 وعالوه بود شده سردم بودم جاساکن یه بود زیادی مدت چون اما بینظیربودم ی منظره اون زیبایی محو بااینکه

 دش سامیارمتوجه دندونام ازصدای!!کنم کنترل صداشونو ونمیتونستم میخوردن بهم دندونام میلرزیدم براینکه

 :سردمه

 سردته؟؟؟!...سلدا؟؟:سامیار

 .دادم تکون "اره" ی نشونه به سرمو وصادقانه کنار وگذاشتم تعارف همینم واسه بود سردم واقعا

 :میگفت طورکه همون

 بپوش؟؟؟ گرم لباس نگفتم بهت مگه:سامیار

 :گفت وباحیرت کرد نگاه دستم به سریع خیلی اما!!تودستش گرفت بود روپام که دستمو

 کو؟؟؟ دستکشات...!!!میزنی یخ داری که تو دختر:سامیار

 ...گذاشتم جا توکافه:-

 امه دورشونه ودستاشوسفت توبغلش کشید امو تنه وباال بهم چسبوند وخودشو نکرد من جواب به توجهی اون اما

 چه هوی نمیدونم!! میگرفتم اتیش داشتم میلرزیدم،حاال داشتم االن تاهمین که سرما اون تو!!!کردم داغ!!!کرد حلقه
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 تواسمون ازش جونی نورکم فقط دیگه حاال که خورشیدی رنگ قرمز های اشعه میکردم حس!!!بود شده مرگم

 وجوداورده به خوبی وحس بود شده قاطی بدنش باگرمای مارکش عطرخوب بوی!!!!میزنن اتیشم بود،دارن

 ...!!!!!بود خاصی گرمای یه...!!!میکردم حس خوبی بودبه ام زده یخ بادستای درتماس که رو دستش گرمای....!!!بود

 والبته...وجودداشت هم زدنم یخ امکان که بود قدری هوابه سردی چون!بود خوب واقعا این شدمو گرم هرحال به

 ...!!!مینشونه توتنم رو ازانجماد موجی میکردم بودنشون،اماحس میزد،باوجودمالیم گاهی که بادهایی

 هنگ روشن رو برفی اسمون میخواستن سرسختانه وقرمزش زرد های هنوزاشعه اما نبود تواسمون دیگه خورشیدی

 باقیمونده وزرد قرمز های اشعه همون وباالخره...!!!ایستاد طبیعت روال جلوی نمیشه هرحال خب،به اما...!!!دارن

 ...!!!!بشه اماده ازماه پذیرایی واسه تا ومیرفت میشد تاریک کم کم واسمون محوشدن هم

 به قلبم...!!!!فروریخت درونم یهو کردم حس که بودم افتاب غروب تماشای محو کامل دیگه حاال بودمو شده گرم

 یه!!...بیقرارمیکرد رو دورنم داشت خاصی اشوب یه!...شده؟ چی هم ونمیدونستم کارنمیکرد وذهنم میکوبید شدت

 !!!میشم؟؟؟؟ گرم دارم فکرمیکردم ام تازه!!!نفهمیدم؟؟؟ خودم مُردم منجمدشدم ازسرما نکنه فکرکردم لحظه

 کم هی بنابراین!نداشت وفعالیت بود بسته یخ مغزم...!!کردم حس دستام روی رو کمی حرارت گذشت که ثانیه چند

 ....!!!!!میکنه "ها" دستامو سامیارداره تابفهمم کشید طول

 :وگفتم توجیبم وبردم بیرون ازدستاش کشیدم دستامو وسریع غیرارادی العمل عکس تویه

 ...شدم گرم...نمیخواد:-

 :وگفت اومد ها ازبچه یکی موقع همون.دیگه نگفت هیچی اونم

 ...کردیم روشن اونطرف،اتیش بیاین پاشین:پسره اون

 .بقیه پیش یمرفت بلندشدن هم سامیاروبقیه.بلندشدم وبااحتیاط بیرون سامیاراومدم ازتوبغل

 ینا وبه بودم زده زل قرمزاتیش های شعله به من ولی میزدن حرف باهم داشتن بقیه!!بودیم نشسته دوراتیش همه

 مبیشترمیخواست حاال کردم سامیارپیدا توبغل که خاصی حال بااون!!!مرگمه؟؟؟؟ چه چندوقته من که فکرمیکردم

 هم هب بیشتراعصابمو وهمین نمیرسیدم ای نتیجه هیچ به متاسفانه ولی...بدونم اخیرمو چندوقت حاالت این دلیل

 ...میریخت

... 

. بودن ردهک رولغزنده مسیر هم وبرفا بود زیاد شیب.بود شده تاریک هواکامال حاالدیگه.پایین برمیگشتیم داشتیم

 وودستکشاش سامیاراومدنزدیکم که بودیم نرفته مترم ده هنوز شاید.برمیداشتن قدم بااحتیاط همه همین واسه

 :وگفت سمتم گرفت
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 ...کن اینارودستت...بیا:سامیار

 ...میشه سردت بپوش خودت...داره جیب هم پالتوم... نیست سردم....نمیخواد:-

 ....کن بگیردستت:سامیار

 ...نمیخواد که گفتم:-

 :کردو حرفموقطع

 ...بده دستتو...!! تودختر چقدرلجبازی:سامیار

 ...سامیار نیست سردم باورکن:-

 :گفتم بیرونو کشیدم ازدستش دستمو سریع منم که کشید دستمو من به توجه بی ایندفعه

 ...بپوش خودت داره جیب پالتوم من...!!سامیار نمیپوشمشون:-

 !!خب خیلی!!!!! اووووووووفـــــــــ:سامیار

 :و پوشید خودش اشوهم دیگه ویکی سمتم گرفت تاازدستکشارو یه بعدم

 ...بیااینوبپوش:سامیار

 :وگفتم کردم نگاش باتعجب

 چی؟؟؟؟ واسه!تاشو؟؟؟ یه:-

 بهم ودستکشو کشید دستمو!!!!!76پرواز،سامیار ی اماده موشک,حسابی شده کفری ازدستم که مشهودبود کامال

 کردشون وباهم نداشت دستکش که دستیش توهمون وگرفت نداشت دستکش که دستمو اون بعدم.پوشوند

 !!!!توجیبش

 روگرم بدنم جای همه گرما این وبعدم شد داغ اینقدریهودستام که روشنه اتیش توجیبش کردم حس لحظه یه

 ...!!!بود مطبوعی گرمای یه...!!نمیدونم...!!ازش میومد خوشم من که بود گرمایی همون دوباره.کرد

 نمدرو میرفتم،اما کنارسامیارراه حرفی هیچ وبدون وبااحتیاط اروم که درسته!وقرارنداشتم اروم پایین تابرسیم

 ....بدوم فقط دارم راه وتا فرارکنم میخواست دلم...!!!بودم جوری یه....!!نبود اروم اصال

*** 

 متس ومیرفتیم بودیم نشسته میرفتیم اینوراونور باهاش همیشه مدت تواین که توهایسی!بود صبح8 ساعت

 !تهران واسه یمداشت پرواز 37 ساعت وشب بود جمعه!اسکی پیست
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 نای البته...!!هست چیزیم یه بود فهمیده سامیارم حتی!!بود افتضاح وروانیم روحی حال هفته یه تقریبا تواین

 ...!!سامیارپیداکردم توبغل سبالن تو اونشب که بود حاالتی همون ی ادامه هام وبیقراری حاالتم

 کامل زمین!!!!شدم مواجه سفیدی بینهایتِ بایه شدم پیاده ازماشین وقتی!برسیم تا کشید طول ساعت یه تقریبا

 ....!!!!روشون بدوی فقط میتونی تا اینکه واسه میداد جون....!!!!نخورده دست تقریبا وبرفای بود پربرف

 یدادوب وداد خنده صدای که بودم شده اونجاخیره وبینظیر برفی ی منظره به بودمو کرده توجیبم همونطوردستامو

 برفی ی گلوله یه که میکردم نگاشون داشتم!!بازین برف مشغول شدیدا ها بچه ودیدم سرموچرخوندم!شنیدم

 هب خورد گلولهه بعدم!!!کنار بکشم سرمو که بود این بکنم تونستم که کاری تنها!!!اومد سمتم به باسرعت

 !!میخوردتوبینیم محکم کنارنمیکشیدم اگه!!!سرشونم

 اما بودن سامیارحواسش!!!میکرد نگاه بهم درحالیکه دیدم خبیثانه لبخند سامیاروبایه که زده کی ببینم کردم نگاه

 فیتال خواست دلم ولی!!!چرا؟؟؟ نمیدونم!! تولپش خورد که سمتش کرد پرت بزرگ ی گلوله یه فرهاد که دیدم من

 برف اردو منم ترتیب این وبه صورتش تو وکوبوندم کردم بزرگتردرست ی گلوله یه همینم واسه بکنم رو کارفرهاد

 !!!!!بینیش تو رفت برفا زدم من که شتابی بااین فکرکنم!بود شده باحال اش قیافه خیلی...!!!!شدم بازیشون

.... 

 میزبزرگ دوریه همگی.نزدیکی همون کافه یه تو چسبید،رفتیم هم خیلی که بازی برف دوساعت بعدازتقریبا

 لوغش کافه بااینکه!!!میچسبید واقعا سرما تواون.میدادن سفارش یاقهوه اکثراچای.دادیم وسفارشامونو نشستیم

 درحال همه مردم اینکه وهم سرما هم!بود نشده سامیاراینا متوجه بودیم،اماکسی نشسته مردم بین وماهم بود

 ...!!!بود نذاشته اطراف به توجه واسه حواسی بودن،دیگه وامد رفت

 اروم روما همونطورکه...!!بزنیم قدم توبرفا بریم گرفتیم تصمیم شدیم وگرم نشستیم توکافه یکم بعدازاینکه

 که شعری اون واقعا!!!اوازمیخوند واسمون وداشت بود کرده گل خوانندگیش طبع هم ها ازبچه میرفتیم،یکی

 خوب صداش!!!ومیخوندن صدامیشدن هم باهاش هرازگاهی هم ها بچه...!!!اونجامیومد برفی وهوای حال به میخوند

 :میدادم گوش بهش منم همین واسه بودنسبتا

 ...وکمر ازکوه میومد...سفید رواسب نشسته...کمر زرین ای زاده شه....سحر وقت توخواب دیدم:پسره اون

 :بخونن باهاش کردن شروع همه

 ....نگاهـــــش میزد...دلم به واتشــ میرفت....نگاهــــــش میزد....دلم به واتش میرفت

 :تنهابخونه کرد شروع خودش دوباره

 ...پرابم دوچشم این...دریابشه...رسوابشه دلم کاشکی

 ...اومدتوخوابم که اون...پیدابشه...وابشه بختم که روزی
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 ....شایدتویـــــــی....من رویای ی زاده شه

 ....ایدتویــــــی،توووووو من درخواب شب که کس اون

 ....خدا به رکنارمدیگ...اوراندیدم...پریدم ناگه...شیرین ازخواب

 ...خدا به درانتظارم...وهرشب هرروز...برلب ازغصه...رسیده جانم

 ...پرابم دوچشم این...دریابشه...رسوابشه دلم کاشکی

 ...اومدتوخوابم که اون...پیدابشه...وابشه بختم که روزی

 :کنن همخوانی باهاش کردن شروع همه دوباره

 ....میزدنگاهــــــــش...دلم به واتشـــ میرفت

 ....میزدنگاهــــــــش...دلم به واتشـــ میرفت

 ....میزدنگاهــــــــش...دلم به واتشـــ میرفت

 ....میزدنگاهــــــــش...دلم به واتشـــ میرفت

 (شکیال_من رویای ی زاده شه)

 !!!چسبید خیلی واقعا!!!زدیم دست واسش شد،همه تموم که خوندنش

 غولمش توپیست که افرادی به.شدن متفرق کم کم ها بچه.اسکی پیست به رسیدیم رفتیم که هم دیگه کم یه

 افکارمزاحم ی سرما،همه روبرفاتواین سریع حرکت این میکردم حس...برم میخواست دلم منم... .کردم نگاه بودن

 ...!!!میکنه رومنجمد ام چندوقته این

 :بود،گفتم ایستاده کنارم سامیارکه روبه

 ...برم میخوام منم!سامیار:-

 ...نه:سامیار

 ...خب برم میخوام!!!...چرانه؟؟؟؟:-

 ....زیاده خیلی شلوغه،شیبشم...!!نمیشه اینجا...نه گفتم...!دوباره نکن لجبازی!سلدا:سامیار

 ...!!!میکردما اسکی سالگیم 37از من اینکه مثل:-

 ...نه گفتم!!!هرچی:سامیار
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 :گفتم!!!گرفت حرصم

 ...!!!میدم انجام باشم داشته دوست هرکاری من!!...میگیرم؟؟؟ ازتواجازه چرادارم اصال:-

 کشیده بازوم راه وسط که میدادن اسکی وچوب کفش که جایی سمت افتادم راه بهش توجه بی بعدم

 !!!سامیاره دیدم برگشتم...!!!شد

 چیه؟؟؟:-

 ...!!همینجامنتظرباش...!!!بیام بگیرم واست برم میکنی،صبرکن رو کارخودت اخرش توکه:سامیار

 .سمتم اومدن وکیوان فرهاد منتظرسامیارکه بودم ایستاده

 روندیدین؟؟؟ سامیار!!سلداخانم:کیوان

 ....ایدش می االن!!چرا:-

 بمونیم؟؟؟؟ همینجامنتظرش یعنی:فرهاد

 !!!!میشدازش چندشم!!!نیومد بشرخوشم ازاین اول نگاه چراازهمون نمیدونم

 ...سامیارمیادهمینجا ولی!!بمونید منتظرش دیگه جای برید میتونید دارید دوست اگه:-

 جا یه ساکت انگارنمیتونست فرهاد این اما. منتظرایستادن ودوتاشون نگفت چیزی دیگه هیچکدومشون

 !!! اوووفــــــــــ...وایسه

 همسن تقریبا خواهردارم یه من...بیاین پیشمون بازم افتخاربدید تهران برگشتیم وقتی سلداخانم:فرهاد

 ...میشه خوشحال باهاتون ازاشنایی حتما...شما

 ...!!!!بخدااااا...شم اشنا خانوم بافاطمه برم که مونده همینم

 :گفتم همین واسه گرفت حرصم ازحرفش خیلی

 ...!!!!ندارم هارواصال اینجورحاشیه وزمان شلوغه العاده فوق سرم من متاسفانه اما!!...همینطوره قطعا:-

 وبرف یخ دست سپردم خودمو حرفی هیچ وبدون وپوشیدم گرفتم وکفشاروازش چوب.اومد سامیارباالخره

 ...!!وسرعت

 ...!!!بودم توخودم!نبود بیرونم دنیای به حواسم اصال...!!بودم دورزده روکامل پیست بودکه باردومم

 وفقط بود زیاد شیب!!!!!وافتادم دادم تازدس وتعادلمو خورد بهم چیزی یه که میکردم حرکت داشتم باسرعت

 دیشدی فوق ودرد برخوردکردم ای چیزدیگه ودراخر،به....!!!کنم توقفم واسه کاری هیچ نمیتونستم واقعا!!!میرفتم
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 اطراف خاطربازبودن به سامیارکه باصدای شد همزمان واین گرفت وجودمو ی وهمه پیچید چپم وپای کتف تو

 :روگرفت پیست تموم توبرفا صدا وانعکاس

...ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااا:سامیار

............. 

 ...!....نفهمیدم هیچی ودیگه

... 

 دمدی!بازکنم رو بودن روشون انگاردوتاکوه که چشمامو کردم سعی گونم به چیزلطیفی شدن کشیده بااحساس

 ...زدم پلک باردیگه یه همین تاربود،واسه خیلی

 نمنمیدو...نمیکردم نفساموحس...بهتربود ازقبل دیدم...شد قفل خاکستری-ابی درشت چشم جفت یه تو چشمام

 ...و شنیدم وجودم رودراعماق چیزی شدن شکسته صدای که بود خاکستری-ابی چشمای اون تو چی

 چشمامو همین واسه کردم حس روتوچشمام اشک وگرمای هجوم!شد خارج ازاتاق سرعت وبه شد بلند ازجاش

 ...!شد سرازیر چشمم ی ازگوشه باسماجت اشک ی قطره اما بستم محکم

 دونمگر برش شد باعث کرد روفلج بدنم تمام لحظه یه واسه که بدی درد اما کنم پاک اشکمو که اوردم باال دستمو

 کم...!کردم اشکموپاک...!!کردم تعجب دستم توی سرم بادیدن ایندفعه اما اوردم روباال ام دیگه دست!!!سرجاش

 :افتاده اتفاقی چه اومد یادم کم

 ...!!!بودم توخودم!نبود بیرونم دنیای به حواسم اصال...!!بودم دورزده روکامل پیست بودکه باردومم "

 وفقط بود زیاد شیب!!!!!وافتادم دادم ازدست وتعادلمو خورد بهم چیزی یه که میکردم حرکت داشتم باسرعت

 دیشدی فوق ودرد برخوردکردم ای چیزدیگه ودراخر،به....!!!کنم توقفم واسه کاری هیچ نمیتونستم واقعا!!!میرفتم

 اطراف خاطربازبودن به سامیارکه باصدای شد همزمان واین گرفت وجودمو ی وهمه پیچید چپم وپای کتف تو

 :روگرفت پیست تموم توبرفا صدا وانعکاس

...ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااا:سامیار

............. 

 "...!....نفهمیدم هیچی ودیگه

-ابی چشمای اون...اخیر های اشفتگی تموم..."سلدا"فریادمیزد سامیارکه بلند صدای....بود شلوغ ذهنم

 دست گرمای..."دارم دوست"میگفت درحالیکه رادین...اشون کننده دیوانه ی ودافعه جاذبه بااون خاکستری

 دوست رو رادین که میگفت بود شده سرخ ودرحالیکه باخجالت که شقایق...بود توجیبش دستم سامیاروقتی

 ...ترازهمشون پررنگ وحاال...میزدن پرسه توذهنم چندوقته این که سواالتی تموم...داره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

117 

 

 رفتگ ونبضمو اومد پرستارنزدیکم!!نکنم نگاش میکردم سعی...!موند کاره نیمه شدوافکارم سامیارباپرستاروارد

 نگاهاما نمیکردم نگاش اینکه رغم به.بود ایستاده دیگه وسامیارطرف تختم طرف پرستاریه.کرد وسرمموتنظیم

 !!!میکرد بیقرارم نگاهش...!!!میکردم پرواشوحس وبی مستقیم معمول طبق

 :گفتم اروم

 ...اب:-

 ...بیار بروواسش... بخوره اب میتونه:وگفت سامیارکرد پرستارروبه

 ... .رفت وسامیارباالخره

 میکردی؟؟ واسکی بوده کجا حواست خوشگله(:باخنده)پرستار

 :داد ادامه اونم.ندادم وجوابی کردم نگاش فقط.داشت ای بامزه ترکی ی لهجه

 تابخیه4 فقط اما شکسته پیشونیتم چپ سمت...شکسته چپت پای...!!کرده رحم خدابهت بازم:پرستار

 ...باشه دردداشته تاچندروز ممکنه همین واسه داره شدید کوفتگی اما نشکسته چپت کتف...خورده

 ...!!!!انتظارمردنموداشته فکرکنم...!!کرده رحم خدابهت میگه تازه!!!شدم داغون که من!اووووف

 :گفت پرستاربهش.اب لیوان بایه...واردشد سامیار لحظه همون

 ...بشونیمش کنین کمک بیاین:پرستار

 حضم به. باال وکشیدنم روگرفتن زیرکتفم هردو.بود چپم سمت درست.سمتم واومد گذاشت رومیز سامیارلیوانو

 بغض ازقبل که ومنم بود العاده فوق دردش.کرد وجودموفلج تاعمق دردبدی سامیارباکتفم دست تماس

 ...!!!ریختن بارون مثه اشکام لحظه ازهمون...!!داشتم

 ...ببرینش میتونین شد تموم که سرمش... .بهتره ببنده اتل.کم کم میشه خوب...طبیعیه االن دردش:پرستار

 :پرسید اروم...!میکرد نگام وناراحتی گرفته حالت بایه سامیارداشت

 دردگرفت؟؟؟؟ خیلی:سامیار

 رقب مثه لحظه یه شدبرای باعث که گرفت تودستش اروم دستمو.دادم تاییدتکون ی نشونه سرموبه مظلومانه

 ...!!میومد خوشم که داشتن خاصی گرمای دستاش...!میخواست دستاشو دلم...!شم متوقف ها گرفته

 !!!بلدنبودم؟؟؟ حرفا ازاین مرگمه؟؟؟من چه من!!من؟؟ خدای

 :گفت اروم
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 ...!!نکن گریه دیگه...حاال...!میخوام معذرت:سامیار

 لدستما یه.گرفت دستمو که کنم بوداشکاموپاک وصل بهش سرم که راستم بادست وخواستم دادم سرموتکون

 واسه کنم نگاه بهش نتونستم....!!!کنه پاک اشکامو کرد شروع کشیدو رومیزبیرون کلینکس دستمال ی ازجعبه

 شدیدترمیشد هرلحظه بغضم...!!!میومد بدم چشماش همزمان ی وجاذبه دافعه ازحالت...!!!بستم چشمامو همین

 ...!!گریه،بود زیر بزنم دوباره اینکه وامکان

 دستمو ناخوداگاه!!!!کردم حس پیشونیم روی دستشو گرمای ودرعوض نکردم حس باگونمو دستمال تماس دیگه

 !میکرد لمس رو بود خورده بخیه که اونجایی داشت.وچشماموبازکردم رودستش وگذاشتم اوردم باال

 :وگفت برداشت اروم ودستشو کرد نگاه توچشمام یکم...روچشمام اومد اروم اما بود دستامون روی نگاهش

 ...برمیگردم االن:سامیار

 .شد خارج ازاتاق باسرعت بعدم

 حسش اماحاال....تربود ازغیرممکن،غیرممکن واسم که چیزی...افتاد،افتاد می نباید که اتفاقی باالخره پس

 ...کشیدم عمیقی نفس...!!!میکردم

 بادونفرحرف داشت.بشه تموم سرمم تا منتظرموند دراتاق وجلوی نیومد داخل اما.برگشت دقیقه2سامیاربعداز

 .وفرهادن کیوان فهمیدم ازصداهاشون که میزد

 ادهالع فوق حرکتی باکوچکترین چپم دست چون اما بیارم درش خودم خواستم.شد تموم لعنتی سرم این باالخره

 :گفت تواتاقو کرد وسرشو شد سامیارمتوجهم لحظه همون!!!!کنم کاری نتونستم تمیگرف درد

 شده؟؟؟ تموم:سامیار

 ..اره:-

 روبه اتل سامیارمیخواست.ورفت دراورد روازدستم پرستارسرم.برگشت پرستاره باهمون بعد وچندلحظه رفت بعدم

 خیلی که گفت بهم ودوباره کرد دعوام کلی که بماند البته!نذاشتم بود هرنحوی به اما ببنده واسم زور

 !!!!بود ای العاده فوق...حسِ!سامیار به بودم زده تکیه. بیرون رفتیم وازاتاق پایین اومدم ازتخت باکمکش...!!!!لجبازم

 دمق اونجاها داشت افسرم ویه بودن نشسته کنارش سرباز دوتا با میزه ریزه پسر یه اتاق روی روبه روصندلیای 

 !!!بلندشدن وسربازاهم پسره واون اومد طرفم به افسره ازاتاق من شدن خارج محض به.میزد

 !چیکارکردم؟؟؟؟ من مگه!!!!یاقران:-

 :وگفت ایستاد روبروم افسره

 ستایش؟؟؟ خانم:افسر
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 ...بله:-

 :وگفت کرد اشاره پسره اون به افسره

 دارین؟؟؟ شکایتی ازشون...کردن شمابرخورد به که هستن همونی اقا این ستایش خانم:افسر

 :گفت بازکنم،سامیارباتندی دهنمو کنم اراده من ازاینکه قبل

 ....داریم شکایت که گفتم اقا:سامیار

 ...باشه ستایش خانم خود بشه،بایدازجانب شکایتی قرارباشه اگه که گفتم بهتون ستایش جناب:افسر

 ...هستن شاکی هم ایشون:سامیار

 ستایش؟؟؟ خانم همینطوره:افسر

 !!!دارن هویج مزرعه اشون روکله که فنچا جوجه وازاین بود میزه ریزه.کردم نگاهی پسره به

 ...ندارم شکایتی من...!!!اقا نه:-

 :توپید سامیاربهم

 ...سلدا اما:سامیار

 :و کردم حرفشوقطع

 ...نشده چیزیم خداروشکرهم...نیستم که باشم شاکی باید سامیارمن:-

 میشده ایدب چی...دیده اسیب که شکسته،کتفتم که وپات پیشونی!!نشده؟؟؟ چیت بگی میشه(:باعصبانیت)سامیار

 !!!نشده؟؟؟ که

 :گفتم افسره به بهش توجه وبی ازسامیارگرفتم رومو

 ...اقا ندارم شکایتی من:-

 برگه یه افسره...!!!شدم ناراحتم...راستش...!بگیرم اموازش تکیه ومجبورشدم دورشد ازم موقع همون سامیارهم

 :وگفت سمتم گرفت

 اینجاروامضاکنین؟؟ میشه:افسر

 به نگاهی!نشست توگلوم بغض ناخوداگاه...!کنم امضا چطوری بودم مونده اما روگرفتم برگه راستم بادست

 ودفترروازم سمتم اومد که دید چی نمیدونم!خورد توهم ونگاهامون باال اورد سرشو موقع همون اونم.سامیارکردم

 :و داشت نگه روم وروبه گرفت
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 ...کن امضا حاال...!میخوام معذرت:سامیار

 :گفتم افسره روبه

 نداره؟؟ که مشکلی...امضاکنم درست نمیتونم:-

 :و کرد نگام بود انگارنفهمیده طوریکه افسره

 ...نه:افسر

 :گفت میکرد نگاه امضام به سامیاردرحالیکه...!!!قورباغه خرچنگ زدم امضا یه و گرفتم راستم خودکارروبادست

 سلدا؟؟ امضاییه چه این:سامیار

 :وگفتم وتشکرکردم افسربرگردوندم به دفترو

 انتظارداری؟؟؟ بیشترازاینم راست بادست:-

 .بیرون سمت افتادیم راه بودم زده سامیارتکیه بازوی به دوباره همونطورکه

 چپی؟؟ تودست مگه:سامیار

 ...اره:-

 ...نمیدونستم!!جدا؟؟؟؟؟:سامیار

 تنرف راه حین که هایی حرکت خاطر به دستم.نشستم روتخت.کرد همراهی تااتاقم سامیارمنو هتل رسیدیم وقتی

 .بود گرفتن درد ی دراستانه بود کرده

 کجاس؟ اتل!سامیار:-

 :کردوگفت بهم نگاهی

 ببندیش؟؟؟ میخوای:سامیار

 ....اره نیس کس هیچ که االن:-

 !!نکرد ولش اما کشیدم ازدستش.رواورد اتل

 ....!دیگه بده:-

 ...ببندیش نمیتونی که خودت:سامیار
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 میخورد مستقیم نفساش!!!لعنتی.بستنش به کرد وشروع نشست وپشتم روتخت اومد بعدم

 !کنم کنترل خودمو بتونم که پایین بودم سرموانداخته...توگردنم

 خودموجمع کردم سعی.بودن کاناپه روی که لباسام سمت ورفت شد ظاهر جلوم وبعد کردم حس تختو حرکت

 !!!!وجورکنم

 چیکارداری؟؟؟ من بالباسای:-

 ...پروازداریم37ساعت امشبم...نمیتونی که خودت...کنم جمعشون میخوام:سامیار

 یرونب واسه هم ای وبهونه بشم مانعش نمیتونم تواتاقه تاوقتی میدونستم ولی کنه جمع اون بذارم نمیخواستم

 ...!!!!دارم!!!چرا....نداش کردنش

 ... بخوابم میخوام فعال من:-

 ...بخواب خب:سامیار

 بیای؟؟؟ دیگه دوساعت میشه....اوممممممممم:-

 !!!گرفتم خودم به ای معصومانه ی قیافه ومنم کرد بهم نگاهی

 .... میام دیگه دوساعت پس...باشه:سامیار

 :روبازکردو در.در سمت رفت

 ...بخوابی خوب:سامیار

 نمیخواست زمان ساعتم یک شاید که کاری.کردم جمع وسایلمو تموم اروم واروم بلندشدم ازروتخت رفت وقتی

 هدیگ چمدونموکه.بود گرفته درد کم یه دستم وهم پام هم!!کشید طول ودستم پا وضعیت خاطر به ونیم دوساعت

 البا روانداختم مسکنه.روکاناپه ونشستم برداشتم اب لیوان ویه مسکن ویه در پشت بودگذاشتم شده کامل

 بلندشدم باسختی.شد درکوبیده...!!!تابرگشتمون دیگه ساعت4کمتراز.بود هشت.کردم نگاه ساعت به وباخستگی

 :گفت رودید مرتب اتاق وقتی.سامیاربود.ودرروبازکردم

 :و روتخت نشستم...میام خودم که گفتم کردی؟؟؟بهت چراجمعشون وضعیت توبااین!سلدا؟:سامیار

 ...کردم جمعشون نبردمنم خوابم:-

 ...لجبازی خیلی:سامیار

 :وگفت کرد نگام چپ چپ.روکاناپه ونشست

 دردنمیکنه؟؟؟ که پاودستت:سامیار
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 :وگفتم زدم لبخندی!!!بود خوبی حس چه

 ...نه:-

 :وگفتم کردم مکثی

 ...بهتره نرم که بودی گفته بهم...متاسفم شد خراب من خاطر به امروزت اینکه بابت:-

 .کرد نگام وفقط نگفت هیچی

 :گفتم میکنه نگاه داره وفقط نمیده جواب دیدم وقتی

 شده؟؟؟ چیزی...اوممممممممم:-

 :وگفت بلندشد ازجاش و کشید موهاش توی دستی باکالفگی

 ...بگم بهت چی نمیدونم:سامیار

 ... .انداختم باال ای شونه.پنجره سمت رفت بعدم

 نم سامیارنذاشت البته.پایین روبردیم وچمدونامون برگشتیم بعدم.شام واسه رفتیم بعدش ساعت حدودنیم

 به.کردیم حرکت فرودگاه سمت به که بود ونیم ده.دوتاچمدونارواورد وخودش توالبی نشوند ومنو باال برگردم

 هشکست پاش هم...داشت فرق بود اومده که باسلدایی برمیگشت االن که سلدایی شد،اما تموم سفرهم اون هرحال

 !!!!!زدم لبخندگشادی ناخوداگاه ازفکرش...!!  وهم بود

 *** 

 هاتن!!!بود کننده کسل خیلی!!!نخورم وتکون رومبل بشینم فقط مجبوربودم ام شکسته خاطرپای به ازصبح

 مپا چون ترم امتحانای تا بیام دانشگاه نمیتونم بودم وگفته فاطمه به بودم زده زنگ که بود این کارمفیدم

 !!!شقایق به زدم زنگ بعدم...!!!!شکسته

 راربودازاولق!!بگیرم بازبشه،مرخصی پام گچ که دیگه وتادوهفته بیمارستان برم شده که ای هربدبختی به بایدفردا

 پیش وضع بااین اما.بیمارستان نرم مدت وتواون باشم داشته مرخصی ماه یک میشه شروع امتحانام که دی

 ماه دی توی تا بخونم درس حسابی بشینم توخونه علیال مثه باید که دوهفته تواین بودم گرفته تصمیم...!!!اومده

 ...!!!نمیده مرخصی بهم دیگه رو دوماه بیمارستان بودم مطمئن!!!بیمارستان هم برم امتحانام واسه هم

 .خورد زنگ گوشیم که میپروندم ومگس بودم نشسته

 خوبین؟؟؟!!!جونم فاطمه مامانی سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام:-

 شم؟؟؟؟ فدات توخوبی...!!خوبم که معلومه تو صدای باشنیدن!!عزیزم سالم:فاطمه مامانی
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 ...شده تنگ خیلی واستون دلم...خوبم منم مرسی:-

 ببینیمتون؟؟؟ اینجا امشب میاین...همینطورعزیزم منم::فاطمه مامانی 

 ...شکسته پام بفهمن میشه که تاجایی بگم؟؟؟نمیخواستم چی حاال!اوه اوه

 ...دیگه شب یه ایشاال...نه راستش...اوممم:-

 ...شده ذره یه واستون اخه؟؟؟؟دختردلمون چرا::فاطمه مامانی 

 ...برمیگرده 37 سامیارساعت اخه ولی!!همینطورمامانی منم:-

 ...اینجا بیا خودت!!دیدش نمیشه تااخرهفته میدونم اونو!!!رو پسره اون کن ول::فاطمه مامانی 

 ...اونجا زودتربیادخونه،بیایم شب یه که میگم بهش امشب...!!!میشه سامیارناراحت اخه:-

 برمیگردی؟؟؟ ازبیمارستان کی خودت...!!هرطورراحتی!!!عزیزم خب خیلی::فاطمه مامانی 

 طور؟؟ چه...8حدود:-

 !!عزیزم پرسیدم همینطوری::فاطمه مامانی 

 کجاست؟؟؟ مامان:-

 ...کرده بیتابی کلی دوهفته تواین هم طفلی اون ولی نگو بهش.شرکته که مامانت::فاطمه مامانی 

 :وگفتم زدم لبخندی

 ...میبینمتون میایم ایشاال شده تنگ همه واسه خیلی دلم منم:-

 این...برسون بهش سالم دیدی سامیارم...برس کارت بروبه!نمیشم مزاحمت دیگه!!!مامان باشه: :فاطمه مامانی

 ...داره هم بابایی مامان یه رفته یادش دیگه پسرکه

 !!!مشغوله خیلی...نیس اینطوری ولی چشم:-

 عزیزم؟؟؟ نداری کاری!کردم شوخی!!میدونم::فاطمه مامانی 

 خدافظ!کردین خوشحالم خیلی نه:-

 ...خدافظ... شم فدات:: فاطمه مامانی 

... 
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 برده وقت ساعت نیم هرکدوم اونم بودم بلندشده بارازجام سه فقط تاحاال ازصبح.بود ونیم هشت حدوداساعت

 وکتاب وکیف وتبلت وموبایل تاپ ازلپ اعم هم وسایلم تموم!!ناهار واسه بارم ویه دستشویی دوبارواسه.بود

 !!!!بلندبشم ازجام نخوام احیانا که بودن پخش دوطرفم های وکاناپه میزوسط روی همه...وخودکارو

 زنگ صدای که جلومیکردم نداشت،عقب چیزخاصی روبااینکه وی تی کاناالی سرگرمی محض داشتم

 منو وضعیت وهم کلیدداشت خودش هم اون چون...باشه سامیارنمیتونست.کردم درنگاه به باتعجب!!!دراومد

 !دررسوندم به خودمو میتونستم که سرعتی وبابیشترین شدم بلند سختی به!!!میدونست

 اتل خاطر به که توگچ،کتفی نصفه تا پای!!!میکرد وحشت من ی قیافه بادیدن دربود پشت هرکسی مطمئنا

 کمپوت یه باید...ها بده حالم خیلی جدی!!!چپ سمت همشم!!!پیشونیم ی ازبخیه،گوشه وخطی بود دوبرابرشده

 ...!!داغونم اصال!!!خودم مالقات برم بگیرم اناناس

 وعمه فاطمه مامانی بادیدن بازکردم؛اما رو ودر انداختم روسرم رو بود اویزون کناردر لباسی چوب به که شالی

 ازدیدن انگاراوناهم!!!!شم لودینگ تا کشید طول دقیقه یه حدودا!!!!کردم هنگ لحظه یه ومهشاد وبهسان سعیده

 ...!!بودن کرده هنگ من

 اومدم خودم به...!!!خوشحالی،نگرانی،دلتنگی،ناراحتی،اضطراب...اوردن هجوم بهم مختلفی های حس همزمان

 :وگفتم درکناررفتم لویوازج

 ...تو بفرمایید:-

 شده؟؟؟ چی ات وشونه سلدا؟؟پا:فاطمه مامانی

 کنارپیشونیت؟؟؟ چین واسه ها بخیه اون:سعیده عمه

 ...!!!بودن نشده لود هنوز ومهشادم بهسان فکرکنم

 :وگفتم زدم لبخندی

 ...واستون میکنم تعریف...تو بیاین:-

 انداختمودر باال ای شونه...!!!!ومیبوسیدیم میکردیم بغل همو باید االن رفت انگاریادشون.تو اومدن اروم همشون

 بی دمکر وسعی نشستم مبل رواولین.پذیرایی سالن سمت پیششون ورفتم کردم اویزون رودوباره شالم.روبستم

 !!!!بزنم نفس نفس صدا

 :گفتم جااومد نفسم وقتی

 ...شدم خوشحال هم العاده فوق!!...اومدین خوش خیلی خب:-

 ...خدا به سرشدیم به چیشده؟؟؟جون دخترمیگی:سعیده عمه
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 .کردم تعریف واسشون کوتاه منم

 کجاست؟؟ مامانم:-

 ...میادش(عموم همون)وسعید بابابات...عزیزم شرکته:فاطمه مامانی

 :گفت  عصبانیت وکمی باحرص مهشاد خاله که بیارم چیزی برم بلندشم خواستم

 چیکارکنی؟؟؟ تو؟؟؟میخوای کجا:مهشاد

 :وگفتم خندیدم

 ...دارم گناه نزن!!!بابا باشه،تسلیم:-

 :گفت باخنده بهسان

 ...میدیم چیکارکنی؟؟؟بگوماانجام میخوای:بهسان

 ...بیارم اینا میوه میخواستم:-

 ....میاریم وبهسان من بگوکجاس!!پاشی تو نکرده الزم:مهشاد

 ...!!!بودا عصبانی ازدستم حسابی مهشاد خاله!خودمونیم. اشپزخونه تو رفتن دوتام واون گفتم بهشون جاشو

 مامانم بین شدید سنی اختالف ازیه حاکی واین!ام،بهنام پسرعمه تنها زن وهم بود ام خاله هم مهشاد

 ودوازده دوقلوهستن خواهرکه دوتاهم!!مهدی بزرگتره،دایی ازخودش دوسال که برادرداره یه مامانم!وخواهراشه

 وقتی هم مادربزرگم!!هستش ام پسرعمه بهنام زن که هم مهشاد!! ومهشاد کوچیکترن،مهساد ازمامانم سال

 که مامانم ی روخاله ومهشاد مهساد.میمیره داشته سال 34 وداییم سال 37 ومامانم دنیامیان به ومهشاد مهساد

 مامانم.بابابزرگم ی نهکارخو وکارتوی درس به میچسبه مادرش فوت ازبعد هم وداییم میکنه بزرگ دارنمیشده بچه

 . بخونه درس سخت میکنه شروع میشه تنها که هم

 ...کرده اونروزارو هوای دلش دوباره بود معلوم امروزم.واسمون هامیگفت ازگذشته وقتا بعضی فاطمه مامانی

 :داد ادامه فاطمه مامانی

 من!!بده زن روهم( بابام)مسعود قصدکرد بابابزرگ که بودیم کرده وسعیدازدواج من تازه که یادمه:فاطمه مامانی

 رو دختری هیچ حاضرنشد کردن هرکاریش اما کوچیکتربود ازمن سال یه هم مسعود.بود سالم بیست موقع اون

 بود سالش 38 مهال.مهال اش دخترخاله خواستگاری بریم واسش که گفت خودش بعدش دوسال!!!ببینه حتی

 بعدمسعود به ازاون یادمه.نکرد قبول مهال داشتن دوست همو هردوشون امابااینکه خواستگاری رفتیم.اونموقع

 سرشوزیرمینداخت حرفی بدون میومد گرفتن وزن خواستگاری اسم هرچی ودیگه رفت توخودش خیلی

 میخواست اگه گفتن بهش هرچی!مهال خواستگاری بریم واسش گفت دوباره مسعودخودش سال2بعداز!ومیرفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

126 

 

 ازدواج ومسعود مهال وقتی!کرد قبول مهال وایندفعه رفتیم واخرم نرفت توگوشش میکرد قبول اول دفعه همون

 غیرهم کسو هیچ خونه تواون.عمرم ازاول ومنم بود تنها سالگی37از مهال.شدیم نزدیک بهم خیلی مهال منو کردن

 خیلی مامانت شدم سامیاروحامله ها موقع همون من.خواهر دوتا شدیم.بود اصفهان اونموقع هم سعیده. نداشتیم

 همینم واسه.واسش مادربود مثه مهال دنیااومد به سامیارکه!همینطور منم. داشت ذوق وکلی بود خوشحال

 شده حامله رو زودتردامی ماه هفت من شد حامله سرت مامانت وقتی.اون به وهم مامان میگفت من به سامیارهم

 هردوتابچم اما دخترمیخواستم ومن تودختربودی چون مخصوصا داشتم ذوق کلی که بودم من ایندفعه اما بودم

 ...پسرشدن

 من"گفت بهسان دراومد زنگ صدای که میدادیم گوش بااشتیاق وماهم کرد تعریف واسمون کلی فاطمه مامانی

 وعموسعید وبابا مامان.بودن اینا مامان.سرم وانداخت اورد شال یه من واسه مهشادهم.ورفت "بازمیکنم

 روتعریف بود افتاده که اتفاقی کوتاه باردیگه یه ومن کردن تعجب من بادیدن همشون!وامیر وبهنام وعموهادی

 .کردم

 :گفت اروم ودرگوشم کرد بغلم مامان

 ...مامانی کوچولوی بود شده تنگ واست دلم:مامان

 :وگفت روکشید مامان بابابازوی که بودم مامان هنوزتوبغل.بوسیدم بعدم

 روببینم؟؟؟ دختر این منم میذاری خوشگله:بابا

 .کشیدتوبغلش ومنو

 به مازبابا قبل ی اندازه به دیگه میدادن قلقلکم مواقع بعضی که جدیدی های وحس بود افتاده برام که بااتفاقی

 ...داشتم خوبی حس توبغلش!دلگیرنبودم باسامیار ازدواج خاطر

 :پرسید که اومد مامان صدای

 سامیارکو؟؟؟ پس:مامان

 ...!!!شد پسرش دونه یه دلتنگ من مامان این دوباره

 :گفتم

 ...باشگاهه...نیستش:-

 .برگشت عادی حالت به دوباره وجمع کردم احوالپرسی سالم وامیرهم وعموهادی وبهنام باعمو

 جاتون چسبید هم وخیلی خوردیم ودورهم وهمبرخریدن پیتزا رفتن وبهسان امیروعموهادی شام واسه

 !!!بود شده پایشون که هم وعموهادی دراوردن بازی مسخره ومهشاد وبهسان امیروبهنام ازبس...!!!خالی
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 بعدازسالم!!! لحظه یه کرد کپ جا یه ادم اونهمه بادیدن بیچاره.سامیاراومد باالخره که بود ونیم یازده ساعت

 :پرسید واروم نشست کنارمن اومد احوالپرسیا

 خوبی؟؟؟:سامیار

 خوردی؟؟؟ که شام...!رسیم اره:-

 ...اره:سامیار

 ییعن سامیارکه ی خیره های ونگاه همه های گفتن رغم علی بدرقشون واسه ومنم رفتن بعدهمه ساعت یه تقریبا

 کنم چیزاروجمع تا توپذیرایی برگردم خواستم بعدازرفتنشون.رفتم کناردر ،تا"!!!تو سرجات بتمرگ"

 :گرفت اماسامیارجلومو

 کجا؟؟؟:سامیار

 ...خب کنم روجمع واینا ظرف برم میخوام:-

 جمعشونم میخوای حاال تازه بوده کاراشتباهی توچیدیشونم که همین...میکنم جمعشون خودم...نمیخواد:سامیار

 !...بکنی؟

 ...بودم نشسته فقط نکردم کاری هیچ من...میکردن واینارومهشادوبهسان پذیرایی!!!خدا به نه:-

 وندمخواب تواتاق زوربردم وبه روگرفت راستم وزیرکتف اومد میگم راست دید ووقتی کرد نگاه وتوچشمام برگشت

 ...کنم کمکش ونذاشت

*** 

 دمووخو بیرون اومدم ازاتاق.گرفتن مرخصی واسه بیمارستان برم که وحاضرشدم زودتربیدارشدم ساعت یک صبح

 :وگفت کرد نگام یکم اول دید که منو.میخورد صبحانه سامیارداشت.تواشپزخونه رسوندم

 بری؟؟ میخوای جایی:سامیار

 :وگفتم صندلی رونزدیکترین نشستم

 ...بگیرم مرخصی برم میخوام...بیمارستان:-

 ...بگیر تلفنی خب:سامیار

 داستا که بگیرم مرخصی حضوری میخوام...ماه یک میشه شه خوب پام تا ام دیگه دوهفته بودم مرخصی دوهفته:-

 ...میگم دروغ فکرنکنه

 کی؟؟؟:سامیار
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 ...استادمه...بیمارستان رییس:-

 ...نیس منطقی دلیلت هرحال به:سامیار

 ...برم حضوری میخوام من ولی:-

 ...اخرکارخودتومیکنی توکه!...خب خیلی:سامیار

 :گفت که خوردم صبحانمو

 ..پاشوبریم:سامیار

 کجا؟؟؟:-

 بیمارستان؟؟ بری نمیخواستی مگه:سامیار

 بری؟؟ میخوای توکجا ولی!چرا:-

 ...پاشو...ومیارمت میبرم خودم:سامیار

 ...میرم اژانس با خودم نمیخواد:-

 :گفت باتحکم

 !!...سلدا پاشو:سامیار

 ...عزیزم باش مهربون!!اوه اوه

 ردک روقفل خونه در تااسانسوربیاد.بیرون رفتیم ازخونه.گرفت وزیربازومو سمتم اومد که شدم بلند ازروصندلی

 بهم یمرسید که توپارکینگ.بودیم ساکت هردومون برسیم وتا روفشرد پارکینگ ی دکمه.تواسانسور تیموهردورف

 کمک هموب شد پیاده.کرد ترمز جلوم سفیدش ی باسانتافه بعد وچنددقیقه بیاره تاماشینو صبرکنم همونجا گفت

 .بیمارستان افتادسمت راه بعدم.تاسوارشم کرد

 به راه وسط.بیمارستان ساختمان سمت افتادیم وراه گرفت زیربازومو وبعدم بشم تاپیاده کرد کمک بهم دوباره

 یقهچنددق.بیاره تاویلچر صبرکنیم گفت واینا واحوالپرسی بعدازسالم.بود اشنا که ازپرستارابرخوردیم یکی

 .توساختمون رفتیم تر راحت وایندفعه تشکرکردیم سامیارازش منوهم هم برگشت بعدباویلچر

 هی مجبوربودم بود اشنا که رومیدیدم هرکی راه تو ازبس.مشایخی استاد اتاق رسوندیم خودمونو بود هرنحوی به

 ...!!!روبدم چیشده ازاینکه کامل شرح

 .نشست بیرون وسامیارهمون شدم وارد تنهایی به ومن نذاشت معطلمون زیاد منشی
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 ...استاد سالم:-

 .بیرون اومد میزش وازپشت شد بلند بعدم.جاخورد وضعیت تواون بادیدنم استاد که کردم حس کامل

 شدی؟؟؟ دخترتوچرااینطوری!...سالم:استاد

 :وگفتم رفتم ونزدیکتر خندیدم

 !!!کرده ناقص پامو زده اشتباهی گردنم پس بزنه میخواسته...استاد تقدیره دست:-

 :گفت ودوباره نشست روم وروبه خندید

 ...کرده نوازش تقدیرپیشونیتم انگاردست:استاد

 ...کشیده ناخنش استاد نه:-

 :وگفت خندید

 دخترجوان؟؟؟ اوردی سرخودت بالیی چه!!!ازشوخی جدای حاال:استاد

 :دادم وادامه کردم تعریف واسش کوتاه خیلی

 کاری منمیتون که علیل پای بااین...بگیرم مرخصی هم دیگه دوهفته واسه البته،اومدم وشرمندگی باپرویی استاد:-

 ...!بکنم

 ...بگیری مرخصی تلفنی میتونستی!!!رومیخواست؟؟؟ تااینجا اومدن دیگه این دخترجون:استاد

 .نوشتن چیزی کرد وشروع زد چشم وبه وعینکش رفت میزش وپشت شد بلند بعد

 ...مرخصی برم بیارم بهونه میخوام ببینین،فکرنکنین که خودم بیام گفتم:-

 :گفت میومد سمتم برگه یهبا ودرحالیکه کرد بهم نگاهی عینکش ازباالی

 ...!!بهتربشی ایشاال برو...دارم توروقبول من...برودخترجون:استاد

 .بیرون واومدم کردم خداحافظی وبعدم تشکرکردم

 ارسوندم وخودشوبه بیشترکرد سرعتشو.واردشد رادین که میشدیم خارج بیمارستان ازساختمون باسامیارداشتیم

 :گفت ،تند ازسالم وبعد

 خورده؟؟ بخیه چرا چیشده؟؟؟سرت سلدا؟؟؟پات:رادین

 !داشت فرق چیزاباقبل خیلی االن هرحال به!!قبل زیادمثه باشم گرم باهاش نمیخواستم
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 ...هستند ساده شکستگی یه هردوشون نیست چیزی:-

 :گفتم پیداکنه زدن حرف فرصت ازاینکه قبل بعدم

 !!میبینمت بعدا...برسه کارش به بره سامیارباید!!میخوام معذرت:-

 عالف خاطر به ازاینکه وبعد خونه رسوندم.سواربشم که کرد کمکم دوباره.دراورد حرکت روبه وسامیارویلچر

 ساعت سه-دو نبود اگه خدایی!تشکرکردم،رفت بود کشیده که زحمتی خاطر وبه خواستم معذرت ازش کردنش

 ...میشدم عالف باید

*** 

 که ازفردا چون بودم خونده درس خوب دوهفته تواین.میرفتم پام گچ بازکردن واسه وفرداباید بود گذشته دوهفته

 .میشد شروع امتحانام هم فرداش ووازپس بیمارستان میرفتم باید بازمیکردم رو پام گچ

 فکرکردم خیال خوش ی بنده البته.پیشم اومدن دیوونه ومهشاد ومهساد بهسان که ،بود4 عصرامروز،حدوداساعت

 مثال حاال!!!!بنویسن یادگاری روش پاموبازکنم؛اومدن گچ قراره که حاال فهمیدم بعد اومدن؛اما من دیدن واسه

 نبهسا بعدازاومدن ساعت یک!!! انداختن تخته وشلنگ دراوردن بازی مسخره بنویسن،کلی یادگاری میخواستن

 چندباردیگه دوهفته تواین اینا فاطمه البته!!قصداومدن همون به دقیقا واوناهم اومدن وامیروشایان هم،فاطمه اینا

 که خداروشکرمیکردم!!!بود روفضا عمال وبهسان،خونه ومهشاد مهساد به شایان باپیوستن.بودن سرزده بهم هم

 همه ماه شیش وتواین کشیدنشونشنیده صدانفس احدی سال 32 تواین اینکه ی مرثیه دوباره سامیارنیست،ورگرنه

 !!!داشتیم...مارومیشناسنو

 پام چگ بازکردن واسه سامیارفردا نمیدونستم چون رفتنشون موقع!!کردن گرم سرمو وکلی بودن پیشم2 ات ها بچه

 .کردن قبول واونام بیان گفتم ومهشاد مهساد بیاد؛به بخوام ازش هم ونمیخواستم میادیانه

 رمب میخوام وفرداهم شکسته پام که گفتم بهش امشب تازه.میکنم چت بادامی ودارم شبه حدودیک ساعت االنم

 ،بدبخت من های کشی منت طیِ بعد اما کرد دعوام کلی نگفتم زودتربهش خاطراینکه به که اول!گچشوبازکنم

 گفت بهم جمله یه اخرشم.بودن اومده ها بچه که میکردم تعریف روواسش عصر داشتم!!!فرمودن اشتی جناب

 !!پام روگچ بنویسم خودم تاازطرفش

 البا اوردم پامو.روتختم ونشستم برداشتم قرمز ماژیک یه رومیز ازتوجامدادی.رومیز وگذاشتم روبستم تاپ لپ

 :نوشتم رو دامی ی وجمله کردم وبغل

 "!مصرف اوج درساعات حتی روشنه تودلم همیشه یادت چراغ پرمصرف مشترک ":-

 !!!!میده تکون دست داره که کشیدم خرخوشگل یه خودم ازطرف خودم بعدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

131 

 

 شده خوشگل خیلی خرم!!!میزد توچشم خیلی قرمزا مشکی،دوتا یابا بودن نوشته ابی یابا همه ها بچه چون

 ...!!!!بود

 ...!!الال...و کردم وچراغوخاموش گذاشتم ماژیکاروسرجاش

... 

 وضع شلوارمو پام گچ ازبازشدن بعد نداشتم؛چون دنبالم کیف که همیشه برخالف.شدم واماده صبح،زودبیدارشدم

 به زامرو قراربود چون.توکولم وانداختم برداشتم بیاد تیپم به شلوارکه یه!بردارم کوله یه شدم میکردم،مجبور

 .بازکنم پامو گچ همونجاهم گرفتم بیمارستان،تصمیم برم ماه بعدازیک روز اولین عنوان

 وردما بیسکوییتم وظرف ریختم چایی خودم واسه.بود هنوزبیدارنشده فکرکنم!سامیارنبودش.بیرون ازاتاق رفتم

 .بذارم رومنتظر مهسادومهشاد نمیخواستم چون میبودم سریع باید!خوردن به ونشستم

 .سامیاراومد که میخوردم صبحانه داشتم

 ...بخیر صبح...سالم:سامیار

 ...بخیر صبح:-

 ماژیک ودوتا زانوزد وروزمین کنارمن اومد شد تموم که اش صبحانه.ونشست ریخت چایی خودش واسه بعدم

 :منوگفت سمت دراوردویکیشوگرفت ازجیبش

 ...بنویسیم چیز روش بازکنی پاتو گچ بری قراره که حاال!بیا:سامیار

 ...!یادشه پس

 :وگفتم اوردم بیرون پامواززیرمیز

 ...توبنویس...نوشتم من:-

 :وگفت کرد ای خنده

 ...فکربودن به زودترازمن انگاربعضیا...!خبره چه!اووووف:سامیار

 داشتم...بگم بهتره البته!میکردم نگاش خیره خیره منم.نوشتن به کرد وشروع روبازکرد ماژیک بعدم

 حالت خوش موهای فقط البته!!!میکردم نگاهش ازباال داشتم که میداد کیف خیلی...!!!!میخوردمش

 خبیث نفسبا کردم سعی بریزمشون؛ولی هم به توموهاشو کنم دست میخواست دلم...!!!ببینم طالییشومیتونستم

 !!!کنم مبارزه کیوونم
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 شاید...نزدیکن بهمون خیلی وقتا بعضی که کسایی...!!داریم دوستشون که ازاونایی یادگاریه یه دلتنگی:سامیار

 ...!!نفس یه فقط

 بی...همیشه مثل.توچشمام کشید ونگاهشو باال اورد سرشو!!یخ اب ی حوضچه یه توی انداختنم کردم حس

 تحال همون بازم!!نکنم نگاه میتونستم ،نه کنم نگاه توچشماش میتونستم نه!!!کردم داغ لحظه یه واسه!!پروا

 ...!میگرفت چشماشو کاش!!!لعنتی

 :وگفت درازکرد سمتم به ودستشو شد بلند بود توچشمام خیره همونطورکه

 ...بریم پاشو:سامیار

 طرفم ازیه اما...!حالموبدترمیکنه دستاش بخش لذت گرمای اون میدونستم!دستاشوبگیرم نمیخواستم

 خاصی ارامش یه مطبوع گرمای اون لمس محض به!گذاشتم تودستش دستمو!!میکرد جذب دستمو انگاردستاش

 دردم".افتادم شعره اون یاد...!!هه!!!اروم وبادستاش میکرد ام اشفته بانگاهش بود جالب!!گرفت وجودمو تموم

 "...نیزهم ودرمان ازیاراست

 وقعم همون.کنه ول دستمو مجبورشد دیگه سواربشم خواستم وقتی اما.بود تودستش دستم هنوز کناردرماشین تا

 :دادم توضیح!میکرد نگاشون سامیارباتعجب...!!!ها بودن رفته یادم!اوووووووف.رسیدن هم مهسادومهشاد

 ...!بیان من با امروز قراربود:-

 .بیمارستان سمت افتادیم وراه کردیم علیک سالم وباهم داد تکون سری

 دبو رفته که سامیارم.شدم پیاده ازماشین ومهشاد مهساد بودیم،باکمک اومده که قبلی دفعه برخالف ایندفعه

 .میداد هلم وسامیارم روش نشستم.رسید موقع همون ویلچربیاره

 چندباراومدن میشناختمشون که ازپرستارا تا دوسه.پاموبازکنن گچ بود قرار که شدیم اتاقی وارد

 اموپ گچ قراربود که دُکی اقای این باالخره.بودن منتظر بیرون ومهشادم ومهساد بود ایستاده سامیارکنارم.ورفتن

 .بود خودمون رادین مذکورهمون دُکی اقای این!!خــــــــــوب هم خیلی!!بعلـــــــه....!!!!اومدو بازکنه

 !سالم:رادین

 ...سالم:-

 :و انداخت بهش غضبناک نگاه یه سامیاراول

 ...سالم:سامیار

 !!دیگه؟؟؟؟ ومیبینیمت شد تموم مرخصیت باالخره پس:رادین

 :جوابشودادم باکراه
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 ...ایشاال:-

 :وگفت زد لبخندی

 ...برمیگردم االن:رادین

 :کشیدم باال بلند پوف یه وباکالفگی چرخوندم حدقه تو چشمامو شد خارج ازاتاق وقتی.بیرون رفت وازاتاق

 ...!!!پــــــــــــــوووووووووووووووفـــــــــــــــ:-

 .شد وارد رادین دوباره که چرخید خودش دور دور نیم ویه توموهاش کرد دستشو اما نزد حرفی سامیارم

 ...سلدا پاتوبذارباال:رادین

 :گفت باال بذارم میکردپامو کمک درحالیکه زیرلب سامیارباحرص

 !!!نداره؟؟؟ دکترزن یه اینجا:سامیار

 :داد جواب شنیدوباخنده رادین والبته

 ...ستایش جناب محرمن دکترا:رادین

 :گفت من به اروم اون به توجه نداره،بی وجود اصال رادین اینکه مثه سامیارهم

 ...بیاد دکترخانم یه بودی گفته خودت کاش:سامیار

 :گفت دوباره رادین بدم جواب من ازاینکه قبل

 هم پسرعمو درمورد فکرنمیکنم ولی محرمن دکترا چون بیرون برین میشه اگه ستایش اقای:رادین

 ...همینطورباشه

 ادینر سمت سرشو داره،بابرافروختگی وجود رادین انگارکه انگارنه که مدت این تمام وبرخالف کرد داغ سامیاریهو

 :گفت وباخشم چرخوند

 ...بدین روانجام کارتون بهتره...باشه داشته ارتباطی شما به فکرنمیکنم:سامیار

 مدت سامیارتمام شد؛اما کارش ومشغول داد بالبخندسرشوتکون وفقط نگفت چیزی خداروشکردیگه رادین

 پنجول گارد که ها گربه این مثه.داشت زیرنظرش دقیق وخیلی رادین به بود زده زل ای جنگجویانه باحالت

 ...!!ها گرفتن رو کشیدن

 :گفت من روبه اول بالبخند میرفت بیرون درحالیکه بازشدرادین که پام گچ

 ...باشه مبارک:رادین
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 :گفت ای وبالبخندموذیانه شد سامیارمتوقف روی روبه وبعد

 !...روزخوش....نباشید ناراحت ازمن امیدوارم: رادین

 تکبری االن اگه!!!پرتابه ی اماده ناسا فضایی ازایستگاه که بود موشکی مثه سامیاردرست یعنی.بیرون ورفت

 ...!وبرمیگشت میکرد سک سک ماه میرفت که نمیکشید دوثانیه به فکرکنم میزدی

 :وگفت برداشت پامو گچ مهساد.تو اومدن ومهشاد مهساد

 ...دار نگهش یادگاری:مهساد

 :گفتم اوردم درمی شلوارمو ازتوکولم درحالیکه

 !!مهساد ها خوشه دلت...!!معلولیت دوران دگارییا بنویسم کنارشم حتما!!!چیکار؟؟؟ میخوام یادگاری بابا نه:-

 ...!!!شلوارتو این دارمخصوصا نگهش...میگه راست:سامیار

 .وخندید

 :وگفتم خندیدم!!!بود داری خنده ی صحنه وخیلی نبود دیگه پایین به زانوم ازنزدیک پاچش یه شلوارم

 ...موافقم باشلواره اره:-

 :گفت میکرد نگاه پامو ی بازشده گچ موشکافانه درحالیکه مهساد

 نوشته؟؟؟ کی قرمزارو جمله دوتا واون خرقرمزه این سلدا:مهساد

 .میکرد نگام کنجکاوانه سامیارم!!!روببینه مهساد های نامبرده تا روگچ رفت مهسادشیرجه حرف بااین مهشادم

 !!!کشیدمش خودم روهم خره...بنویسم خودم ازطرفش گفت دامی یکیشو هارویکیشوسامیارنوشته جمله اون:-

 :گفت مهشاد

 ...!!!بهنامه شبیه چقدرخره:مهشاد

 :وگفت مهشاد ی کله پسِ کوبید یکی میرفت،مهساد سامیارباال ی قهقهه صدای که همزمان

 ...!!غیرتت بی توسر خاک:مهساد

 :وگفتم خندیدم

 ...!!!ها شوهرته خوبه:-
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 وبخ نمیتونستم درحالیکه شلوارم وبعدازتعویض تشکرکردم بودن اومده اینکه خاطر به اشون ازهرسه که خالصه

 ...شدم اتاقم راهیِ ماه بعدازیک برم راه

*** 

 دیگه یکماه که سالم 72عمر این تو!!!اوووووووف!!وخالص دادیم هم امتحانو اخرین دیروز.بود ماه بهمن یکم امروز

 درس فقط میشدومن تعطیل کارا تموم میشد که دی همیشه!نداشتم پرکاری این به دیماهی ،تاحاال76 میشد

 !!بود کننده خسته خیلی...!!!امسال اما میدادم وامتحان میخوندم

 فقط خونه میرسیدم بود؛وقتی روم فشار ماه یک تواین ازبس.بودم روندیده سامیار که میشد ماه یک درست

 یهو هک هیچی که اس ام واس زنگ!!!برم،بامعرفت قربونش ماشاال که خودشم!ببینمش بودم ونتونسته میخوابیدم

 دهزن بگه باال، نازبکشونه ازخواب منو در، به بزنه دوتاتقه شب یه نیومد میاد،حداقل زیاد موبایلش قبض پول

 عاشق شدی که حاالم...نشدی،نشدی،نشدی عاشق که توسرت خاک سلدا!!!نوچ نوچ نوچ!!!ای؟؟خوبی؟؟ ای؟؟مرده

 !!!شدی گودزیال این

 شدی؟؟؟ توعاشق اصال مگه ببینم وایسا:-

 هــــــــــــــــــــــــان؟؟؟:-

 شدی؟؟؟ توعاشق مگه میگم:-

 ...!نه که عاشق...خب...اومـــــــــــــــــــم:-

 !...گفتی؟ االن همین خودت:-

 ...بوده لپی اشتباه خب!!...گفتم؟؟؟ من!... اِ:-

 چیه؟؟؟ ماجرا حاال خب:-

 چیه؟؟ چی ماجرای:-

 ...ناوای نیس عشق که همین:-

 ...من خب...یکم فقط یکم!!!میدونی خب:-

 ای؟؟؟؟ زنده!!!اووووووووووه:-

 داشت؟؟؟ ربطی چه!وا:-

 ...رفتم تهش تا خودم...اصال بگی نمیخواد!!!اومد باال جونت گفتم:-

 بود؟؟؟ چی خب:-
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 بود؟؟؟ چی چی:-

 ....!!!رفتی تهش تا دیگه؟؟؟گفتی تهش:-

 ...!!!میندازه دست منو!!!...نمیزنم حرف فرهنگ بی توی با دیگه من اصال:-

 !!!سوگش به میشینم االن فکرکرده!!!بهتر!!!!نزن خب:-

 هاحاال حاال نمیتونم دیگه هم ومیدونستم بودم روندیده سامیار که میشد ماهی یک که میگفتم داشتم خالصه

 ستیمیتون واگه میشد برگزارمیشد؛شروع خانه توی که جهانی لیگ رفت مسابقات دیگه ی ازهفته ببینمش؛چون

 !!!میدیدی روببینی،سامیارروهم درونت کودک

 گرفتن درد موهام میکردم حس!!!اخیـــش.دادم وتکون کردم توموهام دوتادستامو وبالذت بازکردم کلیپسمو

 یکم پراضطراب ماه امروزبعدازیک میخواستم خیرسرم.درازکشیدم روکاناپه باخستگی!!بودن بسته ازصبح

 رهمس پشت ناهار تاوقت صبح!!!!بودم،سرِپاودرگیربودم توبیمارستان که اخری دقیقه تاهمین کنم؛اما استراحت

 همه تقریبا که اوردن اورژانسی بیمارفوق یه که بود نرسیده امون معده به ناهارمون داشتیم،هنوز دوتاجلسه

 بهشون حتی بودم امروزنتونسته اصال که بود بندِبیماراخودم دستم بعدم به 4واز4 های تانزدیکی رودرگیرکرد

 !!!پیشکش که استراحت تربود،دیگه کننده خسته هم روزها ی ازبقیه حتی امروز!!!فکرکنم

 ردهک روبغل یکی یکی باالخره حاال...!کردم روبغل خواب من شایدم!!کرد بغلم خواب کم کم که فکرابودم توهمین

 ...اینه مهم...!دیگه

*** 

 کشیده صورتم به هم ونرمی چیزلطیف یه!کردم حس زیرگوشم ودرست توگردنم بخشی ولذت مطبوع حرارت

 راه وبیداد داد بخوام ازاینکه قبل...!نفرتوصورتمه سریه دیدم که روبازکردم پلکام الی واروم الود خواب!میشد

 !روکاناپه،کنارم بود نشسته!!!نفرسامیاربوده یه اون وفهمیدم باال سراومد اون بندازم

 ومن ردک خم توصورتم سرشو ودوباره کرد نگاه توچشمام یکم.نداشتم تحلیل وتوانایی بودم الود خواب العاده فوق

 !!!کردم حس قبلی ی نقطه همون روی درست رو بخش ولذت گرم حرارت اون دوباره

 .!!شد گردنم ی بقیه بوسیدن ومشغول برداشت گوشم زیر پوست روازروی داغش لبای اروم

 که شیرینی حرارت!فرومیبردم شیرین ی خلسه تویه ناخوداگاه واین میبوسید طوالنی حال ودرعین ونرم اروم

 لطیف موهای تماس!!فروبرن خالص لَختی یه تو ام حسی اعصاب بود شده مینشوند؛باعث پوستم روی لباش

 حاال که بخشی ارامش گرمای اون حال ودرعین!!بود بخش لذت العاده فوق میداد خوبی بوی شدت به که ونرمش

 !!میکرد ارومم العاده بود،فوق نزدیک بینهایت
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 تمروپوس که داغش نفسای میکردم حس!!!شد گرمش لبای مهمون شونم واینبارفرورفتگی کشید لباسمو ی یقه

 !!!میکنه مرتعش پوستیمو سلوالی میشه پخش

 موقعیتم ودرک تحلیل ی وقوه ام حافظه بودن شده باعث داشتم که خوبی حسای باالی وسطح الودگی خواب

 تویه هک بود این میفهمیدمش که چیزی تنها!نمیکردم درک رو بودم توش که موقعیتی لحظه تواون اصال!!!کارنکنن

 !!غرقم خوب حسای عالمه

 تحرک ام،که سینه ی قفسه باپوست لباش ونرم اروم تماس بعدش وبالفاصله وشنیدم پیراهنم خوردن جر صدای

 گرفت تپش قلبم!!!شد خارج پرحرارت وبعدم شد حبس ثانیه 12 حدود برای نفسم!کرد تند رگام تو رو خون

 دارن ،که واینقدرداغن میشن خارج نرسیده هام ریه هنوزبه که اینقدرتندن نفسام میکردم حس!!وبیقرارشدم

 !رومیسوزونن تنفسیم مجاری

 حس میسوزوند تنمو پوست که داغش ازنفسای روهم سامیار داغی!!!نمیکردم حس اما بود وگرمم بودم کرده داغ

 رومبل کرد وپرت کشید بیرون لباسشو سریع حرکت وتویه دراومد خمیده وازحالت جداکرد لباشو!!میکردم

 یگهد روسمت ودیگری گذاشت بدنم طرف یه ازپاهاشو ویکی دراومد بود نشسته روکاناپه کنارم که ازحالتی.کناری

 بود،حس وامد دررفت وموهام گردنم بین که رو دستاش نرم حرکت بعد چندلحظه!شد خم روتنم ودوباره

 های رشته وبااون توموهاش بکنم دستمو غیرارادی وکامال ناخوداگاه شد باعث شد القا بهم که خوبی حس!کردم

 !کنم بازی ابریشمی

 ....اروم وبعد کرد نگاه توچشمام خیره شدچندلحظه بلند ازروتنم باردوم وبرای دوباره

 اوردن،ببخشید،همون زبان ،ازبه گرامی ازدوستان پوزش باعرض!!!بعلــــــــــــــــــــــــــــه)

 اگه برین رومیخواین اش سانسورنشده ودرصورتیکه است سانسورشده نسخه این!معذوریم اش ادامه نوشتن

 واسه تازه!!!صفحه تو بودی رفته تاگردن اینطوری که زشته خیلی بعدشم!!!اصلیشوگیربیارین زبان میگین راست

 من به داری االن که هست هم کارزشتری خیلی تازه!!!نوچ نوچ نوچ!!!االن؟؟ سلدایی فکرکردی!!!میگیره حسم من

 ...!!(میدی فوحش

 دیگه ویکی کرد رد اززیرسرم ازدستاشو یکی اونم سامیارکه به وچسبیدم کردم جمع توشکمم پاهامو اروم.......

 پلکای شد باعث کمرم روی دستش ونرم اروم نوازش!کرد قفل توپاهاش پاهامو بعدم!پیچوند دورکمرم سفت روهم

 همون به چسبوندم لبامو خودش مثه ونرم،درست اروم بعدم!کنم نگاش الودگی وباخواب بازکنم ازهم خوابمو غرق

 موزیک اون لحظه یه برای!!میشد شنیده قلبش ضربان اهنگ وخوش منظم ریتم که اش برهنه ی ازسینه قسمتی

 ور پرقدرت تپش اون طوریکه!!کرد نواختن به شروع دوباره بیشتری باقدرت بعد وچندلحظه شد قطع اهنگ خوش

 !!میکردم حس بود اش باسینه درتماس که صورتم پوست روی

 !بود بخش لذت العاده فوق هم خودم واسه حتی پرحرارت، حال ودرعین مالیم و نرم ی بوسه اون
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 رمایبودوگ زیرگوشم درست که قلبش ضربان پرتپش وصدای بود اش سینه توفضای که خوشبویی ی رایحه بوی

 که یکامل امنیت وحس داشت تاثیربیشتری برهنش، تن با تنم سطح تمام تماس دلیل به حاال که ای دهنده ارامش

 بازنجیرتوی ودرحالیکه!برسه بینهایت به الودگیم خواب سطح شدن باعث وهمه داشتم،همه گرمش اغوش تو

 وارومی عمیق خواب میکردم،به بازی داشت ای کننده خیره درخشش سفیدش ی سینه روی حاال که گردنش

 !! زندگیم خواب وارومترین بهترین شاید...!فرورفتم
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 گاه یهتک دستمو.بود روشن خونه فضای!باشه روشون کوه بودن،انگاردوتا سنگین.بازکردم ازهم سختی به پلکامو

 یشبد شد باعث مالفه وکناررفتن بد درد این!پیچید وزیرشکمم توکمرم بدی درد که شدم خیز ونیم کردم بدنم

 وتاد کمرمو انگارمیخواست که دردی باوجود!کردم بغض ناخوداگاه!!سامیارنیست که بکاربیوفته وذهنم بیاد یادم

 یول اس تواشپزخونه سامیارحتما که امیدوارکردم خودمو!بکشم روسرک تاتواشپزخونه کشیدم باال کنه،خودمو

 !!نبود

 ...تواتاقشه حتما:-

 مپیچید دورخودم رو مالفه!اس سامیارخونه که میشدم مطمئن باید ولی شدیدترمیشد کمرم درد حرکتم خاطر به

 .میرفتم راه ودردناک سختی به شدیدترمیشد هرلحظه که خاطردردی به.راهرو سمت ورفتم
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 در،اتاق سومین!!نبود اونجاهم ولی بود خودم اتاق درکه دومین!!نبودش!روبازکردم؛کتابخونه در اولین

 یدردستشوی امیدم ی مونده ته با!!!بشکافه گلومو داشت وانگارقصد شد شدید دردم مثه هم بغضم!!!نبود...خودش

 ازپخش جلوگیری وبرای بایستم صاف نمیتونستم دیگه درد ازشدت!!سرازیرشدن اشکام!!!نبود...اما روبازکردم

 !!بودم گرفته سامیارو دراتاق چارچوب شدنم زمین

 ....نیـــــــــــست....نیستش...نیستش!!خدایا:-

 ناو حتی چشماش!لعنتی!شد قفل دیواراتاقش روی بزرگ عکس توی چشماش توی چشمام که گرفتم باال سرمو

 اتاقش.رسوندم تختش به خودمو سختی به میریختم اشک همچنان درحالیکه!!داشتن عکسم تو رو عجیب حالت

 !!بودش واقعا کاش ای ولی!میکرد القا بودنشو وحس عطرشومیداد بوی

 درداز وهمچنان میکشیدم نفس وعطرشو بودم نشسته میشستن،روتختش صورتمو اشکام درپی پی همونطورکه

 نفس دیشب تمام که رو عطرتنش داشت؛اما ای العاده فوق بوی عطرش!!میپیچیدم خودم به

 !!!بخش وارامش بود داشتم،مالیم کشیدمش،بیشتردوست

 باید!!!میکردم گریه بلند بلند وازدرد بشینم نمیتونستم حتی دیگه حاال!!روبرید امونم لعنتی درد این باالخره

 هباالخر!!برم راه اشپزخونه تا اینکه به برسه چه بشینم نمیتونستم حتی من میخوردم؛ولی مسکن میرفتم

 !!!!روبرم اشپزخونه سامیارتا مسیراتاق وپا چهاردست مجبورشدم

 !!!حقارتیه؟؟؟ چه دیگه این!!خدایا:-

 بدبختی وبه دادم تکیه بهش رسیدم که کناریخچال!!میسوخت خودم واسه دلم که جوری!!بود اسفناک وضعیتم

 دیگه دونه تا4 فقط قرص ی توبرگه!اومدم فرود روزمین ودوباره روبرداشتم اب وپارچ قرص ی برگه.شدم بلند

 زار حال به ودوباره وپارفتم چهاردست هارو کاناپه تا مسیراشپزخونه ودوباره روخوردم تا4هر.بود مونده قرص

 جای دیشب بایاد!!!شدم جمع خودم تو ازدرد وغیرارادی درازکشیدم دیشبی ی کاناپه روهمون.ریختم اشک خودم

 یشبد اوری بایاد!!!کردم لمس وپوستشو بردم روگردنم،زیرگوشم دستمو!!!شدن بود،گرم سامیاربوسیده که جایی

 ...میکردن خیس صورتمو بیشتری باسرعت اشکام

 دستمال یه مثه واسش دیدی نداره؟؟؟اره؟؟حاال دوست که شد ثابت بهت سلدا؟؟؟حاال دیدی:-

 ولذت خودشه فکرخوشی به پسراومردافقط ی همه مثه اونم دیدی...اونطرف؟؟؟ کرد وشوتت استفادشوکرد...بودی

 نداره؟؟؟ حس بهت ای ذره حتی که شد ثابت حاالبهت...خودش؟؟؟

 من...چیزرونمیفهمم یه ولی!!!متنفربود ازش هنوز،که سلداییم همون واسش فهمیدم اره...شد ثابت بهم اره:-

 !!!بودن؟؟؟ چی اینا پس...!!کردم حس داغشو نفسای...کردم حس تندقلبشو ضربان...کردم هاشوحس بوسه گرمای

 کی نفهمیدم که میکردم رومرور میرفتن رژه جلوم وتلخ روشن خیلی حاال که وحقایقی میکردم همونطورگریه

 من!!ببینه منو هم ثانیه یه حتی نذارم دیگه شده که وروشی هرراه به گرفتم تصمیم اخرشم!!!برد خوابم جوری وچه
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 چیزی دیگه فکرکنه نمیزاشتم...حقیرم فکرکنه نمیزاشتم ولی!!!بیشتر االن وشاید داشتم دوسش هنوز

 چیزی دیگه هرچند...باشم ازداغون تر داغون ازدرون هرچند...باشم وسربلند بزرگ هنوزم میخواستم...!!ندارم

 ...!باشم نداشته دادن ازدست واسه

 بیخیال .نتونستم ولی بدم تشخیص ساعتو وتوتاریکی فاصله ازاون کردم سعی.بود تاریک خونه بازکردم که چشم

 وحشتناک،هیچی درد اون درمقابل درواقع!!بود ارومترشده خیلی دردم!!!خیزشدم نیم بااحتیاط وایندفعه شدم

 ینا وضعی چه با صبح میوفتاد یادم وقتی.میکردم حمام باید.اتاقم سمت ورفتم پیچیدم رودورخودم مالفه!!نبود

 !!میشد کباب خودم واسه رفتم،دلم اشپزخونه روتا راه

 روبرداشتم ام وحوله حاضرکردم لباسامو.شدم خارج ازحمام و بازکردم وان روتو گرم وشیراب شدم واردحمام

 گرم اب!!!توش کشیدم ودراز وان سمت ورفتم تولباسشویی وانداختمش روبازکردم مالفه!!شدم حمام وارد ودوباره

 زیرشکم وسفت گرفته عضالت کردم حس کم کم!!بود فرورفته گرم اب تو کامل وتنم میریخت سرم روی ازباال

 !!!قرارگرفتن عادی وتوحالت شدن شل وکمرم

 یبس بوی که شامپوبدنمو وبعدم شستم موهامو تو همون!!بیرون بیام وان ازتو نمیخواست ودلم داشتم خوبی حس

 !!بستم بالذت وچشمامو دادم تکیه وان پشتی به سرمو!!وان تو کردم خالی همیشگیم عادت روطبق میداد

 ساعت وهنوزنمیدونستم میومد خوابم العاده فوق!!!بیرون واومدم کندم ازحمام دل سختی به بعد ساعت یه حدود

 اوردم مسکنا ازهمون برگه وچنتا بیرون رفتم!شب33:دیدم روازروگوشیم ساعت پوشیدمو لباس سریع!!چنده؟

 !!برد خوابم سریع وخیلی زیرپتوم وخزیدم خوردم روهم اش دونه یه!! احتیاط واسه تواتاقم گذاشتم

 *** 

 اونم بودمش باردیده یه فقط اسفندبودیم اول که االن تا دی ازاول یعنی.بودم سامیاروندیده میشدکه دوماهی  

 !!!بود شده ذره یه واسش دلم...خودمونیما خداوکیلی ولی!!پووووووووووووووف....!!!!بودکه شبی همون

 خودم هم اینو!شده شروع رفتشون کذایی،مسابقات شب همون فردای یعنی بهمن 7از میگفتن اینا بهنام

 ودِوخ بود جهانی لیگ مقدماتی های بازی بازیا این.بود بازیشون اخرین فرداهم.ماهه یک بازیا مدت که میدونستم

 !!باشه اینده سال تابستون اواخر قراربود لیگ

 اسهو همه اینا بهنام برم؛اما در ازدستش بخوام که نبود کال واینا فامیل جمع وتو خونه اصال که مدت تواین...خالصه

 نمم که گیرمیدادن ازبس!!برن تا میکردن تیلیت منو مخ هردفعه که وخدامیدونه ورزشگاه میرفتن بازیا دیدن

 کنی  تلف وقت واسه وحتی داشت امکان که جایی تا اس مسایقه امروز مثال میفهمیدم اواخروقتی این.ببرن

 !!!منو اینا کردن دیوونم!!ببرن منم که ندن پیچ4گیر بهم که میموندم توبیمارستان

 همیشه که هایی بهونه نمیتونم ودیگه اس فرداجمعه اخه!!دربرم؟؟ ازدستشون جوری چه فردامیخوام خدامیدونه

 !!!بخیرکنه خداخودش!!روبیارم میووردم
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 شایان قول کرده،به ناهاردعوت یه واسه رو امون وهمه روسیه برمیگرده داره دیگه ی تاهفته هم مارک راستی

 روچت بار یه ای هفته حداقل هم دامی با ماه یه تواین!!!نیست مشخص هنوززمانش پارتی،ولی گودبای

 فرانسه رفته ازوقتی  قلی یارتان مرتیکه!!نیست معلوم گفت یانه عیدمیاد واسه پرسیدم ازش.میکردم

 شیپانمی توکه کنن گشادش واست بده خوب...!!!شده تنگ براتون دلم میگه ام ایران،هردفعه دوباربیشترنیومده

 ...!!واال...!!ایران بیای

 ی مسابقه واسه میخواد احتماال!!!بود مهساد...!!خدابخیرکنه.اومدم ازتوفکربیرون صورتی پلنگ اهنگ باصدای

 !!امین...!!!بده تاتارنجات قوم این ازدست منو!خدایا!!!کنه فرداراضیم

 ...…بردم گوشم نزدیک وگوشیو سبزرنگوکشیدم ی دایره غرغرمیکردم همونطورکه

*** 

 سهوا جایی یه وهرکسی بودیم روخورده ناهار.لواسون باغ بودیم پالس ستایش فامیل کل معمول وطبق بود جمعه 

 امروز ورزشگاه؛اخه برن 1 ساعت ها بچه قراربود چون روزودترخوردیم ناهار امروز البته.میکرد کاری یه خودش

 هابرن بعدبابچه که بودن اومده هم وشوهرش،نیما، مهساد امروز تازه.بود سامیاراینا بازی ترین وحساس اخرین

 !!ورزشگاه

 کنه یراض منو اینکه واسه نفرشونم یه بودیم؛حتی اومده که ازصبح که بود این بود که عجیبی چیزفوق یه راستی

 روگذاشت ومخم زد فک واسم تموم دوساعت مهساد دیشب چون!!!بودا،خیلی عجیب خیلی!!!بود نزده حرف باهام

 گوش حرفاش به اصال دیگه اخریا این!!هرچی حاال!!اَاَاَاَه...!!!سینی همون نه...بود،قابلمه لپی اشتباه نه...توسینی

 بزنه هنوزحرف قصدداشت وگرنه داد ونجاتم شد خطی پشت نیما اخرم!!کارمیکردم تاپم بالپ وداشتم نمیدادم

 ...!!میکشه سوت مغزم میوفتم که یادشم حتی!!اوووووووووووف...!!!واسم

 باحیرونی هم فاطمه ومامانی مامان!!!وبرگشتم کردم سک سک یه سقف به رفتم سعیده عمه باصداجیغ یهو

 دستاشون بودن سعیده عمه خودِ پیش که سعیدم وعمو عموهادی حتی!!!بیرون کردن پرت خودشونو ازاشپزخونه

 ...!!!بود روقلباشون

 :پرسید فاطمه مامانی

 سلدا؟؟؟ چیشد:مامانی

 وعموسعید وعموهادی بابا با دارن میدونم فقط!!!نمودم رومشاهدت عزراییل حضرت خودمم...!!خدا به نمیدونم:-

 !!میکنن بازی شطرنج

 :وگفت خندید مامانی

 !!عزیزم خدانکنه:مامانی
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 :گفت سعیده عمه روبه وبعد

 ...نشیم ترک بده،زهره خبری یه بکشی جیغ خواستی دوباره لطفا سعیده:مامانی

 مشغول تواشپزخونه هم فاطمه ومامانی مامان.میکردم گردی وب وباتبلتم ها روکاناپه بودم نشسته من

 یاربابا سعیده عمه.میکردن بازی شطرنج داشتن هم سعیده وعموسعیدوعمه وعموهادی بابا.نبگوبخندبود

 ما ازخانواده کارام این...!!!کنن بایاربازی شطرنجم واسه بودم تاحاالندیده من اصال!!!یارعموسعید بودوعموهادی

 !!!نبودکجابودن معلوم هم والیبال تماشاچیان گروه!!واال...درمیاد

!! ها ازوالیبالیست عکس:کردم سرچش رسیدوفورا ذهنم به چیزی ناخوداگاه بزنم؛اما نداشتم موضوعی هیچ

 بود عکسایی یه!!واال...تره ادم سامیارازهمشون رسیدم نتیجه این به تاعکس 12-72 حدودا بعدازدیدن

 یه مثال!! سامیاربود بود وارافتاده وادم نبود ومعوج وکج داشت درستی ژست که کسی عکساتنها توهمه...!!که

 عکس یایه!!جرمیداد خودشو داشت کلمه حقیقی معنای وبه بود روداورایستاده روبه که ازکیوان بود عکس

 یشونازیک عکسم یه!!پیدابود واضح کامال خالدونش فیها تا ازتودهنش که بازبود جوری نیشش که بود ازیکیشون

 زهما پاهاشو ولی میداد الیک کی به داشت نمیدونم.چندبار بودمش دیده تواردبیل اسمشونمیدونستم،اما بودکه

 ی نقطه روی روبه میداد،درست رونشون الیک عالمت درحالیکه ودستشم داشت نشسته حالت ویکم بود بازکرده

 !!بود باحال خیلی!!بود بــــــــــــــــوووق

 بدنم هب وقوسی وکش کنارم وگذاشتم کردم روخاموش تبلتم!!برن نمیومدن چرااینا نمیدونم.بود سه نزدیک ساعت

 بازی شطرنج اولشه دفعه که بود واضح کامال یعنی!!شدم خیره سعیده عمه مضحک حرکات بازبه وبانیش دادم

 ...!!ها میکنه

 یکم!!!حرکت ودرحال روهوام جدی جدی...انگار نه ودیدم کردم نگاه وراستمو چپ سمت!!!روهوام کردم حس یهو

 :زدم جیغ!!!شم لودینگ تا کشید طول

 ...میوفتم االن...فرهنگا بی زمین بذارینم:-

 کاریکه تنها!!!ازساختمون بیرون میبردنم وداشتن بودن کرده نشسته،بلندم همونطوردرحالت ونیما بهنام

 ...دممیش نابود درک،خودم به که ونیما میخوردم،بهنام تکون ای ذره اگه!!بزنم جیغ که بود این بکنم میتونستم

 مامانی!!!بیرون کردن پرت ازاشپزخونه وخودشونو ترسیدن ها،دوباره فاطی،بیچاره ومامانی مامان جیغم ازصدای

 :وگفت رودستش کوبید وضعیتم بادیدن فاطی

 ...میندازیشا االن زمین بذارش بهنام!!توسرم خاک:مامانی

 !!!نیست نیازی واوباما انیاهونت به دیگه ودارم مامانم این من یعنی!!!میکرد نگاه بازداشت بانیش مامان اما

 :گفت بیرون میبردن وضع منوباهمون درحالیکه اینا بهنام رسیدیم درکه به
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 !!خدافظ...بردیم باخودمو روهم ماسلدا:بهنام

 لهپ همه اون!!افتاد راه سرمون وپشت بود،دروبست رولبش که ای لبخندخبیثانه بااون مهساد سرش پشت بعدم

 :زدم جیغ ودوباره کردم وحشت دیدم جلومون روکه

 ...میوفتم االن پایین بذارم:-

 !!!زدم جیغ فقط ها پله پایین وتابرسیم بستم چشمامو بدهکارنیس گوششون دیدم ووقتی

 !!میخندید چی مثه وهنوزداشت بود نشسته مهشاد.توماشین گذاشتن منو رسیدیم که ماشین کنار

 ...!!بخندی رواب:-

 سوارشدن فوری هم ونیما بهنام!!!صهیونیستا این کردن ام محاصره!!اوه اوه!!!سوارشد مهساد فوری بعدازمنم

 حرف هم کلمه یه حتی اونجا تابرسیم ازحرصم!!میومدن خودشون ماشین با وامیرم بهسان!!کردن وحرکت

 !!!بودا کارسختی خیلی...خودمونیم ولی!!کلمه یه حتی...نزدم

*** 

 یه ما اگه!!!بود هم مثه هم به بودن نزدیک جای به امتیازا!!!داشتن هیجان وهمه بود پنجم سِت

 ردکرده 12از امتیازا!!!یابرعکس میکرد ومساوی امتیازمیگرفت یه ایتالیا سرش امتیازبیشترمیشدیم،پشت

 !!بوددیگه

 باال انداخت رو سامیارتوپ وبعدچندثانیه زد داورسوت.بزنه سرویس که گرفت قرار سرویس خط سامیارپشت

 ...باال پرید وخودشم

 اژدر مثه بهسانم!!!بود حبس حبس نفسم شخصا خودِمن.بود درسکوت غرق سالن وتموم بود حساسی های لحظه

 نمیشد سامیاردریافت سرویس این اگه!!!بودن باحالی توژستای همه کال!!امیر بازوی به بود چسبیده پا هشت

 !!!دومیرسیدومامیبردیم به امتیازا توزمین؛اختالف ومیخوابید ایتالیا ازطرف

 ...گرفت قشنگی موج وتوپ توسرتوپ وخوابوند کشید باقدرت دستشو

 بعدازاینکه!سامیاربود به حواسم که بودم کسی تنها من اما میکردن رودنبال مسیرتوپ داشتن همه

 مارتوخودش ومثه شد زمین پخش تنش باتموم یهو بیاد پایین پاش دوتا روی اینکه جای به کوبیدتوسرتوپ

 به هنوزم پریدم،نگاهم ازجام ناخوداگاه!!!روهوا رفت وسالن اومد باچیزی چیزی برخورد صدای یهو!!!میتابید

 البته.بودن هانشسته ذخیره کنارزمین،جاییکه واوردنش روبرانکارد وگذاشتنش سمتش نفردویدن سه!سامیاربود

 !!میرقصیدن داشتن عمال زمین وسط اشون همه چون بود خالی صندلیا همه االن
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 بُرد ازاین همه!!!میشدم تلف ازنگرانی وداشتم میزد تودهنم قلبم!سامیار سمت دویدم جمعیت ازبین

 .بازیکنا جایگاه سمت میرم دارم نبود حواسشون هم سالن حفاظت مامورای حتی که بودن اینقدرخوشحال

 شپیش صندلی پایین رودوزانو!نبود پیشش کس وهیچ بود روچشماش وساعدش بود صندلیاخوابیده سامیارروی

 :وگفتم نشستم

 سامیار؟؟؟خوبی؟؟؟:-

 !!میکرد نگام داشت گشاد باچشمای.سمتم وبرگشت برداشت ازروچشماش ساعدشو ها جنی مثه یهو

 :پرسیدم دوباره

 یهو؟؟؟خوبی؟؟؟ چیشدی:-

 :وگفت رفت ویلی قیلی واسش دلم که زد خوشگلی لبخند

 ...گرفت پام پشت ی عضله فکرکنم!!خوبم اره:-

 :گفت من وباتشرروبه سمتمون اومد کسی موقع همون

 اینجاچیکارمیکنید؟؟؟ خانوم:مرده همون

 :گفت ازمن قبل و گرفت سامیاردستمو

 ...دکتر منه دخترعموی:سامیار

 :بالبخندگفت بود شده نزدیک حاال که دکتره

 ...خوشبختم...!جسارتموببخشید:دکتره

 ...همینطور منم...!!!کنم عذرخواهی باید من:-

 نداری،قهرمان؟؟؟ که درد:سامیارگفت روبه بعد

 ...فعال حسه بی...نه:-

 !!میکرد ارومم وگرماش بودن گرم دستاش.سامیاربود هنوزتودست دستم.ورفت داد تکون سری هم دکتره

 :گفت اروم

 ...اومدی که مرسی:سامیار
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 عمال!شدم لذت غرق کارش ازاین.کردم حس ام گونه روی دستشو نوازش که انداختم پایین وسرمو لبخندزدم

 وردما باال سرمو...!!کنم کاری ونمیتونستم دچارِسامیاربودم من!!!هوا رفت دودشد بودم گرفته که تصمیماتی تموم

 :بیارم،گفتم خودم روی به اینکه وبدون

 نداری؟؟؟ خوبی؟؟؟درد:-

 :وگفت زد لبخند

 ...زده حسی بی اسپری چون...نمیدونم یعنی...نه:سامیار

 :گفتم باحرص

 میکنن؟؟؟ خفه حسی بی بااسپری رو درمان،درد جای به میشین که همینطوری همیشه:-

 ...بعد وگرنه باشه نداشته ازورزشگاه،درد تابریم که میزنن این روواسه اسپری!نه:سامیار

 اینکه واسه!!میشناختم اردبیل روازاردوی اکثرشون!!موند نصفه سرش روی تیمیاش هم باهجوم حرفش اما

 مومن کردن احوالپرسی وسالم اومدن سمتم وفرهادبادیدنم کیوان!!!بودم کنارایستاده نشم له وپاشون زیردست

 .گفتم روتبریک بردشون بهشون

 دافظیخ تا نزدیکش رفتم!!تاببرنش برانکارد به کردن منتقل دوباره هم سامیارو.میرفتن داشتن همه یکی یکی

 .برم ومنم کنم

 :گفت و دوباره گرفت دستمو

 ...مرسی...اومدی که ممنونم واقعا:سامیار

 :وگفتم زدم لبخند منم.شد خیره بهم وبالبخند

 ...زودی به میبینمت!!!میگم روتبریک بُردتون...بایدبرم منم بری توباید:-

 ...فعال...!همینطور منم!!!مرسی:سامیار

 !!دادم تکون دست واسش میدادم جواب میخورد زنگ که وگوشیمو دورمیشدم ازش درحالیکه وبعد

 بله؟؟؟:-

 ...بریم میخوایم سلدا؟؟؟بیا کجایی:بهنام

 ...اومدم منم ماشینا پیش پارکینگ شما برین باشه:-

*** 
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 .کردم نگاه وساعتمو کردم تعجب خونه روشن چراغای بادیدن.روبازکردم ودر انداختم کلید 

 چیکارمیکنه؟؟؟ سامیارخونه پس...نهه تازه ساعت:-

 .اتاقم سمت ورفتم کردم سالم.بود داده لم وی تی جلوی مبل سامیارروی.شدم ووارد انداختم باال شونه

 :فتموگ تو کردمش کامل بود تواستینم نصفه که دستمو.شد زده در به ای تقه که میکردم عوض لباسامو داشتم

 بله؟؟:-

 بیرون؟؟؟ سلدا؟؟میای:سامیار

 ...اومدم صبرکن مین 2!باشه:-

 ...منتظرم...باشه:سامیار

 ورفتم بستمشون ودوباره بازکردم هم وموهامو زدم وصورتم دست به وابی سی یو دبل توی پریدم سریع

 دایص!!کردم تعجب بود روشن پیش چندلحظه تاهمین که تاریکی فضای ازدیدن رسیدم که نشیمن توی.بیرون

 :سامیاراومد

 ...ام تواشپزخونه...بیا:سامیار

 درست یاچایی قهوه داشت فکرکنم.اشپزخونه سمت افتادم راه!!خبره؟؟ چه اینجا بدونم بودم کنجکاو خیلی

 ی طرفه یک ی جاده اهنگ بیکالم که پیانو نوازی تک صدای!!بود روشن میزهم روی وپهن کوتاه شمع.میکرد

 :گفت بادیدنم!!ومالیم زیرزمینه صدای یه!!!میزد،هم،میومد رو پاشایی مرتضی

 ...بشین:سامیار

 خندوبالب ایستاد روم روبه اومد.ونشستم بیرون کشیدم خبره چه نمیدونستم هنوزم درحالیکه ازصندلیارو یکی

 :گفت نازی

 ...چشماتوببند حاال...خب:سامیار

 :فتگ وقشنگی مالیم صدای باتن بعد دقیقه یه وحدودا میشنیدم صدا سری یه.چشماموبستم وکنجکاوی باتعجب

 ...بازکن اروم چشماتو حاال:سامیار

 ردمفکرنمیک اصال!!اومد بند زبونم تاچندثانیه که شدم اینقدرشوکه دیدم جلوم که وازچیزی بازکردم اروم چشمامو

 :وگفتم وتونگاهم توصدا ریختم امو عالقه وتموم چیزشدم همه بیخیال...!!!باشه خبرداشته حتی

 !!مرسی واقعا...بگم چی نمیدونم واقعا...غافلگیرشدم خیلی:-
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 :وگفت لبخندزد

 ...!!بکنم میتونستم که بود کاری کمترین...تشکرنیست به نیازی:سامیار

 امید گفتن،حتی تبریک اس ام اس ویابا زدن زنگ یکی یکی فامیل ی همه ازصبح!بود وتولدم اسفندبود 32امروز

 دشیا اینکه به برسه چه نمیدونه دموتول تاریخ فکرمیکردم حتی!!انتظارنداشتم واقعا رو سامیار زد؛اما زنگ هم

 سفید مکر با که بود شکالتی ی ساده کیک بود؛یه جلوم که ای دونفره کوچولوی کیک!!!واسم بگیره وتولدم باشه

 !بود روش هم 72 شمع یه(!سلدا مبارک تولدت)بودن نوشته روش انگلیسی به

 :گفت واروم روم روبه نشست دوباره وچنگال بشقاب کاردودوتا سامیاربایه

 شمعتو؟؟؟ کنی فوت نمیخوای:سامیار

 کاش کردم ارزو که باربود لحظه،شایداولین اون!!بود شده خوردنی میز روی شمع کم روشنایی اون تو اش چهره

 ازاین!!!!اونطرف کنه پرتم خودش تا واینقدرمیبوسیدمش بغلش میپریدم االن اونوقت...!!وشوهربودیم زن واقعا

 :تندگفت که کنم فوت شمعو وخواستم زد حلقه توچشمام اشک فکرناخوداگاه

 ...!ارزو اول...!!!صبرکن صبرکن:سامیار

 :کرد اضافه سریع باشیطنت بعدم

 ...!!بلندبگی بایدم:سامیار

 :گفتم حالشوبگیرم اینکه واسه منم

 ...ارزومیکنم:-

 !!!جدی جدی میگم براش بلند ارزومو حاال وفکرکرد بازشد نیشش

 ...!!بشه خوشبخت...شد هرکی واسه اما...نیست که من سامیارواسه!خدایا:گفتم تودلم

 :گفتم زبون به داشتم بغض ودرحالیکه

 ...پیداکنن شفا مریضا ی همه ارزومیکنم:-

 :بلندشد صداش بالفاصله که کردم فوت وشمعو زدم خبیثانه لبخند یه منم!!شد خالی بادش خوشگل خیلی

 ...!!!مبارک تولدت مبارک مبارک...مبارک تولدت تولد تولد:سامیار

 بعلــه!!!بودم ندیده شخصیتشو این تاحاال بگم میتونم جرئت به!!بود شده ها بچه مثه.کرد اوازشوقطع که خندیدم

 ...!!!!چندشخصیتیه اقامون...دیگه
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 :وگفت توچشمام شد بخشی،خیره وارامش اروم وصدای خوشگل وبالبخند جلوترکشید خودشو

 ...مبارک تولدت:سامیار

 توباموها میزنه خنک نسیم یه اش کننده دیوونه توگرمای وقتی تابستونا مثه حسی!!داد دست بهم خوبی حس

 ...!!!ببری ولذت چشماتوببندی بالبخند میخواد ودلت میکنه بازی

 :دادم جواب ومالیم اروم

 چیز همه واسه...مرسی:-

 : وگفت سمتم روگرفت کارد

 روببری؟؟؟؟ کیک نمیخوای:سامیار

 دنمیکردم،بری بایدنصفش...بود دونفره که کیک اخه اما.گرفتم رو کیک بریدن وژست گرفتم ازدستش رو کارد

 ...!!!که نمیخواست

 !هان؟؟؟!کنم؟؟ نصفش...دیگه ببرمش نمیخواد:-

 :وگفت خندید

 !!کن نصفش...اره:سامیار

 :خوندن به کرد وشروع کرد سامیارگل خوانندگی روحیه دوباره!!!کردم ونصفش روکیک گذاشتم رو چاقو

 بیاکیک...کن بیاشیرین رو همه کام...چیکه چکه،چیکه می واست که...کن نگاه رو شمع شادی اشک:سامیار

 ...تیکه روببر،تیکه

 :وگفتم خندیدم!!میداد وتکون دستش بود گرفته بادکنکم یه

 ...!!!نبودا بد میشدی هم شی،خواننده والیبالیست اینکه جای به اگه میگما:-

 :گفت روصندلیش از میشد بلند درحالیکه باخنده

 ...!!کن مسخره خودتو:سامیار

 :گفتم تند

 ...قشنگه صدات!!میگم جدی...نمیکنم مسخره خدا به نه:-

 ...میخونم واست بعدهمش به ازاین اینطوره که حاال خب!!!اِاِاِاِ:سامیار

 :وگفت گذاشت بود توش ها کیک تیکه دوتا که بشقابی دوتا تو رو بود ریخته که ای قهوه فنجون دوتا بعدم
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 بخوریم؟؟؟ تراس تو بریم:سامیار

 ...بریم:-

 وبهر که بینظیری ی منظره وروبه در به وپشت شد تراس سامیاروارد.افتادم سامیارراه ودنبال برداشتم بشقابمو

 :گفت شهرداشت

 ....ودمب نیومده اینجا موقع این تاحاال...!!!قشنگه چه:سامیار

 تراس وارد ونمیتونستم اتاق تو پام ویه بود تراس تو پام یه!معمول طبق تراس تو برم میترسیدم من اما

 :صدازدم ملتمسانه!بشم

 .....سامیـــــــــار:-

 :وگفت سمتم برگشت بانگرانی

 شده؟؟؟ چی:سامیار

 ...!!!ازاینجا میترسم تو؟؟؟من برگردیم:-

 :گفت باتعجب

 میترسی؟؟؟:سامیار

 :وگفت کرد خوشگلی ی خنده.دادم تکون سرمو

 ...ترسو کوچولوی دخمل:سامیار

 یهوو نزدیکم اومد.کنارش گذاشت گرفت ازدستم هم منو وبشقاب روزمین گذاشت بود دستش که بشقابشو بعدم

 :وگفت وخندید شهر تراس،روبه کف ونشست کرد بغلم

 ...!!!!مواظبتم من چون...بترسی نداری حق دیگه حاال!!!خب:سامیار

 تو ودمب نشسته که واالنم بود گرفته سامیارواسم که تولدی!!جعفربود پارتی گودبای تودلم!!!بودم خوشحال کلی

 !!!وضعی یه اصال...!!!که بودم خوشحال اینقدر...مواظبمه میگفت که خوشکلش وصدای دلش

 وکیک بازکردم صدر غارعلی اندازه دهنمو دهنم؛منم جلوی گرفت رو بود سرش کیک ای تیکه که چنگالی

 به اهنگ یه!دهنم جلوی اومد دیگه کیک تیکه یه که خوردم قُلُپ یه دستم بود داده قبال که فنجونم از!!روبلعیدم

 :سامیاروگفتم به نگاه یه کردم کیکه

 نمیخوری؟؟؟ خودت پس:-
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 ...بخور!چرا:سامیار

 ...میخورم من میدی داری همش تاحاال موقع توازاون...!!چرا رو چی چی:-

 ...بخورحاال!!میخورم خودم بخوری،یکی تو میدم یکی!جون بچه:سامیار

 :وگفتم کردم نگاه بود توبشقاب که بزرگی کیک تیکه به

 ...واسمون کمه که این خب:-

 :گفت باکالفگی

 !!میخوریم اونو شه تموم این وقتی:سامیار

 !!!دهنم تو روچپوند وکیک نشد من منتظر ام دفعه این

 دادو جیغ کلی!!!!شهربازی ببرتم میخواست.حاضرشم برم خواست تو؛ازم واومدیم خوردیم کیکامونو که ازاین بعد

 !!شهربازی واسه ورفتیم شدم اماده سریع...!!!تشکرنمودم وازش کردم

 زده جیغ ازبس بیرون اومدیم وقتی!!!وخندیدم زدم جیغ کلی!!!که گذشت وخوش داد اینقدرکیف!!!واااااااااااااااای

 !!!!میدادم باشه خورده وسرماهم باشه رسیده بلوغ به تازه که غازی صدا بودم

 ودب خودمونی!!!خودمونی اما وباکالس شیک رستوران یه رفتیم بود؛اما شب دوازده ساعت اینکه با بعدازشهربازی

 نداد چنارقورت درخت هیچ که عصا که اینا مثه توش امانباید بود شیک منطقه اون رستورانای ی بقیه مثه چون

 ...بودم اومده اینا بامامان هم وچندبار باربادامی4-1 رو رستوران این!نشستی می

 :سامیارگفت که اتاقم برم خواستم!خونه بودیم رسیده وتازه بود شب بعدازنصفه 7 ساعت

 ...دارم کارت بیا کردی عوض لباساتو:سامیار

 رفتم!تشکرکنم امشب خاطر به ازش که تذکردادم خودم وبه کردم عوض لباس ورفتم گفتم ای "باشه"

 تزیین مزقر پاپیون یه با که سفید بزرگ باکس یه که نشستم روش روبه.بود نشسته کرده عوض لباس.تونشیمن

 :گفت وباخنده جلوم وگذاشت کرد بلند بود؛ازکنارش شده

 !!!مبارک تولدت...!!ناقابله:سامیار

 دمکر دست!!چیه؟؟ توش بدونم داشتم دوست!باکس بازکردن به کردم شروع وبااشتیاق کردم ای تشکرسرسری

 ...بیرون رواوردم توش ی وبسته توش
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ژاااااااااااااااااااااااااااکــــــــــــــــ!!!وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایــــــــــــــــــــــــــی:

 !!!ـو

 :وگفت خندید

 اومد؟؟؟؟؟؟ خوشت:سامیار

 !!!خیــــــــــــــــــــــــلی...!!معلومه:-

 ....باشه متفاوت میخواستم...باشه واینا انگشتروگردنبند نداشتم دوست!!!...خوشحالم:سامیار

 وبه بود زده قرمز پاپیون یه رو دورنوکش!!رنگه قرمز هم دُمش و صداست تقلید تو طوطی بااستعدادترین ژاکو

 :گفتم خنده با بازمیکردم رو نوکش دور پاپیون حالیکه در!!!همینطور هم دمش

 بستی؟؟؟ نوکشو چرا:-

 همیگ چی نبود معلوم البته که زدنش حرف صدای که بود بازنشده کامل هم وپاپیون بود نشده تموم حرفم هنوز

 !!!شد بلند

 !!!بودم بسته همین واسه...دیدی؟؟؟:سامیار

 :گفت که بودم سرگرم ژاکوهه با

 بذاری؟؟؟ چی اسمشو میخوای حاال:سامیار

 :گفتم و کردم نگاه طوطیه به کم یه

 ...!!!!!سامیار:-

 سامیار؟؟؟؟؟؟؟؟؟:سامیار

 !اوهوم:-

 :وگفت خندید

 چرا؟؟؟؟:سامیار

 :گرفت خندم منم

 ...توهه شبیه چشماش اخه:-

 !!!خنده زیر زد بلند ایندفعه
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 میبرد رو سامیار قفس حالیکه ودر کرد سامیارمتوقفم که اتاقم تو ببرمش وخواستم توقفسش گذاشتم رو سامیار

 :گفت رو روبه دیوار سمت

 ...کردم جادرست یه واسش:سامیار

 .کرد متصل دیوار به رو قفس بعدم

 !!خوبیه جای...!مرسی:-

 :وگفت سمتم برگشت

 ...میکنم خواهش:سامیار

 تربیش تولدام ی ازهمه فکرکنم!!!متشکرم سامیار(سامیار به کردم اشاره)و امشب،شهربازی،شام خاطر به راستی:-

 ...!!گذشت خوش بهم

 :گفت میکشوند اتاقا سمت منو ودرحالیکه گرفت دستمو

 ...گذشته خوش بهت که خوشحالم ولی!!!بود ام وظیفه...تشکرنیست به نیازی اصال:سامیار

 ....خود اتاق رود که هر نخود نخود ودیگه گفتیم بخیر شب بهم

*** 

 ماشینش قایقش.برمیگشتیم ازبیمارستان باشقایق داشتیم!بود مونده دیگه هفته ازیه کمتر عید وتا بود شنبه پنج

 خونه میرسیدم ازهمیشه دیرتر ساعت یک همین واسه.میرسوندمش داشتم من واالن تعمیرگاه بود داده رو

 !احتماال

 :وگفت خندید شقایق.کرد ساکتمون صورتی پلنگ نواز گوش صدای که میزدیم حرف هم با داشتیم

 ...دختر بکش خجالت:شقایق

 !سامیاربود.دادم جواب گوشیمو خواهی معذرت یه وبا خندیدم منم

 سامیار؟؟؟ بله:-

 :اومد حال وبی خسته صداش

 کجایی؟؟؟ سلدا:سامیار

 .بود خونه موقع این اینکه خاطر به وهم صداش خاطر به هم ترسیدم کم یه راستش

 ...خونه میام دارم توراهم:-
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 ...باشه:سامیار

 شده؟؟؟ سامیار؟؟؟چیزی:-

 !خدافظ...نه:سامیار

 از شقایق صدای که کردم نگاه بهش تردید وبا جداکردم گوشم رواز گوشی.کنم خداحافظی حتی نداد ومهلت

 :بیرون کشیدم توهماتم

 ...برس کارت به برو تو میشم پیاده همینجا من اومده پیش مشکلی اگه!سلدا:شقایق

 ...دیگه میفهمم خونه میرم!نیست چیزی...!!نه نه:-

 .دادیم ادامه قبلیمون بحث به اینا شقایق خونه به تابرسیم ودوباره

 !!!ترسوندم خونه تاریکی بازکردم که رو در!خونه سمت رفتم سرعت به رسوندم که رو شقایق

 !!نبود؟؟ خونه االن تاهمین سامیار مگه:-

 عوض لباسامو.خودم اتاق تو ورفتم شد راحت میزد؛خیالم در زیر از که نوری امابادیدن اتاقش سمت رفتم سریع

 بود ماه سه که اهنگی کردم روشن تاپمو لپ میدادم انجام اونارو داشتم؛همونطورکه مونده کارعقب سری یه.کردم

 اینقدر...!بود من حال شرح شیک خیلی اهنگه.میخوندم باهاش وخودمم روگذاشتم میدادم گوش هم پشت

 ...!!!که داشتم دوسش

 !کی؟؟ به میدادم دلمو من....نبودی تو اگه

 !کی؟؟ عاشق میشدم من بگو...تونبودی اگه

 ...میذاری من دست تو تودست که این یعنی...خوشبختـــــــــی

 ...بیزاری من بدون ازدنیا توهم بگو...نمیخوام تو بی رو دنیا

 ...نمیذاری تنها ومنو داری منو حس من مثل توهم که بگو بهم بیا

 ....دارم دوست که همونجوری داری دوست منو

 ...کاری هر زاری،واسه وباز گریه باز و تکراری روزای از پرم تو بی که ببین خودت بیا

 ...میارم کم تونباشی

 !کی؟؟ به میدادم دلمو من....نبودی تو اگه

 !کی؟؟ عاشق میشدم من بگو...تونبودی اگه
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 ...میذاری من دست تو تودست که این یعنی...خوشبختـــــــــی

 ...بیزاری من بدون ازدنیا توهم بگو...نمیخوام تو بی رو دنیا

 ...نمیذاری تنها ومنو داری منو حس من مثل توهم که بگو بهم بیا

... 

 ماا بود وکول مرتب همیشه مثه اش قیافه!سامیاربود.بازکردم رو ودر کردم کم موزیکو صدای.خورد در به تقه دوتا

 !!شده؟؟؟ چی نبود معلوم!!!اس وکالفه اشفته بود پیدا اش ازچهره

 ...سالم:-

 چیه؟؟؟ بودی گذاشته االن که اهنگی این اسم!سالم:سامیار

 ...نبود میخوام،حواسم معذرت...میکنه اذیتت صداش!اوه:-

 چیه؟؟؟ اسمش...داشتم دوست رو اهنگه اتفاقا!!!نه نه:سامیار

 ...خوشبختی:-

 دیگه؟؟؟ عسکریه ازحمید:سامیار

 ...اره:-

 ...مرسی باشه:سامیار

 !!اتاقش سمت ورفت زیرانداخت سرشو بعدم

 امشب؟؟؟ چشه این:-

 !!!مثال؟؟ چه تو به بعدم!!!نیس؛گردنه چشم:-

 ...کرد عود هاریش مرض این دوباره!!!بابا خب خیلی:-

*** 

 کالفه بود مشخص هم نشستنش ازطرز حتی.بود نشسته نشیمن سامیارتو بیرون رفتم اتاق از وقتی فرداش صبح

 وهاشم تو انگشتاشو کالفگی وبا دستش به بود داده تکیه وسرشو مبل ی دسته به بود داده تکیه ارنجشو!اس

 :تواشپزخونه برم شم رد ازکنارش خواستم وقتی!میکشید

 ...بخیر صبح:-

 :و کرد نگام ای ولحظه باال اورد سرشو
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 ...بخیر صبح:-

 بود ادهد تکیه وسرشو بود تغییرداده نشستنشو حالت بیرون اومدم ووقتی خوردم امو وصبحانه تواشپزخونه رفتم

 !!!وضعیه؟ این تاحاال ازدیشب این که چیشده نیست معلوم!!سقف به بود شده وخیره مبل پشتی به

 :گفت که شم رد ازکنارش خواستم

 ...بریم حاضرشو سلدا:سامیار

 :ایستادمو

 باغ؟؟؟ نمیریم زودی؟؟؟مگه این به:-

 ...بابااینا خونه میریم...نمیریم باغ هفته نه،این:سامیار

 زودی؟؟؟ این هرحال،به به باشه:-

 !!لطفا حاضرشو:سامیار

 ایهب معمول حاضروطبق سامیارم.بیرون وبرگشتم حاضرشدم ساعته نیم.اتاقم سمت ورفتم انداختم باال ای شونه

 .اینا مامان خونه رفتیم. ازجاش شد بلند حرف بی دید که منو.بود نشسته مشکی پا سرتا تیپ

.... 

 یه هم،همه ورودمون ی لحظه ازهمون!نمیزد حرف کس وهیچ بودن نشسته همه!فضا داشت وسنگینی بد جو

 نیسی شدمو بلند ازجام.واردشد چایی باسینی فاطی مامانی!هنوز بودن نیومده هم اینا سعیده عمه!بود چیزیشون

 .نشستم سرجام ودوباره برداشتم خودم روهم چایی واخرین کردم تعارف همه به.گرفتم وازش

 حاکم سنگین سامیاربود،سکوت به خطاب که وصداش خورد ازش قُلُپ ویه برداشت چاییشو فنجون عموسعید

 :شکوند رو برفضا

 پس!!!تو هم اینجاییم االن چی واسه میدونم من هم برم؛چون حاشیه الکی نمیخوام...!!سامیار ببین:عموسعید

 گذاشتی بدم،چرا اجازه محاله من میدونستی خبرداشتی،توکه چی ازهمه ازاول که تو...میپرسم سوالمو مستقیم

 نگفتی؟؟؟ چیزی من به چرا!...دربیای جلوش نخواستی!باشه...نیومدی؟؟ در جلوش بیفته؟؟؟چرا اتفاق این

 غیرمن؟؟؟ میدونن میزنن؟؟چراهمه حرف چی درمورد دارن اینا بگه من به یکی اجازه؟؟؟میشه

 :گفت ریلکس سامیارخیلی

 شما!!بابا نببینی...جلوشوبگیرین؟؟؟ تاشما میگفتم بهتون باید رو چی میگرفتم؟؟؟یامثال باید رو چی جلوی:سامیار

 ...مشکل یه به میکنین تبدیل رو مساله این دارین خودتون
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 :کردو روقطع سامیار عموحرف

 ...هست مشکل یه اینکه برای:عموسعید

 کردن اماده واسه بری باشی، خوشحال باید االن!!کجاشه؟؟؟ مشکلش اخه!!سعید میگه راست:فاطمه مامانی

 ...عروسی مقدمات

 کی؟؟؟؟ عرووووووووووووســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟عروسی

 :گفت بود چسبیده امپرش حسابی درحالیکه سعید عمو

 !!عروسی؟؟؟هه مقدمات دنبال برم:عمو

 :گفت امیزی تهدید وباحالت شد بلند بعدازجاش

 ینفروکن اینوتوگوشاتون...!!عروسم بشه نرسیده وازکیه،ازراه ازکجاس نیس معلوم که اجنبی یه نمیذارم من:عمو

 ...!!بگین دامیارم وبه

 !!باال بره خواست باعصبانیت بعدشم

 روعمو فاطی فاطی،ازمامانی روسامیار،ازسامیاررومامانی میرفت ازعمو وواجا هاج این مثه برگشته بخت سرِمن

 !!!ازاول ودوباره

 بابا؟؟:سامیار

 ختاندا روپاش پاشو.داد تکیه مبل رومیزوبه چاییشوگذاشت خالی سامیارفنجون.سمتش وبرگشت ایستاد عمو

 :وگفت

 چیه؟؟؟ ایندفعه اتون بهانه...دامیار؟؟؟والبته واسه مدنظرتونه کی بگین االن ازهمین میشه:سامیار

 :پرسید ومشکوک کرد ریز عموچشماشو

 چیه؟؟؟ منظورت:عمو

 اسهو بگین االن!!بهم زوردادینش به بزرگ ستایش وصیت ی بهونه روبه سلدا که من واسه که اینه منظورم:سامیار

 بهش؟؟؟ زوربدینش به میخواین ای بهانه چه وبه رودرنظردارین دامیارکی

 ینجاا اجباریمون، سامیارنارضایتیشوازازدواج انتظارنداشتم ولی چیه موضوع نمیدونستم!!بتپه کرد شروع قلبم

 ...!!لحن بااین کنه،اونم بیان خودم وتوروی

 :گفت سامیارو نزدیک اومد برافروخته عموباصورتی
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 ...بذاره خونه این پاتو عروسم عنوان به اروپایی ی دختره اون نمیدم اجازه من بگو؛ولی میخوای هرچی ببین:عمو

 :وگفت بلندشد سامیارم که ها پله راه سمت بره خواست دوباره بعد

 یه منمیذار...کنین بدبخت روهم کردین،دامیار منوبدبخت همونطورکه نمیذارم منم!!کنین گوش شماهم پس:سامیار

 دشخو پای با وخودش کنه قبول مجبورشه که کنین وکاری بهش اجباربدینش به ای هربهانه وبه روبیارین دختر

 دوازده تاساعت هرشب مجبوربشه و خیابونابشه کوچه اواره من،دامیارم مثل که کنین کاری نمیذارم...توچاه بره

 ...که نره خودش وتوخونه کنه سرگردون خودشو شب

 :داد ادامه ودوباره کرد مکث

 !!کنین بدبخت من مثه روهم دامیار نمیذارم من:سامیار

 انداختم سرمو...!!باشه بیزار داره بامن که ای حداززندگی تااین فکرنمیکردم!!!میچکیدن اروم اروم اشکام

 که اینه میادخونه،واسه دیروقت شبا اینکه فکرمیکردم!!کردم نبوداشکاموپاک حواسش تاکسی زیروسریع

 ...!باشه خاطرمن به فکرنمیکردم...باشگاهه

 احترام شما کنین،به بزرگتری واسش شما خواسته،خواسته اجازه ازشما دامیاراومده االن اینکه!بابا:سامیار

 سنیومده؛پ دوباربیشترایران سال هفت این میکنه،توتمام زندگی فرانسه داره تنها ساله2دامیاربیشتراز...!گذاشته

 رضایت اگه...چی کار،تخصص،پول،همه...داره هم چی همه!!کنده دل ازخانوادش کافی اندازه به باشین مطمئن

 ات باسه...باشه خوشبخت میخواد که اخرعمرباکسی کناروتا بذارتتون کلمه تا باسه میتونه راحتی ندین؛به

 من درضمن...!نکنین حرمت بی خودتون رو شده قائل براتون حاال که احترامی پس..."ندارم ای خانواده من"کلمه

 !بگیرم شماهم واسه میتونم خواستین!فرانسه واسه گرفتم عیدبلیط روزسوم وسلدا،واسه خودم واسه

 رواروم فاطمه مامانی داشت مامانم!رفت دنبالش وباباهم باال رفت حرف بی عموهم.شد خارج ازخونه باسرعت بعدم

 :و سقف به زدم وزل روتختم خوابیدم.اتاقم تو ورفتم بلندشدم اروم!نبود بهم حواسش کس هیچ!میکرد

 !!هه!!امسال ی جمعه اخرین شداین ای جمعه عجب:-

 ...سامیارزد که وحرفایی دامیار گرفتن زن:-

 !!شدن جاری دوباره اشکام حرفاش بایاداوری

 بوده؟؟؟ ازسرِهوس هم شبش اون های بوسه تو قول به وحتی بوده کردن بازی نقش کاراش همه دیدی حاال!هه:-

 تاپمو لپ طرف دویدم.کردم روپاک واشکام بلندشدم باعجله.دراومد صدای که بودم غرق خودم توفکروخیاالت

 بره ایینپ بغضم که کشیدم عمیقی نفس!!!کارمیکردم تاپ بالپ داشتم یعنی که میز پشت ونشستم کردم روشنش

 :وگفتم
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 !بفرمایید:-

 :وگفت تو اومد تنه سامیارتانیم

 باشم؟؟؟ اینجا میشه:سامیار

 :گفتم اروم.میبارید اش ازچهره واشفتگی کالفگی هنوزم

 ...بیاتو:-

 .شد سرگرم باگوشیش واونم نشست روتختم ورفت تو اومد.دادم نشون تاپ لپ سرگرم خودمو ودوباره

 :فرستادم.بود  آن دامیار

 خوبی؟؟؟!!!معرفت بی سالم:-

 :داد جواب سریع

 !...زدم حرف باهات دیروز همین که بیمعرفتم؟؟؟من چرا حاال!خوبم،مرسی...سالم:دامی

 :فرستادم فقط.ازش بودم ندم؛ناراحت جوابشو دیگه گرفتم تصمیم

 !بای...!بیخیال!هیچی:-

 زد زنگ اخرشم!نمیدادم جواب اما بیاره حرفم به کرد وسعی داد پیام خیلی.گردی وب رفتم سرگرمی واسه بعدم

 .ندادم جواب بازم اما.گوشیم به

 توجهی میکنه؛اما نگام سامیارزیرچشمی که م؛میدیدمنمیداد جواب ومن میخورد زنگ گوشیم که هردفعه

 :اومد سامیاردر ندادم،صدای وجواب خورد زنگ گوشیم که بارپنجم.نمیکردم

 ...بدم جواب من بده مزاحمه اگه!سلدا:سامیار

 ...دامیاره!نه:-

 نمیدی؟؟؟؟ جواب چرا پس:سامیار

 :گوشم سمت روبردم وگوشی کردم وصل وتماسو کشیدم پوفی

 سلدا؟؟؟هستی؟؟؟:دامیار

 زیرنظرم اشکارا ایندفعه سامیارم!میکردم بازی شالم های وباریشه انداختم روپام وپامو دادم تکیه صندلیم به

 !داشت

 ...اره:-
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 شده؟؟ سلدا؟؟چیزی:دامیار

 :گفتم همینم واسه!!بزنم حرف ونمیتونم توحلقم سامیاربدجوررفته دیدم

 ...میگم بهت تاپ لپ پا بشین:-

 .کردم وتماسوقطع

 :کردم تایپ وسریع تاپ لپ جلوی نشستم

 که بفهمم باید حرفاشون ازتو ازهمه،اونم واخر االن)!!!(خیرسرم خواهرتم داری ادعا که منی چون معرفتی بی:-

 خواهرت اینطوری قراره من میگفتی،اگه که خواهربرادریه این،اون اگه!!!کنین ازدواج میخواین عالی جناب

 ...!!بهتره نباشم!اهلل اال الاله...!باشم؛برم

 لیکوشولو،و خانم بگم بهت میخواستم من!!!دادی؟؟؟ ناقص سکته منو این واسه پس!!!بشم تو فدای من الهی:دامیار

 !!!!!هاپو اونوگازبگیری پاچه بری باید االن!!نگم بهت سامیارگفت

 اون به تو داره؟؟؟مگه ربطی سامیارچه بعدشم،به!!!ای فرانسه کرده تحصیل خیرسرت!!فرهنگ بی خودتی:-

 !!میزنی؟؟؟ زنگ کی وبه چیکارمیکنی که کارمیدی گزارش

 چیزی سامیارم به.بزنم توزنگ به بعدشم سامیارگفتم؛میخواستم به زدم زنگ وقتی!!!!خانوما نخیرخانم:دامی

 این اگهو حساسی رومن العاده فوق تو گفت...نگم چیزی تو به فعال گفت کنم،بهم قطع خواستم وقتی نگفتم؛ولی

 ات نگم بهت چیزی فعال گفت همینم واسه!!!!باشی توناراحت نداره ودوست بشی ناراحت خبرروبشنوی،ممکنه

 هوی دست یه باید ازادم؟؟؟یاهنوزم مسکین ی بنده حاال!!همین.بگه بهت نشی توناراحت که جوری یه بعد خودش

 وایسم؟؟؟ پاباال

 :موگفت زدم پوزخندی بهش توذهنم.کردم نگاه بود غرق توگوشیش مثال یا یاواقعا حاال سامیارکه به زیرچشمی

 رمس توفرق کوبوندی ماهیتابه مثه حقایقو از سری یه همچین!!!نشم ناراحت که گفتی جوری یه چقدرم!اقاسامیار:-

 !!!!!!!!میزنم وگیج میخورم چرخ دورخودم تاکی خدامیدونه که

 :دادم رو دامی جواب

 ما داداش زن این ببینم؛اسم بگو حاال!!میشه حیفه،حروم نمکات!!بشکنی زمین نخوری یهو باش مواظب!نمکدون:-

 !!ببینم بیرون بریز نامه شجره هست؟؟؟یه هست؟؟کی چی

 زندگی باباباشون!بزرگتره ازخودش دوسال که داره برادر یه اما دختره تک!تیزیاناس اسمش:دامی

 خانوم بگم چی دیگه...خودمونن سطح هم ازنظراقتصادی.میشه فوت میاره دنیا روبه ناتیزیا وقتی مامانشون.میکنن

 مارپل؟؟؟
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 که اهنگس همون شدین؟؟؟نکنه اشنا باهم طوری چه!!!وکوچولوهه؟؟؟ کوتاه کجام من.بود وکوچولو کوتاه مارپل:-

 !!؟؟؟؟"...کرد عاشقم منو دریات لب همون"میگه

 یمپسرخوب!!!میکنم درویش چشمامو میرم که دریاهم لب من!!بابا نه!! نیستی؛کوشولویی کوچولو تو خب اره:دامی

 نم اگه...کارمیکنم من که بیمارستانی توهمون منه برعکس شیفت تیزیانا...!!هم اشناییمون! که؟؟ میدونی!من

 ...!!وبرعکس شبه اون باشم صبح

 دیدیش؟؟؟ طوری چه توهه عکس شیفت وقتی بگی میشه بعد!!!میکنم درویش چشمامو!!شیکمت ارواح اره:-

 !!!نبید توخوب واسه و بید38 مثبت اونا دیگه خب:دامی

 !!اینطوریاس؟؟؟؟باشــــــــــه!!اِاِاِاِ:-

 هرفت که ازدوستاش یکی جای به هفته یه!!بابا هیچی!!سامیار جون دوباره قهرنکن!!شکرخوردم!!باشه باشه:دامی

 هدیگ هم...دیدن که حاال...بودن ندیده رو همدیگه ودوماد عروس!!دیگه بعله دیگه و بیمارستان مرخصی؛میومد بود

 ...پسندیدن رو

 :وگفت تو اومد فاطمه مامانی وپشتشم اومد در صدای

 ...ناهار ها بچه:فاطی مامانی

 :زدم دامی واسه

 قول به!!بوس بوس.برم باید زد ناهارصدام واسه مامان!!شدم خوشحال خیلی!!!بشین خوشبخت که ایشاال:-

 (خداحافظ یعنی فرانسه به)"وَ اوق"خودتونم

 داداش با توهم!!کوچیکه ابجی مرسی!!بخوریم صبحونه میریم ناهاربخورین؟؟؟ماداریم میرین االن شما!!اِاِاِه:دامی

 که بود چیزیت یه شوخی بی سلدا ولی(بود گذاشته خنده از بود رفته غش که شکلکم یه!!!)بشی خوشبخت من

 !!!مادام وَ اوق!!!نیاوردم روم به ولی فهمیدم بدونی که گفتم!!نگفتی

... 

 که نمم!بود گرفته هنوزانگارحالش اما بودن اومده ایناهم سعیده عمه بااینکه!خونه بریم که بعدازناهارسامیارگفت

 اذیتم بار اولین برای اطرافم شلوغی.خونه برم دادم ترجیح بودم دامی سامیاروازدواج حرفای شُک تو همچنان

 ابموداغوناعص کال که افتاد اتفاقی توماشین البته!!نمیشد شلوغی تواین ولی کناربیام باخودم میخواستم!میکرد

 !میگه چی بشنوم که بودم تیزکرده گوش میکردم؛اما نگاه بیرونو منم خورد سامیارزنگ گوشی!کرد

 ...بفرمایید:سامیار

-...: 
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 شدی؟؟؟ سهیل خانوما؟؟؟ستاره خانوم خوبین!خانوم فاطمه!به به:سامیار

 بودن شده شاد جونشون فاطمه صدای ازشنیدن سامیارخان چقدرم!احمقم چقدرمن!زدم خودم واسه پوزخندی

 ماست قطع بودن ازنزدیک نشان ربع یه بعدازحدود سامیارکه صدای...!!!بازبود گوش بنا تا نیششون اینجوری ؛که

 : کرد جلب بود،توجهمو

 ...!شدم بود،سرحال گرفته حالم کم یه راستش!زدی زنگ که مرسی هرحال به:سامیار

-...: 

 خدافظ؟؟ نداری کاری اگه!برسون هم سالم!خانومی نشو نگران!نبود چیزخاصی نه:سامیار

 ...!بده خداشانس!کرد قطع تماسو وبعدازچندلحظه

 راتاقد پشت سامیارتا که کردم چندبارحس!بودم نرفته وبیرون تواتاقم بودم اومده راست یه خونه رسیدیم ازوقتی

 !زد در وباالخره اومد اتاقم در تاپشت که بود 2 نزدیک اخرم،ساعت!نیووردم مبارکم روی به ولی اومدوبرگشت

 بله؟؟؟:-

 بیرون؟؟؟ میای:سامیار

 چی؟؟ واسه:-

 ...نخوردی هیچی برگشتیم ازوقتی!حاضرکردم عصرونه:سامیار

 ...ندارم میل!مرسی:-

 من!بکنم کاری همه نیستم؛اما بلدم اگه کدبانو،حتی یه مثه بعد به ازاین باید که بودم رسیده نتیجه این به خودم اب

 خونه پاتواین هم ودیگه میرفتم همیشه برای قرارمون وبعدش،طبق بودم خونه تواین دیگه ماه حداکثرسه

 امروز که چیزایی نه جابذارم به ازخودم خوب ی خاطره یه هستم که مدتی توهمین باید نمیذاشتم؛پس

 وشف اصال!!!بکنم خانوم فاطمه نصیب وملس بچسب فوش دوتا میشد فکرفاطمه،باعث وسط این البته...!!شنیدم

 !!!شدید بود ملس خورش

 :وگفت گرفت قرار در چارچوب سامیارتو!شد باز در وایندفعه درخورد به تقه دوتا که فکرمیکردم داشتم

 ...عید خرید برم میخوام:سامیار

 :گفت ای معصومانه باحالت بعد

 باهام؟؟؟ میای:سامیار
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 روب یابگم حیایی بی خیلی دیگه تو وبگم بیارم روتوروش بود ظهرزده که حرفایی تموم بود حقش االن یعنی

 من چون:یک!!نکردم کارو این چنددلیل به ولی...!میکنه روخوب انقدرحالت که برو عزیزیت ی بافاطمه

 کباب واسش دلم گفت که ای معصومانه حالت اون با چون:خریدم،دو عاشـــــــــــــــــــــــــــق

 !!!باشن هرچی میداریم دوس اقامونو ما میدونین خب:سه...و شد

 :گفتم مکث چندلحظه از بعد

 !میام باشه:-

 :وگفت کرد خوشگلی ی خنده

 !!منتظرم...شو اماده بدو پس:سامیار

 ماشین تو!بیرون وپریدم زدم ما مرگ مکش تیپ یه سریع چون!شد عوض وهوام حال انگارخودمم.بیرون ورفت

 :گفتم باخوشحالی!شدم مواجه عسکری حمید خوشبختی اهنگ با که کردم روشن رو وسیستم بردم دست

 ...عاشقشم...جون اخ:-

 :و کردم صداروکم.سامیارافتاد به نگام دفعه یه!کردم زیاد ته تا وصداشو

 نمیشی؟؟؟ که اذیت ولی...ها نه یا میشی اذیت که نیس مهم البته:-

 :وگفت خندید

 ..اهنگم این عاشق منم...درضمن...نه:سامیار

 !نمودیم زیاد تاته دوباره صدارو!!دیگه هیچی

 :وگفت داشت نگه پاساژمعروف یه جلوی

 .دیگه جای پیدانکردیم،میریم چیزی اگه میکنم،ولی پیدا رواینجا مدنظرمه که چیزی همیشه من:سامیار

 دکشی مچمو که پاساژبشیم وارد خواستیم.میرفتم اش شونه به شونه!شدیم وپیاده کرد روپارک ماشین بعدم

 :وگفت

 باشه؟؟...!من واسه تو میکنم انتخاب تولباس واسه من امشب...!کنیم کاری یه:سامیار

 :وگفتم خورد ذهنم به ای فکرخبیثانه که فکرکردم کم یه

 !قبول،باشه:-
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 ادیداس اسپرت ست خریدم،یه واسش توخونه برا که لباسایی!کردن خرید کردیم وشروع پاساژشدیم وارد

 خودمم عاشق یعنی!!زیرش ای فیروزه ابی کوتاه استین شرت تی بایه مشکی شرت سویی شلوارو بود؛شامل

 راحت میتونم بگیره،منم ایراد نمیتونه باشه؛پس من ی سلیقه به لباسا قراره که حاال که بود این فکرخبیثم!!ها

 تو دمندی عمرم به میپوشید،تاحاال رنگی هم وقتی میپوشید؛اما اکثرامشکی کال!بخرم لباس واسش ابی توطیف

 هچ ایــــــــــــش،مردم!! نمیپوشه خیلی بزنه توچشم چشماش میشه باعث چون فکرکنم!بپوشه ابی طیف

 !مداشت چنته در اینم واسه البته!اسپرت نمیپوشید،همیشه رسمی لباس وقتم هیچ راستی!!سرخودشون معطلن

 ای سرمه هاش خونه 4و بود سفید اش زمینه که برداشتم ریز ی خونه4 ی مردونه پیراهن یه بیرونشم لباسا واسه

 !!کردم ست باهاش هم ای سرمه -طوسی کراوات ویه طوسی وچسبون ای شلوارپارچه یه.روشن وابی وطوسی

 :کردم زمزمه شیطانی وبالبخندی کردم تودستم ی بسته به ای خبیثانه نگاه

 !!!اینارومیپوشه وقتی میشه جیگری چه:-

 وبرگشتیم خوردیم وشام بودیم رفته تولدم واسه که رستورانی همون شد؛رفتیم تموم خریدامون ازاینکه بعد

 !!!!خود ی خانه رود هرکه ونخودنخود جاکردیم جابه خریدامونو!!خونه

*** 

 شب!!بودم ترافیک تو بود ونیم ساعت یه دقیقا!اووووووووووف!!تو کردم پرت وخودمو روبازکردم خونه در

 واهنگ بود داده لم وی تی جلوی سامیارتونشیمن!بود شلوغ خیلی!!!غلغله جا وهمه بود سوری چهارشنبه

 خودمو!میکرد درد پاهام بودم گرفته وگاز ترمز ازبس!کارمیکرد تاپ لپ وبا میداد گوش بلند باصدای رو خوشبختی

 :و روکاناپه کردم ولو

 ...سالم:-

 :کردو اهنگوکمتر صدای

 نباشی خسته...سالم:سامیار

 ...مرسی:-

 :گفت که کنم عوض لباسامو برم شم بلند وخواستم نشستم کم یه

 معمول طبق که هم اینا مامان.ها بچه با باغ یه برن میخوان امشب واسه گفت زد زنگ امروز فراز سلدا:سامیار

 اینا؟؟؟ مامان یا اینا فراز با بریم حاال.دماوند باغ میرن همگی

 :وپرسیدم فکرکردم کم یه

 اینان؟؟؟ بافراز کیا:-
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 ...خودمونین همه که هستن ازدوستاشم چندتا گفت فراز...هستن که وابتین وعلیرضا فراز:سامیار

 :وگفتم کردم تایی پنج دودوتا یه

 ...اینا فراز پیش بریم:-

 !شو اماده بدو پس...باشه:سامیار

 هم وجمعیتمون بود خوشگلی باغ!!بود گرفته وادرسو بود زده سامیارزنگ که باغی سمت ورفتیم شدم اماده سریع

 تقریبا!ومیخندیدن میزدن حرف دورهم وهمه بودیم نشسته ساختمون توی که ساعت یه یه!بود تا 72 -72تقریبا

 واسه کردن درست خط یه تو اتیش وچندتا شدن بسیج مردا!باغ تو اومدیم که بود شب 32 ساعت

 ومهرکد!داشت اشتغال بازی مسخره به معمول طبق که هم علیرضا!میپریدن وتکی بودن مجرد چندنفراول!پریدن

 :میگفت میپریدن ازرواتیش که ازپسرا

 !میپری باخانومت دیگه سال ایشاال:علیرضا

 ...!!میشی خالص شرش از تواتیش میدی هلش یهو پریدین رواتیش از زنت با دیگه سال ایشاال:علیرضا 

 ...!!دیگه مرغایی قاطی بعدی سوری شنبه4!!پسرم نخور غصه:علیرضا 

 ...!وغیره

 :زد داد وپسره اومد مهیبی صدای یه یهو میپرید داشت ازپسراکه یکی

 ...! یاقران:پسره

 اروم از همه وقتی!میکردن وداد جیغ ازوحشت هم وبقیه بودن ایستاده کناراتیش که روافرادی کرد پرت وخودشو

 وجودافتاده تمام با هم پسره واون روگازمیزنه زمین داره خنده ازشدت علیرضا شدن،دیدیم مطمئن اوضاع بودن

 رضاعلی جناب که شدیم سرحساب...خلــــــــاصه!!بود شده داری خنده خیلی ی ومنظره دیگه رویکی بود

 ...میکنن وحشت وهمه میترکه میپریده،ترقهه ازروش داشته وقتی هم بینوا این!!اتیش تو انداختن رو ترقه خان

 خرهمس کلی علیرضاهم!بود باحال خیلی!!ومیپریدن همومیگرفتن دست زوجا پریدن ازرواتیش مجردا بعدازاینکه

 :وگفت شد خم کم ویه کنارم سامیاراومد که بودم ایستاده ودونفردیگه ویلدا ثنا پیش من!دراورد بازی

 بانو؟؟؟ میدید افتخارهمراهی:سامیار

 :وگفت ترگرفت محکم دستمو.اتیش سمت ورفتیم تودستش گذاشتم دستمو

 ...باش خودتم مواظب...بپر بلند...ها باشه حواست!سلدا:سامیار

 !!داد،خیلی کیف خیلی پریدیم اتیش ازرو بود تودستش دستم همونطورکه بعدم
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 هرجا که خالصه!نبود علیرضا ولی بودن شده ولو جا ویه بود رفته تحلیل انرژیاشون همه بازی بعدازاتیش

 ندهجامو ساختمون تو گوشیش فهمیدیم بعدا البته!نمیداد جواب اما میزدیم زنگ گوشیشم به!!نبود روگشتیم

 وجناب شد باز باغ در دیدیم ساعت بعدازیه!میمرد داشت عمال ویلداهم بودیم شده نگران همه که خالصه!!بوده

 :و زد گشاد لبخند یه!!!واردشدن زمینی سیب گنده گونی یه با خان علیرضا

 ...سالم:علیرضا

 اغاز بازی اب ترتیب این وبه علیرضا دنبال وگذاشت روبرداشت اب شلنگ بود گرفته حرصش کلی که هم ابتین

 !!داربودن خنده خیلی!!میچیکید اب ازسروروشون کشیده اب موش مثه مردا ی همه بعدازبازی!!!گردید

 !!چسبید هم وخیلی خوردیم دورهم وهمه کردن درست رو زمینیا سیب که بود شب نصفه دوی خالصه

*** 

 اخیابون ی همه برمیگشتم که ازبیمارستان!!!تحلیل سال دامیار قول به!خخخخ!بود تحویل سال دو ساعت امشب

 عجیب امشب!!وگذار گشت واسه هم سری ویه عید خریدای اخرین واسه سری یه!!بود غلغله جا همه!بود شلوغ

 شلوغی اون توی فقط میخواست دلم شدت به پیش،امسال ساالی برعکس ومنم بود گرفته عید رنگ جا همه

 روکاناپه بودم نشسته خونه بودم رسیده که هم حاال!واسم نبود کننده خسته میکرداما بیداد ترافیک!!باشم

 .بودم کرده بغل وزانوهامو

 ...میگشتیم کم یه بودیم ومهساد،رفته ومهشاد بهسان به بودم زده زنگ خونه بودم نیومده تا کاش:-

 ...!که نمیان جایی باتو بیرونن شوهراشون با االن اونا...نه:-

 ...!!میومدن مطمئنا...بودم زده زنگ یافاطمه شقایق به کاش:-

 هی شخصا من ولی...ها بوده تعطیل سرش خیر هفته این ازاول!!!قبرستونیه کدوم نیس معلوم سامیارم این!اَاَاَه:-

 ...!جونشونن فاطمه پیش حتما...میره کجا نیس معلوم...ندیدم خونه تو اینو ساعتم

 ولوکرد وخودشو سامیاراومد بعد وچندلحظه اومد در صدای که غرغرمیکردم وهمینطورمتوالی بودم نشسته

 :رومبل

 ...میاد عیدداره افتاده یادشون تازه مردم فکرکنم!ترافیکیه عجب!!اوووووووف:سامیار

 :وگفت کرد نگام م یه

 سلدا؟؟؟:سامیار

 !جوابشوندادم

 خانوم؟؟؟ سلدا:سامیار
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 !ندادم جوابشو بازم

 خانوما؟؟؟ خانوم:سامیار

-....: 

 :وگفت پام جلوی مبل پایین نشست اومد

 کوچولو؟؟؟ چته:سامیار

 :گفت نمیاد من ازجانب جوابی دید وقتی

 هان؟؟؟...گفته؟؟؟ بهت چیزی یاکسی...گرفته؟؟؟ یادلت...قهری؟؟ بامن االن!!اووووووم:سامیار

 :گفت دوباره که جوابشوندادم بازم

 فتهگر دلت کنی،اگه اشتی باهام قهری بامن اگه که بگردیم شوبریم پاشواماده!!دارم پیشنهاد یه من!!خب:سامیار

 !بپوش پاشو....بره یادت گفته بهت چیزی کسی که هم واگه بازشه

 عسری.اتاقم سمت ودویدم روبوسیدم سامیار سفید لپ اراده بی وخیلی کردم گشاد ی خنده یه ازخداخواسته منم

 .شدم اماده

 :وگفت رولپش گذاشت دست سامیارباخنده بودیم ایستاده تواسانسورکه

 بکنی؟؟؟ بوسا ازاین هرروز میدی قول هم تو بگردونم ببرم تورو هرروز بدم قول من اگه...!!سلدا میگما:سامیار

 میرم که کنم تهدیدش یا بهش بکشم یاسرفوشو تویقم بکنم وسرمو شم سرخ!چیکارکنم؟ دقیقا نمیدونستم

 ...!دیگر ی خبیثانه های راه یا میگم جونش فاطمه به حرفشو

 !!یافتم نجات ومن بازشد ودرش اسانسورایستاد که

 دید وبیرون وداشتم شیشه به بودم چسبیده وزغ مثه ومنم میرفتیم ترافیک وتواون خیابون تو هدف بی داشتیم

 :گفت سامیار!!!میزدم

 بندازی؟؟؟ سین هفت سفره نمیخوای سلدا:سامیار

 بندازم؟؟؟!!نمیدونم!!اوووووووومم:-

 داریم؟؟؟ وسایلشو حاال!...اره:سامیار

 :وگفتم کردم فکری

 !!داریم سیبشو فقط نمفکرک:-
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 :وگفت کرد پارک مناسب جای وچندمترجلوتریه داد تکون سری سامیارم

 ...شو پیاده:سامیار

... 

 هک باشه،یاکسی بسته وسرراهت جلوزودتر بری بخوای هِی!!داد کیف کردن خرید خیلی شلوغی تواون که خالصه

 رو میخواد  که چیزی واصرارداره روزمین پاشومیکوبه که بچه یه ی گریه بزنه،یاصدای تنه بهت میشه رد داره

 سال شب وهوای حال!میکنن حرکت متری میلی دارن که ماشینا متوالی وگاز وترمز بوق صدای!!!بخرن واسش

 ...!!!واقعی معنی تحویل،به

 ودوتا نزدیک همون های فودی ازفست تویکی رفتیم بعدم.خریدیم رو سین هفت سفره وسایل همه که خالصه

 !خونه برگشتیم که بود شب دوازده وساعت خوردیم ساندویچ

 ...مونده تحویل سال تا دیگه دوساعت فقط...اس دوازده ساعت!واااای:سامیار

 :وگفتم رومبال کردم ولو رو بود دستم که ووسایلی کردم هول

 چیکارکنم؟؟؟ باید حاال:-

 :وگفت خندید

 ...بچینیم سینو هفت سفره سریع وبیایم کنیم عوض لباسامونو میکنی؟؟؟بدوبریم چراهول:سامیار

 اورده در انایلون ازتو ووسایلو بود سامیارنشسته برگشتم ووقتی کردم عوض لباسامو سریع ورفتم دادم تکون سرمو

 یلعاب های ظرف!! وخوشگل سنتی!!بود شده خوشگل خیلی!چیدیم رو سفره که کشید طول ربع سه تقریبا.بود

 وقذ باکلی که وشیطون کوچولو قرمز ماهی دوتا!شده کاری خاتم ی واینه ابی ی ترمه ی ای،سفره فیروزه وسفالی

 !خریدمشون

 یه دوش یه بعداز!توحمام وپریدم کردم رومرتب اتاقم سریع من!تواتاقامون رفتیم هرکدوم سفره بعدازچیدن

 مشکی سانتی 32و شلوارتنگ یه با بودرو خریده سامیارواسم که لجنی سبز شرت تی.کمدم سراغ ربعی،رفتم

 هب هاش دکمه که بود جوری یه مدلش که داشتم تنگم جیر مشکی ی جلیقه یه!تخت روی ازاد وپرتاب برداشتم

 یکبار چشم خط  یه.اینه جلوی ونشستم پوشیدم لباسامو سریع.برداشتم بشن؛اونم بسته که نمیرسیدن هم

 یروفرش های صندل.انداختم داشتم؛اونم مشکی نگین با نقره گردنبند یه!مالیم صورتی مات رژلب ویه مشکی

 !ازاتاق بیرون ورفتم بیرون،پوشیدمشون کشیدم اززیرتخت رو مشکیم

 ترسیدن قرمز دوتاکوچولوی!زدم ضربه رواب یکم واول نشستم ماهی کنارتنگ رفتم!بود سامیارهنوزنیومده

 که سمتشون بردم انگشتمو اروم.اب روسطح واومدن شدن اروم گذشت که کم یه!شنامیکردن واونطرف واینطرف
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 خواستم وهرچی تنگشون تو بردم اروم دستمو!رونازکنم ها ماهی میخواست دلم همیشه ازبچگی!رفتن در دوباره

 :راومدسامیا بلند کوچولو ویه متعجب صدای یهو که بودم همینطورمشغول!!دنبالشون ،منم درمیرفتن کنم نازشون

 سلــــــدااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:سامیار

 صدای همزمان!!بود شده خشک رومن همونطورمتعجب اما میبست بندساعتشو داشت.سمتش برگشتم

 :تقلیدازسامیارگفت به که اومد بود شده بلد اسممو جدیدا که(طوطیه)سامیار

 سلدا؟؟؟(:طوطی)سامیار

 صدای که بشه خشک تا شلوارم به بکشمش عادتم طبق وخواستم بیرون اوردم ها ماهی ازتوتنگ دستمو سریع

 :کرد سامیارمتوقفم بلند

 ....نــــــــــــــــــــــــه:سامیار

 اب یرز گرفت دستمو.اشپزخونه سمت وکشید گرفت دستمو یکی واون رومیز گذاشت وساعتشو سمتم دوید بعدم

 :گفت وباخنده بست رو شیراب!وشستش

 چیکارمیکرد؟؟؟ تو اون دستت حاال:سامیار

 ...خب کنم نازشون میخواستم:-

 بعق به میشد خم!!!میخندید بلند وقتی میومد خوشم!شد شل منم نیش!!زیرخنده زد بلند ویهو کرد نگام یکم

 !!!میکرد"سلدا...سلدا"وقفه وبدون سرهم پشت داشت هم(طوطی)سامیار!!ومیخندید بازمیکرد ودهنشو

 اما شببندت کرد وسعی برداشت ساعتشو.سین هفت کنارسفره رومبل تونشس بیرون رفت میخندید همونطورکه

 :وگفتم کردم دراز دستمو!کنارش تکی مبل رو بودم نشسته منم!میرفت در ازدستش هِی

 ...واست ببندم بده:-

 !بستم ساعتوواسش اروم!جلو اورد مچشو دستمو وساعتوداد کرد نگام

 :گفت نازی وبالبخند زد روپاش ضربه سامیاردوتا!بود نمونده تحویل بیشترتاسال دقیقه2

 ...بدوبیااینجا:سامیار

 ...خب ولی میرفتم باکله بود خودم به بگما؛اگه البته!کردم نگاش باتردید

 سمت کرد هدایت رو گردنم گردنمو پشت گذاشت دستشو!روپاش ونشوندم خودش سمت وکشید گرفت دستمو

 موجلم خوشجل  حسای داشت عطرش بوی بازم!!بود،خیلی خوب خیلی!!گذاشتم اش روشونه سرمو اروم!اش شونه

 !!کرد هولیم به حالی بازم میکرد بازی باانگشتام داشت که دستاشم گرمای!!میداد قلقلی رو
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 ...!!!!شدید میرفت ویلی قیلی داشت دلم

 سال تحلیل دامی قول به ومنتظرِ میکردم نگاه وی تی به داشتم بود روشونش سرم همونطورکه

 !سامیار ی گفته طبق فرانسه واسه داشتیم بلیط روزسوم البته!بود اومده عید واسه کاش...!!!دامی!اخی!!بودم

 :شد شروع جدید سال واسه معکوس شمارش

 ...چهار...پنج...شیش...هفت...هشت...نه....ده

 !!وی تی به بودم زده زل بابیتابی

 ...سه

 ...دیگه بکن جون

 ...دو

 ...چشماموبستم اروم!میزد تندتند قلبم

 ...یکــــــــــــ

 ...یرن دیری دی دی دی دی...رین دیری دیری...رین دیری دیری

 وسط این...!بستم چشمامو بالذت!!!کردم حس روپیشونیم بخش ولذت اروم رو سامیار لبای گرمی

 !میخوند هم پشت بود یادگرفته روکه تحویل سال اهنگ(طوطی)سامیار

 :گفت وباخنده برداشت اروم لباشو

 !!کوچولو مبارک عیدت:سامیار

 حالیش استخونو چهارتا این خلقت دلیل بود ای دیگه کسی اگه البته!کوچولو میگفت بهم میومد خوشم

 :وگفتم خندیدم!!بعله...میکردم

 ...   مبارک توهم عید:-

 :و جلوم وگرفت کرد بازش.برداشت رو سفره تو وقران جاش از شد بلند

 ...کن نگاش یادگاری مثه...!!ناقابله:سامیار

 :وگفتم برداشتم اروم قران بین از رو صدتومنی تراول تایی2 ی دسته

 کشیدی؟؟؟ چرازحمت...!!مرسی:-

 .نشست ودوباره گذاشت وسرجاش روبست قران
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 ...!نبود توقعی!هرحال به مرسی:-

 ...!!ناقابله که گفتم:سامیار

 :وپرسید کرد مکثی

 بخوابی؟؟ بری میخوای االن:سامیار

 طور؟؟ چه نه:-

 :وگفت شد بلند

 ...بعدش دارم کارت کنیم سینوجمع هفت بیا پس:سامیار

 ...میام االن صبرکن باشه:-

 بارهودو ازتوکشوپیداکردم مدنظرمو ی جعبه وسریع میز رو گذاشتم بودم گرفته که رو وعیدی اتاقم سمت دویدم

 :ایستادمو جلوش.میکرد جمع رو سفره ازوسایل سری یه داشت.بیرون رفتم دوان دوان

 سامیار؟؟؟:-

 :و سمتش روگرفتم جعبه.کرد نگام وسوالی ایستاد صاف وبعد باال اورد سرشو

 ...عید مناسبت به یادگاری یه:-

 :و گرفت رو جعبه وباخوشحالی خندید

 ...بزرگتربودم دادم عیدی که من...!!نکنه درد دستت!!واااااااااای:سامیار

 ...یادگاریه یه که گفتم:-

 :گفت توش مشکی بندچرم ساعت وبادیدن بازکرد رو درجعبه

 !خوشگله خیلی:سامیار

 :و اورد در روازجعبه ساعت

 !!کردی؟؟؟ چه دختر!اووووف:سامیار

 :گفت ای بامزه بعدبالحن

 !!جذاااابه خیلی:سامیار

 :وگفتم خندیدم
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 ...!!کشید ساعت به فقط ذهنم!!!بخرم چی نمیدونستم خدایی ولی!خریدم؟ انگارچی میگی طوری یه:-

 ...دارم دوسش هم خیلی البته!!ارزشمنده چقدرواسم نمیشه باورت:سامیار

 :وگفتم برداشتم ازتوسفره ازظرفارو وچندتا شدم خم

 ...!اومد خوشت که خوشحالم والبته قابلتونداشت:-

 :سیدمپر که کردیم جمع رو سفره که خالصه.اشپزخونه سمت ورفتم

 ...!!خب:-

 خب؟؟؟:سامیار

 داشتی؟؟ کارم چی:-

 تهران؟؟؟ بام بریم میای...!!اهان:سامیار

 !!!ها لوکیشنشم انتخاب عاشق من یعنی

 !!بدجووووووووووووور ام پایه:-

 !بدوحاضرشو پس:سامیار

 طبق سامیارم!بودم زده طوسی -سفید تیپ!تونشیمن وبرگشتم حاضرشدم سریع.اتاقم سمت رفتم

 وغذای اب ظرف...!!واال...!!!بوده مشکی بریدن باهاش اینو ناف که ای قیچی رنگ فکرکنم!!مشکی...معمول

 .بیرون ازخونه ورفتیم کردم روعوض(طوطی)سامیار

 که بود شده هواروشن تازه!!ها داد کیف خیلی ولی!دخترجووون پسر هم وهمه بود شلوغ نسبتا!تهران بام رفتیم

 ...پیــــــــش....خواب....پیــــــــــش...خوااااب...!!!و خونه برگشتیم

 بود خواب سامیارفکرکنم.بیرون ورفتم زدم وصورتم دست به ابی.بیدارشدم که بود یازده نزدیک صبح

 واسه اینا بابا دیدن بریم قرارشد.خوردیم صبحانه وباهم اومد سامیارم که جوش قهوه معطل بودم ایستاده!هنوز

 که ودب خوشرنگ سبزابی مانتوی بود،یه خریده اونشب سامیارواسم که لباسایی ازبین.بشم اماده که رفتم همین

 ست باهاش هم ای قهوه تنگ کبریتیه شلوارمخمل ویه داشتم برش!بود کارشده هم ای قهوه ظریف خیلی توش

 !!!زدم کوتاه سوت یه وبالفاصله کردم نگاه خودمو وتواینه پوشیدمشون!کردم

 مچش خط وباوجود بود کرده تر روتیره چشمام رنگ!میومد خیلی بهم المصب!نداشتم لباس رنگی همچین تاحاال

 !!موقع یه نباشه ازخود تعریف البته...!!باشن بسته سگ انگارتوچشمام ایم سرمه باریک
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 اینه تو چشمک ویه بوس یه خودم وواسه سرم انداختم هم داشت برهم درهم رنگارو ی همه که نخی شال یه

 تا ردمباالاو سرمو.شدم خارج ازراهرو که ورمیرفتم گوشیم به وداشتم بود پایین سرم!بیرون ازاتاق ورفتم فرستادم

 ...شدم قفل لحظه یه که نه یا سامیاراومده ببینم

 ...!!نمیشد باورم اصال!بود پوشیده رو بودم خریده واسش که لباسایی!روم روبه بود،درست من به پشت

 ...!!میشما میت وسط درازاین درازبه االن کنه جمع منو یکی!وای...!!من خدای!سمتم برگشت

 کرده ستش دوخت وخوش تنگ نسبتا ایِ سرمه ایه شلوارپارچه بایه که ای سرمه – ابی ی مردونه پیراهن

 !بود روبسته بود من ی هدیه که وساعتی باال بود زده ساعدش تو تا استیناشو!بود

 ازعمو که طوسیش – ابی چشمای حاال!!فکرمیکردم بیشترازاونچه حتی شاید!!میومد بهش العاده فوق ابی رنگ

 یه اصال!فرم بد بود جیگرشده...!!میزدن چشم تو ای دیگه وبیشترازهرزمان بودن شده ابی بود،کامل برده ارث

 ...!!وضعی

 شودستشوتوموها خورد خفیفی بود،تکون قفل انگاررومن که اونم!خوردم خفیفی وتکون گرفتم ازش خیرمو نگاه

 :وگفت روچشمام کشید دوباره اروم ونگاهشو کشید

 بریم؟؟:سامیار

 هب کفشش نوک متوالی ضربات وبه بود پایین سرش تواسانسورهمش!افتادم راه سرش وپشت دادم تکون سرمو

 !خوردمش وتقریبا کردم سواستفاده خوب منم.میکرد اسانسورنگاه کف

... 

 اون!گذروندیم خوش ها بچه با وکلی گرفتم عیدی وبابا ازعمو!!اش طبیعی روروال!شد طی هرحال به سال روزاول

 چشم اقامون اخه!! میرفتم اش صدقه قربون تودلم وکلی سامیارمینداختم به نگاهی نیمچه یه هم مسطا وسط

 !!!بودن شده وجـــــــــذاب خوشگل حسووووودکوووور،خیــــــــــلی

*** 

 البته!شد حل ودامی تیزیانا موضوع باالخره چندروز تواین.فرانسه بودیم اومده که میشد چندروزی

 ی چهره!بود ومودبی دخترخوب تیزیانا!ازحضوردوستان،جـــــــــــرداد میخوام سامیارخودشو،معذرت

 دهش باشه،مشخص یکی قراربود که وعروسی عقد تاریخ!!میشد خوردنی میزد،واقعا لبخند ووقتی داشت ملیحی

 روزی یادِ...!!داشتم ذوق وکلی بودم خوشحال دامی واسه خیلی!داشتیم وقت موقع اون تا هفته یه وتقریبا دبو

 :فرانسه رسیدیم که افتادم

 سرمون پشت وبقیه کنارم سامیارم.گشتم دامی دنبال باچشم شدیم که انتظارفرودگاه واردسالن..."

 توانم میدادم،باتمام تکون دست واسش ودرحالیکه کردم روول چمدونم ی دسته!کردم پیداش باالخره.میومدن
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 وبه دمبو گرفته محکم!بغلش تو کردم پرت خودمو ومن بازکرد ازهم دستاشو شدم که نزدیکش!سمتش به میدویدم

 نوم بود کمرم پشت هنوز ازدستاش یکی درحالیکه بعدازچندلحظه!!!!همینطور متقابال ومنم میداد فشارم خودش

 :وگفت ازنظرگذروند صورتمو اجزای وبالذت کرد جدا ازخودش

 ...مادام بونسوق:دامی

 :دادم وجواب خندیدم

 ...موسیو مقسی:-

 :وگفت شد تبدیل خنده به لبخندش 

 کوچیکه؟؟؟ ابجی شه فدات دامی خوبی:دامی

 بزرگه؟؟؟ داداش توخوبی!مرسی:-

 :و خندید

 ...زلزله بود شده تنگ خیلی واست دلم!!...عالیم تورودیدم که حاال:دامی

 :گفت درگوشم وباخنده اروم که گذشت چندلحظه!بغلش تو گرفتم محکم دوباره بعدم

 اصال!!اوه اوه اوه...!!میبینم ازسامیار من که نگاهی این بیرون،وگرنه بیای من ازبغل خودت باپای بهتره:دامی

 ...!!نمیبینم چیزخوبی

 عادی درعین اما میکرد نگاه سامیارعادی!ما به رسیدن باالخره اینا!برگشتم پشت وبه جداشدم ازدامی ارومی به

 !!!بود همراه ودامی من به باحرص بودن،نگاهش

 سامیاربعدازسالم!!کردن ایناشونو...و واغوش وبغل وبوسه وماچ احوالپرسی سالم وبادامی بهمون رسیدن

 خورده خرتیتاب...!!مرگ ذوق که منم!!!تودستش گرفت رو ام وشونه ایستاد بادامی،کنارم احوالپرسی

 "...بودم خره اون من لحظه دراون...!!هستا

 بریم ها بابچه قراربود!افتادم فکرشب وبه کردم وجورش جمع رو بود خاطرات این یاداوری حاصل که لبخندی

 ...!!بده فازی چه!!شهربازی

... 

 هی شهربازی وازهردستگاه کشیدم جیغ کلی!!بود خوبی شب خیلی!پاریس وقت به بود شب نیمه37حدود ساعت

 من البته.برگردیم میخواستیم واالن ازظهراومدیم بعد2 ساعت ازتقریبا.نفربود 32 حدودا تعدادمون!!بارسوارشدیم

 صدای.بودم ومنتظرش رو روبه بودم ایستاده بود،منم تودیدم االنم!بخره واسم رفت ودامی کردم بستنی هوس

 !میومد اینجا تا بودن شهربازی داخل که کسایی ودادای جیغ
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 تصمیم. میزدن حرف باهم داشتن که،اونطرف ودیدم سامیاروبهنام که چرخوندم اطراف به بقیه دنبال به سرمو

 اتعجبوب باال گرفتم سرمو!سبزشد جلوم پسره یه یهو که سمتشون میرفتم داشتم.وایسم اونا پیش برم گرفتم

 :گفت غلیظی فرانسوی وبه زد کریهی ی خنده که کردم نگاش

 باشی؟؟؟ بامن امشبو خانمی؟؟؟میای:پسره

 ؟؟ چیـــــــــــــــــــــــــــــ!!!بیرون پرید ازحدقه چشام

 فیدس کوتاه استین شرت تی یه اخه!کردم حس ام برهنه بازوی روی دستشو که شم رد ازکنارش بیتفاوت خواستم

 بدی حالِ بازوم روی دستاش ازحس!بودم بسته اسبی دم روهم ای،موهام سرمه تنگ شلوارجین بودم،بایه پوشیده

 وبه بود مصورت متری میلی تویه سرش!سمتش برگشتم وباتندی بیرون کشیدم ازدستش بازومو وسریع کردم پیدا

 ...!!!بود مست پس!!کردم حس خوبی به رو الکل تند بوی خاطرهمین

 :گفت که زدم زل توچشماش بزنم دست بهش میشد چندشم چون

 ...بمونی پیشم فرداهم که کنم کاری یه میدم قول!!خوشگله؟؟؟بیادیگه:پسره

 کشیدو ازپشت بازومو باخشونت یکی بدم؛که بود،حرکت پاهاش وسط فروداومدن ی اماده که زانومو خواستم

 ...!!!سامیاربوده شدم ایستاد،متوجه ازحرکت وقتی

 :کرد ام فهخ سامیار بلندوعصبانی بازکنم،صدای دهنمو خواستم تا

 میتونی هرگَهی پاریسه اینجا حاال فکرکردی!!داشته؟؟ بَرِت هوا!چیه؟؟...!!!هرزه ی دختره:سامیار

 ...ازادی؟؟؟؟ داشتی دوست کاری هرکثافت!!بخوری؟؟

 :غرید بااعتراض دامی

 ...سامیار:دامی

 ...!شو خفه...شودامیار خفه:سامیار

 !وسط؟؟ این زِرمیزد چی بود؛این خراب خودم حال!!!بودم کرده هنگ

 ادامه!!!بودم خورده چرخ خودم دورِ دور دو بودم نگرفته محکم خودمو اگه که ام سرشونه زد محکم ی ضربه دوتا

 :داد

 ریخو گَه کرده کثیف منو ی شناسنامه اسمت که وقتی تا...!!کن بیرون ومنحرفت مغزخراب ازاون...!ببین:سامیار

 وردخ خط اسمت وقتی!کن وتحمل بکن جون...!!بیشترنمونده دیگه ماه سه...!!کارا این به فکرکنی حتی اگه کردی

 ...!!بکن داری دوست بروهرکاری ازشناسنامم

 :داد وادامه زد پوزخندی
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 ازدست رو چیزی...!!داره ایران هم بمونی پیششون که بدن حال اینقدربهت که ازاینا!نباش نگرانم:سامیار

 !!...نمیدی

 گاهمن ویه بودم،کرد خیره سامیاربابهت خالی جای به که من به نگاهی درموندگی با بهنام!ورفت راهشوکشید بعدم

 :گفت دامیارواخرم به

 ...بهش باشه حواست:بهنام

 !سامیار دنبال ودوید

 :زد صدام دامیاراروم

 سلدایی؟؟:دامیار

 به دبو خیس حاال که نگاهمو!!میشد اِکو مغزم تو ای کرکننده باصدای کلماتش.سامیارگرفتم خالی ازجای نگاهمو

 :گفتم وباپوزخند دامیاردوختم

 !نمیدونستی؟؟؟!!!اس هرزه من اسم:دامیار

 :غرید دندوناش وازبین کرد دامیاربغلم!!ریختن واشکام

 تکرارمیکنیشون؟؟ توچرا!!میزد اضافه حرف!!میزد مفت حرف:دامی

 :گفت میکردم هق هق حاال که من وبه شد مالیم لحنش بعدم

 چی همه وبهنام من...بگه،بگه میخواد هرچی...!!سلدا بادهواس حرف!چرااخه؟؟؟ گریه!!عزیزم باش اروم:دایم

 !!خودمون رودیدیم

 هستم واقعا شایدم!نمیدونم...ام هرزه من میگفت اون!!بود سامیارتومغزم صدای همش!!دامیاررونمیشنیدم حرفای

 که کسی عاشق...!!ام هرزه من معتقده که کسیم خرعاشق من!هه!!میسوزه قلبم میکردم حس...!!نمیفهمم وخودم

 بار،اونم اولین برای که ام کسی عاشق من!!میبینی؟؟؟!!!خدایا...!!میگه وحاال کرد کرد،لمس حس پاکیمو خودش

 ...!!بده حال بهت که کسی هست ومیگه میکنه نگاه چشمام تو وحاال کردم شبوصبح خودش اغوش حالل،تو

 عزیزم؟؟؟ سلدایی؟؟؟ّبریم:دامیار

 ها بچه به!!میریختم اشک بدبختم دل زار حال به همچنان!ماشینا سمت افتادیم راه بودم توبغلش همونطورکه

 خودش توماشین نشوندم دامی!سامیاربودن توماشین هم سامیاروبهنام!بودن ونگران بودن ایستاده همه.رسیدیم

 ...میام باسلدا من:گفت ها بچه وبه

 !میریختم اشک ابربهاری مثه من ولی کنه ارومم کرد مسیرروسعی طول!افتاد وراه سوارشد وخودش
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 .نشد متوجهم کسی.خودش بردتواتاق منوسریع.بودن نشسته دامی ی خونه نشیمن تو همه رسیدیم که خونه

 شکا همچنان من میکردو موهامونوازش فقط بزنه حرفی اینکه بدون.کرد وبغلم نشست کنارم.روتختش نشستم

 اما بودم شده اروم!!بودیم حالت توهمون ودامی من بود ساعت یه!بود گذشته ازاومدنمون ساعتی یه!میریختم

 !دنیانبودم انگارتواین هنوزم!میخوردن تاب تومغزم حرفاش هنوزم!بودم شُکه هنوزم

 دافتا نگام اما!ودب نشسته حالت تواین خاطرمن به وقت همه این داشت گناه!بلندکردم دامی ی ازتوسینه سرمو

 !!میکرد ونگام چارچوب به بود داده وسرشوتکیه بود زده تکیه اتاق در چارچوب به سامیارکه توچشمای

 ازش خبری بود روز سه که میشد تداعی واسم شبی نمیدیدمش،خاطرات!نگرفتم خوشرنگش ازچشمای چشمامو

 شایداین...!!و عکس توی چشماش تو شدم خیره خیس االن،باچشمای مثه اتاقش،دقیقا تو اخر،من وشب نبود

 !شد شروع موقع ازهمون اصال لعنتی ی عالقه

 پایین!سمتم واومد گرفت ازچارچوب اشو تکیه!!میریختم اشک صدادوباره بی داشتم ولی نبودم متوجه خودم

 ولی دامی!!میکرد روپاک میومدن وقفه بی که اشکایی دونه دونه حرف،فقط وبدون نشست ودامی من جلوی تخت

 :اومد ازپایین فاطمه مامانی صدای که چقدرگذشت نمیدونم!!نمیگفت هیچی

 ...!تیزیاناس...میخوره زنگ داره گوشیت بیا!دامیارمامان:مامانی

 :وگفت گرفتم محکم تابره؛ولی بیرون بکشم بغلش ازتو خودمو خواستم

 ...میرم بعدا:دامی

 :گفتم ای گرفته وباصدای کردم مچاله تختش ی وگوشه بیرون کشیدم خودمو باسماجت

 ...جوابشوبده برو نه:-

 باتردیدو برگشت دوباره رسید درکه جلوی.در سمت ورفت سامیارکرد به منوبعد به نگرانی ونگاه شد بلند باتردید

 !رفت واخرش کرد نگامون

 !!اینجابود انگارکه انگارنه!سامیارننداختم به نگاهی ونیم بودم شده مچاله تخت ی گوشه

 :و موهام تو کرد وسرشو میداد فشارم خودش به ومحکم اغوشش تو کشیدتم دفعه یه

 ...منوببخش...گفتم چی نفهمیدم بودم عصبانی!!زدم که حرفایی بابت متاسفم واقعا:سامیار

 :و کرد نگام یکم!نکردم نگاهش بازم حتی!!نگفتم،هیچی هیچی

 سلدا؟؟؟...گوشم تو بزن اصال!بزن حرفی یه میکنم سلدا؟؟؟خواهش:سامیار

 !نشد نصیبش هیچی بازم
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 ...توببخش ولی!!!زدم،میدونم مفت حرف...که گفتم...دیگه ببخش!خانمی:سامیار

 !وسکوت سکوت

 :دارشد خش صداش

 ...کن نگام:سامیار

 !نکردم حرکت ای ذره

 ...کن سلدانگام:سامیار

 ...هیچی بازم

 :گفت داری بغض وباصدای کنم نگاش کرد ومجبورم صورتم دوطرف گذاشت دستاشو

 ...!!...لعنتی کن نگام حداقل:سامیار

 نرم دستاشو که دید توچشمام چی نمیدونم...!!اما چشماش ازخیسی گرفت اتیش قلبم!!نمداربودن چشماش

 اش سینه سمت کرد سرموهدایت اشم،اول دیگه وبایکی دورکمرم کرد ویکیشوحلقه برداشت صورتم ازدوسمت

 !!نگفت هیچی هم دیگه!میکرد نوازشم واروم توموهام کرد فروش وبعدم

... 

 کرده صبح بارِدوم روواسه دیگه شب سامیاریه وامن گرم تواغوش!بود اتاق وسط کامل افتاب شدم بیدارکه

 نمهمی واسه! بیدارمیشد میخوردم مترتکون میلی یه من واگه بود خوابیده معصوم های پسربچه سامیارمثه!بودم

 !بمونم حالت بیدارشه،توهمون هرموقع تا مجبوربودم

 وابیدهخ معصوم ی پسربچه یه مثه!!کنم سیرنگاش دلِ یه بیدارشه کی نیس ومعلوم خوابه که حاال گرفتم تصمیم

 دهکر ترش ومعصوم روصورتش بودن ریخته نامرتب میزدن برق افتاب تودرخشش که اش تیره طالیی موهای!!بود

 !!بدم قورتش درسته میخواست دلم!بودن

 لندب های مژه اما!!بود رفته عموسعید به پوستش سفید ورنگ ابیش – طوسی ولختش،چشمای تیره طالیی موهای

 باباش ازمامان ترکیبی!بود برده ارث به فاطی مامانی از حالتشو وخوش نازک وابروهای درشت رو،چشمای وفرش

 !عموبود بیشترشبیه درکل ولی بود

 ازدستاش یکی!!اروم باشم،ارومِ اروم بود شده اغوشش،باعث بخش لذت وگرمای ومنظمش اروم نفسای ریتم

 اون بازبودنش موقع که ای بسته چشمای به بودم خیره بالذت!!بود گرفته محکم دورکمرمو یکی واون بود زیرسرم

 !!نمیداد چشماشو طوسی تو شدن غرق ی اجازه لعنتی ی وجاذبه دافعه
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 چقدرزیباست،گرفتم بودم برده پی تازه که ازصورتی چشم سریع!لرزیدن وفِرِطالییش بلند های مژه

 !بیدارشد باالخره!سفید سقف به ونگاهمودوختم

 :گفت اروم

 ...بخیر صبح:سامیار

 رفتمو بلندشدم!روبرداشت بود گرفته سفت کمرمو که دستی که دادم بگیرم،جوابشو ازسقف نگاه اینکه بدون

 ازجاش من شدن باخارج!بود خیره زمین وبه بود نشسته تخت بیرون،سامیارلبِ اومدم تیوق!سی یو دبل داخل

 !شد یوسی دبل ووارد شد بلند

 اومد یوسی ازدبل که میزدم شونه کردیم؛موهامو وسامیارتصاحب من دیشب دامیارکه اتاق ی اینه جلوی داشتم

 ازوموب گرفت روازم برس بامالیمت!نشست دستم رو گرمی دست که بود بلندم موهای زدن شونه به حواسم!بیرون

 زورزدم کلی که میکرد زمزمه رو اهنگ این لب وزیر زدن شونه کردموهامو شروع اروم!نشوندم تخت ولب روکشید

 :بشنوم نمیخواست اینکه با میداد بهم خوبی حس که واروم لطیف صدای بایه!!!بشنومش تا

 بگی ینما عاشق فقط من...نمیتونم که توبگی...جداشیم بگم الکی...بدونم قلبتو حرف اینم عاشق فقط من:سامیار

 هی بشینم...کالفم ازهمه وقتی اینم عاشق فقط من...داری حالی چه ببینم...تا نشه پیدام روز دوسه...بیزاری ازهمه

 دزدکی...نباشه من به حواست...بشینم پنجره پشت...که ام لحظه اون عاشق...ببافم تورو موهای...دنج ی گوشه

 ... ببافم تورو موهای... دنج ی گوشه یه بشینم...کالفم ازهمه وقتی اینم عاشق فقط من... ببینم تورو

 ی نشونه روکه لبخندم میکردم سعی بود کندنی باهرجون!بودم شده وگرم میزد حلقم تو قلبم!بود خوبی حس

 !نبینه رولبام بود بینهایتم لذت

 روواسه ودستم شدم بلند اروم میلم برخالف!کشید بهشون ودستی شد،بافتشون تموم که موهام زدن شونه

 :گفت اروم که کردم دراز برسم گرفتن

 کنی؟؟؟ روفراموش دیشب میشه:سامیار

 لویج وبرگشتم روگرفتم برس!دستم داد رو برس میدوختش من به ودرحالیکه گرفت ازتخت اشو خیره بعدنگاه

 :گفتم اروم خودش ومثه کردم ام بافته موهای به نگاهی!اینه

 ...گذشت دیشبم!بیخیالش:-

 :واخرگفتم نندازم امو تیکه نتونستم.دیدم ازتواینه سرم روپشت حضورش

 !گذشت شباکه بقیه مثه:-

 :گفتم که شد خیره توچشمام تواینه چندلحظه برای
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 !بذار اسمشو داری دوس هرچی..فراموشی،بخشش:-

 دش داغ ام سرشونه بیرون،که برم که دراتاق سمت برم وخواستم چرخیدم. بهم ازتواینه زد وزیبایی لبخندمالیم

 !!زد اتیش من تن به بوسید؛اما ازرولباس روازپشت ام سرشونه!کرد گرم تنمو ی زودهمه خیلی گرما واین

 :تو کرد اشو کله ودامی دربازشد وبالفاصله اوردمون خودمون به درخورد به که ای تقه صدای

 احیانا؟؟؟ بیرون بیاین نمیخواین:دامی

 :وگفت تو اومد کامل بعد

 !!تواتاقم؟؟ دارم کاری یه یهو بابانمیگین!!نمیاین بیرون که کردین،حاالم ام اواره خودم ازاتاق که دیشب:دامی

 :وگفت کرد نگاه هردومون بعدبه

 ...!!تیزیانا دنبال برم شم اماده میخوام!!بیرون؟؟؟ برین میخواین: دامی

 :و بوسیدم رو ولپش بلندشدم وروپنجه ایستادم رسیدم که وکنارش سمتش رفتم

 ...!!بزرگه داداش شرمنده:-

 :وگفت شد کمرخم بازتا بناگوش تا بانیش

 ...!ابجی مخلصیم:دامی

*** 

 متفاوت دین دوتا ازدواج مشکل هرحال به!!روبخونه عقد خطبه اقا حاج ومنتظربودیم بودیم نشسته تومسجد

 یه باید االن که همین واسه منم!!ها باحاله!!کلیسا میریم وبعدم عقدمیشن تومسجد وتیزیانااالن دامی که همینه

 واسه شهمی ناراحت گفت دامی ولی بیام مسجدوکلیسارو نمیخواستم دیگه لباس یه سالن وبعدواسه بپوشی لباس

 !ومنتظربودیم بود کرده حلقه هام دورشونه دستاشو واون بودم کنارسامیارایستاده حاالهم!!بیام مجبورشدم همین

 دامی!!سرشون بودن انداخته شال یه ما دین به احترام واسه وفامیلش وتیزیانا بودن نشسته کنارهم وتیزیانا دامی

 !!بود نشسته ساکت وتیزیانا میخوند قران داشت

 فرانسه به بارم ویه "بله"گفت مزخرفی ی وبالهجه فارسی به وتیزیانا شد خونده خطبه باالخره

 !کلیسا رفتیم بعدازمسجدهمه!!گفت

 یهو!تکرارمیکردن رو میگفت پدر که وچیزایی بودن گرفته همو ودستای بودن ایستاده هم روی روبه وتیزیانا دامی

 !زدیم دست تقلیدازاونا به وماهم زدن دست کردن شروع اینا تیزیانا فامیالی
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 رنگ به عروسکی مدل لباس یه!!روخبرنمود منکرات بایداداره...!!بعله!!قاطین دخترپسرم!!هستیم سالن االن

 بود وچسبون تنگ ام تازیرسینه.میداشتن نگه هام روشونه بندظریف رودوتا لباس!بودم پوشیده تیره بادمجونی

 کفشای!!پام رون تاوسط وکوتاه پرچین دامن یه وبعدازاونم بود کارشده ای نقره سنگ سانت 2 پهنای به وزیرسینه

 – وبنفش ملیح هم ارایشم!بود پیچیده واسم نازبهسان خیلی روهم وموهام بودم پوشیده مشکی صاف تخت

 !!بودن سِت باهامون اقامون!!داشت بنفش ی وساده کوتاه کراوات ویه بود مشکی سرتا سامیارم!بود مشکی

... 

 :اومد تیزیانا برادر رِت که میزدم حرف بابهسان داشتم

 :رِت

I’m sorry…(میخوام معذرت)... 

 :که کردیم نگاش سوالی ودوتایی کردم قطع بابهسان حرفمو

 :رِت

I was wandering if you accept to dance with me??(منوقبول رقص وپیشنهاد افتخاربدید میشه 

 (کنین؟؟

 :میگفت رِت به رو که سامیار وبعدصدای شد کشیده دستم یهو که چیکارکنم که میگرفتم تصمیم داشتم

Sorry!she promised before to dance with me…(!داده من روبه رقص قولِ قبال اون!متاسفم).. 

 !!دادم؟؟؟ کسی به قول کی من!جدا؟؟؟

 نرم تیمقرارگرف که استیج روی!!!روجابندازه ام شونه واسم یکی باید بعدا فکرکنم!استیج سمت همینطورمیکشیدم

 !کرد همراه باخودش هم ومنو تانگوروگرفت رقص ژست

 میخوادبامن االن...بلـــــــــده؟؟؟؟؟؟؟نـــــــــــــــــــــــــــــه سامیاررقص

 یزیمچ...نزدم که واینام شنگولی نیستم؟؟؟اب خواب...!!!من توگوش بزنین یکی...!نداره برقصه؟؟؟؟سامیار؟؟؟امکان

 ...!!نکشیدم که

 ...شدم هماهنگ وباهاش بهش چسبوندم بدنمو.شم هماهنگ وباهاش دربیام تاازشوک کشید طول کم یه

Would you dance برقصی میشه                                                                               

If I asked you to danceبرقصی؟؟؟ که بخوام ازت اگه                                                      

Would you runبدوی میشه                                                                                       
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And never look backنکنی؟؟؟ رونگاه سرت وهرگزپشت                                                   

Would you cryکنی گریه میشه                                                                                  

If you saw me cryingدیدی؟؟؟ کردن گریه درحال منو اگه                                                  

And would you save my soul, tonighکنی؟؟؟ حفظ منو روح امشب میشه                          ! 

 من وفقط بود خالی استیج...میکردیم اجرا رو رقص وهماهنگ،حرکات منظم حرکات وبا اهنگ ریتم روی

 ....میکرد حرکت باما هماهنگ هم ملیحی نورسفید!!وسامیاربودیم

 

Would you tremble بلرزی میشه                                                                            

If I touched your lipsروبوسیدم؟؟؟ لبات اگه                                                                

Would you laughبخندی؟؟؟ میشه                                                                             

Oh please tell me thisگوب من به اینو خواهشا!اوه                                                      ... 

Now would you dieفداکنی خودتو حاال،میشه                                                                 

For the one you loveداری؟؟؟ دوسش عاشقانه که کسی واسه                                              

Hold me in your arms, tonightدار نگه بازوهات بین امشب رو من                                   ! 

 کرد دمبلن.پاش روی پاایستادم وبایه زدم چرخ یه سامیاربود دست تو دستم همونطورکه.تندشد تقریبا اهنگ ریتم

 ...خودش سمت وکشیدم گرفت دستمو ودوباره جداشدیم ازهم.پایین گذاشتم ودوباره

 

I can be your hero, babyباشم قهرمانت میتونم من!عزیزم                                            ... 

I can kiss away the painوکناربذارمشون دردهاروببوسم میتونم من                                   ... 

I will stand by you foreverمیمونم نارتک همیشه من                                                       

You can take my breath away کنی حبس نفسمو میتونی تو فقط                                       ! 

 

 ای سامیاراینقدرحرفه نمیشد باورم!!ریتم رو و منظم حرکات ودوباره شد اروم اهنگ ریتم دوباره

 !!!بچرخه ودورخودش بزنه بشکن بلده فقط بخوادبرقصه اگه که ازایناس فکرمیکردم!!!برقصه
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Would you swearبخوری قسم میشه                                                                          

That you'll always be mine منی؟؟ واسه همیشه که                                                        

Or would you lieبگی؟؟؟ دروغ میشه یا                                                                       

Would you run and hideبشی؟؟؟ وپنهان بدوی میشه                                                       

Am I in too deepدم،نه؟؟ش دیوونه                                                                           !! 

Have I lost my mindدادم،نه؟؟ ازدست عقلمو                                                              !! 

I dont careنیست مهم اصال                                        !!                                             

Youre here, tonighهستی اینجا امشب تو چون                                                             ! 

 رفتم قدم یه ومن عقب رفت قدم یه.جلو دادم پامو همون ومن عقب داد پاشو سامیاریه.شد تند اهنگ ریتم دوباره

 مشدی جا جابه دوقدم میدادم،بعدم انجامش باید من که سریع پای حرکت یه!اش توسینه کوبیدم امو جلووسینه

 دایره باهاش که پایی همون ومن کرد ول دستمو یه.پاازجلو باهمون ومن کشید دایره یه ازعقب وسامیارباپاش

 بردم رو یکی واون کردم حلقه دورپاش ازپاهامو ویکی زدم چرخ یه.نشستم کم ویه عقب رو،بردم کشیدم

 ...جداشدیم ازهم ودوباره اومدم پایین ومن موندیم حالت همون چندلحظه!!باال

 

I can be your hero, baby باشم قهرمانت میتونم من!عزیزم                                            ... 

I can kiss away the pain وکناربذارمشون دردهاروببوسم میتونم من                                  ... 

I will stand by you forever میمونم کنارت همیشه من                                                      

You can take my breath away کنی حبس نفسمو میتونی تو فقط                                       ! 

Oh, I just wanna to hold youدارم نگه خودم واسه تورو میخوام فقط من!اوه                           

I just wanna to hold youدارم نگهت خودم واسه فقط                                                    ! 

Oh yeahاره!اوه                                          ...                                                       

Am I in too deep شدم،نه؟؟ دیوونه                                                                          !! 

Have I lost my mind دادم،نه؟؟ ازدست عقلمو                                                 !!             
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Well I dont care نیست مهم اصال                                                                          !! 

Youre here, tonight هستی اینجا امشب تو چون                                                           ! 

I can be your hero, babyباشم قهرمانت میتونم من!عزیزم                                            ... 

I can kiss away the pain وکناربذارمشون دردهاروببوسم میتونم من                                  ... 

I will stand by your forever میمونم کنارت همیشه من                                                    

You can take my breath away کنی حبس نفسمو میتونی تو فقط                                       ! 

I can be your hero باشم قهرمانت میتونم من!عزیزم                                                     ... 

I can kiss away the pain وکناربذارمشون دردهاروببوسم میتونم من                                  ... 

And I will stand by you, forever میمونم کنارت همیشه من                                              

You can take my breath away کنی حبس نفسمو میتونی تو فقط     !                                   

 من. خودش سمت وکشیدم گرفت اومدودستمو سامیارنزدیکم!جدابودیم هنوزازهم.شد اروم خیلی اهنگ ایندفعه

 االن چون. کردم خم عقب ازکمربه خودمو ومن پیچید دورکمرم محکم دستاشو!بغلش تو وافتادم خوردم چرخ یه

 اروک این بودم مطمئن چون ولی میکردم حلقه دورگردنش میبوسید؛بایددستمو ولبامو میشد خم سامیارروم باید

 :کرد زمزمه اروم اهنگ با...!!!!گرفتم بازوهاش به دستامو نمیکنه،

 Oh, I just wanna to hold you دارم نگه خودم واسه تورو میخوام فقط من!اوه                         

I just wanna to hold you دارم نگهت خودم سهوا فقط                                                    ! 

Oh yeah اره!اوه                                                                                                ... 

 

 !!بکنه؟؟ اینکارو میخواست یعنی!!!رودوهزار رفت ضربانش قبلم!!!روم شد خم ونرم اروم تصورم برخالف

 اختهاند برق چشماش بود،تو روصورتش که ونورسفیدی توچشمام بود سامیارخیره!!بود روصورتامون نورسفیدحاال

 !!!میکرد ام دیوونه داشت چشماش خاص حالت اون بازم!!بشکافه امو سینه ومیخواست میزد تند تند قلبم!!!بود

You can take my breath away کنی حبس نفسمو میتونی تو فقط                                       ! 

I can be your hero باشم قهرمانت میتونم من!عزیزم                                                     ... 
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 راومدت یینپا بود،سرش توچشمام خیره هنوزم...!!!اینکارونمیکنه امامیدونستم میبوسیدم باید اهنگ شدن باتموم

 طوالنی نسبتا مدت یه روواسه بخشی ولذت اشنا داغی یه وبعد!!عکس ی رابطه یه...باالتر من قلب وضربان

 رو نفسم میتونی تو فقط"میخورد وول توذهنم ازاهنگ قسمتی!!!شدم وسرشارازارامش کردم حس روپیشونیم

 !همینطوربود هم واقعا!!!!!"کنی حبس

 ازرواستیج وما پرکرد رو سالن ودست سوت وصدای!!!اورد درم خمیده وازحالت کشید دستمو جداکردو لباشو

 ...!!!!پایین اومدیم

... 

 اشون وواسه میرفتن میکروفون پشت اخرجشن وداماد عروس نزدیکان ها اروپایی رسم طبق!بود اخرمراسم

 نمیشناختمش که میکروفون پشت فرد حرفای وبه بودن نشسته دورمیزا همه!میکردن خوشبختی ارزوی

 وبعدعموسعیدومامانی رفت میکروفون پشت تیزیانا نفر،بابای اولین.میکردن بود،گوش تیزیانا وازفامیالی

 وچندتا دامی ازدوستای چندتا.وسامیار رِت،برادرعروس.وبابام سعیده وعمه تیزیانا فاطمه،چندنفرازفامیالی

 وانعن به من!(بود،دوستان میکروفون پشت که همون)سبز موبورِچشم بعدازاین قراربود االنم!تیزیانا ازدوستای

 !برم خواهرداماد

 اده،بهوایست سینه به میکردوسامیاردست بالبخندنگام دامی!روازنظرگذروندم وجمع قرارگرفتم میکروفون پشت

 شروع!!!بودن منتظرنشسته هم بقیه!میکرد نگام نمیومد چشم به اصال که مالیمی وبالبخند بود داده میزتکیه

 :کردم

-:hi!!...ummm!i’m selda,damyar’s cousin!but he always say I’m like his sister…I don’t 

know he trust or not…but for me…he is really like my brother…like my close friend & like 

my cousin!!...ummm!i don’t know what I should say…!tonight was Really good…but 

tonight isn’t for us…is for damyar &tiziyana..!i’m happy for my brother & my best friend… 

 اون نمیدونم من!خواهرشم مثه من میگه همیشه خودش دامیار؛اما هستم،دخترعموی سلدا من...اوممممم!سالم:-)

 چی نمیدونم!اومم!پسرعمو یه ومثه صمیمی دوست ی مثه...برادره یه واقعا اون...من ی واسه اما...نه یا میگه راست

 اسهو خوشحالم ومن...!دامیاروتیزیاناس واسه امشب...مانیس ی واسه امشب بود؛البته عالی واقعا امشب...!بگم باید

 ...(وبرادرم دوستم بهترین

 :دادم ادامه حال بااین ولی بست گلومو راه باالخره بغضم

-:…but I’m sad,too!because I miss my best friend…from now  for always… 

 ...(دادم ازدست همیشه برای ازامشب رو دوستم بهترین من چون!هستم ناراحتم اما:-)
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 به ازاین...!!!دادم ازدست همیشه برای روامشب دوستم بهترین من...!شد جاری اروم واشکم ترکید بغضم

 :دادم ادامه میریختن،اما اشکام هنوزم...!!رادرهب یه بعددامیارفقط

-:…for away…!i hope that in their life they be happy all the time…because in life,to be 

happy is the most important thing!...i’m sorry if I didn’t speak very well… 

 من!چیزه ترین مهم بودن توزندگی،خوشحال چون...باشن خوشحال همیشه توزندگیشون امیدوارم!هرحال به:-)

 ...!(نکردم صحبت خوب اگه متاسفم

 دامی که اومدم پایین ازروسِن.کنم کنترلشون ونمیتونستم میریختم ابربهاراشک مثه.گرفتم فاصله ازمیکروفون

 نگام یکم رسید که بهم!!سمتم واومد شد بلند ازجاش اروم!!!میکرد؛دیدم گریه واونم بود خیره بهم رودرحالیکه

 !!نمیزدیم حرف کدوممون وهیچ میکردیم هردوهنوزگریه!!میداد فشارم خودش وبه کرد بغلم ویهو کرد

 زومبا دوباره!!کرد نگاه فرد اون وبه رفت باال سردامی.کشید ازپشت دستمو کسی که بود گذشته دقیقه 2شاید

 ازپشت که سامیارروشنیدم صدای!!!نمیکرد ول دستمو دامی اما شدم خارج دامی ازاغوش وایندفعه شد کشیده

 :گفت  اروم سرم

 ...منتظرن همه!!برودامیار:سامیار

 :وگفت دوخت خیسشوبهم دامیارنگاه

 !!نکن گریه پس...پشتت وبرادرت کنارته همچنان دوستت بهترین:دامی

 ندموبل روگرفت زیربغلم!میزخالی یه سمت وبردم پیچید ام دورشونه سامیاردستشو!ورفت کرد ول دستمو بعدم

 :وگفت چسبوند اش سینه به وسرمو کرد پاک باانگشتاش اروم اشکامو!!میزنشوندم وروی کرد

 ...!!!کوچولو خانوم اشکارو نریزاین:سامیار

*** 

 یکی!!! سامیاربودم ی روسینه هنوزم.زدم هم چندباربه چشمامو همین تاربود؛واسه دیدم.بازکردم ازهم پلکامو

 ارهبیچ.بود عمیق خواب تویه خودشم!توموهام بود کرده کی نمیدونم اشو دیگه ویکی بود روکمرم هنوز ازدستاش

 پایین باال اش سینه ی منظمش،قفسه های ازنفس!نگفت وهیچی وکرد تحمل منو های بازی چقدرکولی دیشب

 بهم خوبی حس بود زیرگوشم که قلبشم منظم ضربان صدای!میشد بود،باالپایین اش روسینه که وسرِمنم میشد

 !!میداد

 قرصباشه؛ غذایی مسمومیت واسه فکرکردم!نداشتم نشستن توانایی اصال که گرفتم شدیدی درد عصر،دل دیروز

 فهمیدم بعد ساعت دوسه اینکه تا شدیدترمیشد هی میگذشت هرچی!شد نشدهیچ،بدترم که بهتر خوردم؛اما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

187 

 

 ومهم بود وهوام تغییراب که ازعواملش یکی!!بود زودترم وتازه باشه بادرد پریودم نداشت سابقه!شدم پریود

 !!!داشتم دامی جشن تو که زیادی وتحرکات ها وورجه ترازاون،ورجه

 کسی اگه که کردم خاموش رو چراغ.تواتاق واومدم کنم تحمل نتونستم بعدازشام که شد زیاد دردم اینقدر

 که مداو سامیار صدای که چقدرگذشت نمیدونم!میتابیدم خودم ماربه ازدرد،مثه.زیرپتو ورفتم خوابم اومد،فکرکنه

 که مکن منظم نفسامو کردم سعی.زد صدام درایندفعه ازپشت که کشیدم پتوروبیشترروخودم.میزد صدام راهرو تو

 حس که ندادم جوابی!زد صدام واروم تو واومد زد در به ای نشنید،تقه جوابی وقتی.خوابم فکرکنه تو اومد اگه

 :گفت نزدیکترو اومد کردم

 شده؟؟؟ سلدا؟؟؟چیزی:سامیار

 :وگفت نشست کنارم تخت روی ایندفعه.ندادم جواب بازم

 میکنه؟؟؟ درد شده؟؟جاییت چیزیت:سامیار

 دید که خیسمو وصورت نشست کنارم اومد دوباره!شد روشن چراغ یهو!بیدارم فهمیده ازکجا نبود معلوم!لعنتی

 :گفت

 میکنی؟؟؟ گریه شده؟؟چرا چی:سامیار

 :گفت.میکردم گریه فقط ازدرد

 میکنه؟؟؟ درد خوبه؟؟؟جاییت سلدا؟؟؟حالت:سامیار

 :پرسید دوباره باتردید که ندادم جوابی بازم

 میکنه،اره؟؟؟ درد دلت:سامیار

 رو رصوق کرد بلندم اروم.برگشت مسکن ویه اب لیوان بایه بعد چنددقیقه.بیرون رفت وازاتاق نشد جوابم منتظر

 روسینه گذاشت وسرمو خودش سمت کشیدم.کشید دراز کنارم واومد کرد خاموش رو چراغ شد بلند!خوردم داد

 دیگه!شد زیاد دوباره یهو اما میشد اروم داشت دردم!روماساژبده کمرم اروم کرد وشروع روم پتوروکشید.اش

 اول!تونشس سامیارترسید!وفشارمیدادم بودم گرفته رو سامیار بودوبازوی باصدا هام گریه وایندفعه نداشتم تحمل

 ردک شروع ودوباره دورکمرم پیچید وپتورو کرد بغلم کردم؛محکم مخالفت من دکتر؛اماوقتی ببرتم اصرارداشت

 !! برد وخوابم شد اروم کم کم دردم ایندفعه!ماساژبده رو کمرم

 !سامیاربودم مدیون واینو نداشتم درد بودم،فعال بیدارشده که هم حاال

*** 
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 وقتی رفتارکنم؛که جوری اخریه ماه سه تواین بودم گرفته ایران،تصمیم به وبرگشتمون ازبعدازعید

 یه !!!"کردم زندگی امازونی وحشی یه با سال یه"نگه خودش ساالفکرمیکنه؛پیش این به دیگه سامیارچندسال

 !!بمونه ازم خوب خاطره

 یه!!کنم درست شام واسه خوب غذای یه کدبانو یه مثه داشتم وتصمیم بودم برگشته ازبیمارستان تازه

 روباحالت براق مشکی گردن دستمال یه اش دوریقه که قرمز تنگ تیشرت بایه پوشیدم مشکی شلواربرمودای

 !!کنم درست سوخاری مرغ یهویی؛خواستم تصمیم یه ی برپایه اشپزخونه تو رفتم!بودن بسته خوشگلی

 فلوفل زمینیا سیب کردن خورد مشغول!بازبشه تایخش روگذاشتم ومرغ گذاشتم بیرون ازیخچال موادموردنیازرو

 منمیدونست!!مرغ سراغ ورفتم کن سرخ تو ریختم زمینیارو شد،سیب تموم که کارم!!شدم ها قارچ وشستن ها دلمه

 !!!بود شده شل یکم ولی بود سفت هنوز!!یانه بود بازشده یخش

 نمیدونم!!ببُرم سنگ انگارمیخواستم!شدم کردنش تیکه تیکه مشغول!نبود ای چاره ولی کردم نگاش باتردید یکم

 جیغم وصدای دررفت چاقو میزدم؛یهو سروکله باهاش همونطورکه!روخردمیکرد مرغ همیشه چراانقدرراحت مامان

 اندب ووسایل وبتادین سرد زیراب گرفتم خونیمو دست!ظرفشویی سمت ودویدم گرفتم دستموسفت!!شد بلند

 بانداژش دراومدوبعدم اشکم سوخت ازبس که کردم ضدعفونی دستمو بابتادین اول!کردم اماده دستمو پیچی

 !کردم اش تیکه تیکه واروم بااحتیاط وایندفعه کردم نگاه باعجزبهش!!مرغه سراغ رفتم دوباره!!کردم

 تنگش گفتن ازقدیم چون اما گشتم سوخاری ارد دنبال کابینتارو تموم تقریبا...!!میخوایم اردسوخاری حاال!!خب

 ترزدم اضافه هم وزردچوبه وفلفل نمک سینی یه کف ریختم رو اردا!کردم پیداش باالخره)!!!!!(است یافتن

 سرخ روغن وتوشون رواجاق گذاشتم ماهیتابه دوتا!توش خوابوندم دونه دونه رو مرغ های وتیکه کردم وقاطیشون

 سامیارازپشت صدای که غلطوندم ارد تو روهم قارچا!!مرغا واسه ویکی ها سوخاری قارچ واسه یکی!ریختم کردنی

 !هوا متربپرم ده شد باعث سرم

 ...سراشپز خانوم سلـــام:سامیار

 :وگفتم روگردنم گذاشتم دستمو

 ...کردم وحشت!!دیوونه:-

 :گفت باتعجب

 شده؟؟؟چراگرفتیش؟؟؟ چی گردنت:سامیار

 ...ترسیدم ازبس توحلقم اومد...قلبمه نیس گردنم:-

 :گفتم باحرص که زیرخنده بلندزد

 !!میخندی؟؟ اینطوری که داره امالیی غلط بزرگ ستایش قبر سنگ!چیه؟؟:-
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 :گفت باخنده شد لود که وبعد اول کرد نگام یکم

 !!!میکنه،خدامیدونه ترشح مغزت قسمت ازکدوم دقیقا حرفا این:سامیار

 :برگردم،گفتم اینکه بودم،بدون مرغ های وتیکه قارچا برگردوندن مشغول که همونطور

 ....دید نتواند هرانکه کورشود تا:-

 .بیرون ورفت کرد  ای خنده تک اونم

 درامان وبرای ماهیتابه تو ریختم رو ازمرغا گروه ازاجاق،یه متری یه تقریبا ی وفاصله الکرسی وایه باهزارترس

 ارومو شدم اجاق نزدیک کمترشد؛ که جیلیزویلیزش!گرفتم فاصله وازاجاق دویدم سریع ازجیلیزویلیزش موندن

 بخوام راحت،تا وخیلی روبرداشت قارچا.کشید وسَرَکی سامیاراومد.کردم جا روجابه مرغ های تیکه وبااحتیاط

 زدم پسش.اومدم خودم به...!!!کاروکرد این راحت چه!!!موندم مات!!ماهیتابه یکی اون تو جلوشوبگیرم،گذاشت

 :وگفتم

 !!باش نداشته کارمن کاربه!!!بروها:-

 قیشب میکنم سرخ من بشین حاال...شدی کردی،خسته غذارودرست تو تاحاال ازاونموقع!!بشین ذره توبیایه:سامیار

 ...رو

 ...نشدم خسته نه:-

 ...بیابشین چراشدی:سامیار

 ...نشدم گفتم:-

 ...بیاافرین...شدی خسته میدونم من ولی!داغی،نمیفهمی توخودت:سامیار

 ..نمیام:-

 ...بیادیگه:سامیار

 :گفتم باحرص

 !اِاِاِ....دیگه بکنم بذارکارمو!!!تو ای چقدرپیله:-

 !میزناهاخوری روصندلی ونشست نگفت هیچی دیگه

 دسامیارازجاپری! گرفتم فاصله وازاجاق کشیدم خفیفی جیغ!!دستم رو پاشید روغن قطره یهویه که بودم مشغول

 :وگفت
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 شد؟؟ چی:سامیار

 :و گرفتم دستموزیراب

 ...پاشیدرودستم روغن قطره یه هیچی:-

 ...میکنم سرخ اشومن بقیه...بیابرودیگه:سامیار

 :وگفتم قاپیدم روازدستش قاشق

 ...شیا برشته تا کن سرخ همین تو گیربدی؛میکنمت خدا به:-

 :وگفت خندید

 میاری؟؟؟ ازکجات دقیقا حرفارو تواین نمیدونم من فقط!!تسلیم!بابا باشه:سامیار

 ...نیس تومربوط به نام به میارم جایی ازیه دقیقا:-

 پرت حواسم لحظه یه که میزدیم حرف وداشتیم روبازکرد بعدسرِحرف یکم!!شدم مشغول دوباره ومنم خندید

 فتر وجیغم چسبید ماهیتابه ی دیواره به دستم که قارچاروبرگردونم وخواستم اجاق سمت برگشتم باعجله!شد

 :کشید یهوداد دید که امو سوخته ودست سمتم سامیارپرید!!!هوا

 خدایی اگه!!شدی؟؟؟ راحت حاال!!!میدم انجام اشو بقیه من بیابرو میگم چقدربهت!!دیگه حاال برواونطرف:سامیار

 میگرفتم؟؟؟ سرم به گِلی چه روت،من بود برگشته روغن نکرده

 سامیارم!خیلی... میسوخت خیلی!!!میریختم زیاداشک وسوزش ترس از وهمزمان سرد زیراب بودم گرفته دستمو

 !!میکرد دادوبیداد

 گرفت دستمو واروم پیچید دورکمرم دستشو که کردم بعدحس وچندلحظه شد ساکت کرد دعواهاشو که خوب

 :گفت!کنارگوشم ودهنش بود ام روشونه سرش.تودستش

 بیارم لباس برم صبرکن!شدم دادزدم،عصبانی ببخشیداگه...!!اخه چیکارکردی بادستت ببین...بمیرم الهی:سامیار

 !کنه پانسمانش درمانگاه بریم بپوشی

 ...نمیخواد:-

 :گفت تهدیدامیزی وباحالت کرد حرفموقطع که بگم حرفمو بقیه خواستم

 ...نمیکنیا لجبازی دوباره:سامیار

 خودم وازدست روتختم بودم نشسته حاالهم!کرد باندپیچی واسم ودستمو درمانگاه رفتیم!!نگفتم هیچی دیگه منم

 :میکردم گریه
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 بذاری؟؟؟اره؟؟؟ ازخودت خوب خاطره یه اومدی خبرت!!!برسرت خـــــــــــاک:-

 ...بلدنیستم اشپزی وقتی چیکارکنم خوب:-

 !!خنگی ازبس!گشادی ازبس!ای بیعرضه ازبس:-

 ...توهم حاال خوب خیلی:-

 یه تواین که وسامیارباچیزایی تیرماهه دیگه دوماه االن!چی؟؟؟هان؟؟؟ فکرکردی اخه!!بشه؟؟؟ چی که کنم بس:-

 کهواین کماالتت ماشاال بعدازاونم؛بااین...بمونی ترتوخونش اضافه ثانیه یه نمیذاره باش دیده،مطمئن ازت سال

 اخه؟؟هان؟؟؟ میادتوروبگیره هزارهنرمیباره،کی ازهربندانگشتت

 کنه؟؟؟ زندگی من مثه باکسی حاضره مردی کدوم!!!خب میگه راست!!زارمیزدم داشتم

 :برید رو افکارسرزنشگرم ی رشته دراتاق صدای

 بله؟؟؟:-

 ...بیاشام سلدا:سامیار

 :گفتم حوصلگی بابی

 ...ندارم میل نمیخوام:-

 ...که نمیشه:سامیار

 ...سامیار نمیخوام:-

 :وگفت بستش من خیس صورت بادیدن که بزنه حرف که ودهنشوبازکرد روبازکرد دراتاق

 داری؟؟؟ درد:سامیار

 :وگفت نشست روتخت وکنارم اومد که دادم تکون نه ی نشونه سرموبه بابغض

 چی؟؟ پس:سامیار

 :گفتم دوباره بابغض

 هیچ خوندن غیرازدرس من میگفتی توراست...چلفتیم پا دست خیلی!!روندارم کاری هیچ ی عرضه سامیارمن:-

 ...نیستم بلد ای کاردیگه

 ی همه زندگیش ازاول ادمی هیچ!اینطورنیس اصال...!گفتم چیزی اگه منم...سلدا اینطورنیس نه:سامیار

 ...بایدیادبگیری...نمیده انجام کارارودرست
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 داشته دوست منو بیعرضگی به دختری حاضرنیس مردی میدونی؟؟؟هیچ...!!زشته خیلی دیگه من واسه ولی:-

 ...باشه

 :گفت پایینی وباولوم کرد وبغلم جلواومد اروم!!شد گرفته صورتش کردم حس

 ...سلدا نیست چیزا این به ادما ارزش:سامیار

 ...تواناییاشونه به ادما ارزش!چرا:-

 بااینکه... عزیزی اطرافیانت ی همه ی واسه تواالن...!!داشتن دوست واسه نیست مالک اینا ولی!درسته:سامیار

 ...چیزانیس این به داشتن دوست!ببین پس!نیستی بلد اشپزی

 :وگفتم زدم پوزخندی خودم به تودلم

 ...بایدباشم که غیرتو عزیزم همه واسه اره:-

 :گفت خاصی بالحن!بود گرفته صورتش حالت!شد خیره وتوچشمام صورتم دوطرف گذاشت دستاشو

 که کسی واسه باش مطمئن...!!عزیزی خیلی هستی همینطورکه کنارشی که کسی واسه باش مطمئن:سامیار

 ...!چیزا این داره،نه ارزش هستی اینکه...مهمه وجودت پیششی،فقط

 :وگفت رهاکرد وصورتمو کرد پاک شستش انگشتای بانوک اشکامو

 !کردم روتموم تمومت نیمه غذای...بخوریم شام بیابریم:سامیار

*** 

 وقتی واسه کنم اماده رو مقدمات ومیخواستم بود یازده نزدیک!ماه اردیبهشت تولدسامیاربود،دوم امشب

 ور وکنترل کردم وصل وی تی رو،به بود روش مدنظرم اهنگهای روکه بودم؛فلشی پوشیده مناسبی لباسای!!!میاد

 رومیزغذاخوری گذاشتم رو بود...و پول کمربند،کیف مارک،شامل چرم ست یه که امو هدیه!رواپن گذاشتم

 پخش بادکنکارو.کردم عوض رو میز روی های توشمعدونی ی ها وشمع زدم برق روبه جوش قهوه!تواشپزخونه

 رووقتی وکیک گل دسته باید فقط!بود حاضر چی همه تقریبا!روچسبوندم دوتاش هم هرصندلی رومیزوبه کردم

 هواس چیزمناسب که؛یه پاساژرومیگشتم روزیه هر که بود هفته یه تقریبا!!اوردم درمی سامیارمیومد،ازتویخچال

 ساده خیلی نظرم به بدنبود؛ولی البته.روبخرم همین ومجبورشدم پیدانکردم هیچی اخرم!سامیارپیداکنم

 !پیدانکردم چیزخاصی خب ولی!باشه متفاوت داشتم دوست!!وهمیشگیه

 سرش بعد،سامیاردرحالیکه چندلحظه.بیرون رفتم وازاشپزخونه بلندشدم!افکارموبرید ی رشته درِخونه صدای

 :گفتم همین نشد،واسه من متوجه.شد نشیمن وارد میبارید شازسرورو وخستگی نبود وحواسش بود پایین

 ...سالم:-
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 :وگفت زد ای زورکی ولبخند باالاورد رو سرش

 !سالم:سامیار

 :گفتم که بره وبعدخواست

 بیای؟؟؟ کردی لباساتوعوض سامیارمیشه:-

 :وگفت داد روتکون سرش

 .باشه:-

 کردم روشن روهم روکیک وشمع رومیز گذاشتم بودم خریده که رو گلی ودسته وکیک رفتم سریع.ورفت

 :وگفت انداخت ام هدیه وباکس گل ودسته کیک به وکوتاه خسته نگاهی!اومد باالخره!ونشستم

 کیه؟؟؟ واسه خبریه؟؟؟کیک:سامیار

 بود؟؟؟ رفتاری چه این!!زدم یخ

 :گفتم وباترس دادم دهنموقورت اب

 ...تولدته شب امشب!!!دیگه توهه واسه:-

 :گفت وباتعجب گردشد وضوح به چشماش

 دومه؟؟؟؟ امروز مگه:سامیار

 :وگفت کوبید پیشونیش به بعداروم

 ...دارم من حواسی عجب!!من خدای:سامیار

 کوتاه ی خنده بعدبایه.میزانداخت روی وسایل عمیق،به لبخند یه چاشنیِ وحسابی،با درست نگاهی ایندفعه

 :وگفت من روی کشید نگاهشو

 ...ممنونتم واقعا!!!!تولدبگیره واست کسی نیست یادت تولدت وقتی میده کیفی چه نمیدونی:سامیار

 خوشحال ازخوشحالیش!!نبوده اونقدرخسته وقت انگارهیچ که بود شده اینقدرسرحال!!شد دود انگارخستگیش

 :وگفتم شدم

 ...خوشحالم شدی خوشحال ازاینکه هرحال به!ومیدونی زدن زنگ بهت اینا مامان دیگه تااالن فکرمیکردم:-

 چیکارم ببینم نزدم بود؛زنگ دیروقت وچون دیدم االن تازه اما داشتم کال چندتامیس ازهرکسی...اره:سامیار

 ...داشتن
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 کنی؟؟؟ روفوت شمع نمیخوای:وگفتم کوبیدم هم به دستامو

 :کردوخندیدوگفت نگاه شمع به

 !!!!بابابزرگترشدم سال یه:سامیار

 :خوندن به کردم وشروع خندیدم

 مبارک تولدت مبارک مبارک مبارک تولدتولدتولدت... مبارک تولدت مبارک مبارک مبارک تولدتولدتولدت:-

 :کشیدم وجیغ زدم دست خوشحال ومن کرد روفوت سامیارشمع خوندنم درحین

 ...!!مبــــــــــــــــــــــــــــارک ت تولــــــــــــــــــــد!!!هوووووورا:-

 :گفتم دادم اشوبهش هدیه وقتی.وخوردیم روبرید کیک که خالصه

 !روپیدانکردم بود توذهنم که چیزی...!!کن نگاش یادگاری یه چشم توبه خب ولی نیست قبولی چیزقابل:-

 :وگفت گرفت دستامو رومیزومچ گذاشت رو هدیه باکس

 ودهب نبوده؛کسی یادم خودم اگه دیدم دادی؛وقتی بهم گرفتن تولد بااین که خوبی حس که نمیشه باورت:سامیار

 !!!باالتروبهتره ای باشه،ازهرهدیه یادش که

 :وگفت کرد وبازش روبرداشت بعدباکس

 ...کشیدی زحمت خیلی مرسی!!!کوچولو خانم کردی ام شرمنده:سامیار

 ...نزن حرفشم!اصال:-

... 

 :پرسید که میکردیم وچنگاالروجمع بشقاب باهم داشتیم

 بخوابی؟؟؟ میخوای سلدا:سامیار

 چطور؟؟؟:-

 ...کردم روی پیاده هوس!اس العاده فوق هواامشب:سامیار

 ...هستم:-

 یادهروپ تونستیم که جایی تا مجتمع شب،ازجلوی نصفه یک دیوونه،ساعت دوتا ومثه شدیم اماده دوتامون سریع

 ...بود بخش لذت خیلی!رفتیم
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*** 

 داده مل وی تی جلوی روکاناپه سامیارم!باهاش میکردم بازی وداشتم بود جلوم تبلتم!!بودم نشسته رواپن چهارزانو

 .میدید وی وتی بود

 تراهمدک این خداروشکرباالخره!بودم روداده ترم پایان امتحانات که میشد دوهفته وتقریبا بود تیرماه دوم ی هفته

 به ینکها محض به برمیگشتم که ازبیمارستان امشب...!!باشن برداشته روازروم بارسنگینی انگاریه شد،اصال تموم

 به سرش هرکسی هم حاال روخوردیم دادیم،اوردن،شاممون غذاسفارش ازبیرون!رسید رسیدم،سامیارم مجتمع

 !بود کارخودش

 :داد وجواب وایفونشوازرومیزبرداشت شد خم!!!کنم جمع حواسمو شد سامیارباعث گوشی زنگ صدای

 ...بفرمایید:سامیار

-...: 

 اومده؟؟؟ پیش افتاده؟؟؟مشکلی خوبین؟؟؟اتفاقی!بله سالم:سامیار

 !!!سامیاربود پیش حواسم وتمام بودم کرده واستپ بازی

 !یادنمیارم به!متاسفم...تیرماه؟؟؟ دوازدهم ولی!بله،درسته:سامیار

-...: 

 !!!وچشماشوبست مبل پشتی به داد وسرشوتکیه روپیشونیش روگذاشت اش دیگه دست که شنید چی نمیدونم

 ...میشنوم!بله:سامیار

-...: 

 ...ممنون!باشه:سامیار

-...: 

 !دار خدانگه!شماهم:سامیار

 !!!توموهاش فروکرد دستاشو ودوتا روکاناپه گذاشت بود؛گوشیو حالت تواون همونطورکه

 من چقدر!!!اوووووف!!! گفت؟؟؟ بهش زد؟؟؟چی زنگ بود کی ریخت؟؟؟؟اصال شده؟؟؟چرایهوانقدربهم چی یعنی

 ...!!لطفا کنن رسیدگی مسوالن!!!دارم سوال
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 هاخ توچه به بگه بپرسم میترسیدم!!یانه؟؟ بپرسم چیزی ازش نمیدونستم!بود حالت توهمون سامیارهمچنان

 ...بپرسم؟؟؟پاچمونمیگیره؟؟؟ یعنی!!...بپرس خب!...نمیخواد نه...حاالبپرسم؟؟!!!!فضول ی دختره

 :وپرسیدم)!!!(رودخونه به روزدم ودل دادم خاتمه باخودم درگیری به باالخره

 سامیار؟؟؟:-

 ودب پرت یاانقدرحواسش:بود مطرح موضوع دوتا حاال!!!نشد ایجاد توحالتش هم تغییری هیچ ندادکه جواب تنها نه

 یانبودن؟؟؟ یک؟؟؟بودن کدام!!!نذاشت بهم سگم یامحلِ نفهمید که

 :زدم صداش دوباره

 سامیار؟؟؟؟:-

 :پرسیدم باتردید!کرد نگام وسوالی بازکرد اروم چشماشو ایندفعه

 زد؟؟؟ زنگ بود شده؟؟؟کی چیزی:-

 :وگفت کشید روصورتش دستشو دوتا

 ...نشده چیزی نه...!بود وکیلم:سامیار

 :میکردگفت اشاره کنارش به ودرحالیکه شد خیره بهم چندلحظه!!!نداشتت شیکم ارواح

 ...سلدابیااینجا:سامیار

 امانه کنارش نشستم!!پایین پریدم ازرواپن وباتردید کردم میکردنگاه اشاره که جایی به کم ویه خودش به کم یه

 !بافاصله کم میگفت،یه اون که اونجایی

 حس گردنم هاشوپشت وبازدم دم کامل!!سرشوفروکردتوموهام!!کرد وبغلم چسبید وبهم سمتم خودشوکشید

 !رومیسوزوند گردنم نفساش گرمی!!!میکردم

 نمیدونستم...!!باشم حالت تواون نداشتم ودوست بودم بیقرارشده!!چیکارکنم؟؟ نمیدونستم!!!بودم کرده هنگ

 ظهلح یه!ام روشونه وچونشوگذاشت اورد بیرون سرشوازتوموهام که درگیربودم باخودم!!یانه بیرون بکشم خودمو

 !!بودیم؟؟؟؟هان؟؟؟ وشوهرواقعی زن ما میشد چی!!!خـــــــــدا ای!!!شد مورمورم

 :گفت اروم

 بزنیم؟؟؟ قدم بریم:سامیار

 ودستاش که دادم تکون باشه ی نشونه به سرمو!کنم قبول که اینه اغوشش فراراززندان راه تنها نظرمیرسید به

 ...شم اماده مثال که اتاقم سمت ودویدم بلندشدم سریع!بازکرد
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 .بیمارستان وبرم بخورم صبحانه که اشپزخونه سمت ورفتم بیرون اومدم وازاتاق حاضرشدم

 یدادفازم خدایی ولی!روگَزکردیم وخیابون محله این تموم دوتایی فکرکنم!برگشتیم دوبودکه نزدیکای دیشب

 !خــــــــدا؟ ای!!!بزنیم قدم خیابون روشن تاریک تو خلوت،دوتایی شب،توخیابون نصف!ها

 !شدم مشغول ومنم کردم سالم.نشستم!بود خوردن صبحانه میزومشغول پشت بود سامیارنشسته

 اخه!نمیرفتن پایین هام لقمه اصال!!!من توحلق بود کرده وزوم بود هنوزنشسته اما شد تموم اش صبحانه زودترازمن

 !!!من؟؟؟ توحلق چرارفتی دیگه!چیز،برداربخور همه این هنوز،که ای گرسنه اگه

 پشتاز خواستم!!!نگو که بودم گرسنه اینقدرم!!!سنگینتربود نمیخوردم!!!کشیدم ازخوردن دست اخرش که خالصه

 :گفت که میزبلندشم

 بشینی؟؟؟ میشه:سامیار

 ونگاش نشستم حرف بی!!!بودم عصبانی ازش بخورم،سیرشم کامل امو صبحانه نذاشت خاطراینکه هنوزبه

 :گفت!کردم

 :داد ادامه که میکردم منتظرنگاش منم.کرد ونگام کرد مکث...زد زنگ وکیلم که دیشب:سامیار

 ...گرفته وقت کردیم عقد که دفتری ،یکشنبه؛ازهمون دیگه ی هفته میشه که دوازدهم واسه گفت:سامیار

 نبود؟؟؟ حواسم بود؟؟؟چرااصال تیرماه دوازدهم دیگه ی هفته من؟؟؟یکشنبه خدای!!!اوارشد انگاردنیاروسرم

 یعنی میکرد مطرح راینوسامیا وقتی درضمن!!!برعلت مزید هم گلوم تو بغض!!میشم خفه دارم میکردم حس

 !میفهمید چیزی من ازدل نباید کنه؛پس عمل قرارمون مطابق قصدداشت

 :گفتم وظاهرابیخیال بروزکنه توظاهرم درونیم حاالت نذارم داره امکان که جایی تا کردم سعی

 ...!دردنکنه دستش...!باشه:-

 :وگفتم برداشتم وسوییچمو مانتوم توجیب گذاشتم وگوشیمو بلندشدم بعدازروصندلی

 نداری؟؟؟ کاری:-

 :گفت اه وبا کرد نگام یکم

 ...باش خودت مواظب...نه:سامیار

 ...زیاد خیلی...بود مزخرفی روز!!!رفتم سامیاردر دید ازجلوی درواقع!!در سمت رفتم
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 خالی اتاق وبه روتخت بودم نشسته!بودم نذاشته روهم پلک ازدیشب!!!بود تیرماه دوازدهم صبح 6 ساعت

 ذهنم! بود روپرکرده اتاق بودن خالی موزیک مالیم صدای.میکردم درنگاه جلوی ی شده بندی بسته وکارتونای

 !بودم زده انگاریخ!اتاق مثه بود،درست خالی

 ودکهب یازده نزدیک!بیرون ونرفتم تواتاقم اومدم!چرا نمیدونم!بود سامیارخونه برگشتم که ازبیمارستان دیشب

 ریناخ اماخب؛چون بود رفتن بیرون نداشتم که چیزی تنها حوصله!بخوریم شام بیرون بریم وخواست روزد دراتاقم

 کردن جمع مشغول صبح4 تا ازیک!خونه برگشتیم که بود یک!بیرون،حاضرشدم برم کنارش قراربود که بود باری

 ...!که وحاالهم بودم وسایلم بندی وبسته

 !شد عوض اهنگ وهمزمان بیرون ازفکراومدم

 خونه وارداین که افتادم روزی یادِ!!متنفربودم ازش همیشه که سقف سفیدی به زدم وزل روتخت کردم رها خودمو

 ای خونه!شدم خونه این وارد تیرماه 37 اخرم اما نکنم عمل مزخرف وصیت اون به که بودم کرده تالشمو تموم!شدم

 روخیره هرکسی چشم که اروپایی ومدرن وبرق پرزرق وسایل!بود ساده حال ودرعین وشیک لوکس که

 سامیارهمیشه سرِاینکه!گانه بچه های لجبازی!گذشت ولجبازی وجروبحث دعوا به تقریبا اول ماه شش!میکرد

 جزء که ای دیگه چیزای وخیلی ولوبودن ها کاناپه روی که وپاش،لباسایی ریخت ی موزیک،خونه بلند باصدای

 !!داشت بودن،مشکل من زندگی

 ..دعواکردیم چقدرباهم...بخیر یادش!!میریختن روروتختی چشمام ی ازگوشه اروم اشکام

 لیدمک برگشتم،فهمیدم ووقتی بودم بیرون اینا بامامان که شبی!تقریبا زیروروکرد چیزرو همه ساده اتفاق یه اما

 مینمه واسه شدیم حرف زدومشغول زنگ شقایق!تاسامیاربیاد صبرکنم توماشین مجبورشدم.جاگذاشتم روتوخونه

 تساع تا بدونه میخواست سامیارکه فریاد وصدای برافروخته ی چهره!باال سامیاررفتم بعدازاومدن ساعت نیم من

 به هک گفتم وبهش سرم انداختم صدامو خودش بود؛مثه برخورده بهم که ومن بودم قبرستونی کدوم شب نصفه یک

 وازسامیارخبری بودم توخونه ونگران تنها که روزی سه!سامیارنبود بیدارشدم که وفرداصبحش!نداره ربطی اون

 که بش سومین!شدم خوبه،ناامید وحالش رفتن اردو باتیمشون که ازاینم حتی زدن زنگ ازباشگاهشون وقتی!نبود

 مبدن اعضای تمام شدن وقفل دراتاقش بازکردن!بود اماخاموش زدم زنگ بهش وحتی میمردم داشتم نگرانی ازفرط

 !بود دیوار رو که چشماش عکس تو

 ونهم شاید اصال!!!بود مزخرفی شب چه...!بودن گرفته سرعت واشکام میکوبید تندتند قلبم زمان اون بایاداوری

 ! نمیدونم هنوزم!شاید...کردن روعوض چی همه چشما

 ....اااااااااااااااااااه:-
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 باگرمای که وقتی!بودم رروندیدهسامیا بود دوماه زمان اون!ماه بهمن شب دومین تا!شد اروم چی همه بعدازاون

 شدم وقانونا وعرفا شرعا من وباالخره کرد روگرم تنم تموم که هایی وبوسه بیدارشدم روگردنم اش بوسه

 باالخره اما...!!عمرم تمام شب ،بهترین تاخودِصبح گرمش اغوش تو خواب ترین وشیرین ترین امن!!!همسرسامیار

 ...!کرد طلوع روزم تنفرانگیزترین افتاب ودرعوض شد صبح شبم اون

 رینت یادماندنی به ،کناردامیاروباوجودسامیارکنارم فرانسه که وعید بودم کنارش که تحویلی سال واخرین اولین

 ...وحاال!شد عیدم

 ...!طالق عقدکردیم،واسه توش که ازدواجی تودفترثبت داشتیم وقت دیگه دوساعت درحالیکه وحاال

 رایب باالخره که وزبونم!بودن همراه بود،اروم انگیزترکرده روغم خاطراتم فضای که غمناکی باموزیک وقلبم اشکام

 :بودن،بازشد شاهداعترافم دیواراش که تواتاقی رازدلم گفتن

 مرهم اشک...بیقرارمه چشمای همدم اشک... عادیه خیلی زندگیمه جزو اشک...یادگاریه یه هام گونه روی اشک

 بیصدای حرف اشک...کمه توزندگیت من جای یعنی اشک...ازهمه گرفته دلم من یعنی اشک...ومبهمه گنگ غمای

 ...وغمه غربت عشقه،رنگ رنگ اشک...امه خسته قلب

 وقتهچند نمیدونم!!بودن،اینقدرمیبارن؟؟ بیگانه بااشک همیشه که چشمام چقدروقته نمیدونم!!!همینطوره واقعاهم

 !خاص؟ غم یه...قلبم تو کرده خونه بلدنبودم،غم وشاد،کاری بلند های غیرازخنده که منی

 اشک...من چشم خیسه که دل به دل نداره راه...خلوتم توی مونده اینه تویه جای...صورتم روی عشقه ابروی اشک

 ...نمیشدم عاشقت کاش یعنی اشک...بیخودم وروز حال به میکنم گریه...شدن یک شب باسکوت یعنی

 عاشقت وقت هیچ اصال کاش!هه...!دارم یادگار صورتم رو،روی ام هرشبه ازعشقت،اشکای من بعد به ازاین!اره

 تنم روی هات بوسه اونشب غیرازتونمیدزدید؟؟؟؟کاش نگاهموازهرکی اونشب چشمات کاش...!!نمیشدم

 ...کاش...نبود بخش لذت دستام واسه دستات اینقدرگرمای کاش...!وجودم تموم به نمیزد سندمالکیت

... 

 مهفاط ی واسه خونه این!نداشت تعلق من به خونه این!میرفتم ازاینجا همیشه واسه باید کم کم!بود هشت ساعت

 تموگذاش روبستم تاپ لپ.ازروتخت وبلندشدم کشیدم اهی!!!بایدبرم حاال که بودم مهمون یه فقط بود،ازاولش،من

 لباسامو!ای،همین سرمه شال ویه ابی جین ویه بود ساده که ای سرمه ی تابستونه نخی مانتوی یه!ام توکوله

 ورفتم انداختم اتاق روبه نگاه واخرین کشیدم چمدونمو!ام روشونه روانداختم ام وکوله چپوندم توچمدونم

 دهروبری میخوردم،سردردامونم قهوه یه باید.اشپزخونه سمت ورفتم درگذاشتم روجلوی چمدون!سامیارنبود!بیرون

 لحظه تواون!!میکشیدم عذاب ازنگاهش!بود خیره بهم!اومد سامیارم که توسینک روگذاشتم ام قهوه فنجون!بود

 !!اونم واسه میکردم حس بیشترازهرموقعی
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 ...بفرستشون واسم بعدا لطفا...اتاقن تو کردم بندی بسته وسایلمو:-

 ونهخ به نگاهی.بیرون روکشیدم وچمدون روبازکردم در!در سمت رفتم اروم!نخورد تکون نگفت،حتی هیچی

 ستهب صدای.روفشاردادم ودکمه ایستادم دراسانسور وجلوی سرموزیرانداختم!گلوم به کشید چنگ وبغض انداختم

 ...رفتم باالخره...!میشد نزدیک سامیارکه پای صدای وبعدم در شدن

 ودب روم روبه سامیاردرست!میکرد روزنده عقدمون خاطرات واسم اینجاشدیدا!بودیم نشسته ازدواج تودفترثبت....

 اومده شاهدطالقمون عنوان به که وبهنام وعموهادی باباوعموسعیدبودن!بود توگوشیش سرش معمول وطبق

 تمداش!بود نوشتن مشغول دفترم مسول!!بود وپاروپاانداخته بود نشسته خشکه چوب مثه سامیارم وکیل!بودن

 ترکهدف مسول صدای!وسط این نریزم واشک کنم غلبه شدیدم بغض به میکردم وسعی ورمیرفتم شالم های باریشه

 :لرزید تنم تموم اومد

 ...سامیارستایش اقای:دفتر مسول

 :وگفت سامیارسرشوبلندکرد

 بله؟؟:سامیار

 هستید؟؟؟ طالق مُصربه کامال که بفرمایید:دفتر مسول

 ...دهنش به بودم شده خیره بااسترس

 :گفت بندازه من سمت نگاهی نیم اینکه وبدون کرد نگاه مرده به کمی

 ...بله:سامیار

 زنشم من بگه این به یکی!!من خدای!اشکاموگرفتم ریزش جلوی سختی به اما کردم حس امو چونه لرزش

 ...بفهمونه اینا به یکی...!زیرپاگذاشتن من قلب اونو رو،چشمای داشتیم که قراری...اخه

 ...سلداستایش خانم:دفتر مسول

 ...کردم نگاش فقط

 دارید؟؟؟ رضایت طالق این به شماهم:دفتر مسول

 وقتیاز!!!لعنتی!!بود پایین سرش...!!شده افسارگسیخته هم نگاهم دیگه!سامیار سمت شد کشیده غیرارادی نگاهم

 :بودم چقدرموفق نمیدونم کنم،اما روپنهان بغضم کردم سعی...!بود نکرده نگاهم نیم یه بیرون ازخونه اومدیم

 ...بله:-

 ...اینجاروامضاکنید بفرمایید ستایش اقای:دفتر مسول
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 من قدماشوانگارروقلب!داشتم سختی به اختیاراشکامو!نکرد نگاهم بازم!میزرفت وسمت سامیاربلندشد

 ،خودکارمارکشو اش درازشده دست به توجه سامیاربی اما سمتش دفترخودکارروگرفت مسول!برمیداشت

 :وگفت کرد اشاره جایی به مرده...!!!زنتم من!نامرد امضامیکنه؟؟؟؟اخه واقعا یعنی...کشید بیرون ازجیبش

 ...اینجا:مرده

 مرگم حکم انگارمیخواست!بود حبس توسینم نفسم!روکاغذ رودفتروخودکارشوگذاشت شد سامیارخم

 اروم روکه اشکی نمیتونستم دیگه!کرد نگام خاصی باحالت!چرخید سمتم به باالخره سرش...!روامضاکنه

 خاصی حالت ها خاکستری-ابی اون!میکردم نگاهش فقط منم!کنم کنترل قرارمیگرفت توحصارچشمام

 سریع های حرکت فقط من ودیگه نگاهشوگرفت...!بعدش اما کشید طول ثانیه سی نگاه شایداین!داشتن

 :وپرسید گذاشت وخودکارشوتوجیبش دراومد خمیده ازحالت...!!!!نداشتم وانگارنفس خودکارروکاغذرومیدیم

 برم؟؟؟ میتونم:سامیار

 ....بفرمایید:دفتر مسول

 :زد دفترصداش مسول اخرخروجش ی تولحظه!دررفت سمت سرعت به سمتم به نگاهی نیم بدون

 ....ستایش اقای...ستایش اقای:دفتر مسول

 ...!اشک ازفرط وچشمام میسوخت بغض ازشدت گلوم!کرد نگاش وسوالی شد متوقف

 ...هنوز هستین محرم هم به امشب 37تا ستایش شماوخانوم:دفتر مسول

 دفترمنو مسول.رفت سرش پشت وکیلشم!!!داشتنی نامرددوست!!!رفت همیشه برای...و داد تکون سامیارسری

 کیدچ اشکم قطره یه باالخره حرکت گذاشتمش،بااولین که کاغذ روی.وخودکاروربرداشتم کنارمیزایستادم.صدازد

 !زدم امضاهاروهم ی وبقیه کردم صورتموپاک سریع!شد وکاغذخیس

 ...شدباالخره تموم چی همه...!!!همیشه برای منم...و کردن امضا هم عموسعیدوبهنام
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 چهارم فصل

 

 

 

 

 

 

 !کردن بغلم وهردوطوالنی استقبالم اومدن فاطمه ومامانی مامان شدم که واردخونه

 !دارم بدی حس وهنوزم برگشتم وحاال داشتم بدی حس میرفتم که خونه ازاین زمانی یه!هِه

 وشت میکردم حس حاال که اتاقی!خودم تواتاق وبعدرفتم نشستم پیششون کم بدم،یه روانی روحی باوجوداوضاع

 اینقدرراحت چی همه که نمیشد باورم...!ریختن سیل مثه واشکام روتخت ولوشدم کردم روقفل در!نیستم راحت

 ...!ریختم اشک اروم وبازم بیزاربودم ازش که سقفی سفیدی به شدم خیره!باشه شده تموم

.... 

 یرونب گوشیموکشیدم!کسونداشتم هیچ ی حوصله!لرزید شلوارم توجیب گوشیم که بود چقدرگذشته نمیدونم

 روشن لحظه یه صفحه که کنم روخاموش گوشی خواستم حوصلگی بابی!بعدازظهربود7!کردم کُپ ساعت وبادیدن

 هک گرفتم رودودستی گوشی!افتاد رعشه به بدنم اشکارا!خشکیدم اس ام اس ی فرستنده اسم بادیدن ومن شد

 :بازشد وپیام روصفحه زدم لرزونم وباانگشت نلرزه

 ...بیاپایین!درم جلوی:سامیار
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 زدم رتموصو دست به وابی کردم اشکاموپاک سریع!تضادکشید به مُحابام،صورتمو بی درکناراشکای لبخندعمیقی

 هک فاطمه مامانی!پایین خوردم ولیز ها نرده ی رودسته ستمونش توجیبم چپوندم گوشیمو.بیرون ازاتاق ورفتم

 :وگفت میخورد،کوبیدرودستش حرص میشد؛درحالیکه رد ازاونجا داشت

 ...!!بچه زمین میخوری خب!!!نکردی؟؟؟ ترک رو کار این دخترتوهنوز:فاطمه مامانی

 :وگفتم بوسیدم لپشو

 !نمیام شام احتماال...بیرون میرم بادوستام دارم:-

 در روی روبه سامیار،درست سفید ی سانتافه!بیرون زدم وازخونه پوشیدم کفشامو وتند در سمت دویدم بعدم

 .کرد وحرکت نگفت هیچی اونم!نگفتم وهیچی جلو صندلی نشستم اروم!بود

... 

 .نشستم سنگ تخته یه روی نزدیک همون ومنم ایستاد پرتگاه یه سامیارلب!تهران بام بودیم اومده

 بعدازظهربود،افتاب نزدیک وچون بود خوبی هوای!بود بودم،بس باهاش که همین اما!اینجا؟ چرااوردتم نمیدونستم

 حرکتی گونه هیچ!میخورمش دارم که ونمیدید بود من به پشتش!سامیار به بودم زده زل!نمیکرد اذیت زیاد

 !بود ایستاده ثابت که بود زیادی مدت!نمیکرد

 سرانجامش نمیدونستم اومدوحاال وجود به سال یه تواین که میرفتن،عشقی رژه تومغزم سال یک این های خاطره

 چیز همه واین بودم سردرگم!!!بگیرم درست ی نتیجه یه بتونم نمیذاشت سامیارکه متناقض میشه،رفتارهای چی

 ازمنبعد قراربود اگه!انداخت راه اشکامو اروم بود،اروم مبهم کامال که ای وفکراینده چیزا این فکربه!بدترمیکرد رو

 اصال!!چیکارکنم؟؟ باید ونمیدونستم نبود تحمل قابل واسم مسلما سامیاربشه؛من زندگی وارد همیشه واسه فاطمه

 عادالنه ایه؟؟این دیگه کسی به متعلق وجودم تموم درحالیکه میکنم میشه؟؟ازدواج چی خودم ی اینده

 ...!نیست عادالنه اینم اما...!!میمونم تنها وهمیشه نمیکنم ازدواج وقت هیچ بود؟؟شایدم

 بعد چنددقیقه!بود ایستاده ثابت وسامیارهمچنان میریختم اشک اروم اروم من.میشد تاریک داشت کم کم هوا

 :وگفت نشست پام وجلوی سمتم اومد دید،باعجله خیسمو صورت ووقتی سمتم برگشت سامیارباالخره

 میکنی؟؟ شده؟؟چراگریه چی خانومی:سامیار

 !!بشه حک توذهنم همیشه ی واسه صورتش میخواستم.بودم خیره بهش باغم فقط.ندادم جوابی

 گریه راحت وگذاشت اغوشش تو گرفتم.نشست کنارم واروم شد بلند که ام خیره توچشمای دید چی نمیدونم

 مشد مطمئن تا کشیدم نفس شدم،انقدرعطرتنشو اروم تا ریختم وانقدراشک کردم استفاده ازفرصت منم.کنم

 یرنظ بی گرمای این پوستم همیشه واسه تا فشاردادم بهش میمونه،انقدرخودمو ام حافظه عطرتو این همیشه واسه

 وول بود گرفته محکم دستمو.رفتیم ماشین تا حرف بدون و کرد شدم،بلندم که اروم!!!!باشه داشته رو
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 هشون سمت وسرمو کرد خم خودش سمت به وبدنمو انداخت ام دورشونه نشستیم،دستشو که توماشین!نمیکرد

 .افتاد وراه کرد روشن رو ماشین واونم گذاشتم اش روشونه سرمو اروم منم!کرد هدایت اش

 بتث همیشه واسه حافظم تو رو سامیاره به متعلق که چیزایی تموم میکردم سعی فقط!نداشتم توجه اصال زمان به

 :پیچید ماشین توفضای سامیار ی وگرفته اروم وصدای ایستاد حرکت از ماشین!کنم

 ...شو پیاده:سامیار

 تمودس ودوباره سمتم اومد که شدم پیاده.بودیم رودخونه کردم؛کنار نگاه بیرون وبه برداشتم اش ازروشونه سرمو

 ی محوطه توی.مدرن وهم کالسیک وهم داشت سنتی فضای هم که بود اونجا رستوران مجموعه یه.گرفت

 نشوند بود اونجا که ازتختایی رویکی ومنو رفت جگرکیه بینیم،سامیارسمت پیش برخالف.بود جگرکی یه بیرونشم

 :وپرسید

 داری؟؟ دوست که جگرواینا:سامیار

 :سامیارگفت که دادم تکون سرمو اروم

 .برمیگردم االن بشین پس:سامیار

 سامیاربا!بود بخش ارام واین میومد خروشان اب صدای اما پیدانبود مجموعه،رودخونه دیوارای خاطر به.ورفت

 البته.کردم خوردن به شروع اروم.نشست روم روبه وخودش گذاشت جلوم منو سهم!پربرگشت دست

 که میکردم بازی همونطورباغذام!نداشتم خوردن ی حوصله ولی بودم گرسنه!میکردم بازی نمیخوردم،بیشترباهاش

 :سامیارگفت

 نمیخوری؟؟ چرا سلدا:سامیار

 :وگفتم کشیدم عقب اروم

 !ندارم میل:-

 و دهنم جلوی گرفت رو لقمه.گرفت لقمه ویه خودش جلوی کشید بشقابمو!نشست کنارم واومد شد بلند ازجاش

 :وگفتم خودش به نگاه ویه کردم لقمه به نگاه یه.کرد منتظرنگام

 چی؟؟؟ خودت پس:-

 ...نمیخورم منم نخوری تو اگه:سامیار

 .خوردم وداد گرفت لقمه سامیارواسم اخرغذارو واینطوری،تا خوردم رو لقمه اروم

 ادمی شاد اهنگ االن نبود مهم.کردم روشن رو وسیستم بردم دست.میکردیم حرکت خونه سمت به دیگه ایندفعه

 هنگا دومین!بشکنه جوری بود،یه شده یکی شب سکوت با که وحشتناکی سکوت اون میخواستم یاغمگین؛فقط
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 روبارونی چشمام هوای  هرحال به میشناختم،اما اشو خواننده ونه بودم داده گوش حاال روتا اهنگ نه!شد شروع

 ازتغییرصدای که کشیدم پایین هم رو وپنجره نشه اشکام سامیارمتوجه تا پنجره سمت چرخوندم سرمو.کرد

 .میکنم گریه دارم نفهمه نفسام

 ...سنگینو سکوت این...گیرو نفس بغض این...غمگینو ی لحظه این...باشه یادت امروزو:-

 ...گریونو چشمای این...دستامو لرزش این...پریشونو حال این...باشه یادت امروزو

 !خرابترمیکرد رو خرابم وحال میومد چشمم جلوی محضر امروز،توی های صحنه تموم

 ...باشه یادت امروزو...میری داری حاالکه...باشه امرزویادت...سیری ازم که حاال

 ....خطاکردی امروز...باشه یادت امروزو...برگردی که تاوقتی...هرروز راهتم به چشم

 ...میشی ورد میبندی...اشکام روی چشماتو..میشی ورد میخندی...خوشحالی که امروز

 ....تنهامو هرثانیه...تو بی من باشه یادت...حرفامو باشه یادت...باشه یادت امروزو

 :وگفتم روبازکردم ماشین در...!میرفتم باید.بود دقیقه وپنجاه یازده ساعت.ما ی خونه در جلوی رسیدیم

 ...!بود خوبی شب!مرسی:-

 :گفت ای گرفته وباصدای کشید دستمو که شم پیاده وخواستم

 ...صبرکن:سایمار

 :گفت که کردم نگاش وسوالی سمتش برگشتم

 ...مونده دیگه دقیقه هنوزده:سامیار

. همینطور واونم بودم خیره خالی خیابون به من.نمیگفتیم هیچی کدوم هیچ.بستم رو در و نشستم دوباره

 هراتفاقی!! کنم گریه ونمیخواستم میداد خراش گلومو بدی بغض!بود کافی کنارمه میدونستم که اماخب؛همین

 !نبود بود؛عالقه طالق اولم از قرارمون ما!بود خودم تقصیر بود افتاده

 رپ وباصدای شدم خم.شدم وپیاده بازکردم رو در!بودیم هم میرفتم،نامحرم باید اینکه بر عالوه حاال!شد 37 باالخره

 :گفتم بغضم

 ...!گذشت خوش!مرسی:-

 :گفت دوباره که بازکنم رو در برم وخواستم برگشتم

 ...صبرکن:سامیار
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 رفت!! کنم؟؟؟ راحت وخودمو برم چرانمیذاری!لعنتی اخه!زاربزنم میخواست دلم!بود شده پیاده ازماشین خودشم

 مسمت گرفتش!بود گرفته هدیه تولدم واسه برام که سامیاربود.اورد بیرون رو وچیزی کرد وبازش صندوق سمت

 :وگفت

 ...بیاریش بود رفته یادت:سامیار

 ....داخل رفتم باسرعت وایندفعه تشکرکردم وازش گرفتمش

*** 

 وحرف بودن نشسته سالن توی فاطمه ومامانی مامان!نداشتم حوصله معمول وطبق بودم برگشته ازبیمارستان

 :گفت خوشحالی باصدای مامان که تواتاقم برم وخواستم کردم سالم!میومدن نظرخوشحال به.میزدن

 ...خونه بیا بگیرزود مرخصی فردا!مامان سلدا:مامان

 چرا؟؟؟:-

 ...داریم مهمون:مامان

 ...!وا!دارن؟؟ من چیکاربه خب:-

 ...میان تو واسه اخه:فاطمه مامانی

 حاال؟؟؟ هستن من؟؟؟کیا واسه:-

 !میشناسیشون خودت تو ولی نمیدونم...اره:مامان

 :گفتم باحرص

 کردی؟؟؟ دعوت نمیشناسی که رو شماکسی!من مامان اخه:-

 ...که نکردم دعوت من:مامان

 :وگفت نداد اجازه فاطمه مامانی که بزنم حرف خواستم

 ...!یگهد دخترمو نکن اذیت!مهال؟!اِاِاِ:مامانی

 :گفت من روبه فاطمه ومامانی خندید مامان

 ...!که نمیشناسه ادم که رو خواستگار!خواستگارن!مامان شم فدات:فاطمه مامانی
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 بود وترسناک مبهم که ای اینده اون باالخره پس!فاطمه ازرفتارمامانی وهم خواستگار اسم ازشنیدن هم!وارفتم

 وخندان بوده؛خوشحال همسرقبلیم،پسرخودش انگارکه انگارنه اصال هم فاطمه مامانی!!شد شروع

 !!ازخواستگارمیگفت

 ...میشناسمشون من گفت که مامان پس:-

 ...ازهمکاراته!میشناسیشون خب:مامان

 میگفت؟؟ رو همکارام؟؟؟کی!جاخوردم

 کی؟؟:-

 ...!!که کیه اون بدونم نیستم شما توبیمارستان که من!دختر اخه:مامان

 :گفتم باحرص

 نپرسیدی؟؟؟ فامیلشم!مامان:-

 !کرد معرفی راد رو خودش خانومه!چرا...!نظر ازاون!اهان:مامان

 :کردم زمزمه اروم بابُهت!!غیرازرادین داشتم رو انتظارهرکسی!!!هوارشد سرم انگاردنیارو!!رررررراااااااااااددددد؟؟؟

 رادین؟؟؟؟؟:-

 !!راد...نه دختررادین:مامان

 :گفتم ها پله سمت ومیرفتم میشدم بلند درحالیکه.بیام خودم به تا کشید طول چندثانیه

 !راد رادین...رادینه اسمش:-

... 

 اول! سقف به بودم زده وزل بودم خوابیده تختم رو هنوزریلکس ومن میومدن واینا رادین دیگه ساعت یک تا

 ای نهعادال روش که درسته!باشه سامیارهمین تحریک راه تنها فکرکردم؛شاید بعد اما بیاد رادین بذارم نمیخواستم

 گزارش فاطمه مامانی!نداشتم هم ای دیگه ی چاره داشتم؛اما وجدان عذاب رادین خاطر به االن وازهمین نبود

 ،امانداشت کارا این به عادت فاطمه مامانی!بود نفعم به طرفم وازیه عجیب واسم این!سامیارمیداد به لحظه به لحظه

 مه ها اخرهفته بعد،دیگه به طالقمون از چون!خبردارنمیشد رادین نمیکرد،سامیارازخواستگاری روهم کار این اگه

 ندیده که میشد دوماهی وتقریبا میزد بابامامانش به سر یه شب،میومد اخرای هفته،اونم تو وفقط باغ نمیومد

 :ازجاپروندم مامان مالیم جیغ وصدای بازشد دراتاقم! بودمش

 نیستی؟؟؟ هنوزاماده سلدا؟؟؟توکه:مامان
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 میتونستم واردشد؛اگه بهش اجازه بدون ونباید شخصیه حریم یه اتاق که بفهمونم اینا به میتونستم من اگه

 !!!!مسواکه مثه اتاقم که بهشون بفهمونم

 ...مونده دیگه ساعت هنوزیک:-

 !دختر پاشوببینم!!دیگه؟؟ ساعت یک چی چی:مامان

 !!!بپوشم لباس دکر ومجبورم کرد وبلندم اومد بعدم

 خیلی رادین بیچاره!!!فکرکنم تا گرفتم وقت دوهفته ومن ورفتن قراراومدن طبق ومادرش رادین هرحال به

 مباز فاطمه مامانی!! منوببخش خدا ای!!!بازیه اسباب یه فقط نمیدونست طفلک!!سوخت واسش دلم!بود خوشحال

 !بودم نظرخوشحال ازاین ومن سامیارداد به اماردقیقی اونشب

*** 

 با داشت اونطرف فاطمه مامانی.بودیم نشسته دورهم اینا وعمه عمواینا وبا بود شب یازده حدودا ساعت

 هم فاطمه ومامانی بودن شده خفه جمیعا همه.داد باباجواب!شد بلند تلفن زنگ صدای!میزد حرف سامیارتلفنی

 بود احوالپرسی سالم مشغول رسمی خیلی بود خط پشت که کسی با که میومد بابا صدای میکرد؛فقط صحبت اروم

 سیک میشن،یا جاخیره یه به کردن تمرکز وقت که بود ادمایی دست ازاین یابابا حاال!من به بود زده زل مدتم وتمام

 :دپرسی وازمن"خدمتتون گوشی لحظه یه"گفت بابا بعد چندلحظه!!!میکرد منو چُغُلی داشت بود خط پشت که

 چیه؟؟ سلدا؟؟جوابت:بابا

 چیه؟؟؟ چی هااان؟؟؟جواب:-

 :وگفت کرد باباپوفی

 ...بدی جواب بهشون امروز قراربود!!راده خانوم:بابا

 ودب شده ساکت دست به گوشی که فاطمه مامانی به نگاهی زیرچشمی!!!شد دوهفته زود چه!نبود یادم اصال!اوه اوه

 :و انداختم

 ...فکرکنم بود رفته یادم اصال من!بگیرین وقت دیگه هفته یه میشه اگه...چیزه:-

 :گفت کنایه با من روبه کرد قطع که رو تماس.گرفت وقت دیگه هفته ویه رفت بهم ای غره چشم بابا

 ...داریا وقت هفته یه فقط!!فکرکنی نره یادت دوباره خواهشا:بابا

*** 
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 کاربهش طلب!کرد خاموش رو وی وتی روم روبه نشست اومد بابا که میدیدم وی وتی وی تی جلوی بودم داده لم

 :پرسید...!!!!خانواده یه شدیم ماباکیا!خدایا!نیورد خودش روی به اصال که کردم نگاه

 چیه؟؟؟ جوابت!شد تموم هفته خب؟؟؟یه:بابا

 :پرسیدم باگیجی

 چیه؟؟؟ چی چی؟؟؟جواب ی هفته یه:-

 :گفت باتعجب

 بدم؟؟؟ جوابشو چی...بزنه زنگ راد خانوم امشب ممکنه!فکرکنی رادین درمورد دیگه هفته یه قراربود:بابا

 درمورد قرارنبود ازاولم من!ازسامیارنشد خبری دوهفته اون تو بودم؛چون خواسته فرصت رو هفته یه این من

 فرصت دیگه هفته نداد؛یه ای نتیجه دیدم سامیارووقتی تحریک واسه بود وسیله یه رادین!!فکرکنم رادین

 به!!!نداره سامیارفرق واسه من ازدواج باورکنم که هم ونمیتونستم نمیخواستم من!نداد ای نتیجه وبازم خواستم

 مطرحش هرحال به بجوئه؛اما امو خرخره داره دوست ام،بابا خواسته کردن بامطرح میدونستم هرحال،بااینکه

 :کردم

 کنین؟؟؟ موکولش فردا به جوری یه زد زنگ اگه میشه:-

 :وگفت کرد بهم وحشتناکی نگاه بابا

 هفته،چرا؟؟؟ ازسه بعد اونوقت:بابا

 ...بیشترفکرکنم میخوام:-

 !رفت بده جوابمو اینکه وبدون انداخت نگاهی بهم باغیض

... 

 ی حفهص به نگاهی!خورد زنگ بابا گوشی که بودیم نشسته!اینا عموسعید پایین،خونه اوردنم زور با اینا مامان شب

 :گفت وباعجله انداخت گوشی

 !بزنین حرف بلند بلند وباهم کنید زیاد رو تلویزیون صدای...بدویین!!راده خانوم:-

 سوژه یعنی!!!میگفتن وپرت چرت بلند بلند فاطی ومامانی بامامان کرد وشروع کرد زیاد رو وی تی عموصدای

 خواهی میزنه،معذرت زنگ خودش وفردا شلوغه وخونمون داریم مهمون که بهانه بااین هم بابا!!!فقط بودن خنده

 ...!!ومجلسی وشیک ماهرانه خیلی!کرد موکول فردا روبه دادن وجواب کرد

... 
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 فتنگ گل مشغول!بودم باشقایق صحبت مشغول ایوون تو ومنم زد زنگ شقایق که بعدازظهربود نزدیکیای فرداش

 قایقش ازحرفای ودیگه خشکیدم چندثانیه برای!شد سامیارداخل سفید ی وسانتافه دربازشد بودیم شنیدن وگل

 باال شباپرستیژهمیشگی ها ازپله!بودم تراشیده اومدنش واسه بهانه وکلی بود گرفته تپش قلبم!نمیفهمیدم چیزی

 حواسمو ودوباره خوابید بادم بادکنک مثه!!داخل من،رفت سمت به توجهی کوچکترین بدون شیک وخیلی اومد

 !!دادم کش صحبتمو تونستم تا داخل؛بنابراین برم نداشتم دوست رفتارش بااین!شقایق صحبتای به دادم

 شب صفهن تا خواست اون شاید حاال!کنم قطع گرفتم بره،تصمیم سامیارنمیخواد دیدم بعد،وقتی ساعت نیم تقریبا

 که تو وبرم نذارم محلش خودش مثه خواستم!بیرون وسامیاراومد گوشی،دربازشد کردن قطع با همزمان...!!!بمونه

 :زد میشدم،صدام رد ازکنارش داشتم که وقتی

 سلدا؟؟؟:سامیار

 :داد ادامه.کردم نگاش وسوالی سمتش برگشتم

 ...کردم من که کاریه خاطر به خواستگارت به دادن جواب توی تعللت دلیل اگه:سامیار

 :داد وادامه کرد مکثی

 ...بامن اش وبقیه کن،هزینه پیدا دکترخوب یه خودت فقط!میکنم تقبل رو چیز همه من:سامیار

 !!شد خارج ازخونه سرعت به ای دیگه حرف هیچ بدون بعدم

 واقعا!!ناموس بی حیای بی!!!رذل نامرد پست!!شکستم واقعی معنای به!!اومدم وفرود شدن سست زانوهام

 رو جابتشن و پاکی که کسی به میتونه صفت حیوان یه فقط!بود معنا تمام به پست یه!بگم؟ بهش چی نمیدونستم

 !!نامرد!!کن پیدا دکترخوب یه برو بگه گرفته ازش

 !!زدم زار فقط وتاخودِصبح اتاقم تو رفتم وبعدم منفیه جوابم گفتم بزنه زنگ خواست که بابا اونشب

*** 

 رخاط به!نیومد بیمارستان اونشب ازفردای رادین.میگذشت دادم منفی جواب رادین به ازوقتی هفته یه تقریبا

 !!بودم داغون هنوزم زد سامیار که حرفی خاطر به طرف وازیه داشتم وجدان عذاب کردم باهاش که کاری

 :دادم جواب!بود رادین.خورد زنگ گوشیم خونه؛که برمیگشتم ازبیمارستان وداشتم بود شب ده نزدیکیای

 رادین؟؟؟ بله:-

 :گفت ارومی باصدای

 ...بیاسلدا...بده حالم...بیا...سلدا...سلدا:رادین
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 :باشم مسلط خودم به کردم وسعی کنار روزدم ماشین!بود؟؟؟ چش!بودم کرده وحشت

 بیام؟؟؟ کجاباید!تو باش اروم...باشه...باشه:-

 ...بیا سلدا:رادین

 ...بیام کجاباید!رادین بده کجابیام؟؟؟ادرس!میام...رادین باشه:-

 ...زعفرانیه بیا:رادین

 ...اومدم!باشه باشه:-

 دمش پیاده ازماشین!اونجابودم بعد ربع یه تقریبا!داد؛روندم که یادرس سمت به وباسرعت کردم قطع رو گوشی

 !!ملی تیم حد در داشتم استرس!زدم وایفونو سمت اون رفتم دو با!کردم پیداش...گذروندم ازنظر هارو وخونه

 نروش کنارسالن اباژورگوشه تا چند وفقط بود تاریک ساختمون!شدم ساختمون وبعدم خونه وارد سریع.دربازشد

 تشسم رفتم!سالن وسط بود وایستاده قرمز وپاپیون پیراهن بایه بود پوشیده وشلوارسفید کت یه رادین!بود

 :وگفتم ایستادم ونزدیکش

 رادین؟؟چته؟؟؟ خوبی:-

 :وگفت سمتم وگرفتش نزدیکم واومد برداشت کاناپه روی از لباس یه ورفت نداد جوابمو

 ...بپوشش...بیا:رادین

 :گفتم زده بیرون ازحدقه باچشمای!بود رنگ زرشکی خواب لباس یه

 میگی؟؟؟ خوبی؟؟؟چی رادین:-

 شپیشونی روی دستمو همین باشه؛واسه داشته تب دادم احتمال!نزدیکتر اومد قدم ویه گوشه یه کرد پرت لباسو

 :جاخوردم گرماش ازشدت لحظه یه که گذاشتم

 ...باالس خیلی تبت رادین:-

 :وگفت زد زل وتوچشمام گرفت مالیم هامو شونه دوتا

 ...توهه وجود خاطر به:رادین

 ردممیک خنک بدنشو باید!دربیارم کتشو کردم وسعی نکردم توجه بهش!میگفت هذیون باال تب خاطر به داشت

 ونبینم ای فاصله عمال اوردم می در کتشو که درحینی!گوشه یه کردم وپرت دراوردم کتشو!میکرد تشنج وگرنه

 های دکمه داره دیدم که کردم نگاه!خورد بهم وحالم کردم حس روگردنم دستاشو داغی لحظه یه!بود نمونده

 :وگفتم کردم متوقف داغشو باانزجاردستای!بازمیکنه مانتومو
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 رادین؟؟؟ کارمیکنی چی:-

 :گفت وکشیده اروم!بود فاصله انگشت یه فقط صورتامون بین!باال اورد سرشو

 ...کنمت خودم واسه میخوام:رادین

 نزدیکترمیومد هرلحظه صورتش...!!!بود مست پس!زد هم به حالمو میشد متصاعد ازدهنش که الکل تند بوی

 بود روبازکرده هام ازدکمه دوتا حاال که دستاش وداغی میشد پخش صورتم روی که نفساش زن هم به حال وداغی

 وجون احتضاربودم درحال انگار!بود کرده سلب ازم رو کاری هرگونه میکرد،توانایی لمس بدنمو پوست وداشت

 ثهم!نداشتم تواناییشو اما بدم نجات خودمو داشتم سعی لحظه همون ی اندازه به درست!میشد خارج ازبدنم داشت

 !نمیرسی میدوی هرچه فرارمیکنی؛اما داری وتو دنبالته کسی میبینی خواب که وقتایی

 هاش دکمه حاال که وبامانتویی دادم کردم،هلش جمع انرژیمو ی مونده ته تموم که مینشست رولبام داشت لباش

 خرابم وانزجاروحال ازترس ودرحالیکه کوبیدم هم به رومحکم در!بیرون ازخونه دویدم توانم بود،باتمام باز همش

 حرکت هرحال به تاربود؛اما ودیدم میلرزیدم!ماشین تو ومیلرزیدم؛نشستم میریختم اشک شدت چی،به وهمه

 لرزیدممی هنوزم!داشتم نگه ناشیانه خیابون ی ترگوشه پایین خیابون چندتا!دورشم ازاونجا میخواستم فقط!کردم

 !میریختن غیرارادی واشکام

 وحاال!! نزدیکترمیشد بهم هرلحظه ورادین انگارهنوزاونجابودم بیرون،اما بودم اومده لعنتی ازاونجای که درسته

 فیلم یه مثه چشمم ازجلوی شب،باسامیارهم اون های صحنه اور،تموم چندش های صحنه اون تداعی بر عالوه

 های اکشن ری  وهمشون میریختم اشک ارادی غیر!بود رعشه رو وبدنم بود افتاد دوران به سرم!میگذشت

 یوقت اخر!نداشت ای فایده برن؛اما تصاویرازذهنم این بلکه فشارمیدادم دستام دوتا با سرمو!بودن هیستیریک

 !بستم محکم وچشمامو گذاشتم ماشین روفرمون شدت با سرمو نرسید نتیجه به هام تالش

 :کردم تکرار ذهنم وتو کردم استفاده ذهن سازی ارام ی ازشیوه

 ......اوممممممممممممممممممممممممم:-

 رادین ی مقایسه به شروع ناخوداگاه. نشستم وصاف کردم بلند رو سرم.بودم ارومترشده ازچنددقیقه بعد

 حالت ای لحظه حتی اما داشتم تماس باهاش کامل شب یک رو سامیار!داشتن تفاوت باهم خیلی!وسامیارکردم

 واسم رادین اما داد نوازش تنمو سامیارپوست ی نفسا کامل شب یک.نداشتم رو،اونموقع داشتم االن که انزجاری

 تیح رادین دستای اما بود تنم پوست مهمون شب یک سامیار دستای گرمای!نبود تحمل قابل ای لحظه واسه حتی

 !داشت فرق رادین با چیزش سامیارانگار،همه!اوربود چندش واسم هم نزدیک از

 بود نزدیک بهم ساعت نیم واسه فقط شاید رادین بود؛اما لذت اش هرلحظه و کنارسامیاربودم کامل شب یه

 !!!شد خراب واینطورحالم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

213 

 

 سمت روندم باسرعت میداد،فقط نشون رو شب نیمه ونیم دوازده که ساعت بادیدن اومدم خودم به وقتی

 بدون همین واسه.ببینتم وضع این با کسی هم نمیخواستم نیومدن؛اما هنوز وبابا مامان بودم مطمئن!خونه

 ازش فرارکردن واسه که بود خراب انقدرحالم!اتاقم تو رفتم هم راست ویه باال رفتم وسریع صدایی کوچکترین

 ...خوابیدم لباسا وباهمون دراوردم رو ام مقنعه فقط

 ردوا وگریون دفعه یه شقایق روز یه بعدش هفته یه!هفته یه تا نیومد بیمارستان رادین کذایی شب اون فردای

 :گفت بغض وبا شد اتاقم

 ...!رفته بیمارستان ازاین گرفته انتقالی رادین:شقلیق

 ...ندم خبرنشون این ازشنیدن خوشحالیمو نتونستم بود؛اما ناراحت شقایق که این با

*** 

 ودوباره پوشیدم سفیدمو وروپوش دراوردم مانتومو وسریع رفتم لباسی چوب سمت.شدم ووارد بازکردم دراتاقمو

 که بود ازمریضام یکی و ساله37 پسربانمک یه متین.سرمیزدم متین به باید.شدم خارج بخش سمت به ازاتاقم

 تو تومور یه شد مشخص وازمایش عکس بعدازکلی.پیشم اومد مامانش با شدیدش سردردای خاطر به پیش دوماه

 :و گرفتم جلوشو که ببرتش میخواست مامانش بعدازاون.هست سرش

 ...شه بستری عمل واسه االن همین باید!سرشه تومورتو کجا؟؟؟پسرتون خانوم:-

 :گرفتم جلوشو دوباره که بره وخواست کشید راهشو دوباره توجه بی اون اما

 ...درخطره زندگیش...تومورواقعی...میگم؟؟؟تومورتوسرشه چی میفهمین:-

 :وگفت زیرگریه زد یهومامانه

 ونچ کنین عملش بذارم نمیتونم ولی میفهمم خوب هم خیلی چرا!!چی؟؟ یعنی نمیفهمم فکرکردین:متین مامان

 مرگ وبشینم مجبورم...ندارم ای چاره!بعدش های ومراقبت عملش به برسه چه ندارم رو کردنش بستری پول حتی

 ...ببینم امو بچه تنها

 بد وضع درمورد همیشه.بودم شرایط ترین ال ایده تو عمرم تموم من.قدرجاخوردم چه حرفش با اونروز که یادمه

 یه هک باشه افتضاح حد تااین اوضاع این نمیکردم فکرشو وقت هیچ!!!بودم شنیده فقط اما بودم شنیده اقتصادی

 تریبس رو متین که کردم راضی رو مامانش بود هرنحوی به هرحال به!!ببینه اشو بچه مرگ باید که کنه قبول مادر

 .دادم رو... و عمل ی هزینه تموم طورناشناس به وخودمم کنن

 میرفت ظهرا از اخربعد ی دوهفته این بودحتی شکرخداخوب وحالش میگذشت متین ازعمل ماه یک تقریبا االن

 که کاری ،اولین بیمارستان به ورودم محض به که بود شده عادتم ماه یه تواین.میکرد وبازی بیمارستان حیاط تو

 بامنم!جاشه بیمارستان کادر دل تو کلی بود شده بودوباعث زبون شیرین خیلی!سربزنم متین وبه بیام میکنم
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 ایه وعکس ها ازمایش اگه انشاءاهلل! میکردیم شوخی باهم وکلی سرمیزدم چندباربهش روزی!بود صمیمی تقریبا

 .میشه مرخص هفته اون اخر باشه،تا خوب اشم اینده ی هفته

 بازش وبعدم زدم تقه یه اتاق در به واول انداختم باال ای شونه!بود جوری نبود،یه همیشه مثه جو.شدم بخش وارد

 نبود کس هیچ اما زدم توش وگشتی شدم اتاق وارد کامل!بود ومرتب خالی تختش!جاخوردم لحظه یه اما کردم

 از باعصبانیت!کرده؟؟ مرخصش من ی اجازه بدون احمقی کدوم!!!چسبید امپرم!نبود کسی وجود از هم اثری وحتی

 :رسید راه سرپرستاروسط که نرسا استیشن سمت ومیرفتم بیرون اومدم اتاق

 ...دکتر سالم:سرپرستار

 :گفتم باعصبانیت

 کی؟؟ ی کرده؟؟؟بااجازه مرخص رو  متین کی:-

 :گفتم ودوباره گرفت حرصم!نگفت وهیچی زیرانداخت رو سرش سرپرستاره

 ...باشمام خانوم:-

 :گفت مکث با یکم

 !!!کرد فوت...دیشب...متین متاسفانه:سرپرستار

 تینبود،م غیرممکن!سرپرستاربیچاره به بودم زده زل فقط دقیقه یه تا شدم لود وقتی اما گفت چی نگرفتم اول

 !بود خوب

 دکترخوبین؟؟؟:سرپرستار

 :گفتم میومد چاه ازته که باصدایی

 ...بودکه خوب متین:-

 فوت بوده چندساعتی گویا...و میشه متوجه بده داروهاشو میخواست مادرش که صبح نزدیک دیشب:سرپرستار

 ...زهرا بهشت کردن منتقلش پیش ساعت یه االنم...بوده کرده

 مدوید باسرعت!بودم قاتل یه من!متنفربودم ازخودم!!!بودم کشته رو بیگناه ی پسربچه یه من!نبود خوب حالم

 با هک منو!رسید شقایق بیرون برم ازدر خواستم وقتی!میخواستم حاللیت ومادرش وازمتین میرفتم باید!در سمت

 !کرد دویدن به شروع ودنبالم پرسید رو مختصرقضیه ازسرپرستاره دید وضع اون

 اتاق تو داد وهُلم کشید بازومو بود رسیده بهم که شقایق رسیدم که اتاقم در به!اتاقم سمت به میدویدم باسرعت

 :گفت نفس نفس وبا
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 میکنی؟؟ سلدا؟؟چراینطوری چته:شقایق

 :گفتم گریه با

 ...قاتل یه...قاتلم یه من کشتم رو گناه بی ادم یه میفهمی؟؟؟من کشتم ادم من شقایق:-

 ...اخه داره تو به ربطی چه تغییره غیرقابل چیز یه میبافی؟؟؟مرگ مزخرف چرا!شو خفه:شقایق

 !کشتم رو متین من...تجویزمیکردم داروهاشو کردم،من عملش کنن،من عملش باید دادم تشخیص من:-

 :وگفت گرفت جلومو شقایق.پوشیدم ومانتومو لباسی چوب سمت رفتم

 هایند ی هفته متین درضمن!میمرد زودترازاالن نمیشد عمل اگه چون کنن عملش باید دادی تشخیص تو:شقایق

 ...تونداشته به وربطی بوده تقدیرش پس!بود خوب وخوب میشد مرخص

 تا سره یه شقایق!نشست وخودش بشینم رُل پشت من نذاشت!اومد دنبالم بازم!بیرون ورفتم زدم پس رو شقایق

 دنمیکر گریه داشتن وهمه بود زمین رو کنارقبر جنازه رسیدیم که اونجا!کردم گریه سره یه ومن روند زهرا بهشت

 یلمف یه مثه متین زبونیای وشیرین خاطرات تموم!کرد متوقفم فاصله وتوهمون نزدیک برم نذاشت شقایق.دورش

 رو نازهج خواستن بعد ربع یه تقریبا! متنفرمیشدم بیشترازخودم هرلحظه!بدترمیکرد رو وحالم میگذشت ذهنم از

 ای ایدهف اما کردم تقال کلی!چیزی ونمیدیدم بود صحنه اون به پشتم گردوند؛طوریکه برم شقایق که قبر تو بذارن

 خودش مدت این توتمام!برداشت بازوم دور از دستاشو اروم بعد ساعت نیم!بودم چسبیده سفت نداشت،شقایق

 پرشده تازه که قبری غیرازیه نبود هیچی دیگه وباناباوری عقب به برگشتم اروم!میریخت بهاراشک ابر مثه

 ینمت های هزینه تموم من!نمیشد باورم!بود نشسته قبرتازه کنار که متین مامان سمت افتادم راه باناباوری!بود

 !بودم قاتلش من درواقع اما کنم ثواب که رودادم

 :گفت وبابغض گرفتن سرعت اشکاش وبادیدنم کرد ونگام برگشت!نشستم کنارمامانش اروم

 !...دیگه شده خاک مهمون!نیس دیگه متینم ببین!دکتر ببین:متین مامان

... 

 :وگفت گرفت دستمو متین برن،مامان خواستن همه وقتی

 ...!!روخدا تو کن حالل!مدیونتم خیلی خدا به:متین مامان

 :داد وادامه گرفت اش گریه دوباره

 رتس وسربه کنی بازی وباهاش سربزنی بهش بیای که بود منتظرت همش!داشت دوست خیلی متینم:متین مامان

 !بود منتظرت هرروزصبح...!بذاره
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 ور متین طوری چه که متنفرمیشدم بیشترازخودم ومن میزد حرف اون!میریختم بیشتراشک ومن میزد حرف اون

 :وگفت گرفت دستمو اروم!!کشتم؟

 پسرم...!بزن متینم به سری یه بیا هردفعه میکنم خواهش ازت اما مدیونم بهت خیلی طوری همین:متین مامان

 !داشت دوست خیلی

 !شقایق هم ومنو زوربرد به خانومی یه رو متین مامان

 ...و چمه که پرسید من بادیدن!بود اونجا شدیم،استاد وارد وقتی بدم وازشانس بیمارستان برگشتیم

 عادی ی بچه یه مثه که بود ام ودوهفته امیزبود موفقیت عملش متین!مقصربدونی خودتو نباید تواصال!سلدا:استاد

 حرفی چه این دخترجون پس...بشه مرخص قراربود که ام اینده ی هفته میکرد،تو کاری وهمه میکرد وورجه ورجه

 رومیزنی؟؟ حرف این تو که داره تو به ربطی بوده،چه این وتقدیرش نبوده دنیا به پسرعمرش اون!!میزنی؟؟ تو

 :و کرد مکثی

 اردو تازه تو سلدا!بیمارستان بیاد همیشگی سلدای وفردا کناربیا باخودت فردا تا!پاشوبروخونه حاالهم:استاد

 ناو پس...!میمیره زیردستت مقصرباشی تو اینکه بدون مریض که میاد پیش ات واسه دراینده...کارشدی محیط

 !!کنی؟؟ معرفی پلیس به قاتل عنوان به خودتو میخوای چیکارمیکنی؟؟حتما موقع

 ...برگرد همیشه مثه وفردا پاشوبروخونه!پاشودخترجوان

*** 

 یراخ چندوقت این!بگیرن تولد واسم ام روحیه کردن عوض واسه بودن گرفته تصمیم اینا مامان!بود تولدم امشب

 بارها!بودن فهمیده اینو بودم درتماس باهاشون که افرادی تموم تقریبا که بود خراب و داغون ام روحیه اینقدر

 این راستش! ونگرانه میزنه حرف درموردم فاطمه مامانی یا بابا با مامان که شنیدم میشدم رد داشتم وقتی

 وجود سلدا اون وقت وانگارهیچ دوربودم خیلی واقعی ازسلدای!نمیشناختم خودمو خودمم حتی چندوقته

 ...!بود وازسرِاجبار غیرارادی هم میکشیدم نفس واگه بود روتین واقعی معنای به زندگیم!نداشته

  اگه اما نمیشد پیدام هم خونه کیلومتری یک تو شب اخرای تا بود خودم به اگه امشب.میومدن کم کم مهمونا

 به کنم،ودوم ناراحتشون نمیخواستم که بود وبابا مامان خاطر به اول:داشت دلیل دو باشم که بودم شده راضی

 !ببینمش ماه شیش ازتقریبا بعد حداقل تا بیاد وامیدواربودم بود کرده دعوتش شخصا سامیار؛مامان دیدن خاطر

 ی هتن باال که رونم وسطای تا وکوتاه ساده مشکی پیراهن یه!شدم پوشیدنش ومشغول دراوردم کمد ازتو لباسمو

 خاطر به بازم!بود ام سینه طالیی،زیر های دوزی ازپولک سانتی 7 باریک خط یه تزیینش وتنها داشت مانند تاپی

 چشم وخط طالیی ی سایه یه:مختصرکردم ارایش ویه اینه جلوی نشستم نداشتم حوصله بااینکه بابام مامان

 موهام کردن درست ی حوصله واقعا دیگه!صورتی مات رژلب ویه چشمم دورتادور مشکی باریک
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 اما بودن اومده ازمهمونا خیلی!پایین ورفتم پوشیدم کفشامو!کردم رهاشون همونطوردورم رونداشتم؛بنابراین

 وناا جمع تو نبودم که جایی تنها اما بودم جمعشون تو ویعنی نشستم اینا بهسان پیش!نبود سامیاربینشون

 ...!نفربودم منتظریه فقط من اما واسم عمرمیکرد طول وارزوی میگفت تبریک بهم میومد هرکسی!بود

... 

 ور کیک بودن ورفته مجلس باالی تقریبا بودن نشونده منو.توسالن بودن برگشته وهمه بودیم خورده رو شام

 کیک درحالیکه بابا!نبود وهنوزم ازسامیارنشد وخبری شد درخشک به چشمام االن تا مهمونی ازشروع!بیارن

 اهناخوداگ کنم فوت رو کیک میخواستم وقتی.جلوم گذاشت رو وکیک اومد مهمونا وسوت جیغ باکلی بود دستش

 بود ارمسامیارکن فقط کردم فوت رو کیک وقتی پارسال!دونفره کیک بایه دونفره تولد یه!افتادم پارسالم تولد یاد

 میکردم زورکنترل به اشکامو درحالیکه! جرمیداد گلومو داشت بغض!میبود باید که اون جز بودن همه امسال اما

 ...!اَه اَه!بوسیدنم همه ازبس شد یکی کرج رودخونه با صورتم وبعدش کردم فوت رو شمع

... 

 در جلوی!میرفتن داشتن مهمونا اخرین عنوان به اینا وعموسعید بود شده تموم ومهمونی بود شب یک ساعت

 :تیزشد گوشام مامان باسوال

 چندپروازداره؟؟؟ سامیارساعت حاال:مامان

 :گفت باناراحتی بود شده تازه انگارداغش که فاطمه مامانی

 ...!ببینیمش نیومد که امشبم!ام بدرقه بیاین نمیخوام گفته!امشب چهار ساعت:فاطمه مامانی

 بره هک داده پیشنهاد بهش ایتالیا که بودم شنیده هایی زمزمه چیزایه وبقیه وی تی ازطریق!بودم شده خشک درجا

 خبر ازاین خدایا!میزدم سکته داشتم تقریبا!کنه قبول که بود این نمیگنجید ذهنم تو که چیزی تنها ولی اونجا

 فتمر سریع شدم،بعدم لب به جون برن اینا عمو تا!!!بود چقدرگند امشب که اَه!برسه؟؟؟ بهم تولدم شب بدترنبود

 !چیکارکنم؟؟ ونمیدونستم مترمیکردم رو اتاق وعرض طول بود ساعت یه!اتاقم تو

 اسناشن ی شماره که کردم نگاش حوصلگی بابی!شد بلند گوشیم اس ام اس صدای که بود شب دونیمه نزدیکای

 "!ساختمونتون در جلوی بیا االن همین لطفا سلدا":بود نوشته روبازکردم پیام!بود

 رفتم ولرز باترس!کنی؟؟ نازل زده فلک من سرِ به امشب نداری ای دیگه بالی شم فدات خدایا!ترسیدم

 ور راهرو وچراغ کردم بازش.در سمت رفتم وبااحتیاط برداشتم خوری میوه کارد یه میز روی ازتوبشقابای!پایین

 ازال سرمو وفقط خونه تو پریدم!شدم اسانسور اومدن باال متوجه اما نبود کسی کردم نگاه روخوب وبرم دور!زدم

 کف به نگاهم!بازشد ودرش ایستاد اسانسور!میشدم روح قبض داشتم ازترس!!کیه؟؟ ببینم که بیرون دردادم
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 رو بود پرقلب کادوش کاغذ که رو شده کادوپیچ ی بسته لرزون بابدنی!بود توش بسته یه که شد اسانسورکشیده

 !تواتاقم ورفتم خونه تو دویدم سرعت بیشترین با و برداشتم

 :کردم شک یهو که بازکنم رو کادو خواستم

 !!باشه؟؟؟ چیزی ای سرگربه توش نکنه:-

 دوتا!ودب عروسک یه!وارفتم بود توش که چیزی بادیدن اما روبازکردم بسته احتیاط با اخرم!چیکارکنم؟ بودم مونده

 مشکی شون ویکی داشت روسرش قرمز پاپیون ویه بود سفید سفید یکیشون وپشمالوکه وتُپُل بامزه خرس

 نصفه یه هرکدومشون ودست سفیده دورگردن بود انداخته دستشو مشکیه!داشت قرمز کروات ویه بود مشکی

 همتوج که رومیز بذارم رو بسته خواستم!بودن بامزه خیلی!میچسبید هم بهم ولی جدابود ازهم حاال که بود قلب

 :کردم وبازش داشتم برش!شدم توش کاغذ

 باشی،هرچند داشتی رودوست ام هدیه امیدوارم!رو تولدت نیومدم که ببخش!خانومی مبارک تولدت!عزیزم سالم"

 "!نداره تورو قابل

 چیز یه کیه،اما نفهمم من که بود کرده عوض روهم خطش دست وحتی نداشت نشونی و اسم هیچ که درسته!همین

 دبو رفته ویادش رومیدادن اش العاده فوق عطر بوی وبسته کاغذ...!!!عطرش بوی!!!ببره ازبین بود رفته یادش رو

 نفس صبح تا شب یه که رو عطری بوی بود محال امامن!نمیشم متوجه من فکرکرده شایدم..!ببره ازبین اینو

 ...!!بره یادم کشیدم

 ستمد که وشالی مانتو اولین وسریع رومیزم گذاشتم کاغذرو و بسته...!میرفتم باید من!میریختم اشک اراده بی

 ساعت یه فقط!روندم فرودگاه سمت به وباسرعت شدم سوارماشین باعجله!بیرون ازخونه زدم و روپوشیدم اومد

 !ودب خلوت جاده ایندفعه وازشانسم بود باال خیلی سرعتم!باید...میدیدمش بره ازاینکه قبل باید داشتم؛اما وقت

 منو اون! کردم پیداش راحتی به!شدم وارد وباسرعت کردم روپارک ماشین!فرودگاه رسیدم که بود دقیقه 42و1

 جایی.رفتم صندلیا سمت اروم وایندفعه افتادن راه دوباره اشکام!شدم حس بی کردم حس بادیدنش اما نمیدید

 ضبط حافظم تو رو تمومش میکردم وسعی بهش بودم زده زل باتشنگی!ببینمش  بتونم اما نشم دیده که نشستم

 !رفت گیت وسامیارسمت شد پروازاعالم یه ی شماره!بودم حفظش که رو کسی تموم!کنم

 چی مثه قلبم!عقب به وبرگشت شد متوقف رسید که گیت میرفت؟؟به داشت!گرفت رواسترس وجودم تموم

 دستامو!شد وارد وایندفعه گیت سمت برگشت زیرودوباره وسرشوانداخت انداخت دورتادورسالن به نگاهی!میزد

 نباید!رفت سرعت به برگرده اینکه بدون ردشد که ازگیت...!!صدادارنشه ام گریه که بودم گرفته دهنم جلوی

 ...!رفت...و شد خارج در از کنم صداش ازاینکه قبل اما گیت سمت ودویدم شدم بلند!!نباید...میرفت

 ...نداشت امکان بهترازاین تولدم شب یعنی!!خونه برگشتم خراب وحالی افتاده هایی باشونه
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 نـدارم جرات که آغــوشی...!چشمانم گرفتــه بــاران نیست خودم دست...!امشب دارم کم  را تـــــــو

 برایتــــــــــــ!دارم؟ حـــالـــی چـــه دانـــد نــمـــی دنیــا...!!بگــــویم را ماجــــرایش

 از...نبــــــودنت آور مرگـــــ حجم از...تــــــردید از...ها لحظــه ابهــام از:       نوشت خواهم

.....                                                                                دهندمی را ”تـــــو بوی ”و شــــوندمی رد که کســـــانی

 به قناعتــــــــــــ از...ابد تا هابغــض تلـــــــــخ حدیثــــــــ از:نوشــــــت خواهم برایتــ

 ...تـو ـــــالیخــــــ جــــای و من صبـــــــوری از...یــــــــــاد یک خاطــــــــــره، یک

*** 

 !وسامیارمیگذشت من ازجدایی سال یه 

 تو دونب من...دوریم چه ما ازهمدیگه حاال و...ثانیه یه سخته دوریم میگفتی بااینکه...رفتی ازپیشم که سالیه یه:-

 ...روحیم حال ریخته بهم

 که اورد روم تو مامان روز یه که بودم؛ گرفته فاصله همیشگی سلدای اینقدراز بود، داغون اینقدر حالم اخرا این

 !بشم خوب که گرفت وازقول کرد گریه پام وپابه کرد بغلم فقط ومامان زیرگریه زدم اونروز!تغییرکردم

 هدیگ هه...دیدم تو با روزامو ترین سخت من...میدم جاتو کسی هیچ به دیگه نه...میدم اتو دستت به دیگه نه:..-

 ....راحت تو واسه ولی بود سخت من واسه...حالت دو داشت تنها جداییمون...امیدم نا ازت

 !هِـــــــــــــــی...!واون کندم جون سال یه این ی لحظه به لحظه تموم تو من

 معرفت میشد چی...بهتره من بدون تو حال میدونم...بگذره روزا این امیدوارم فقط...سره یه فکرتم تو هنوزم من:-

 ...ذره یه تو داشتی

 میرسید که وسطاش وبه میذاشتمش ام وهمیشه بود من حال وصف کامال اهنگ این.کردم قطع اهنگو باحرص

 ...!!میکردم قطعش که میوفتادم زاری حال به اینقدر

 این دونمنمی! بودن روفهمیده بودم تغییرکرده اینکه هم اونا!گردش واسه بیرون زوربردنم به ویلدا ثنا پیش ی هفته

 یلیخ!!زیرگریه پرسید؛زدم خرابم ی روحیه این ازدلیل یلدا اینکه محض به!!بود؟؟ استینم تو چرااشکم چندوقته

 اخرکار،وقتی...!ولی میشم خالی خودم کنن؛حداقل کمکم نتونن اگه حتی میگفت ثنا.بزنم حرف که اصرارکردن

 هاگ وگفت داد روبهم بود معروف های ازروانشناس یکی که دوستش ترین صمیمی شماره میرفتیم،ثنا داشتیم

 فتمر ودیشب دریا به زدم رو دل باالخره هفته ازیه بعد منم!میکنه سفارشمو وگفت پیشش برم میتونم خواستم

 !بشینم بتونم هرچقدرخواستم که گرفتم وقت اخر عمدا!وقت فردا،اخر واسه گرفتم وقت

... 
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 بودم زده حرف کلی!بیرون اومدم وازمطب کردم بود؛خداحافظی گرفته گریه ازشدت که وباصدایی بازکردم رو در

 :خواست ازم چیز یه فقط واخرسر داد گوش فقط اونم.چیز واسش،ازهمه

 دنچیکارکنی؟؟مون میخوای باالخره اینکه رو فکرمیکنی...!فکرکنی که داری وقت دیگه ماه یه وتا برو االن:دکتره

 فقط...درنظرنمیگیری رو احساست اصال!سلدا...ای؟؟؟ دیگه هرکس با زندگیت شدن شریک سامیاریا پای به

 ...!منطق فقط میگم بازم...منطق

 ردمک روشن رو ماشین سیستم!داشتم بغض وهنوزم میکردم گریه بود تمام دوساعت!!لعنتی!ماشین تو نشستم

 :میخونمش دارم من میکردم حس!میدادم گوشش خیلی جدیدا.اومد نظرم مورد اهنگ تا کردم جلو عقب ویکم

 هام روگونه اشک روزخم باز،مرهم فقط خودم دست...میشه سیاه دنیا،دنیام میشه توغروبا،نارنجی که هروقت

 موصورت اون میدونم... بشه پیدا ام شده گم تا میگردم... وابشه چادرشب ازاینکه قبل... میشه سیاه دنیام... میشه

 گریه این پایان... یانه؟؟ دیده منو عشق... پرسیدم دیدم رو هرکی...پُرم ازش خیلی خورم دل میدونه... یادشه

 اشومشت... اشوبه ودلم پیشم میشم،تونیستی دلواپس...من به بگو تونه یا بگو اره یه شو پیدا...یانه؟؟ رسیده

 وهنوزم میذارم زیرپاهام رو دنیا... بزن من به حرفی من پناه تنها...بگوخوبه حالت پیداشو... میکوبه رودیوارشب

 بیهش تو فکرمیکردم... نمیکنم پیدات نمیکنم رسوات...وباز خوبی تو عزیزم،میگم رسواشدم...نمیکنم پیدات

 تو چشمای...اشتباس فکرا این. ..عاشقمی فکرکردم رفتی زودتر... قدمیت یه میرسم هروقت اما... خودمی

 حق دوری حد این...زود خیلی جلوچشمام جاپات شد پاک...نبود فکرمیکردم اونجورکه هیچی...کجاس؟؟

 این پایان...یانه؟؟ دیده منو عشق پرسیدم دیدم رو هرکی...کجاس؟؟ تو چشمای حواس بی مغرور... نبود عشقمون

 ...یانه؟؟ رسیده گریه

... 

 !بودم رسیده نتیجه به ومن بود گذشته دوماه.روانشناسه پیش برم که داشتم وقت امروز

 ندهای کردن سامیاروتباه:وفکرمیکردم فکرفرومیرفتم تو داگاهناخو میکردم پیدا ازاد وقت هروقت، اول ی دوهفته

 داشتم گوشه بیشتریه میکردم شرکت ها کمترتوجمع دوهفته تواین!!زندگیم؟؟ تو نفردیگه یه کردن شریک یا ام

 به!هازرومنطق فکرمیکردم خودم که رسیدم ای نتیجه به ومن داد نتیجه ها گیری گوشه این باالخره اما فکرمیکردم

 یزچ همه باقیمونده ی دوهفته تو.روانشناسه پیش برم اینکه واسه صبرکنم ام دیگه دوهفته مجبوربودم هرحال

 :گفت بالبخند و گرفت جلومو مامان میرفتم بیرون ازخونه که صبح روز یه اینکه تا بود عادی و اروم

 ...بود شده تنگ همیشگی سلدام،سلدای واسه دلم خیلی!!میکنی عمل دادی که قولی به داری که مرسی:مامان

 دیدم کردم دقت وقتی نکردم،اما تغییری فکرمیکردم کردم؛چون تعجب خیلی مامان ازحرف اونموقع که درسته

 !برمیگرده داره ام وروحیه بهترشدم واقعا

 :وپرسید نشست روم روبه واومد داد جوابمو باخوشرویی!ونشستم کردم سالم شدم اتاق وارد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 !I am |خوشبختی یعنی 

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

 

221 

 

 دکتر؟؟؟ خانوم طورمیگذره چه اوضاع!خب:روانشناسه

 :وگفتم زدم لبخندی

 ...میگذره...!خوبه:-

 ماه؟؟ بعدازیه باالخره شد چی:روانشناسه

 ...رسیدم نتیجه به هیچی:-

  کردی؟؟ حس هم تغییری...!خوبه:روانشناسه

 خودم گفت ازاینکه بعد ولی میام شما پیش نمیدونه بهترمیشه،البته داره ام روحیه میگفت مامانم ولی نه خودم:-

 ...اینطوربود واقعا کردم دقت

 !بری میتونی...!پس خب:روانشناسه

 :گفتم باتعجب

 برم؟؟؟؟:-

 :وگفت شد بلند ازجاش

 ...!بری...اره:روانشناسه

 ؟؟؟...اما:-

 دیگه؟؟ بشه حل مشکلت من پیش بودی اومده تو ببین:روانشناسه

 .دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو

 بود؟؟ داغون مسایل سری یه خاطر به حاال ات روحیه که بود این مشکلتم:روانشناسه

 .دادم تکون سرمو بازم

 نه؟؟؟ مگه شدی بهتر گفتی خودت حاالهم:روانشناسه

 .دادم تکون سرمو بازم

 ...!بری ومیتونی شده حل مشکلت پس خب:روانشناسه

 هیچی؟؟؟ بدون یعنی:-
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 یبود دچارشده ازسامیاربهش بعدازجداشدن که بود،سردرگمی سردرگمیت اصلیت مشکل تو!ببین:روانشناسه

 مریضت،رفتن میده،مرگ انجام رادین که کاری مثه ای دیگه عوامل یه ازاون وبعد.چیکارکنی باید ونمیدونستی

 رهمسامیا با خاطراتت یاداوری! روبیشتر وسردرگمیت میکنن خراب رو ات روحیه دیگه وچیزایه ایتالیا به سامیار

 اصل میگیری؛اما فاصله همیشگی سلدای از طوالنی زمانی ی بازه ازیه بعد وتو بدترمیکنه رو وضع وسط این

 من!خب... .روبزرگترکردن مشکل واست  فقط عوامل ی  وبقیه بوده ات اینده درمورد سردرگمیت همون تو مشکل

 وقتیو دربیای سردرگمیه ازاون که کردم کاری غیرمستقیم یعنی!برس ای نتیجه یه به خودت با برو گفتم بهت

 هوم؟؟...میشن حل اروم اروم هم حواشی ی بقیه تدریج شد؛به حل اصلیت مشکل

 ...میشه خراب حالم خاطراتم بایاداوری هنوزم من ولی!درسته:-

 ذارهگ تاثیر میدونی که باهرروشی االن!کنی کمک خودت به باید که خودتی وحاال!طبیعیه کامال این:روانشناسه

 فکرخاطراتت بخوای که باشی نداشته ازاد وقت کنی؛که شلوغ اونقدر رو خودت وسر اونقدرپرکنی رو وقتت باید

... نیفکرک بهشون بخوای که باشی داشته دراولویت های پیداکردی؛اونقدرمشغله ازاد وقت اگه هم وازطرفی بیفتی

. 

 بهترین. اومدم بیرون وازمطب تشکرکردم کلی اونروز!بود شده حل مشکلم واقعا ومن بودن درست حرفاش واقعا

 !گزینه بهترین!بود مطب زدن کنم گرم خودمو سرِ اینکه واسه هم گزینه

 تشیف بیمارستان تو که روزایی!نداشتم خاروندنم سر وقت واقعا حاال!بود شده تاسیس مطب که بود هفته یه...

 باید نبودم شیفت که هم روزایی!مطب میرفتم بعدم به شب 8واز میبودم بیمارستان شب 8 تا صبح 8از باید بودم

 !مطب میرفتم شب 33 تا وبعدم میبودم بیمارستان تو ساعت4

 به همون!نمیموند ثابت جا یه که وشیطون شر سلدای همون بودم شده ومن بود داده نتیجه راهکارها این تموم

 ...!!تسونامی دامی قول

*** 

 مومت ایتالیا با قراردادش سامیارمدت پیش ی هفته...!بود،یکسال گذشته زندگیم مهم اتفاقات ی ازهمه سال یک

 رو قراردادش بودم، متظربرگشتنش قبل ماه سه از تقریبا درحالیکه اون جای به ولی؛ برمیگشت وباید بود شده

 !!میریخت اشک فقط تموم دوساعت شنید رو خبر وقتی بیچاره ی فاطمه مامانی!بود کرده تمدید دیگه دوسال

... 

 نگز نشد؛بهش ازش وخبری گذشت روز دو وقتی پیش هفته.بود نیومده بیمارستان شقایق بود هفته یه تقریبا

 هم یوهرچ میکنه تعریف واسم بیمارستان اومد ووقتی واسش افتاده خوبی اتفاق گفت که بگیرم ازش زدم،سراغی

 !نداشت ای فایده بزنه حرف اصرارکردم
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 چه !میومد پارکینگ ته از که شدم شقایق ومتوجه شدم پیاده ازماشین!دیگه جدید ی هفته یه وشروع بود شنبه

 درجاخشک تقریبا میومد کنارشقایق که شخصی امابادیدن!!اوردن تشریف خانوم هفته بعدازیه باالخره عجب

 چیکارمیکرد؟؟؟؟ اینجا رادین!شدم

 کنارمون که رادین به توجه وبدون وبوسیدمش دادم دست باهاش!سمتم ودوید داد تکون دست برام شقایق

 !میزدم حرف شقایق با بود؛داشتم ایستاده

 ...بخیر سالم،صبح:رادین

 میدیدمش که هم سال ازیک بعد االن حتی ولی ندم جوابشو میخواستم شقایق؛اگه جلو بود ضایع خیلی دیگه

 :دادم جواب عادی خیلی خیلی بنابراین!!ازش میشد چندشم هنوزم

 ..سالم:-

 اتاق بره میخواست شقایق.شد وارداتاقش و گفت ای بااجازه رادین!اتاقامون سمت افتادیم راه تایی سه بعدم

 :وگفتم بستم رو ودر اتاقم تو کردم شوتش وتقریبا کشیدم دستشو که خودش

 شده؟؟ چی ببینم بگو خب:-

 :وگفت اومد شتری ی نازوعشوه یکم

 ...بزن حدس:شقایق

 :گفتم حوصلگی بابی

 شده؟؟؟ چی بگو!دیگه نکن اذیت شقایق:-

 !!فکرکن دیدی صبح امروز که ای صحنه به...یکم میکنم راهنماییت باشه خب:شقایق

 :وگفتم صورتم تو کوبیدم

 ...نچسبونا وصله من به دیدی میچریدن،صحنه چشمات تو اگه!هیز اوی:-

 :گفت باتعجب

 !!هاس؟؟ صحنه ازاون ای هرصحنه مگه!منفی بیشعورمنحرف:شقایق

 :گفت وبالبخند کرد مکث یکم

 ...کردیم نامزد ورادین من:-

 !!...خدایا...ورادین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟غیرممکنه شقایق!نداشتم کاری هیچ توانایی!وارفتم
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 درونم وت گفتم؛اما تبریک وبهش وبوسیدم کردم روبغل وشقایق کردم ذوق الکی نباشه،یکم ضایع زیاد اینکه واسه

 !داشتم بدی استرس

 مشغول همونطورکه.شد درزده به ای تقه.میخوندم کتاب ویه اتاقم تو بودم نشسته.ظهربود یازده ساعت حدودای

 :گفتم بودم خوندنم کتاب

 ...بفرمایید:-

 :کرد سیخ تنم به مو ناخوداگاه رادین وصدای دربازشد

 تو؟؟ بیام میتونم:رادین

 :گفتم وجدی وخشک ندم بروزش کردم سعی اما بودم ترسیده اراده بی خیلی

 ...بفرمایید:-

 :گفت بعد چندلحظه.کردم نوشتن مشغول خودمو منم.ونشست اومد

 سلدا؟؟؟:رادین

 :وگفتم کردم نگاهش جدی

 !بفرمایید،میشنوم...دکترراد هستم ستایش:-

 :وگفت زد زهرخندی

 ...!راد دکتر بشم االن ازرادین که کردم کاری که خودم واسه متاسفم:رادین

 :و کرد مکثی

 بزنیم؟؟ حرف میتونیم:رادین

 :گفتم صریح خیلی

 ...نه:-

 :و کرد نگام باتعجب

 چرا؟؟؟ بپرسم میشه:رادین

 ...مبخوا حاال که نشنیدم خوبی کردم؛چیزای قبول ومن بزنیم حرف میتونیم گفتین که قبلی های دفعه چون:-

 :کردو قطع حرفمو
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 نمیخواستم اصال من!افتاد پارسال که اتفاقی بابت متاسفم واقعا من...بزنم حرف باره درهمین میخوام:رادین

 االن وشقایق من که وبگم کنم عذرخواهی ازت اومدم هم حاال...!واقعا نبود خودم دست بشه،ولی اینطوری

 میبخشیم؟؟؟...حاال...!نامزدیم

 :گفتم پرده بی خیلی بازم

 ...نه:-

 مهم لیخی شقایق واسه تو!ببین ولی!!میدم حق وبهت تقصیرخودمه که میدونم والبته سلدا شدی تلخ خیلی:رادین

 خاطر به میکنم خواهش سلدا...بده ازدست رو کساش ازعزیزترین یکی خاطرمن،شقایق به نمیخوام من!هستی

 ...حداقل کن فراموش ولی ببخش شقایق،نمیگم

 :عجزگفت حالت با ازچنددقیقه بعد.کردم وسکوت ندادم جوابی

 ...میکنم خواهش ازت سلدا:رادین

 ...شقایق واسه تو،فقط خاطر به نه اونم!نمیارم روت به فقط!میکنم فراموش ونه میبخشم نه من رادین ببین:-

 :و زد لبخندی

 ...میخوام معذرت وبازم ازت ممنونم هرحال به:رادین

 :وگفت برگشت میشد خارج ازاتاق داشت ووقتی شد بلند بعد

 یا عالقه سلدا،راستش!کردی،میگم درموردم بدی فکرای چه االن تا میدونم چون اما!اینومیگم که متاسفم:رادین

 ما هک میگفتی توراست که رسیدم نتیجه این به زود خیلی من...!بود زودگذروغیرواقعی ی عالقه داشتم،یه بهت که

 ...بیارم زبون روبه اینا مجبورشدم که متاسفم...!نمیخوریم هم درد به

 :گفتم باپوزخند

 رموردد ام دیگه سال یه قراره اینکه...چیزمیمونه یه ولی!بودم گفته بهت خودم پیش مدتها که بودن چیزایی اینا:-

 برسی؟؟؟ نتیجه همین به شقایق

 :و گرفت حرفمو ی کنایه

 هم انتخاب داریم؛این زیادی مشترک چیزای وشقایق من!نبود عالقه ازروی کردم انتخاب رو شقایق اینکه:رادین

 ...دارم اعتقاد ازدواجم از بعد عشق به والبته بوده مشترکات این براساس

 :امیزگفتم کنایه

 ...خوبه:-
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 !دوباره،رفت خواهی معذرت وبا زد تلخی لبخند رادینم

*** 

 فاطمه مامانی ازطریق وبیش،اونم کم بودوازش سامیارهنوزایتالیا.وسامیارمیگذشت من جدایی از سال سه

 یاد وفیلم میوفتادم خاطراتم یاد که هایی وقت از فاکتوربگیریم بود؛البته اروم اوضاعم...خودمم.تمخبرداش

 یک در که وخالصه بود کرده گرم حسابی سرمو وبیمارستان مطب!!نبود خودم دست حالم ودیگه سامیارمیکرد

 میگفتیم بهش وهرچی بود فرانسه همچنان هم بیشعورالدنگ دامی...!!!چقدرخوشحالم من ارومه چی جمله؛همه

 !!!خدا به!!!خربود گوش تو خوندن اینجا،یاسین بیا پاشو خبرت

 اعزام پزشکی تحقیقات سری یه واسه نفره 4 تیم بایه بیمارستان ازطرف پیش ماه 6!شدیم تهران فرودگاه وارد

 نام هب ژنتیک دکترای ویه ورادین وشقایق میشد من شامل چهارنفره تیم این.بودیم برگشته وحاالهم المان شدیم

 سه که بود این هم قسمتش بهترین!گذشت وخوش بود خوب خیلی اما بود سفرکاری که درسته.مرادی امیررضا

 !شدم خوشحال خیلی خدایی!گرفتیم نفره 4 جشن ویه اس حامله شقایق فهمیدیم پیش ماه

 وامیررضا میزدم حرف باشقایق همونطورکه!بود خوشایند وطن وگرم وتابستانی الوده هوای ماه،تنفس 6بعداز

 !شدیم فرودگاه سالن وارد و شدیم خارج ترانزیت میومدن،ازسالن پشتمون هم ورادین

 شده تنگ خانواده اعضای تک تک واسه دلم!میومدن سمتم به باسرعت که دیدم دور از رو فاطمه ومامانی مامان

 مه فاطمه مامانی!میکرد وگریه میداد وفشارم کرد بغلم سفت مامان!رسیدم وبهشون روبیشترکردم سرعتم!بود

 فاطی یمامان ازبغل!بگیره ازم ابمیوه که بود فاطمه مامانی نوبت کرد ولم که مامان!میکرد گریه وهمزمان بود تونوبت

 کعلی سالم هم بابا با ومبهوت وهمونطورمات کردم کُپ لحظه یه بود روم روبه که شخصی ازدیدن بیرون اومدم که

 کردم وسعی کردم دراز باتردید رو یخم دستای جلوشو ایستادم.روشم روبه باهاش مجبورشدم وباالخره کردم

 :کنم صحبت ضعفی کوچکترین بدون

 ...سالم:-

 ...بخش لذت گرمای همون سال سه از بعد وبازم گرفت دستش تو رو یخم دست

 ...خیر به رسیدن...!!دکتر خانوم سالم:سامیار

 خاطراتمو داشت دوباره دستش وگرمای نمیکرد ول دستمو!لعنتی!بودم هنگ ازحضورش هم ازرفتارش هم کال

 کشیدم رو دستم نداره،خودم منو دست کردن ول خیال دیدم وقتی منم!اورد می در رو واشکم میکرد زنده

 !!!بیرون

 ازقراردادش دیگه ماه 6هنوز برمیگرده،چون ودوباره موقتیه ایران سامیاربه اومدن فکرمیکردم اینکه برخالف

 المان واسه من که پیش ماه 6 مهشاد،فهمیدم خاله سرکارخانوم خبرگذاری طریق از هفته اخرهمون بود، مونده
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 یشینهم فاطمه مامانی حتی باشه خبرداشته ازبرگشتش کسی اینکه پروازسامیاربدون بعد ساعت یک پروازداشتم

 شدن زودترازتموم ماه 6 راینکه خاط مهشاد،به خبرگزاری ی گفته به!ایران برمگیرده همیشه سامیارواسه والبته

 !!!میکنه روپرداخت ماه 6 این برمیگشته،خسارت قراردادش

 برخورد وخوش اخالق خوش!!!بود شده سامیاردیگه انگاریه کنار،اصال به مرموزوسریعش برگشت ماجرای حاال

 ...!شدید بودم هنگ ماه یک تا من اصال!!خانوادگی های درجمع وحاضروفعال

*** 

 انیهث با کالفگی وبا بودم ایستاده راهنمایی چراغ پشت.خونه برمیگشتم ازمطب وداشتم بود ونیم یازده ساعت

 مکرد حرکت.سبزشد چراغ!شد تا ده چشام تقریبا گوشی ی صفحه بادیدن.خورد زنگ که؛گوشیم شمارمیشمردم

 روش سامیارکه عکس:بود همون ولی کردم نگاه رو صفحه بیشتری دقت با ایندفعه.ایستادم خیابون ی وگوشه

 :بدم جواب عادی کردم سعی همین واسه کرده قاطی گوشیم شاید کردم شک!!!سامی:بود نوشته

 ... بفرمایید:-

 ...سالم:سامیار

 !بود انگارخودش

 ..سالم:-

 !!!سامیارم سلدا:سامیار

 داشتی؟؟؟ کاری!شناختم:-

 ...حداقل کنم الپرسیاحو دختربذاریه:سامیار

 ...بگو حاال!!خوبی میدونم توهم مرسی خوبم من:-

 :وگفت اومد اش خنده صدای

 یایم ببینم میخواستم.دماوند بریم چیدیم برنامه اخرهفته واسه راستش...!!شلوغه سرت خیلی اینکه مثه:سامیار

 یانه؟؟

 مهمه؟؟ مگه:-

 ...مهمه که چی؟؟معلومه یعنی!وا:سامیار

 اس دوشنبه تازه امروز که میدونی...نمیدونم فعال:-

 نه یا اره خواستم ازت جواب یه فقط منم میدونم بله:سامیار
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 واسه مبخوا که برسه چه چیکارمیکنم دارم بعدم ثانیه یه نمیدونم که طوریه موقعیتم من نمیدونم فعال گفتم:-

 ..بدم قول اخرهفته

 ...بیای کن سعی ولی خب خیلی:سامیار

 نداری؟؟ کاری!اید خوش اید پیش هرچه...تااخرهفته:-

 ...شدم مزاحمت اگه ببخشید...!نه:سامیار

 ...خدافظ:-

 :کردم وزمزمه افتادم راه!!کردم وقطع

 ...اخرهفته ی برنامه از اینم خب:-

.... 

 تازه!شب 37 ساعت بود پنجشنبه.میزدم حرف هم فاطمه با میکردم رانندگی که وهمزمان امون کوچه تو پیچیدم

 ونخیاب رسیدم،اونطرف که خونه جلوی.دماوند وبرم کنم عوض لباس خونه برم ومیخواستم بودم برگشته مطب از

 اونطرف.شدم رد خیابون واز زدم رو ماشین ودزدگیر شدم پیاده بودم صحبت مشغول که وهمچنان کردم پارک

 شد پیاده کامل وقتی.شد پیاده پسر یه بود پارک خونه جلوی که ای مشکی جنسیس از رسیدم که خیابون

 :و کردم خداحافظی فاطمه با سریع!!سامیاره فهمیدم

 چیکارمیکنی؟؟ اینجا تو:-

 !...خوبم منم مرسی!سالم علیک:سامیار

 :گفتم بازمیکردم رو ودرخونه کیلوکیلو میکردن اب دلم تو قند درحالیکه

 !!کرده؟؟؟ حرومت نمک چندکیلو دیشب فاطی مامانی:-

 همتوج که روبازکردم خونمون ودر انداختم کلید ودوباره باالرفتم هارو پله راه.اومد سرم پشت که شدم خونه ووارد

 :سامیارشدم

 موقع؟؟؟ یه نکنی تعارف:-

 ما پایین طبقه اینا فاطی مامانی اخه!!!مونده در پشت نداشته کلید خونشون بیاد میخواسته فکرمیکردم

 ...!!بود افتاده راه من دنبال اردک جوجه مثه حاال اما.میشستن

 :گفت جانب به حق

 بمونم؟؟ عالی منتظرجناب کوچه تو برم تابستون وسط گرمای این تو!چیکارکنم؟؟؟ خب:سامیار
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 :گفتم متعجب

 منتظرمن؟؟؟:-

 ...!!سرکوچه بقال دختر منتظر نه:-

 منی؟؟؟ منتظر شما چی واسه اونوقت:-

 ...دماوند ببرمت اینکه واسه:سامیار

 اذیتش میخواست دلم اما!!کالغا با بودم پرواز درحال اسمون تو اصال!!!نگو که کردم پیدا خوبی حس یه!واااای

 ...!!شدیدالحن میومد کرمم!کنم

 ...مهمه که دارم قرارکاری یه!بیام نمیتونم االن من:-

 کیه؟؟؟ با شب نصفه یک ساعت قرارکاریتون اونوقت:سامیار

 !!!حسابی بودم ذوقیده!!!هییییییییییییییع

 شد تموم کارم خودم من برو تو...بدم پس جواب عالی جناب به نمیبینم الزم من اما!!ببخشیدا،شرمنده:-

 !!بلدم رو راه وهم بلدم رانندگی ماشین،هم دارم،هم دست هم خدابخواد!میام

 ..کن کنسل قرارتو خب:سامیار

 ...نمیشه:-

 :و کشید موهاش بین دستی

 ارتک ومنتظرمیمونم قرارت به میرسونمت.بردار بپوش،وسایلتم لباس برو!بابا خب خیلی!پوووووووووووف:سامیار

 !!دماوند میریم باهم وبعد شه تموم

 :گرفتم جبهه سریع!حاال؟؟ چیکارکنم!اوه اوه

 ...میام بعدا من...توبرو گفتم!سامیار:-

 مثال؟؟ چند ساعت یعنی بعدا:سامیار

 وسه؟؟؟ دو ساعت مثال:-

 ام دیگه چیکارمیکنیم گفتم بهت!عمرا!!...باشی؟؟؟ جاده تو شب وسه دو ساعت تو بذارم من انوقت:سامیار

 !تکرارنمیکنم

 میفرمایید؟؟ تکلیف تعیین واسم که بنده با چیه نسبتتون شما بعداحیانا:-
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 :گفت جابپرم شد باعث که بلندی نسبتا باصدای

 ...باشی جاده تو تنها شب نیمه دوی ساعت تو نمیذارم من!!!فروکن گوشت تو اینو ولی...!!باشم که هرکی:سامیار

 یبگیر کرم قحطی ای!!سلدا بگیری مونی الل ای!!برم؟؟؟ بیارم ازکجام قرار من حاال!خدایا.نشست مبل روی ورفت

 :زد صدام سامیارازپایین که بودم وسایلم کردن جمع مشغول!باال،اتاقم رفتم!!ریختنت کرم این با

 ...سلدا...سلدا:سامیار

 :بیرون ازاتاق پریدم

 بله؟؟؟:-

 ...گوشیت بیا:سامیار

 :گفت میخوره حرص داره بود پیدا باحال خیلی که بالحنی!جلوش رسیدم سوته وسه ها نرده رو نشستم

 ...رادینه:سامیار

 جاش سر برگشت رهودوبا رفت بهم ای زهره وچشم خوشحالم رادینه ازاینکه فکرکرد اون که خندیدم لحنش به

 سیو رادین اسم به رو خونشون شماره چون ومن بود زده زنگ ازخونه که بود شقایق!نبود رادین درواقع!نشست

 یم رو سامیار وزیرچشمی خبیثانه بود فکرروشن چراغ یه مغزم تو درحالیکه!بوده افتاده رادین اسم بودم کرده

 :دادم جواب پاییدم

 جونم؟؟؟:-

 !گوشیش تو انداخت سرشو دوباره میکنم نگاش دارم دید ووقتی اومد باال سامیارسریع سر

 !!بود خوب امشب همین نمیکردی کنسلش کاش ولی باشه!...عزیزم اره:-

 !میزدم حرف خودم برا منم!میگم چی من بود مونده بیچاره شقایق

 قرارمون؟؟ شد کی حاال!نداره اشکالی نه:-

 :گفت شقایق

 ...بزنگ بهم شدی خوب!بزن خودت به سری یه...!اصالها نیست خوب حالت!سلدا:شقایق

 :گفت میپوکیدم ازخنده داشتم درحالیکه

 ...خدافظ بوس ببینی،بوس بچینی،رویا ستاره!باشه،مرسی:-
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 وشقایق میکردم بازی نقش داشتم همش بگم خواستم لحظه یه که رفت بهم ای غره سامیارچشم حرکتم بااین

 :وگفتم گرفتم رو خودم جلوی اما!!!بود خط پشت

 ...شد کنسل قرارم:-

 :گفت بیرون میرفت ودرحالیکه شد بلند

 ...بیا بیرون میرم:سامیار

 دنش باروشن! افتاد وراه کرد روشن رو ماشین!بودم دستش بغل ماشین تو سوته وسه حاضرشدم سریع منم.ورفت

 زیاداونقدر تعجبم!پیچید ماشین اتاقک فضای تو خوشبختی اهنگ تعجب ودرکمال شد روشن هم سیستم ماشین

 ینا سال ازسه هنوزبعد!!شدم خیره بهش تعجب وبا سمتش وبرگشتم ندم نشون العمل عکس نتونستم که بود

 !!!میداد؟؟؟ گوش رو اهنگ

... 

 صبحانه واسه برسیم مناسبی جای به که باالمیرفتیم کوه از داشتیم!بود جمعه روز صبح ونیم2 ساعت

 ولا اینکه خاطر به االن اما بود گرم کننده دیوانه وهواواقعا بودیم ماه مرداد وسط بااینکه.بود العاده هوافوق!خوردن

 !نبود خبری تهران هوای غلیظ ودودهای ها الودگی از اینکه هم!بود عالی هوا بودیم هم ارتفاع وتو بود صبح

 داشت موقع تاهمون سامیارکه!میومدن پشتمون هم اینا ومامان بودیم وسط ومادختراهم جلومیرفتن داشتن پسرا

 که بهسان.امیر پیش بره که جداشد ازما هم بهسان.پسرا سمت میرفت وداشت جداشد بابا از میزد حرف بابا با

 اگه!دیدم رو بهسان لیزخوردن چشم ی گوشه از که بگم بهش چیزی که مهشاد سمت برگردوندم سرمو رفت

 که رستهد!پایین میکرد پرت خودش با بود پشتمون که رو هرکسی بود لیز تقریبا راه چون نمیکرد متوقفش چیزی

 بهو بودن نشده اب بود سرد وهوا بود ارتفاع تو اینکه خاطر به پارسال زمستون های برف اما بود تابستون وسط

 !بودن کرده رولیز وراه بودن اومده در یخ شکل

 شتپ پاش میوفتاد داشت چون اما وگرفتمش بهسان به رسوندم خودمو فاجعه ازیه جلوگیری برای ثانیه صدم تو

 !قرارگرفتم سقوط ی دراستانه ومنم زد هم به منم وتعادل گیرکرد من پای

 همین واسه بود همین انگارتقدیرم اما بمیرم ازارتفاع سقوط با نمیخواست دلم وقت هیچ!بستم محکم چشمامو

 یدیدم وشکستگی نخاعی اسیب فوقش بود من توبغل که حاال چون نکردم ول رو بهسان!نبینم که بستم چشمامو

 شه وموتم وکنم برخورد چیزسختی به که منتظربودم!بود قطعی مرگش من مثه مطمئنا اونم میکردم ولش اگه ولی

 شد پخش صورتم رو بود داده نجاتمون که کسی نفسای هُرم بعد وچندثانیه پیچید دورکمرم چیزی جاش به اما

 ...!!نشناسم رو نفسا هُرم این که بود محال!زد واتیشم
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 من زا ودرحالیکه شد نزدیک بهمون امیرگریون!نمیخوردم سامیارتکون بغل تو از ومنم میلرزید بغلم تو بهسان

 توجهی ما به وکسی بودن زده وامیرحلقه دوربهسان همه.کرد بغلش روکشیدو بهسان وسامیارتشکرمیکرد

 ی هکنند مست بوی اون بازم!بودم نخورده تکون همینم واسه بیرون سامیاربیام ازتوبغل نمیخواست دلم.نداشت

 !!شیرین ی خلسه یه خاطراتم،تو تو بودم برده تنش مالیم وگرمای عطر

 هک سامیارم با ازدواج قبل سلدای انگارهمون که بودم رفتارکرده طوری بود سامیاربرگشته که چندماهی این تو

 نهمو طی االنم!بدم فشارش وسفت کنم بغلش میخواست دلم واقعا وقتا بعضی درحالیکه!بود متنفر ازسامیار

 وبانگرانی گردوند برم وخودش شد سامیارنگران که نخوردم انقدرتکون اما ازبغلش بیرون میومدم باید رفتارم

 :پرسید

 خوبی؟؟؟:سامیار

 ریبیشت نگرانی با نمیدم جواب دید وقتی!بود شده مرگم چه نمیدونم اصال!بودم نگرانیش از لرزون محوچشمای

 :پرسید دوباره

 سلدا؟؟؟خوبی؟؟؟:سامیار

 :وگفتم دادم تکون سرمو اروم

 ...خوبم...خوبم:-

 ...و اینا بهسان سمت رفتم منم که جداکرد ازدوربازوهام دستاشو

*** 

 کامل ی هفته یه وتقریبا بود خورده توش تعطیلی کلی بهمن به میشد وصل که اینده ی هفته.بودیم ماه دی اواخر

 بود دهدا پیشنهاد سامیارم!هفته یه این واسه شمال بریم که بود این بحث هامون جمع تو پیش ماه یه از!بود تعطیل

 .!..رسید تصویب به شمال رفتن باالخره که خالصه.دراختیارمون میذاره شد؛ویالشو قطعی شمال رفتن اگه که

.... 

...! توصیف غیرقابل بود ویالیی یعنی.بودیم رسیده تازه بودیم،درواقع سامیارشده ویالی وارد تازه 

 !!میبرم بشربیشترپی این بودن خرپول به روز به روز من اصال!خودشا واسه بود ای بهشت،محشر،تیکه

... 

 سه تواین!  بودیم شمال که ای هفته یه این تو بود خورده وحاال!بود وسامیار من ازدواج بهمن،سالگرد فردا،دوم

 برنامه سری یه میشد؛ که ازدواجمون سالگرد هرسال تنهایی به خودم وسامیارمیگذشت؛من من ازجدایی که سال

 ای میپوشیدم سفید پا سرتا بهمن دوم روز یامثال...بیدارمیموندم رو اونشب مثال!داشتم خودم واسه ای ویژه های
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 اشمسامیارب بغل تو رو ماه بهمن دوم شب دوباره که نرسه که زمانی تا بودم بسته عهد خودم با البته!دیگه چیزای

 یکار ودیگه بدم انجام میتونستم رو اول دومورد فقط شمال بودیم اومده که امسال اما!نخوابم رو وبخوابم،اونشب

 !بود ازدواجمون سالگرد سال،سامیارروز بعدازسه امسال عوضش اما!نبود ساخته ازدستم

 گواهن بود گوشم تو هدست!بود خوابیده بهسان چپم وسمت بود مهشاد راستم سمت. رختخوابم تو بودم خوابیده

 غرق کم کم سال سه این ی همه مثه بازم!بود شب نیمه ونیم یک ساعت!بودم خیره سقف وبه میدادم گوش

 :اومد اس واسم که بود دو ساعت دقیقا! پیش سال سه خاطرات تو میشدم

 !باش پایین دیگه دقیقه 2 میای اگه دریا لب برم میخوام:سامیار

 که بگذره دقیقه 2 تا صبرکردم یکم شدم؛اول لود که کم کم!چیه؟؟ به چی ونمیدونستم بودم هنگ!بودم کرده کپ

 ازساختمون رفتم پاورچین وپاورچین پوشیدم اروم ولباسامو شدم بلند هولم؛بعد خیلی حاال فکرنکنه

 !وساده بودن سفید کفشام تا گرفته ازشالم هم لباسام!بیرون

 سرش توپش ازش دومتری ی فاصله تو تقریبا من واالن بود بود،گذشته سامیارگفته که چیزی ازاون ربع یه تقریبا

 به بود شده وخیره دریا لب بود سیرونشسته ای شلوارسرمه یه با بود پوشیده ای فیروزه ابی شرت تی یه.بودم

 :گفت  وبافاصله سرش پشت والبته بودم همونطورایستاده درحالیکه رسیدنم بعداز چندلحظه!دریا

 ...بیابشین:سامیار

 ادمی دختر یه االن ببینم نداشتم دوست!!میزد تند تند قبلم!میزد؟؟ حرف کی با!عقب رفتم قدم یه ناخوداگاه

 :وگفت تمسم به چرخید یهو ایندفعه که صبرکردم یکم بود کی با ببینم اینکه واسه بنابراین...!میشینه وکنارش

 سلدا؟؟؟ بشینی چرانمیای:سامیار

 اومدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من فهمید اولم؟؟؟؟؟؟؟ازکجا اون بود بامن

 ...نشستم کنارش ازش وبافاصله رفتم جلو اروم
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 :گفت... .نشستم کنارش ازش وبافاصله رفتم جلو اروم

 داری؟؟؟ ودل درد ی حوصله:سامیار

 :کرد نمیاد،شروع من ازجانب جوابی دید وقتی...!من با اونم کنه ودل درد میخواست!بود عجیب.نگفتم چیزی

 زاینا وقتا،بعضی بعضی اما...یابزرگ میکنن،کوچیک اشتباه زندگیشون تو همیشه ادما!سلدا؟؟ میدونی:سامیار

 ...جبران غیرقابل خطاهای میگن اینا به...کرد جبرانشون نمیشه وقت هیچ که جوری...بزرگن خیلی اشتباهات

 :داد میزد؛ادامه موج پشیمونی توش که ارومتری وباولوم کشید باالیی بلند آه

 حتی که اشتباهات ازهمون یکی!کردم جبران غیرقابل اشتباه موقعی،یه همچین پیش سال سه منم:سامیار

 نظرم به که کردم کاری درواقع!میدونی؟...!نشد اما کنم جبرانش خواستم سال سه...!نداره سودی هم پشیمونی

 ...تکرارنمیکنم اونو عقب به برگردم اگه مطمئنا...!نداشت رو پشیمونی سال سه ارزش

 که...کنه رمتحقی اینطوری که اینجا بیام بود گفته پس!فشارمیداد گلومو بدی بغض من اما انگارتوفکربود.کرد مکث

 اومدم ودنبالش خرشدم که میگفتم وبیراه بد خودم به داشتم!بامن ازدواج ودهب اشتباه ندارم،بگه ارزشی براش بگه

 :بود خاطرات غرق انگار!میزنه حرف وداره اینجانیست نظرمیومد به.کرد صحبت به شروع دوباره که

 مواجه وساکت تاریک ی خونه با که ازدوماه شدم؛بعد خونه وارد ماه،وقتی بهمن دوم شب پیش سال سه:سامیار

 ولی!نه؟ یا یادته نمیدونم.بودمت ندیده که بود دوماه درست.میومد تلویزیون وصدای بود روشن میشدم،خونه

 خواب تو خونه میومدم وقتی وشبا شد شروع ماهت دی امتحانای وبعدم ندیدمت برگشتیم ازاردبیل ازوقتی

 رفتمو کردم خاموش رو تلویزیون!بود برده خوابت تلویزیون جلوی ی کاناپه رو سالن اومدم،تو وقتی اونشب.بودی

 ومبلازر بلندت موهای.نشستم بودی خوابیده روش که مبلی وپشت بیرون اومدم!بیارم دووم امانتونستم.اتاقم تو

 لطیف وخیلی میدادن ای العاده فوق کردم؛بوی وبوشون گرفتم اروم رو اشون دسته یه.پایین بودن ریخته

 حملت نتونستم!کرد بیشترش ببره؛تازه ازبین رو ام دوماهه دلتنگی اینکه جای به لطافت واون خوب بوی اون!بودن

 دوچندان زیباییت و بودی شده معصوم دخترکوچولوهای مثه خواب تو!نشستم کنارت روکاناپه واومدم کنم

 رهمی باال ازدیوارراست بیداره وقتی که همونه خوابه روم روبه که ومعصومی دخترزیبا این نمیشد باروم اصال!بود

 زیرگوشت گردنت وتو شدم خم غیرارادی!میکنه لجبازی وباهام میذاره سرم به میکنه،سرم شیطنت وکلی
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 بودم چشیده هاتو بوسه طعم حاال!بدترشدم اما میبره ازبین رو دلتنگیم بوسه یه فکرمیکردم!روبوسیدم

 وبیدارچشمات خواب حالت وهمین وبیداربودی خواب البته!بیدارشدی!نچشمش دوم بار برای ونمیتونستم

 ...میکرد بیشترتحریکم

 بودم غرق اونشب خاطرات تو میکرد تعریف وقتی همراهش منم.اورد می یاد به رو اونموقع انگارداشت.کرد سکوت

 نبودم دنیا این تو انگار.بود شده لبام مهمون ناخوداگاه خاطرات اون یاداوری از حاصل پرازشیرینی لبخند ویه

 :داد وادامه کشید عمیقی نفس...!اصال

 مستقل میکردم عمرادعا یه من!نبود مهم اینا اما شد شروع تازه یا شد تموم چی همه بگم باید نمیدونم:سامیار

 شکمت تو پاهاتو تو وقتی اونشب...!چیزرونداشتم یه فهمیدم اونشب دارم؛اما چی همه میکردم عمرادعا وکاملم،یه

 یکس واسه بودن گاه وتکیه حمایت فهمیدم شدی؛تازه مچاله بغلم وتو ام روسینه گذاشتی رو وسرت کردی جمع

 قلب مرداهم! ندارن احساس مردا میگن که نیس درست این!میدونی؟!!...چی؟ یعنی میپرستیش دل ازته که

 ...باشی ندیده شاید اگرچه!میکنن گریه عشقشون برا خلوتشون تو هم دارن،مردا

 … باشی دختر،مرد یک نگاه از داری دوست باشی که مرد

 نیستم؟؟؟ خواب خدایا!نمیشد باورم.بودم خیره بهش بابهت!کرد سکوت دوباره

 :داد ادامه

 طوری هچ بیدارمیشی که صبح که فکرمیکردم این به!بافتم رویا صبح خود تا من اما خوابیدی تو،توبغلم:سامیار

 اشمب کنارت میخواستم...نرم باشگاه اونروز ومیخواستم میکشیدم نقشه خودم وواسه میپرستمت که بگم بهت

 خوابت ی چهره محو وقتا بعضی هم وسطا واون میکردم ریزی برنامه باشی کنارم تو قراربود که ای اینده  واسه...!و

 که بود 2 نزدیک صبح!!برگشت وورق ریخت بهم چی همه صبح اما!میرفتم ات صدقه قربون کلی دلم وتو میشدم

 تمرین بود ماه ویک بود جهانی لیگ نزدیک بازدید؛اخه اومدن فدراسیون از وگفتن زدن زنگ ازباشگاه

 ونه،تمومخ برگشتم ووقتی برم گرفتم تصمیم اخرم!!چیکارکنم؟؟ بودم مونده!روبرسون خودت سریع داشتیم؛گفتن

 ...کنم عملی داشتم روکه هایی برنامه

 :گفت پرازپشیمونی صدایی وبا بکشه معلومی نا اشکال ها روماسه کرد وشروع زیرانداخت سرشو

 چقدردوستش بگم بهش بخوام که نمیدیدم سلدایی دیگه خونه میومدم که هیچی،هرشب که اونشب اما:سامیار

 ...ورفتم گذاشتم تورو اونروزصبح اینکه!!بود من زندگی اشتباه بزرگترین این...!دارم

 :وگفت سمتم برگردوند سرشو.شدم بلند جام از عصبانیت با داشتم بعدش روز که باری اسف وضع اوری بایاد

 شد؟ چی:سامیار

 ...ویال تو برم میخوام:-
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 :وگفت ایستاد روم وروبه شد بلند سریع

 ...سلدا نشده تموم من حرفای ولی:سامیار

 ...شد تموم من شنیدن ولی:-

 ...من سلدا:سامیار

 :گفتم وباعصبانیت کردم قطع حرفشو

 نصیبت بهم،چی بگی دروغ ازاینکه!خرم،اره؟؟ من وفکرمیکنی میگی دروغ داری!میگی دروغ داری سگ مثه:-

 میشه،هان؟؟؟

 :گفتم میچکیدن پایین اشکام ودرحالیکه نذاشتم که بازکنه دهن خواست

 بعدش ماه 6 وتو سامیارمن ولی!قبول اینم!رفتی؟ وصبحش کردی اونروزاشتباه!قبول باشه!داشتی؟ دوسم:-

 دوست بگی نیومدی کردی؟؟؟چرا موافقت جداشیم خواستیم وقتی چرا!بگی باشه،نخواستی!بودیم کنارهم

 وبرگرد کن ردش میگفتی داشتی،میومدی دوسم واقعا خواستگاریم؛اگه اومد رادین وقتی!هیچ اونم!دارم،بمون

 شا هزینه کن، پیدا دکترخوب یه برو وبگی چشمام تو بزنی زل تموم غیرتی بی با بیای اینکه خودم؛نه پیش

 ...!بامن

 خالی میخواستم.دویدن به کردم شروع ساحل ودرامتداد زدم پس دستشو که کنه پاک اشکامو وخواست جلو اومد

 اما میدوه دنبالم که میشنیدم پاهاشو میومد،صدای سرم پشت سامیارم!بودن داده جا رو کوه یه درونم انگار.شم

 ...میکردم وگریه میدویدم فقط منم!بگیرتم ونمیتونس بود زیاد اش فاصله

 :گفت طلبکاری با جااومد که نفسش.میزد نفس نفس داشت.بایستم کرد ومجبورم کشید وبازمو رسید بهم باالخره

 ادهبازج راه!برو بری میخوای ببین؛اگه ولی میکنم گفتی؛سرزنش که اینا ی خاطرهمه به خودمو خودمم من:سامیار

 ...داره شرط اما!!دراز

 :گفت بلندی ولوم وبا داد نشون رو وزیرزنجیر وباال اورد وزنجیرشو بازکرد شرتشو تی اول ی دکمه دوتا بعد

 وقتی اونشب، یادته!!برو داشتی دوست هرجا کن؛بعد خاموش رو کردی روشن اینجا که اتیشی این اول:سامیار

 ازهمون درست!! روبوسیدی؟؟ ام روسینه وبعدم کردن بازی زنجیرم با کردی کردی،شروع جمع بغلم تو خودتو

 فراموشت خواستم کرد؛هروقت وداغم کشید افتادم،شعله یادت هروقت که کردی روشن اینجا شب،اتیشی

 اینو بری؛اول خواستی هرجا!!!دارم دوست حد تاچه که اورد ویادم کرد وخاکسترم سوزوند وجودمو کنم،تموم

 ...برو بعد کن خاموش
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 که نمیزدیم حرف کدوممون وهیچ بهم بودیم خیره فقط بودیم هم روی روبه همونطورکه چنددقیقه تا

 :گفت ومالیمی اروم باولوم سامیارایندفعه

 غروریبخواد که درکارنیس سامیاری کنارتوام وقتی من لعنتی!بود واقعیت عین گفتم هرچی باورکن!سلدا:سامیار

 تیهس تو وقتی من! بگم ودروغ باشم خودخواه بخوام که نیستم سامیارم من کنارمی تو وقتی!واست باشه داشته

 وت خنک نسیم یه لطافت به خوب حس یه!بیشتر کمترنه نه!خوب حس یه وفقط فقط!!میفهمی؟؟!!!خوبم حس یه

 ...تابستون فرسای طاقت گرمای

 :گفت داری بغض وباصدای نشست چشماش تو اشک نم کم وکم چشمام تو شد وخیره کرد سکوت

 مخفف که وچقدرمحتاجم شیرینه واسم گفتنت چقدرسامی فهمیدم که اززمانی درست لعنتی توی:سامیار

 به!داسل نمیگم دروغ...!دارم دوستت باورکن!سلدا...!بار یه حتی نیارودی زبون به اونو بشنوم؛دیگه اسممواززبونت

 ...نمیگم دروغ قسم چشمات

 !شدن سرازیر بعدی قطرات سرش وپشت چکید ازچشمش اشک قطره یه

 لمد به شنیدنش باردیگه یه نذارحسرت!کن صدام سامی وبازم بمون!بمونم خوب حس وبذاراون بمون سلدا:سامیار

 ...بخوابم چشمات رویای با شبا سال سه این تموم بذارمثه!بمونه

 وپنجهر وبعد کردم پاک اشکاشو اروم!کنم تحمل ازاین بیش نمیتونستم دیگه!میکردن کباب دلمو داشتن اشکاش

 زمزمه شکنارگوش وبالبخند اروم.بود گرفته بازی روبه وشالم میوزید خنکی باد.بردم ولباموکنارگوشش شدم بلند

 :کردم

 ...سامیارستایش اقای دارم دوست منم:-

 :دادم وادامه کردم مکثی

 رو هات بوسه وداغی اغوشت امنیت وحس دستات گرمای اون به میمونم؛چون خودم واسه!تو واسه امانه میمونم:-

 ...!محتاجم گردنم

 ی دوگانه حالت واون میکرد نگام خیره داشت...میریختیم اشک هردومون حاال!روش روبه ایستادم ودوباره

 :گفتم اروم!بود ریخته بهم رو درونم چشماش

 !!نکنی؟؟ نگام اینطوری میشه:-

 :خندیدوگفت اشکاش بین

 چرا؟؟:سامیار

 ...میکنن ام دیوونه چشمات:-
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 !میکنمن نگات تکرارکنی؛اینجوری رو گفتی که چیزایی همه باردیگه یه واالنم سامی بگی بهم بدی قول اگه:سامیار

 :و خندیدم

 ...ای عقده:-

 :کردم زمزمه ودرگوشش شدم بلند روپنجه دوباره بعد

 ...دارم دوست منم چون میمونم:-

 :کردم زمرمه واروم روصورتم شد وخم گذاشت صورتم دوطرف دستاشو برگشتم که عادی حالت به

 ...داشتنی دوست ی زلزله دارم دوست منم:سامیار

 :وگفت شد خیره چشمام تو بعد

 ...!دزدیدن ازتوسینم منو دل چشما همین:سامیار

 تزریق بهم رو خوب حسای بیشتر نفساش میشد،حرارت بیشترنزدیکم وهرچی کرد نزدیک سرم به سرشو اروم

 ...سال بعدازسه باالخره پس!شد استپ بدنم تموم کردم حس لبام رو که رو لباش داغی لحظه یه اما.میکرد

 لذتم وغرق میداد بهم خوبی حس و میکرد حرکت لبام رو سامی داغ لبای.سُرمیخوردن روگونم غیرارادی اشکام

 ...بودم ایستاده شده مسخ همچنان من اما میکرد

 وزیرگوشم عقب داد رو شالم.کرد خم گردنم سمت به وسرشو مکید هامو گونه رو واشکای جداکرد ازلبام لباشو

 ... ومدا بند نفسم پوستم با لباش تماس محض به!بوسید رو،دوباره بوسید پیش سال سه که همونجایی رو،درست

 : کرد زمزمه اروم درگوشم

 توی دنیام! من عشق...جاته من قلب توی تنهایی...وهرروزم عاشقترازدیروز... هنوزم عشقت پای موندم من:سامیار

 ...چشماته

 *** 

 خب. باال اومدن فاطی ومامانی عموسعید دیدیم یهو که 32 ونزدیکای بود شب.بودیم برگشته ازشمال بود هفته یه

 امیارمس که بود این توجه قابل ی نکته باال؛اما بیان نشینی شب واسه عمواینا که میشد چون!بود عادی خیلی این

 یدهد صبح امروز بااینکه!بود شده تنگ واسش خیلی دلم بودم؛چون خوشحال خیلی که من البته!بود دنبالشون

 ...!بودمش

 :سامیارگفت که نشست هم روگرفت چایی که ومامان بودیم نشسته تازه همگی

 (...من مامان همون)ومامان ازشما بخوام چیزی یه میخواستم راستش وبابام ازمامان بااجازه!عمو:سامیار
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 ...عموجون بگو:بابا

 :میکرد،گفت بازی انگشتاش با درحالیکه متعادلی صدای وبا زیرانداخت سرشو

 ...نشین ناراحت ازدستم امیدوارم:سامیار

 :و کرد نگاه بابا چشمای توی صاف!میگه؟ چی ببینم که بهش بودم زده زل.باال اورد وسرشو کرد مکثی بعد

 ...!کنم خواستگاری ومامان ازشما رو وبابام،سلدا مامان ی بااجازه میخواستم راستش:سامیار

 کشیدم اینقدرخجالت!شدم وسرخ اورد ازکجا رو خون همه این صورتم یهو ونمیدونم ریخت هری دلم

 نگاشون بشینم مرغ مثه بوده ضایع خیلی دیگه شایدم!!وخجالت؟؟؟ کشیدم؟؟؟من خجالت من!جدا؟؟...!!!که

 !!کشیده منو سوخته،اون حالم به دلش کنم؛خجالت

 حالت از!!وضعی یه اصال...!!ها اینم کردن خواستگاری عاشق من اصال یعنی!بودن هنگ دقیقه یه حدود تا همه

 که بود ادمیزاد،پیدا ی چهره تا بود سوال عالمت و تعجب عالمت بیشترشبیه هم،که فاطی ومامانی عمو ی چهره

 تساع!کردنه؟؟ خواستگاری طرز چه این!پسرم،عزیزم بگو اخه!!سامیارمیخوادچیکارکنه نمیدونستن هم انگاراونا

 دسته نه وخالی خودت،خشک ی خانوداه با حداقل هیچی که عروس ی باخانواده هماهنگی شب،بدون ونیم 32

 ریش به!!جـــــــــــــان ای!  خواستگاری؟؟ اومدم میگی اومدی خودت اینکه ای،بعدم شیرینی نه گلی

 !خودش به ندیده ای سوژه خواستگاری نهمچی تاریخ حاال قسم؛تا ابوبکربغدادی های

 :گفت من من با دراومد هنگی ازحالت که بابا

 !سامیار بگم چی واال:بابا

 :شد حرفش،بسته وسط پرید پابرهنه که عمو صدای صحبت،با ی ادامه واسه بازبابا دهن

 !مسعود ببینم صبرکن:عمو

 :سامیارگفت بعدروبه

 کردی؟؟ مسخره رو سامیارما:عمو

 حرفیه؟؟؟ چه این!!بابا؟؟:سامیار

 سلدا؟؟؟ خواستگاری اومدی تو:عمو

 ...شما ی اجازه با که گفتم:سامیار

 دیگه؟؟ سلدا همین:عمو

 داریم؟؟؟ سلدا چندتا مگه بابا:سامیار
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 زور هب رو سلدا که من مثه میخوای که بود سپرکرده دامیارسینه سرازدواج که بود خدابیامرزمن بابابزرگ پس:عمو

 دامیاربندازی؟؟؟ به هم رو بهم،یکی دادی

 :وگفت پایین انداخت سامیارسرشو

 جدی حاال اما...!اونارو بگم مجبوربودم بندازم روراه دامیار کار اینکه واسه گفتم،دوما رو حقیقت اوال:سامیار

 ...گفتم درخواستمو

 جداشیم؟؟؟ میخوایم بگی بیای دیگه سال یه دوباره نری...!چندچندیا باخودت نیس معلوم تو!سامیاربابا:عمو

 ...باشین مطمئن...نه:سامیار

 ..میدونین ومهال خودت هرچی دیگه.کردم حجت پسراتمام بااین من!مسعود خب:عمو

 !!باشه؟؟ چی ومهال سلدا تانظر...ندارم حرفی منم واال:بابا

 ...راضیم منم نه:مامان

 :گفت خوشگلی ی خنده با فاطمه مامانی

 چیه؟؟؟ نظرشما قرمزی لپ خانوم عروس!خب:فاطی مامانی

 فجیع وضع سامیاربااون که حاال ودیدم زیر انداختم سرمو!بودم اورده ازکجا رو خجالت اینهمه نمیدونم جدی

 :بدم جواب هوال این مثه کرد،بذارمنم خواستگاری

 ...راضیم وبابام مامان ی بااجازه منم:-

 ...!!وضعی یه اصال که بس همین وسامیار من خواستگاری مراسم درتوصیف

*** 

 طالق وهم کردیم عقد هم توش که بود گرفته محضری ازهمون سامیارنوبت خواستگاری روز فردای برای

 !وباباهامون ومامان سامیاربودیم عقد،منو واسه!!صبح هفت ساعت واسه بود گرفته نوبت!گرفتیم

 نمونبی رو قران دستش سامیاربایه!میگفت عربی به چیز سری یه داشت وعاقدهم باسامیارکنارهم بودیم نشسته

 ثهم دوتامون!!! کردیم عقد همینجا که افتادم پیش ی دفعه یاد!بود گرفته دستمو دستش وبایه بود داشته نگه

 چیزی نتونه دیگه که بجوم رو بیچاره عاقد خرخره میخواست دلم شخصا ومن بودیم زهرمارنشسته دوتابرج

 ...!بهتره نگم!خخخخخ...!!امااالن!!بخونه

 گفت بله وسامیارم دادم رو بله اول دفعه همون بگه چیزی کسی ازاینکه قبل خواست اجازه ازم عاقد وقتی

 اهباشگ سمت رفت سرعت با وقتی اتالف کوچکترین سامیاربدون!ازمحضربیرون اومدیم وخندان وشاد وخوشحال
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 برهو کنه پیاده رو فاطی مامانی رفت هم وعمو شرکت رفتن هم وبابا مامان!بیمارستان سمت ترتیب همون به ومنم

 !کارخونه

 ای سنبه سوراخ یه دنبال میکنن عقد وقتی همه...!!اس سوژه عقدمون مراسم تا ازخواستگاریمون کال یعنی

 المث الکی...!!!وضعی یه...ها وضی یه اصال...!!!کار محل سمت به وسامیارباسرعت من شن؛اونوقت تنها باهم میگردن

 !!!!خخخخخخخخخ...!وسامیارعقدکردیم من

*** 

 :گفت بیشتری وباهیجان تو اومد وباهیجان روبازکرد در منشیه یهو که بودم نشسته وتومطب بود اخروقت

 ...والیبالیسته...اینجاس سامیارستایش!....دکتر دکتر،خانوم خانوم:منشیه

 بگیرم منشیم العمل وعکس شدازقیافهمی ناشی که امو خنده جلوی نتونستم!بود شده مرگ ذوق چه بیچاره

 :گفتم!نشست روصورتم لبخند یه شکل به واخرش

 ...بیادتو بگو:-

 :وگفت بست رو ودر واردشد سامیارباخنده بعد وچندلحظه بیرون رفت سریع ودوباره گفت ای باشه

 ...میزد سکته داشت منشیت:سامیار

 :وگفتم خندیدم

 ....میارین تشریف عمومی مکان تو که تقصیرجنابعالیه:-

 ...ها ادمم بابامنم!...انتظارداری؟ چی:سامیار

 :وگفت خندید اونم که خندیدم

 ...بانو شد عرض سالم:سامیار

 :وگفتم کردم کیف خورده خرتیتاب مثه

 ...همسربانو سالم علیک:-

 :گفتم بعدعادی

 چیکارمیکنی؟؟ اینجا:-

 :و کرد نازک صداشو ها زن این ومثه نشست روصندلی
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 سیاه خاک به!دکتر خانوم کرده ام بیچاره...نداره کس هیچ دارم زن یه!دکتر خانوم بگم چی:سامیار

 ...گرفته ازم ونداشتم داشتم دارایی هرچی!نشوندتم

 :وگفتم وطلبکارنشستم سینه به دست روش وروبه شدم میزبلند ازپشت

 !خب؟؟:-

 رمندا زندگی من دیگه...!کرده جا جابه عصبیمو سیستم زده حاالهم!دزدید قلبمو نگاه یه با!دیگه هیچی:سامیار

 ...پیشمه فکرمیکنم میزنم توهم همش...!!که زن این ازدست

 یدد وقتی!بهش بودم زده زل بالذت!!بود بود،رولبم اویزون صورتم ور واون ور ازاین اش ته سرو که گشاد لبخند یه

 :گفت وعادی بالبخند میکم نگاش اینجوری

 ...بخوریم شام بریم پاشوبپوش...شده ذره یه واست دلم که بریم بپوش لباس پاشو!پاشوجوجو:سامیار

 :اومد صداش که بودم مانتوم کردن عوض ومشغول شدم بلند

 خریدی؟؟ ازکجا!!!خوشگله چه این!سلدا؟:سامیار

 وگذاشته مطب بودمشون اورده اخه.رومیگه بود داده بهم تولدم واسه خودش که خرسا همون دیدم کردم نگاه

 اینو هک نمیدونم من فکرمیکرد یعنی االنم!کنم میشه،نگاشون سامیارتنگ واسه دلم وقتی که دیدم تو بودمشون

 !بهم داده خودش

 ...اس هدیه:-

 ...ای سلیقه خوش ادم چه!اِاِاِ:سامیار

 !سامیارخان؟؟ موقع یه نباشه ازخود تعریف:-

 ...!کردم تعریف ازخریداراین من...کردم؟؟ تعریف ازخودم من مگه اصال!االن داشت ربطی چه:سامیار

 :وگفتم ایستادم روش روبه رفتم

 ...داره دراز گوش دوتا که االن ام نجیبه حیوان همون منم:-

 :خندیدوگفت

 چیه؟؟؟ منظورت حاال!حیوانه اون دورازجون:سامیار

 :و رفتم بهش ای غره چشم

 ...خریدن تولدم واسه پیش سال سه وایساده اینجا االنم که سامیارستایش نام به کسی اینو که اینه منظورم:-
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 عوض هم خطمو دست حتی!بودم نذاشته ای نشونه هیچ که من ولی....فهمیـــــــــــدی؟؟؟:گفت باتعجب

 ...کردم

 ...بود رفته یادت رو چیز یه:-

 چیو؟؟؟؟:سامیار

 :وگفتم دادم وبهش بیرون اوردم ازتوش رو بود نوشته چیز روش واسم که وکاغذی برداشتم رو عروسک باکس

 ...کن بوش:-

 :گفت کردوگیج بوش

 خب؟؟؟:سامیار

 ...!!علما جمع تو رفته زیاده اینقدرشدت اصال...!!ها خره خیلی اینم ولی خودمونیم

 ...فهمیدم ازاین...میداد رو عطرتو بوی کاغذ واین باکس توی:-

 !بیرون بیفته یهو ترسیدم!قابلمه اندازه بود شده چشماش

 میشناختی؟؟؟ ازکجا عطرمنو بوی تو....!!عطرم بوی روی از:سامیار

 :گفتم باحرص

 ور عطری بوی نشناسم انتظارداری!روازحفظم تو تمام من...کشیدم نفس صبح تا شب یه رو عطر این من!سامیار:-

 !!اشم؟؟؟ تشنه که

 :وگفت داد فشارم خودش وبه کرد بغلم اروم

 !!بود نرسیده هم فکرم به اصال!!من خدای:-

 :گفت ومالیمی خوشگل وبالحن باال کشید اروم رو سرم بعد

 ...دارم دوست قسم ومیپرستی میپرستم که خدایی به:سامیار

 ...بوسید وطوالنی ونرم لبام رو گذاشت اروم لباشو بعدم

*** 

 !کردن پیجم که وبرم بشه 8 تا بودم منتظرنشسته اتاقم وتو بود 8 نزدیکای ساعت.بودم شیفت بیمارستان امروز

 !!اخروقتیه؟؟ یعنی شده چی..!اهلل بسم:-
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 :پرستارگفتم به!استیشن سمت ورفتم بیرون اومدم ازاتاق

 شده؟؟؟ چی:-

 :وگفت کرد اشاره بود ایستاده اقایی یه ترکه اونطرف یکم پرستاربه

 ...کاردارن باهاتون اقا اون:پرستار

 :سمتش ورفتم باالانداختم ای شونه!کیه ببینم ونتونستم بود من به پشتش

 ...اقا بفرمایید:-

 صدام ازاینکه قبل اما زیرخنده زدم پقی یهو!!!شکلیه؟؟؟ این چرا این!!!کردم هنگ لحظه یه که سمتم برگشت

 !گرفتم رو دهنم جلوی باالبره

 !شدم خوشگل هم ادب؟؟؟خیلی بی میخندی چی به!اِاِاِ:سامیار

 :گفتم باخنده

 کردی؟؟؟ شکلی این خودتو چرا حاال:-

 بیمارستان یه حاال نفربود یه اون اوندفعه درضمن...!میوفتاد پس داشت منشیت اوندفعه دیدم اخه:سامیار

 !بود راه بهترین این....سرم میریختن

 :کردو مکثی

 شدم؟؟؟ زشت حاال:سامیار

 :گفتم وصادقانه شد تبدیل لبخند به ام خنده

 ...بخورمت میخواد دلم:-

 :وگفت شد شل نیشش

 ...!!!کنم کاری نتونم من که بزن رو حرفا این جاهایی یه همیشه توهم:سامیار

 همیش شلواروصل وبه میگذره شونه رو از که بنداهم وازاین بود پوشیده مردونه پیراهن بایه شلوارمردونه یه اخه

 اینکه وواسه بود کرده کج هم وموهاشو بود زده ومشکی گنده فِرِم با بَن ری عینک دونه یه!بود گذاشته هم

 میخواست دلم!الهی!!!بود شده ان نخبه که پسرخرخونا این شبیه اش قیافه!بود زده ژل بهشون وایسن،کلی

 ...!!بود شده خوردنی که بس بچلونمش
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 رفت وقتی.کرد علیک سالم میشد رد که ازکنارم.اومد بود شیفت جامن که دکتری بودیم ایستاده همونطورکه

 :سامیارگفت

 بود؟؟؟ کی این:سامیار

 ...شیفته من جا بعد به 8 از  که بود دکتری:-

 ...بریم وسایلتوبپوش کن جمع بدو پس:سامیار

 تو اینکه محض به!بیرون ازبیمارستان وزدیم کردم عوض ولباسمو کردم جمع رو ووسایلم من اتاق رفتیم باهم

 :بازکردوغرزد بنداروهم واون برداشت سامیارعینکشو نشستیم ماشین

 ...ازاینا متنفرم!اَه:سامیار

 که افتاد وراه کرد ورشن رو ماشین!گردوند برشون عادی حالت وبه موهاش تو کرد دست ماشین ی اینه تو بعدم

 :گفتم

 میریم؟؟؟ کجا!!خب:-

 ...امون خونه:سامیار

 شما؟؟ خونه یا ما خونه یعنی امون خونه:-

 ...وتو من خونه یعنی مونا خونه:سامیار

 چی؟؟ یعنی:-

 ...اغازکنیم زندگیمونو که میریم داریم االنم!اس واماده شد تموم خونه کارهای!!!داره؟؟؟ چی یعنی:سامیار

 اون تو کس هیچ سال سه چون خب ولی میبرد منو بعدازعقد همون بود اماده خونه اگه که بود سامیارگفته اخه

 !بود شده تموم کاراش بعدازدوهفته فکرکنم حاال که کارداشت کم یه نبوده خونه

 ...میشن نگران اینا مامان:-

 !میدونن...!گرفتم اجازه ازبابات وهم ازمامانت وهم شرکت رفتم!نباش نگران:سامیار

 :گفتم خنده وبا دادم تکیه صندلیم به

 سامیار؟؟؟:-

 جونم؟؟؟:سامیار
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 ستوالیبالی واقعا تو که میکنه شک کنیم تعریف کسی واسه رو وعروسیمونو وعقد خواستگاری میدونی؟؟؟اگه:-

 ازبیمارستان رو عروس اومده االن انوقت بپیچه ایران تموم تو عروسیت جشن ی اوازه باید مثال...!!باشی ملی تیم

 !خخخخخخخخخخخ...!!خونه میبره برداشته

 :و خندید

 ...نکنم تعریف کسی واسه باشه یادم پس!بود میگی که همینطوری ها ازبچه چندتا عروسی!اره:سامیار

 !!بودا متفاوت ولی:-

 :وگفت کرد بهم نگاهی

 !!خدایی اره:سامیار

.... 

 دیگه وقت هیچ که بودم مطمئن بیرون میرفتم خونه ازاین داشتم وقتی!کشیدم عمیقی نفس!شدم خونه وارد

 اتاقا سمت رفت!تو اومد سرم پشت وسامیارم شدم داخل...!زد رقم ای تقدیرانگارچیزدیگه دست اما!برنمیگردم

 :گفت بودم ایستاده نشیمن وسط وواجا هاج مثه که من وبه

 ...خب کن عوض لباساتو بریم اینجا؟؟؟بیا چراایستادی:سامیار

 مداو ویادم فکرکردم یکم!بود خالی توش شدم؛اما وداخل کردم بازش رسیدم که دراتاقم به.افتادم راه سرش پشت

 !سامیار اتاق تو ورفتم بیرون اومدم بنابراین...!!جدانیس وسامیارکه من اتاق دیگه االن که

 پس؟؟ کجایی:سامیار

 ... خودم اتاق رفتم اشتباهی:-

 ! بیرون واومدیم کردیم عوض لباسامونو!بود پرازلباس که بازکردم رو کمد

 :گفت که بیرون واومدم ریختم رو ها قهوه.بریزم قهوه رفتم ومنم شد وی تی با رفتن ور ومشغول سامیارنشست

 ...ببینم بیا خوشگله:سامیار

 ات شلوارک یه!اش سینه سمت کرد ومتمایلم چسبوند بهم خودشو.نشستم میزوکنارش رو گذاشتم رو فنجونا

 دوتاشم معمول طبق!بود پوشیده ای فیروزه ابی وچسبون کوتاه استین شرت تی یه و مشکی زانوی پایین

 :دمز وصداش افتادم داشتم ازش که سواالیی یاد یهو...!!داره قرارداد ادیداس برند بشربا این فکرکنم اصال!ادیداس

 سامیار؟؟:-

 :داد وجواب توموهام کرد فرو دستشو
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 سامیار؟؟؟ نفس:سامیار

 چیزبپرسم؟؟ یه:-

 ...!بخواه جون جوجو،شما:سامیار

 کیه؟؟ فاطمه:-

 !مامانی میگی بهش که تو وزنعموی منه مامان خب!!...فاطمه؟؟؟:سامیار

 ...میگم رو فاطمه اون...!بامزه میشناسم خودم که اونو...!!خیارشور بابا...نمک ی باباگوله:-

 :وگفت بود شده گیج اشکارا خیلی

 ...نداریم فاطمه فاطمه؟؟؟ماکه کدوم:سامیار

 ...میگم رو فرهاد خواهردوستت فاطمه:-

 ...دوستمه خواهر که میگی داری که خودت خب:سامیار

 ...کیه که بده توضیح قشنگ نه:-

 :گفت جدی صدایی با چون شد ناراحت فکرکنم

 ...نبوده چیزی کس وهیچ من بین یعنی...سلدا نبوده وفاطمه من بین چیزی:سامیار

 :گفتم شد انگارناراحت دیدم چون

 میشناستش؟؟ هم فاطمه مامانی که طوریه چه میگم!زدم حرفو این کی من:-

 توراه.بره نتونست داشتیم تمرین چون فرهاد.مسافرت رفتن وباباش بامامان بود دبیرستان وقتی فاطمه:سامیار

 درپ ومرگ اومد هوش به وقتی!بود توکُما ماه سه تا فاطمه اما میمیرن درجا باباشون ومامان میکنن تصادف برگشت

 نداشت وقت که فرهادم!زد دیگه چیزای تا گرفته ازدرس رو چی شد؛قیدهمه افسرده شدت به فهمید رو ومادرش

 بیارن ور فاطمه که وخواست فهمید مامان حرفام ازبین روز یه تااینکه.بدترمیکرد حالشو تنهایی واین باشه پیشش

 حالش فاطمه کم وکم بود وفاطمه مامان ی برنامه همین سال تایه!من هم تنهاس اون هم میگفت!روز تو پیشش

 ...نشد قطع وامدها رفت واین کرد پیدا مامان به شدیدی وابستگی بعدم به ازاون!شد خوب

 یرونب ازفکراومدم که بعدازچنددقیقه!!میرفت ور موهام با همچنان سامیارم!کشیده چی بیچاره!فکر تو بودم رفته

 :پرسیدم دوباره

 خونمونو عصراومدی روز یه که حرفایی خواستگاریم،بعدازجداییمون،اون اومد رادین که اونموقع!!دیگه چیز یه:-

 ...زدی بهم
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 :وگفت بگم اشو ادامه نذاشت

 ...!میاد بدم ازخودم روز همون ی اندازه به درست هم یاداوریش با حتی...!اونروز:سامیار

 ؟؟؟...چرا پس:-

 :و کنم کامل سوالمو نذاشت بازم

 که بود گرفته وقت دوهفته توازرادین!میداد رو خبرا بهم مامان خواستگاریت اومد رادین ازوقتی:سامیار

 وقت دوباره تو بعدازدوهفته ولی!بودم داغون مدت اون!!بود مثبت جواب معنی به عادی درحالت این خب.فکرکنی

 عمال من تو ازدواج با درسته!بودم کرده من که کاریه ومشکلت مثبته جوابت فکرکردم منم!کردی وتعلل خواستی

 ...زدم رو حرف واون اومدم باالخره اونروز همین واسه!نمیخواستم چیزی تو جزخوشبختی منم ولی میشدم نابود

 :داد کردوادامه ای طوالنی مکث

 نزدیکای تا اثرش که کردم مست طوری کنم؛اونشب تحمل بتونم که این واسه که بود بد اینقدرحالم:سامیار

 رفتم که بود همینم واسه!بزنم حرفمو بیام که نمیکردم جرئت زمان اون چرا نمیدونم اما!بود ظهرفرداش

 تمیگف نفربهم یه حتی اونشب اگه میدونی!بدترشد چی همه اما دوربشم خودم وجدان از که رفتم درواقع!ایتالیا

 ...!نمیشد ساله سه دوری این اینطوری وشاید نرو،نمیرفتم

 نهوگر! اینطورمیخواست وخدا زد رقم تقدیراینجوری!نیست کدوممون تقصیرهیچ ساله سه دوری این!سامیار نه:-

 ...فرودگاه اومدم اونشب من

 :وگفت جاخورد وضوح به

 فرودگاه؟؟؟ اومدی:سامیار

 اتاقمو بودمو شده کنده پروبال مرغ مثه!فهمیدم شب نصفه یک ساعت رو رفتنت شدن قطعی من اونشب!اره:-

 دریا به زدم رو اون،دل دیدنبا!فرستادی ارو هدیه اون تو اینکه تا!چیکارکنم؟ باید ونمیدونستم مترمیکردم

 دقیق شب،سرعتم نصفه دونیم ساعت اونشب دارم وحشت ازسرعت که منی نمیشه باورت!فرودگاه واومدم

 تسمت دویدم...! اومدم خودم به گیت؛انگارتازه سمت رفتی وتو کردن اعالم پروازتونو ی شماره وقتی!بود دویست

 ...!!نمیشنیدی میزدم صداتم واگه بودی شده خارج ازسالن باسرعت تو برسم بهت تا اما نری بگم که

 ...!!نزدیکمی میکردم حس همش که میگفت راست بهم دلم اونشب پس!من خدای:سامیار

 :زد صدا وخوشگل وتوفکربودیم،اروم هردوساکت که بعدازچنددقیقه

 سلدا؟؟؟:سامیار

 :و برداشتم اش روسینه از سرمو
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 بله؟؟؟:-

 وت کشوندم دوباره!کردم وبازش ازدستش گرفتم.سمتم گرفتش!بود تودستش مخمل وقرمز مشکی باکس یه

 بهجع بازکردن مشغول ورمیرفت،منم باموهام وهمونطورکه اش سینه به دادم تکیه سرمو خواسته ازخدا منم!بغلش

 :گفتم وناخوداگاه وباذوق گرفت وجودمو تموم خوشگلی حس یه محتویاتش بادیدن بازکردم؛ که رو جعبه!شدم

 ...ســــــــــامــــــــــــــــی:-

 :گفت وجدی خودش سمت گردوند برم شدت به

 ...بگو دوباره:سامیار

 :و ادد بهم تکونی!بودم دیرلود ومن بود سریع خیلی حرکاتش اخه!بودم هنوزهنگ!میکردم نگاش داشتم تعجب با

 ...بگو باردیگه یه من جون سلدا:سامیار

 :وگفتم زدم ای خبیثانه لبخند شدم لود که خوب

 ...سامیار:-

 :و شد کالفه

 ...میکنم خواهش سلدا:سامیار

 :کردم زمزمه اروم ودرگوشش گوشش نزدیک بردم سرمو

 سلدا؟؟؟ِ  سامی:-

 :گفت اروم.میبارید لذت ازصداش

 ...سامیِ  نفس:سامیار

 ...دارم دوست خیلی:-

 :کرد زمزمه ومالیم اروم!بهم بود خیره!سرجام برگشتم واروم

 ...گورببرم به رو شنیدن رو تو گفتن سامی صدای باردیگه یه ارزوی باید فکرمیکردم:سامیار

 :گفتم ساختگی اخمی وبا روبینیش گذاشتم امو اشاره انگشت

 ... هیــــــــــس!اِاِاِ:-

 مونپیش ی دفعه ازدواج مالِ که هایی حلقه!بود هامون حلقه باکس توی.کردم نگاه باکس محتویات به دوباره بعدم 

 رو دش کشیده ازروصورتم نگاهش.دستم تو گرفتم ودستشو دراوردم اشو حلقه!االن واسه بود داشته نگهشون!بود
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 رو هحلق خود وبعد انگشترحلقه اول اونم!میومد سفیدش دست به خیلی کثافت.کردم دستش اروم رو حلقه.دستم

 لباسش اول ی دکمه دوتا وچون چرخوندم سرمو!بوسید طوالنی دستمو و لباش سمت برد دستمو اروم.کرد دستم

 :خوند ومالیم کشید عمیقی نفس!بوسیدم اش،زیرزنجیرشو سینه بود؛روی باز

 ...!نهادیم(کرد اشاشاره سینه به) خانه این بردر تو مُهرلب...را مِهربُتان این از پس ره ندهم دل در:سامیار

 موزیک وبعدازچندلحظه کرد اش وپلی شد متوقف اهنگ ورویه وی تیUSB قسمت تو رفت و کرد بغلم دوباره

 !میداد؟؟ گوش رو اهنگ هنوزاین!نمیشد باورم! پرکرد رو خونه فضای خوشبختی اهنگ

 :پرسیدم سوالمو

 میدی؟؟ گوش رو اهنگ هنوزاین:-

 ...میدم گوش رو اهنگ همین فقط که ساله سه!!هنوز؟؟؟:سامیار

 :خوند بااهنگ اروم بعد

 !!کی؟؟ به میدادم دلمو من نبودی تو اگه:سامیار

 :خودنم من ایندفعه

 !کی؟؟؟ عاشق میشدم من بگو تونبودی اگه:-

 :خوندیم باهم وبعد

 ...میذاری من دست تو دست تو اینکه یعنی خوشبختی

 ...بیزاری من بدون ازدنیا توهم بگو نمیخوام تو بی دنیارو

 ... .کرد گرم رو تنم بازم لباش وداغی سمتم شد خم اروم بعد

 

**** 

 از ترـــوبیش دبخوا ور وــــــــــت خودش از بیشتر که کسی داشتن یعنی خوشبختی

 ...نخواد چــــوهیــــــــت

 ...باشی زندگی مامـــــــت وبراشــــــــــت که کسی داشتن یعنی خوشبختی

 ...!یعنی خوشبختی
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری 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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