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 کاربر انجمن نودهشتیا N@M!S* رمان چه حالی داری ؟! | نسیم شمال نسب 

 

 این کتاب درسایت نگاه دانلود اماده شده است

www.negahdl.com 

 

 ! در آتش رهایم ، خدا شاهد است

 ! به غم مبتالیم ، خدا شاهد است

 ! شب است و دل و بیکسی ، وای من

 ! به درد آشنایم ، خدا شاهد است

 بر و تابی ، دگر طاقتیدگر ص

 ! نمانده برایم ، خدا شاهد است

 ! دلم میگدازد در آتش ، دریغ

 ! به غم همنوایم ، خدا شاهد است

 شکسته است آیینه های مرا
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 ! غم دیر پایم ، خدا شاهد است

 رسیده است تا نا کجا ، نا کجا

 ! طنین صدایم ، خدا شاهد است

 بگو جان ما را ز غم چاره چیست ؟

 ! بالیم ، خدا شاهد است اسیر

 به شعر غریبم به شبهای غم

 ! ترا میسرایم ، خدا شاهد است

 

 ...مامان نگران من نباش خونه غریبه که نمیرم! خونه عَممه-

 ...حاال هر جا! من نگرانتم دخترم--

وم برم. دانشگاه بابا اومد تو اتاقم و چمدونمو برد که بذاره تو ماشین. منم داشتم موهامو میبستم که اروم ار
تهران قبول شده بودم ولی خودمون دماوند زندگی میکردیم. خونه عَمم تهران بود. رشته پزشکی رو 

 .انتخاب کرده بودم! زیاد درس میخوندم و عاشق ِرشَتم بودم

کیهان از اتاقش اومد بیرون و رفتم پیشش که باهاش خدافظی کنم. خیلی کیهان رو دوست داشتم، بهترین 
سال ازم بزرگتر بود ولی انقدر با هم صمیمی بودیم که هیچی رو از هم مخفی  3دنیا بود.  داداش

 :نمیکردیم. بهم قول داده بود که زود زود بیاد و بهم سر بزنه. بغلش کردم و گفتم

 ...برادِر عزیزم پیشم بیای ها-

 ...چشم خواهری میام گلم--

مامانو بغل کردم و یه خدافظی طوالنی کردم و رفتم. بغض کرده بودم ولی نمیخواستم جلو مامان گریه 

 ...کنم! کیهان حالمو فهمیده بود. سوار ماشین بابا شدم و حرکت کردیم

شب رسیدیم خونه عمه. رفتیم داخل اول عمه فاطی رو بعد دختر عمه سارا رو بغل کردم. خیلی بهشون 
! انقدر با عمه فاطمه راحت بودم که فاطی صداش میزدم! سارا تقریبا هم سن خودم بود ولی وابسته بودم

  ...سالمون بود فوت کرد 15وکالت میخوند. اقا رضا )شوهر عمه( تو یه تصادف وقتی که منو سارا 

 ...ی کنهچمدونا رو گذاشتم تو اتاق سارا و رفتم پیش عمه. بابا تا فردا موند اخه شب نمیتونست رانندگ

وقت خواب بابا تو یکی از اتاقای خالی خوابید. عمه همیشه یه اتاق رو خالی میذاشت که اگه مهمانی اومد 
اونجا بخوابه اخه خونشون زیاد مهمان میرفت. منم به اصرار سارا تو اتاق خودش خوابیدم. دوتاییمون 
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اید سر تخت بخوابی منم قبول نکردم رو زمین خوابیدیم! هر چقدر بش گفتم تو رو تختت بخواب گفت تو ب

 ...و دوتایی رو زمین خوابیدیم

 :صبح واسه صبحانه که بیدار شدیم سر میز بابا رو ندیدم! به عمه گفتم

 عمه بابا کجاست؟-

 !بعد از اذان صبح رفت--

 !جدی؟ چقدر زود رفت. حتی باهاش خدافظی هم نکردم-

 .انگار کار داشت--

 .خیلی خب اشکال نداره-

 ...حانه رو خوردم و رفتم تو اتاق که اماده بشم. امروز اولین روز دانشگاهم بودصب

 ...از خونه زدم بیرون و سوار یه تاکسی شدم و رفتم

************ 

داشتم برمیگشتم خونه...کوچه عمه اینا خیلی خلوت و اروم بود...از تو خونه کنار خونه صدای یه مرد 

 :موبایلش حرف میزنهداشت میومد که انگار داره با 

ای بابا بهراد جان تو کارایی که به این موضوع ربط داره انجام بده تا خودم بیام......دارم میام یکم --
 .صبر کنید

انگار تلفنو قطع کرده بود. خدایا من چقدر فضولم اخه به من چه ربطی داره؟! درخونه باز شد و همون 
ش تیپ بود! تو یه لحظه دیدمش اخه خیلی ضایع بود همین جوری مرد اومد بیرون...واااااااییییییی چه خو

زل بزنم بهش...ماشینش دم در بود. یه شاسی بلند! وای عجب ماشینی...! من که داشتم یواش یواش به 
طرف خونه میرفتم حس کردم داره نگاهم میکنه! درخونه عمه رو زدم و منتظر موندم تا درو باز کنه. 

 :رف خونه عمه گفتوقتی دید دارم میرم ط

 !به خاله فاطی سالم برسونید--

 :منم یه جوری که فقط اون صدامو بشنوه گفتم

 ...حتما-

 :رفتم داخل خونه و از بس کنجکاو بودم که اون کیه سریع رفتم پیش عمه و گفتم

 !عمه عمه عمه این پسر خوش تیپه که تو خونه جفتیه کیه؟-
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 !نکردیچته دختر بذار ِبِرسی. سالم هم که --

 !ببخشید عمه! سالم خب حاال بگو؟-

 .اول برو لباساتو عوض کن بعد میگم--

 ِاِاِاِاِاه بگو دیگهههههه-

 باشه بابا دختره ی فضول...پسِر همسایس دیگه--

 همونی که چند بار رفتین باهاشون مسافرت؟-

 اره--

 !وای چه خوش تیپ بود فُکَم منقبض شد-

 !هوی دختر تو که اینطوری نبودی--

 !ای بابا عمه شوخی کردم-

 ...خیلی خب حاال فهمیدی کیه؟ برو لباساتو عوض کن--

 چشم راستی سارا نیومده؟-

اگه یکم چشماتو باز کنی میبینی داره حمام میکنه... اینقدر هولی که اون پسره کیه که هیچکی رو --

 !نمیبینی

 اااوووففففای بابا خوبه تو هم هی بگو -

عمه هی میخندید و مسخره میکرد. منو عمه عاطفه خیلی با هم راحت و صمیمی بودیم و همیشه با هم 

 .شوخی میکردیم

رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم. وقتی از اتاق رفتم بیرون دیدم سارا هم از حمام اومده و حوله 
 :به سارا گفتم پالتوییش تنشه و خاله داره میز ناهارو اماده میکنه. رو

 سالم سارا مگه امروز نرفتی دانشگاه؟-

 .سالم نه فردا میرم--

 .رفت تو اتاق و منم رفتم کمک عمه که میز ناهار رو اماده کنم

************ 
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چند ماه گذشته بود و منم غرق درس خوندن بودم. همیشه کیهان بهم زنگ میزد و با هم حرف میزدیم 
میداد بابا هم باهام حرف میزد. دلم خیلی براشون تنگ شده بود. قرار بود مامان هم زنگ میزد و اخرش 

 .یه روز بیان و یه َسری بزنن

 :داشتم درس میخوندم که صدای تلفن خونه بلند شد. خاله بلند گفت

 .دایانا جان بیا جواب بده من دستم بنده--

 .چشم عمه-

 :رو برداشتم و گفتم سارا خونه نبود. منم رفتم که تلفن رو جواب بدم. تلفن

 بله بفرمایید؟-

 :صدای یه زن میان سال بود که گفت

 سالم عزیزم سارا تویی؟--

 !نه خانم من دختر دایی سارا هستم-

 آه ببخشید خانومی...دایانا خانم! درسته؟--

 !خواهش میکنم بله من دایانا هستم-

 خوبی دایانا جان؟ عمه هستش؟--

 .لفن رو بهش میدمخیلی ممنون...بله هستش االن ت-

 .باشه منتظرم--

 .خدافظ خوشحال شدم-

 .خدافظ همچنین--

 ...تلفن رو دادم به عمه و ایستادم پیش عمه که ببینم کیه و چی میگه! خب یکم کنجکاو بودم دیگه

 سالم خانم رادکیانی! خوب هستین؟--

--... 

 خدارو شکر! بچه ها خوبن؟ اقا رادکیانی خوب هستن؟--

--... 
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 !چی شده یاد ما کردین؟--

--... 

 ای بابا این کارا چیه؟--

--... 

 !خیلی خب قبول ولی نیازی به این همه زحمت نبود--

--... 

 ...اها دایانا رو میگین؟ چشم حتما--

--... 

 ...نه عزیزم بازم ممنون سالم برسونین خدافظ شما--

--... 

 :تلفن رو قطع کرد. سریع گفتم

 کجا شناخت؟ جریان چیه؟عمه کی بود؟ منو از -

 .چه خبرته دختر سواالتو یکی یکی بپرس--

 باشه...کی بود؟-

 !زن همسایه--

 !عمه مسخره نکن-

 ...مسخره چیه! زن همسایه بود--

 جدی؟ خو حاال منو از کجا شناخت؟-

 .خیلی باهاشون صمیمی هستیم بخاطر همین میشناسنت ولی هنوز ندیدنت--

 حاال چیکار داشت؟اها پس به اسم میشناسنم! -

 ...دعوتمون کردن اخر هفته به یه رستوران--

 واسه چی؟-
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 ...به مناسبت دانشگاه رفتن سارا و و دخترشون سارینا--

 مگه دخترشون هم سن منو ساراس؟-

 ...سال پشت کنکور مونده 2نه --

 منم هستم دیگه؟-

 ...اره اتفاقا تو رو هم گفت--

 !خیلی خب ممنون از دعوتشون اما عمه من روم نیس-

 ...تو و روت نباشه؟! عجیبه--

 ...ِاِاِاه عمه-

 ...خیلی خب دختر شوخی میکنم--

منو عمه داشتیم میخندیدیم که در باز شد و سارا اومد تو...عمه قضیه مهمانی رو براش تعریف کرد و من 
نبود که همش بهش فکر کنم ولی بعضی وقتا به این فکر رفتم سراغ َدرسام. اصال این مهمانی برام مهم 

میکردم که چی بپوشم! یه مانتوی سورمه ای داشتم که یه کوچولو براق بود و سرش گیپور کار شده بود. 
خیلی مجلسی بود و اونو نمیشد همه جا پوشید...اصال از عمه نپرسیده بودم دعوت کدوم همسایه هستیم! 

 ...زیاد برام مهم نبود

************  

بعد از مدتها مامان اینا اومدن و بهمون یه سر زدن. خیلی دلم براشون تنگ شده بود. همش کنار کیهان 
نشسته بودم و براش حرف میزدم و اون فقط گوش میکرد. کیهان و سارا خیلی با هم خوب بودن همیشه 

ن کالس نداشتم و مونده بودم شنبه بود و م 2به شوخی دعوا میکردن و َجرو بحث راه مینداختن.روز 

 ...شنبه موندن و بعدش رفتن دماوند 4خونه ولی سارا کالس داشت و دانشگاه بود. مامان اینا تا 

************ 

منو سارا تو اتاق داشتیم اماده میشدیم واسه مهمانی... مانتو سورمه ایه رو پوشیدم با یه شلوار مشکی 
مالیم کردم. سایه ابی خیلی کمرنگ و ریمل. یه رژ کالباسی خوش  تنگ که به مانتوم میومد. یکم ارایش

رنگ زدم و موهای قهوه ایمو باال بستم. شال مشکی زدم سرم و چتری موهامو یه طرفه انداختم تو 

 :صورتم. خدایی خیلی خوب شده بودم! رو به سارا گفتم

 سارا خوبم؟-

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 !گه میخوای پسره رو بکُشی؟اوالال...! عالی شدی دختر م--
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 مگه پسر دارن؟-

 !اره اسمش سامیاره خیلی خوش تیپه و جذابه--

 !په چرا خودت موندی؟ توِرش میکردی دختر-

 ...ای بابا جای داداشمه--

 ...اوکی من میرم پیشه عمه ببینم امادس یا نه-

 .باشه منم تقریبا اماده ام--

 .ز اتاقش اومد بیرون و اونم اماده بوداز اتاق رفتم بیرون و عمه رو دیدم که ا

 !به عمه چه خوشکل شدی بزنم به تخته-

 !ای بابا تو هم هی مسخره کن--

 ...نه عمه ولی خیلی خوشکل شدی-

 مرسی عزیزم...پس سارا کو؟--

 .تو اتاقه داره اماده میشه-

 .ای بابا دیرمون میشه--

 :ی زده بود المصب...بهش گفتمسارا از اتاق اومد بیرون. ااااوووففففف... عجب تیپ

 بابا تو که از منم بهتر شدی! مگه داری میری عروسی؟-

 !ِاه مامان بهم گیر نداد تو گیر میدی--

 !..ای بابا باشه...تو چقدر زشت شدی! من خیلی بهتر از تو ام-

 :من و سارا خندیدیم که عمه گفت

 .االن وقته مسخره بازی نیس بریم که دیر شده--

 عمه با چی میریم؟-

 .سرویس گرفتم االن میرسه دیگه--

 ...من و سارا با هم رفتیم بیرون تا ماشین بیاد. خیلی مشتاق بودم که ببینمشون و باهاشون اشنا بشم
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تاکسی اومد سوار شدیم و عمه ادرس رستوران رو داد...جای نزدیکی بود. زیاد طول نکشید که رسیدیم. 
شین پیاده شدیم و به طرف در رستوران رفتیم. من و سارا دستامونو گرفته جای با کالسی بود. از ما

بودیم و اروم اروم با اون کفشای پاشنه بلند راه میرفتیم. عمه راهنماییمون کرد به طرف جایی که باید 

 :میرفتیم من گرم حرف زدن با سارا بودم وحواسم بود که با این کفشا کله نکنم! سارا گفت

 !و ببند دیگه داریم میرسیم بهشوندایانا فکت--

وقتی به خودم اومدم دیدم یه جای خلوت خلوتیه و به جز یه میز بزرگ و چند نفر که اونجا حضور 
داشتن کسی نبود. یه موزیک اروم پخش میشد. سرم پایین بود وقتی بهشون رسیدیم اونا بلند شدن و سرمو 

باهاشون اشنا شدم. همه نشستیم. منو سارا و سارینا کنار بلند کردم و با پدر و مادر سارینا دست دادم و 
هم نشسته بودیم و با هم حرف میزدیم. به نظر که دختر خوبی میومد منم زود یخم اب شد! سارا به سارینا 

 :گفت

 سارینا داداش سامیار نمیاد؟--

 .بله میاد فقط یه مشکل براش پیش اومد تا کمی دیگه میاد--

 :حرف میزدیم صدا یه مرد از پشت سرم اومد که گفتهمین جور که داشتیم 

 ...سالم--

من و عمه و سارا بلند شدیم که باهاش سالم کنیم. وقتی چشمم بهش خورد ماتم برد! اصال باور نمیکرم 

 :همون پسری باشه که اون روز دم در خونشون دیدمش و گفت به خاله فاطی سالم برسون! گفت

 !واسم پیش اومد رفتم و اومدمشرمنده دیر اومدم یه کاری --

 :عمه گفت

 ...اشکال نداره پسرم--

 :با من و سارا و عمه دست داد و رفت پیش خواهرش سارینا نشست. سارا گفت

آها داداش سامیار یادم رفت معرفی کنم! )با دست به من اشاره کرد( ایشون دختر داییم، دایانا هستش --
 ...مدهخونشون دماونِد اما االن واسه درسش او

 :بعد دستشو کشید به طرف سامیار و گفت

 ...ایشون هم سامیار برادر سارینا جون هستش و پسر همسایه--

عمه و مریم خانم و اقا محمد گرم حرف زدن با هم بودن و من و سارینا و سارا و سامیار هم با هم حرف 
مدت که حرف میزدیم سامیار میزدیم. درباره دانشگاه حرف میزدیم. سارینا هم وکالت میخوند. تموم 

نگاهش به من بود یه لحظه چشم تو چشم شدیم اون همین جور منو نگاه میکرد! نگاهمو دزدیدم و به 
 ...سارینا نگاه کردم که داشت صحبت میکرد



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

10 

 

چند دقیقه بعد غذاهارو اوردن. مرغ سخاری و برنج و کباب بود. ساالد فصل و ساالد ماکارونی هم 
کردیم به خوردن و عمه و مریم خانم گه و گاهی با هم حرف میزدن. باز هم سامیار کنارش بود. شروع 

چشمش به من بود! تو دلم داشتم میگفتم: اااوووفففف وقت غذا خوردن هم نمیذاره راحت باشم...که خودش 

 :بحثو باز کرد و گفت

 دایانا خانم شما چی میخونید؟--

 ...پزشکی-

 ترم چند؟--

 ..2ترم -

 ...شیدموفق با--

 !ممنون-

وقتی غذاها رو خوردیم و تموم شد دسر اوردن. کیک و چای بود. عاشق چای و کیک اونم بعد از شام 
بودم! شام زیاد نخوردم چون خیلی زیاد بود. داشتم چای میخوردم که چشمم به سامیار افتاد! اون مشغول 

و جذاب بود! چشم و  خوردن بود و متوجه نگاه من نشد...وایییی انگار تازه دیده بودمش! خیلی خوش تیپ
ابرو مشکی بود و یکم سبزه بود...این چرا رو زمین مونده خدا؟ انگار فهمید دارم بهش نگاه میکنم چون 
اونم شروع کرد به نگاه کردن من! دوباره چشم تو چشم شدیم که دوباره من نگاهمو دزدیدم و به خوردن 

روی من نشسته بود و سارا و سارینا روبه کیک مشغول شدم. خدایی بد جایی نشسته بود! دقیقا روبه 
 ...روی هم

************ 

چند ماه گذشته بود. کالسم تموم شده بود. استاد از کالس رفت بیرون و منم داشتم کتابمو میذاشتم تو کیف 

 :کولیم. از کالس داشتم میررفتم بیرون که یه نفر از پشت سر ِصدام کرد

 !خانم رادفر...؟--

 :صدا رو ببینم. پیمان طاهری، یکی از بچه های کالس بود! گفتم برگشتم تا صاحب

 بفرمایید؟-

 خانم رادفر میتونم باهاتو صحبت کنم؟--

 !بله بفرمایید-

 میشه بریم یه جایی و بشینیم؟--

 ...اقای طاهری من زیاد وقت ندارم کارتونو بگید. من باید برم-
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 .باشه پس حداقل از کالس بریم بیرون--

 :فتیم بیرون و توو راهرو اروم اروم راه میرفتیم. گفتماز کالس ر

 خب؟ امرتون؟-

 !خیلی رک بهتون میگم اخه نمیتونم مقدمه چینی کنم--

 .اینجوری هم خیلی بهتره اخه من وقت ندارم-

 ...خیلی خب...خانم رادفر چند وقته من از شما خوشم اومده و میخوام بیام خاستگاری--

 :پسره خوشم نمیاد. اااااییییششش...! سکوتمو که دید ادامه داد ها؟ چی؟ من اصال از این

 ...از ترم اول بود که من عاشقتون شدم. خیلی وقته میخواستم بیام و بهتون بگم اما فرصتش پیش نیومده--

 :باالخره تونستم یه بهونه پیدا کنم و گفتم

 !ولی من اینجا زندگی نمیکنم من از دماوند اومدم-

 .ن با خانواده میام اونجا واسه خاستگاریمهم نیست م--

 :ای بابا چقدر سیریش بود این! گفتم

 ...ببین اقای طاهری من قصد ازدواج ندارم-

 !حاال شما فکراتونو بکنید فردا که اومدید دانشگاه بهم بگید--

 ...ای بابا چرا متوجه حرف من نمیشید وقتی میگم نه یعنی نه-

 !تمباشه ولی من دست بردار نیس--

 ...گذاشتم رفتم و جوابشو ندادم

************ 

چند روز گذشته بود و این پسره هی میومد و به زور باهام حرف میزد ولی من اصال به حرفاش توجه 
نمیکردم. یه روز تو خونه بودم و کالس نداشتم صدای در بلند شد. عمه دستش بند بود و نمیتونست بره و 

د و کسی هم تو ایفون پیدا درو باز کنه. رفتم ببینم کیه. از تو ایفون هر چقدر میگفتم کیه کسی جواب نمیدا
نبود! شال و مانتومو پوشیدم رفتم بیرون که ببینم کی بوده. وقتی درو باز کردم پیمان طاهری رو دیدم! 

 :ای بابا دست بردار نبود اَه...گفتم

 بله بفرمایید؟-
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 !...سالم دایانا خانم--

 من خانم رادفر هستم! امرتون؟-

 ...نِدشپررو به اسم کوچیک منو صدا میکنه چِ 

 میتونم باهاتون حرف بزنم؟--

 اینجا رو از کجا پیدا کردین؟-

 !دیروز از دانشگاه که میومدین تعقیبتون کردم--

 ...ببینید اقا واسه من مزاحمت ایجاد نکنید و از اینجا برید-

 !چه مزاحمتی؟ فقط میخوام بله رو ازتون بشنوم--

 ...110میزنم  دیگه دارید حوصلمو سر میبرید. یا میری یا زنگ-

 !روز دیگه اینجان واسه خاستگاری 3پلیس واسه چی؟ مامانم اینا تا --

 ... اقا یا میری یا -

 :پرید وسط حرفمو و گفت

 ...ای بابا باشه خودم میرم ولی به زودی میام--

ر! با دیدن درو بستم و رفتم داخل. تا رفتم داخل خونه عمه رو دیدم که ایستاده بود تا بفهمه کیه اومده دم د
دقیقه قبل یادم رفت که چقدر اعصابم خورد شده بود! خندم گرفت جوری که قهقه میزدم...عمه  5عمه 

 :اومد پیشم و گفت

 دختر تو چته؟ کی بود دم در؟ چیکار داشت؟--

دقیقا شده بود مثل خودم! منم اینجوری کنجکاویم گل میکرد ولی سریع همه چی یادم اومد و واسه عمه 
 :گفتم. عمه گفتهمه رو 

 !اگه یه بار دیگه اینجا پیداش شد بسپرش به من--

 ...باشه عمه فاطی-

************ 

دو روز گذشت و منم همچنان میرفتم دانشگاه. امروز که از دانشگاه اومدم دیدم خداروشکر اون سیریش 
ی خونه نیست! شاید نیستش! انگار امروز نیومده بود دانشگاه. وارد خونه که شدم تازه متوجه شدم کس
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عمه رفته تا یه جایی زود برمیگرده. خواستم برم تو اتاق که لباسمو عوض کنم صدای زنگ در بلند شد. 

 ...به این خیال که عمه اومده رفتم درو باز کردم و با پیمان روبه رو شدم! وااااااییییییییی باز شروع شد

 بفرمایید؟-

 سالم خوبی عزیزم؟--

 ببخشید؟-

 ...میکنم! منو مامانم امشب میایم خونتونخواهش --

 :دیگه داشت اعصابمو خورد میکرد

 !تو غلط میکنی پسره ی پررو..برو گم شو دیگه این طرفا نبینمت-

وقتی داشتم این حرفا رو به پیمان میگفتم سامیار از خونشون خارج شد و انگار میخواست بره بیرون. 
مان کل کل میکنم اومد طرفمون و فرصت نداد حرفی بزنم! با سر وقتی منو تو اون حال دید که دارم با پی

زد تو صورت پیمان و شروع کرد به زدنش. من یه گوشه ایستاده بودم و به هق هق افتاده بودم. خیلی 
ترسیده بودم. وقتی سامیار اروم شد و گذاشت پیمان بره گرَیم بند اومد. پیمان فرار کرد ولی گفت دوباره 

 :سامیار اومد کنارم. از بینیش خون اومده بود! گفتبرمیگردم... 

 خوبی؟--

 !از بینیت داره خون میاد-

 مهم نیس. این پسره چیکار داشت؟--

 :قضیه رو براش تعریف کردم. نزدیک نیم ساعت دم در بودیم که عمه رو از دور دیدم که اومد طرف ما

 .سامیار چی شده؟ چرا بینیت خونیه؟ دایانا تو چرا چشمات قرمزه؟ بیاید بریم تو خونه ببینم--

 ...نه خاله فاطی من باید برم-

 ...با این حال که نمیتونی بری! بیا بریم دیگه--

همه با هم رفتیم داخل خونه و سامیار قضیه رو واسه عمه گفت منم رفتم و یه پارچه نم دار اوردم و 
 :شتم رو بینیش که خون ریزیش بند بیاد. سامیار داشت منو نگاه میکردگذا

 !ممنون--

 !من باید تشکر کنم ولی نیازی به دعوا نبود با صحبت کردن حل میشد-

 !نه حقش بود...از بس گریه کردی چشمات قرمز شده--
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 ...مهم نیست-

ا پارچه نم دار تمیز کردم. رفتم خونایی که روی صورتش بود و اطراف بینیش پر از خون شده بود رو ب

 :نشستم سر مبل و عمه رفت و دو تا لیوان اب اورد و بهمون داد و خوردیم. سامیار بلند شد و گفت

 .خاله فاطی من دیگه باید برم--

 !خیلی خب پسرم. شرمنده خودتو به زحمت انداختی--

 ...سنه بابا این چه حرفیه باالخره دایانا خانم هم دختر دایی سارا--

 ...ممنون عزیزم سالم منو به همه برسون--

 ...بزرگیتونو میرسونم...خدافظ--

منم همینطور ایستاده بودم و داشتم به حرفاشون گوش میدادم. همون لحظه ای که سامیار داشت میرفت 
 :موبایل عمه زنگ خورد و عمه رو بهم گفت

 .نم کیه زنگ میزنهدایانا برو سامیارو تا دم در همراهی کن تا من برم ببی--

 .چشم-

 :پشت سر سامیار تا دم در هم قدم شدم. اروم گفتم

 !اقا سامیار ببخشید که خودتونو تو خطر انداختین بخاطر من-

 !این چه حرفیه تو هم مثله سارا و سارینایی. درضمن دیگه هم اینجوری باهام حرف نزن--

 !چه طوری حرف نزنم؟-

 .احت ترمبه جای شما بگو تو! اینجوری ر--

 .باشه. سالم به همه برسون-

 :لبخندی زد. از در رفت بیرون و گفت

 ...حتما خانومی...خدافظ--

 ...خدافظ-

************* 

دیگه با سارا تو یه اتاق نبودم! عمه یه اتاق خالی داشت که طبقه ی باال ی خونه بود و اونو به عنوان 
انبار استفاده میکرد. یه روز که مامان اینا اومده بودن من و سارا و کیهان رفتیم اونجا رو تمیز کردیم. تو 
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قتی اتاق تمیز شد رفتم و وسایلمو از کشابی بود. تمیزشون کردیم و و 4اون اتاق یه تخت چوبی و یه کمد 
اتاق سارا اوردم و چیندم. تختو گذاشته بودم دقیقا زیر پنجره و کمد کشابی رو گذاشتم یه گوشه از اتاق و 

تا کشاب خالی. نشستم رو تخت و از تو پنجره  2کتابامو گذاشتم تو یکی از کشابا. لباسامو هم گذاشتم تو 
قا خونه رادکیانی بود! یه اتاق روبه رو قرار داشت که به تراس راه داشت. بیرونو نگاه کردم. پنجره دقی

چون دِر تراس شیشه ای بود داخل اتاق پیدا بود. اینقدر داشتم نگاه میکردم که اصال متوجه نشدم کسی 
 :اومده تو اتاق

 خوبه خواهری؟--

 :برگشتم و دیدم کیهان و سارا ایستادن! در جوابش گفتم

 .شده ممنون اره خیلی خوب-

 :سارا دستمو کشید و گفت

 !پاشو پاشو برین یه چیزی بخوریم. من خیلی گرسنمه--

 :بلند شدم و اروم زدم به بازوش و گفتم

 ...ای شکمو-

 ...کیهان هم به ما میخندید. از پله ها رفتیم پایین و رفتیم پیش مامان و عمه

************ 

کردم که یهو متوجه روبه روم شدم! سامیار رو تراس ایستاده شب تو اتاقم قبل از خواب پنجره رو باز 
بود و اطرافو نگاه میکرد. انگار اونم متوجه من شد و به من نگاه کرد...نسیم خونکی صورتمو نوازش 

کرد و موهامو تو هوا به رقص دراورده بود...هنوز داشت به من نگاه میکرد! پنجره رو بستم و خوابیدم 

 ...د خوابم بردسر جام که خیلی زو

************  

عمه داشت با تلفن حرف میزد من و سارا هم نشسته بودیم تلویزیون نگاه میکردیم اما طبق معمول 
 !گوشمون به طرف عمه بود

 .خیلی ممنون مریم خانم چشم با دخترا صحبت میکنم--

--... 

 .نه االن که نزدیکه عیِد و درساشون کم شده--

--... 
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 .باشه--

--... 

 ...خیلی ممنون مریم خانم--

--... 

 ...نه سالم برسونین...خدافظ--

--... 

 :وقتی تلفن رو قطع کرد من و سارا رفتیم پیش عمه...سارا گفت

 مامان مریم خانم چی میگفت؟--

 ...گفت اخر همین هفته چند روزی رو بریم شمال--

 :منو سارا که از تعجب با هم گفتیم

 !!!!!چی؟؟؟؟؟؟-

 !گفت سامیار خیلی اصرار کرده و گفته شما هم باید بیاید--

 :اینبار من گفتم

 ...عمه زشت نیست من بیام؟ نه عمه من نمیام-

 ...چه زشتی داره دختر؟ اتفاقا مریم خانم گفت دایانا باید باهامون باشه--

 ...خیلی خب عمه جون...مرسی-

 ...مون ادامه دادیم! یه فیلم کمدی خارجی بودبا سارا رفتیم نشستیم سر مبل و به تلویزیون دیدن

************ 

منو سارا وسایلمونو جمع کرده بودیم و داشتیم خونه رو مرتب میکردیم که اماده رفتن بشیم. شب به کیهان 
حرکت میکردیم. صدای اس ام اس گوشی  7زنگ زدم و بهشون گفتم که میرم شمال! طرفای ساعت 

صبح بود یعنی کی بود؟ منو سارا به هم نگاهی کردیم وسارا بلند شد تا اس ام  5سارا بلند شد... ساعت 
 :اسو بخونه. وقتی پیامو خوند لبخندی زد و گفت

 ...ساریناس... میگه خاله مژگانم هم میاد باهامون! چون دیدم چراغ اتاق دایانا روشنه اس دادم--

 :با تعجب به سارا نگاه کردم و پرسیدم
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 !؟خاله مژگان کیه-

 ...خاله سارینا و سامیاره! سنش باالس ولی خیلی باحاله با مامان هم خیلی صمیمیه--

 .اها...اوکی-

و نیم بود.  6دوباره مشغول جمع کردن وسایلم شدم...کارامون که تموم شد رفتیم صبحانه خوردیم ساعت 
سارینا به سارا تک زد عمه خواب بود! از شب قبل وسایلشو جمع کرده بود بخاطر همین راحت خوابید...

که یعنی اماده بشیم. عمه رو بیدار کردیم که اماده بشه و خودمون رفتیم که اماده بشیم. یه مانتوی ابی 
صورتم ویه ریمل  اقیانوسی پوشیدم با شال مشکی و شلوار جین یخی...چتری موهامو یه طرفه انداختم تو

لومو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون...همون موقع و یه رژ زدم، خیلی ساده...کوله مشکی و چموِن کوچو
 ...سارا هم از اتاقش اومد بیرون عمه هم تو اشپزخونه بود و اماده

رفتم تو حیاط، کفش الستارای ابیمو پوشیدمو منتظر عمه و سارا موندم...صدای در بلند شد و من رفتم 

 :کردم و سامیارو دیدم! با لبخند گفت درو باز کنم. اصال حواسم نبود بپرسم کیه! همینجوری درو باز

 !سالم دایانا...اومدم بگم ما منتظرتونیم--

با هم صمیمی شده بودیم و اون راحت میگفت دایانا منم از این لحنش بدم نمیومد احساس راحتی میکردم. 

 ...اشینبه خونشون که دقیقا سمت چپ خونه عمه بود اشاره کرد و دیدم سارینا داره وسایلو میذاره تو م

 ...سالم سامیار...من اماده تو حیاط بودم ولی نمیدونم اینا داخل خونه ارن چی میکنن! دل نمیکنن دیگه-

 :سامیار خندید و منم خندیدم. سارا اومد پیشمون و گفت

 !شما دوتا به چی میخندید؟--

 ...هیچی-

 اذیت نکن دایانا...سامیار تو بگو؟--

 ...هیچی--

ثل من اذیتش میکرد خوشم میومد! بهش چشمکی زدم و اونم جوابمو با چشمک از اینکه سامیار هم م

 :داد...سارا ایشی گفت و رفت وسایلو بیاره...روبه سامیار گفتم

 .منم میرم وسایلمو میارم-

 ...باشه من پیش ماشینا منتظرتونم--

ان سال باهاشون اومد منو سارا رفتیم کنار ماشین سامیار ایستادیم...مریم خانم و شوهرش و یه زن می
 :بیرون و عمه رفت باهاشون سالم کرد و سارا تو گوشم گفت
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 ...این زنه خواهر مریم خانمه! مژگان خانم--

 اها! ازدواج نکرده؟-

 ...سالی میشه 3سالش تو تصادف فوت کردن! نزدیک  16شوهرش و پسِر --

 دیگه ازدواج نکرد؟-

 ...نه--

دلم براش سوخت! خیلی سخته شوهر و َبَچتو تو تصادف از دست بدی...اوووووففففف... یه جوری گفتم 

 ..حاال انگار منم بچمو تو تصادف از دست دادم.. خندم گرفت

 :با سارا رفتیم باهاشون سالم کردیم. سارینا با خنده به طرفمون اومد

 و ماشین؟سالم به دوستاِن عزیز! چرا وسایلتونو نذاشتید ت--

 :سارا با شوخی جوابشو داد

 نیشتو ببند! زشته دختر اینقد بخنده...کجا بذاریمشون؟--

 ...ِای درد! تو ماشیِن سامیار--

 ...منم فقط ایستاده بودم واز این دوتا میخندیدم که تا همدیگه رو میدیدن دعوا میکردن ولی به شوخی

 

ر و سارینا با ماشین سامیار بریم و عمه و اقا محمد و دیگه وقت حرکت بود. قرار شد منو سارا و سامیا

 ...مریم خانم و خواهرش با ماشین اقا محمد. ماشین سامیار هیوندا کوپه بود و ماشین باباش ساناتا

ما زود تر حرکت کردیم. سارینا جلو نشست. من پشت سرسامیار نشسته بودم. سارینا ظبطو زیاد کرد و 
 :ار اهنگو کم کرد و بهش خندید. سارا گفتبلند بلند دست میزد! سامی

هوی دختر دیوونه شدی؟ چرا ِعین ُمنگُال دست میزنی! چیزی خوردی اول صبحی که به معدت نساخته --

 یا قرصاتو نشسته خوردی؟

همه زدیم زیر خنده و سارینا خواست از جلو دستشو بزنه تو سر سارا که سارا خودشو کشوند عقب و 

 :نه از طرفی هم سامیار بهش گفتنتونست سارا رو بز

 !سارینا بیخیال شو بذار حواسم به رانندگیم باشه--
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باشه ولی فقط بخاطر تو ولش میکنم. از شهر کمی دور شده بودیم. سامیار تند میرفت ولی به رانندگیش --
عقب مسلط بود و جاده خلوت بود. سارینا خواست سی دی رو عوض کنه که سامیار نذاشت و چند البوم 

 :زد. اهنگ سیاوش قمیشی بود

 فرشته اومدی از دور

 چطوره حال و احوالت

 یکم تن خسته ی راهی

 غباره رو پر و بالت

 فرشته اومدی از دور

 ببین از شوق تابیدم

 میدونستم میای حاال

 تورو من خواب میدیدم

 چه خوبه اومدی پیشم

 تو هستی این یه تسکینه

 چقدر آرامشت خوبه

 چقدر حرفات شیرینه

 :سارینا با اخم گفت

 ...اَه! اینا چیه گوش میدی؟ ِعیِن پیرمردا شدی! ایییییییییششششش--

 :سارا همون اول راه خوابش برد! سارینا رو بهم گفت

 تو ازین اهنگا خوشت میاد؟--

 ...اره من گوش میدم خیلی دوست دارم! به خصوص تو جاده-

 ...را هر چی ادم به تیپ و تارمون میخوره این مدلیهاوووووووفففففففف نمیدونم چ--

 :موبایل سارینا زنگ خورد و جواب داد

 الو بله مامان؟--
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--... 

 .باشه چشم--

 :تماسو قطع کرد و سامیار پرسید

 چی شده؟--

 .مامان گفت اولین قهوه خونه تو جاده نگه داریم--

 .باشه--

به جز سارا! منو سارینا و سامیار چایی خوردیم ولی بقیه  رسیدیم به یه قهوه خونه و و همگی پیاده شدیم

 :صبحانه نخورده بودند که انجا خوردند. سامیار گفت

 سارا چیزی نمیخوره؟--

 .نه اون خوابو به همه چیز ترجیه میده! گفت نمیتونم چیزی بخورم، میخوام بخوابم-

 !ادن و بیدار بودنکمی دیگه هم سارینا میره میخوابه اخه تا صبح به هم اس مید--

 !جدی؟ دیدم سارا همش با گوشیش َور میره نگو به سارینا اس میداد-

 .اوهوم. اگه چاییتو خوردی ما بریم--

 .اره بریم-

از سر میز بلند شدیم و به سارینا که بعد از چایی خوردنش رفته بود پیش مامانش اشاره کردیم بیاد. 

 :سامیار رو به مامانش گفت

 .کت میکنیم شا هم بعدش بیایدمامان ما حر--

 .باشه پسرم حواستو به رانندگیت بده--

 .چشم--

 :رفتیم طرف ماشین. در عقب و باز کردم که سارینا دستمو کشید و گفت

 ...دایانا برو جلو بشین میخوام بخوابم--

 .باشه-

نشستم تو ماشین، سامیار هم سوار شد. وقتی حرکت کردیم نگاهی به سارا و سارینا کردم که غرق خواب 
 :بودند. سامیار گفت
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 سارینا خوابید؟--

 .اره گفت خوابم میاد، جلو بشین-

 !دیدی گفتم؟ اینم نتیجش--

 ...خندیدیم و سامیار ضبطو روشن کرد

 

 :تو راه بودیم که عمه زنگ زد

 ا کجایید؟سالم شم--

 ...سالم عمه یه لحظه گوشی دستت باشه-

 :رو به سامیار گفتم

 عمه ست میگه کجایید. چی بگم؟-

 .بگو تا ربع ساعت دیگه ویالییم--

 :دوباره به عمه گفتم

 .عمه ما تا ربع ساعت دیگه ویالییم-

 .ما هم حداقل تا نیم ساعت بعد از شما اونجاییم--

 ...باشه فعال باییییی-

 ...فعال--

گوشی رو قطع کردم. به سارا و سارینا نگاه کردم.هنوز خواب بودن! یه فکر شیطانی تو ذهنم اومد که 

 .ریز خندیدم

 به چی میخندی؟--

 ...هیچی-

 :دستمو بردم سمت ضبط و گفتم

 !با اجازه-
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کردم.  یه لحظه با تعجب نگام کرد. یه اهنگ شاد که معلوم بود اهنگای ساریناس گذاشتم و تا اخر زیادش
سارینا و سارا یهو از خواب پریدن! سامیار همش داشت از کار من میخندید و از تو اینه به سارینا که 

 ...پشت سرش نشسته بود نگاه کرد که گیج و سرگردونه

 :سارینا گفت

 کار کدوم خر بود؟ مگه نمیبینید ما خوابیم؟--

 !خواستم بیدارتون کنم-

 ...! اووووووووفففففففففمیخوام بیدار نکنی صد سال سیاه--

 .سارا هم شوکه شده بود ولی میخندید

رسیدیم به یه در بزرگ که معلوم بود ویالس! سامیار پیاده شد و در باغ رو زد کمی بعد یه پیرمرد اومد 
درو باز کرد. سامیار اومد سمت ماشین و رفتیم داخل ویال. سارا و سارینا هم هنوز خوابشون میومد! 

هر کی چمدون خودشو برد داخل ساختمون. سارا و سارینا زود تر رفتن داخل. من رفتم که  پیاده شدیم و
وسایلمو بذارم تو یه اتاق. یه راهرو دراز بود که اولش دوتا اتاق داشت و بعد یه حمام و دستشویی بود 

گه چاره ای نداشتم دوتا اتاق هم اخر راهرو بود. سارا و سارینا هر کدوم تو اتاق اولیا مستقر شدند منم دی
رفتم تو اتاق اخر راهرو. وسایلمو گذاشتم رو تخت و از اتاق رفتم بیرون. خواستم همه جا رو نگاه کنم 

بعد وسایلمو جاسازی کنم. سامیار هم رفت تو اتاقی که رو به روی اتاق من بود. رفتم تو باغ و و همه جا 
اشتنی. پر از گل و درخت که گوشه هاش رو دیدم خیلی جای قشنگی بود. یه باغ بزرگ و دوست د

 :نیمکت بود. نشستم رو نیمکت و اطرافو نگاه میکردم و اصال متوجه نشدم سامیار اومده کنارم

 از اینجا خوشت اومده؟--

 :به خودم اومدم و گفتم

 جان؟ چیزی گفتی؟-

 بی بال! میگم از اینجا خوشت اومده؟--

 !اره خیلی با صفا و قشنگه-

 :نشست کنارم و گفت

 میخوای یه جای بهتر نشونت بدم؟--

 ...اوهوم-

 ...پس بزن بریم-
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رفتیم پشت ساختمون. یه جای پر از گل و درخت بود که اب از زیرشون رد میشد. صدای اب یه ارامش 

 .خاصی بهم میداد. بازم اونجا یه نیمکت بود

 ...وای اینجا محشره-

 ...من عاشق اینجام--

 :مکت و به اطراف نگاه کردم. خدایی جای خیلی قشنگی بود! نشست کنارم و گفتنشستم سر نی

 ...منم خیلی اینجا رو دوست دارم! بهم ارامش میده...همیشه وقتی دلم میگیره میام اینجا--

 :دستمو گرفت و تو دستش فشرد! دلم یهو لرزید! ادامه داد

 !ولی االن دیگه خیلی ارومم--

. شوکه شده بودم! یعنی چی این حرفا؟ چرا باید دستمو اینجوری بگیره؟ چرا باید فقط داشتم نگاش میکردم
 ...دلم اینجوری شه؟ کامال گیج شده بودم

دستمو از تو دستش کشیدم بیرون و از جام بلند شدم. با دو از اونجا دور شدم و رفتم تو اتاقم...بدنم عرق 
باد خنکی صورتمو نوازش کرد! سرم باال بود و داشتم کرده بود! رفتم سمت پنجره اتاقم و بازش کردم... 

به اسمون نگاه میکردم؛ ابری بود! سرمو اوردم پایین و دیدم همون جاییه که سامیار نشونم داد و دیدم 

 .خودشم هنوز نشسته اونجا!داشتم بهش نگاه میکردم که دیدم که بلند شد و از اونجا دور شد

ت. خواستم خودمو مشغول کنم تا به چیزی فکر نکنم...وسایلمو از منم پنجره رو بستم و نشستم رو تخ
چمدون دراوردم. لباسامو تو کمد گذاشتم و خرت و پرتامو گذاشتم رو میز توالت. یه بلوز شلوار راحت 

 10پوشیدم و موهای بلندمو باال بستم. موبایلمو از تو کیفم دراوردم و به کیهان زنگ زدم. ساعت طرفای 

 :ز چند تا بوق جواب دادبود. بعد ا

 جانم خواهری؟--

 سالم کیهان! خوبی؟-

 سالم دایانا! مرسی عزیزم! خوبی؟ رسیدید؟--

 اره رسیدیم و االن تو ویالییم. مامان اینا خوبن؟-

 .سالم میرسونن. خواستم خودم بهت زنگ بزنم االن که خودت زنگ زدی--

 !سالمت باشن. دل به دل راه داره دیگه-

 !خواستم یه چیزی بگم که اگه بفهمی خوشحال میشیاره خب! --

 ...چی؟ بگو بگو بگو بگو بگو-
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 !ای بابا...دختر صبر کن تا بگم--

 ...باشه...بگو-

 !کارم جور شد که بیام تهران--

 اوالال بابا ایول به داداش خودم...خیلی خوشحال شدم. حاال کی میای؟-

 ...هفته دیگه--

 میای پیش منو عمه؟-

 !نه خونه ای میگیرم پیش خونه عمه--

 ...پس منم میای پیش تو-

 ...حاال بذار خونه رو بگیرم تا بعد--

 باشه...داداشی کاری چیزی نداری؟-

 .نه عزیزم به همه سالم برسون--

 چشم خدافظ عزیزم-

 ...خدافظ--

اخماش تو هم بود و سرش تماسو قطع کردم. از اتاق رفتم بیرون و سامیارو دیدم که داره میاد تو اتاقش. 
پایین بود. معلوم بود از چیزی عصبانیه! تصمیم گرفتم طوری رفتار کنم که انگار اتفاقی بینمون نیوفتاده. 

وقتی متوجه من شد اخماشو یکم باز کرد ولی معلوم بود از یه چیزی ناراحته. لبخندی بهش زدم و از 
داخل ساختمون شده بودم که عجب چیزی بود! یه کنارش رد شدم و رفتم تو اشپز خونه...تاره متوجه 

اشپزخونه بزرگه وسطش میز ناهار خوری بود. لیوانی برداشتم و رفتم از تو یخچال اب خوردم. از 
اشپزخونه رفتم بیرون و وارد نشیمن شدم. وایییییییییییی عجب خونه ای بود! یه قسمت تلویزیون و یه 

ه دست مبل دیگه...من عاشق پیانو بودم! صدای در خونه منو به دست مبل و یه قسمت دیگه یه پیانو و ی

 :خودم و اورد و متوجه شدم عمه اینا رسیدند. رفتم پیششون و باهاشون سالم کردم. عمه گفت

 پس بقیه کجان؟--

 .هر کی تو اتاق خودشه منم اومدم اب بخورم-

 دختر تو خوابت نمیاد؟--

 !نه بابا چه خوابی-
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 .بذارمو بیاممن میرم چیزامو --

 ...باشه-

هر کی رفت تو اتاق خودش فقط من موندم! نشستن رو مبل و به جای نامعلومی خیره شدم...هر کی میدید 
فکر میکرد دارم فکر میکنم ولی درحال حاظر به هیچ چیزی فکر نمیکردم! صدای موبایلم منو به خودم 

 :اورد. گوشیمو از تو جیبم دراوردم و دیدم شماره کیهانه

 ...الو داداشی-

 !سالمی دوباره--

 سالم چیزی شده؟-

 ...اره میخو--

 :پریدم وسط حرفش

 !چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ کیهان! کیهان-

 ...دختر دندون سر جیگر بگیر تا بگم! چته داشتم میگفتم خودت پریدی وسط حرفم--

 .خیلی خب من زیپ دهنمو میبندم! بگو ببینم چی شده-

 .تهران ولی نمیدونیم کجا بریم! گوشیو بده به عمه ببینم چی میگهمن با امید اومدم --

 ...باشه-

امید دوست بچگی کیهان بود! با هم بزرگ شده بودن و خیلی با هم صمیمی بودند. همون موقع عمه از 
اتاقاش اومد بیرون و موبایلو دادم به عمه و قضیه رو براش تعریف کردم. عمه مشغول حرف زدن با 

اقش اومد بیرون. به کیهان بود. حرفای عمه و کیهان تموم شد که عمه موبایمو بهم داد. مریم خانم هم از ات

 :عمه گفتم

 کیهان چی میگفت؟--

 !تهرانه و نمیدونن کجا برن-

 :مریم خانم به عمه گفت

 ...فاطمه مگه داداش دایانا تهرانه؟ خب اگه کارش زیاد مهم نیست و جایی نداره بره بهش بگو بیاد اینجا--

 ...اره با دوستش اومده تهران ولی نمیدونم واسه چه کاری اومده--
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 .خیلی خب اگه بیاد هم ما باهاش اشنا میشیم هم سامیار یکی مثل خودش پیدا میکنه که تنها نباشه--

 .باشه میگم ببینم چی میشه--

با هم رفتن داخل اشپزخونه تا ناهار درست کنن. حوصلم سر رفت! نمیدونستم چیکار کنم تا مشغول بشم. 
اال...چقدر میخوابه این دختر...رفتم باال سرش، اروم رفتم تو اتاق سارا و دیدم هنوز خوابه! اووووو ماش

 :تکونش دادم و گفتم

 ...شده 11سارا! سارا! سارا پاشو دیگه ساعت -

 :تو خماری بود و با چشمای بسته گفت

 ...ای بابا بذار بخوابم دیگه--

 .نه نمیشه من حوصلم سر رفته-

 !خو برو پیش سارینا--

 !اونم خوابه مثه تو-

 !امیاربرو پیش س--

 :چی؟ دختره ی دیوونه! تو خماریه نمیدونه چی میگه. خدایا این چرا اینقدر خنگه اخه؟ گفتم

 یکم فکر کن دیوونه...مگه اون دختره که بشینه پیش من و با هم حرف بزنیم؟ ها؟-

 مگه چیه؟ منم بعضی وقتا باهاش حرف میزنم...یعنی فقط باید دختر باشه؟--

 ...تو به جایی نمیرسم برو بابا با حرف زدن با-

از اتاق رفتم بیرون. هیچکس نبود! مژگان خانم هم رفته بود تو اشپز خونه کمک مریم خانم و عمه. 
 .نشستم رو مبل و بازم به یه گوشه خیره شدم. همیشه وقتی میرفتم تو فکر متوجه کسی نبودم

 بازم رفتی تو فکر؟--

 ...برگشتم و دیدو سامیار نشسته کنارم رو مبل

 ها؟ چی؟ چیزی گفتی؟-

 ...نه بیخیال! شنیدم داداشت داره میاد--

 اره تو از کجا میدونی؟-

 مامانم گفت...دخترا هنوز خوابن؟--
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 ...اوهوم-

 تو هم مثل من حوصلت سر رفته؟--

 مگه تو هم حوصلت سر رفته؟-

 !اره همش دور خودم میچرخم و نمیدونم چیکار کنم تا مشغول بشم--

 ...خو برو بیرون یه دوری بزن-

 فکر خوبیه...میای با هم بریم؟--

 ...نه حوصله ندارم-

 ...باشه ولی حوصلت سر میره ها-

 .بیخیال شاید رفتم یکم بخوابم--

 ...خیلی خب پس خودم تنها میرم! خدافظ-

 ...خدافظ--

رون، سارا از اتاقش اومد خیلی دوست داشتم باهاش برم ولی اصال حوصله نداشتم! وقتی از خونه رفت بی

 :بیرون. اومد پیشم نشست و گفت

 .سالم دایانا--

 !علیک سالم! چقدر میخوابی تو دختر-

 !ای بابا یه بار تو عمرم راحت خوابیدما! حاال تو هی گیر بده بدتر از مامانمی تو--

 .خیلی خب بابا برو یه چیزی کوفت و کن و بیا پیشم-

 ...بی ادب--

و بعد از چند دیقه اومد. یه سینی که دوتا لیوان چایی روش بود دستش بود. کنارم  رفت تو اشپزخونه

 :نشست و لیوان چای رو دستم داد

 !بفرما اینم واسه تو اوردم؛ کوفت کن--

 ...بی ادب-

 !خب از خودت یاد گرفتم--
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 !خب حاال بسه زبون بریزی واسه من-

 راستی سامیار کجاس؟ سارینا هنوز خوابه؟--

 !ار رفت بیرون...سارینا هم هنوز مثه خرس خوابیدهسامی-

 جدی؟ رفت بیرون؟--

 !اره مگه چیز عجیبی گفتم؟ خب حوصلش سر رفت، با ماشین رفت یه دوری بخوره-

 ...خب منم دوس داشتم باهاش برم--

 !تو خوابتو بگیر باد نبرش-

 ار دریا؟ای بابا تو چه گیری دادیا...ِاممممممم...دایانا میای با بریم کن--

 ...االن نه...بعد از ناهار با بچه ها میریم-

 ...خیلی خب--

حرفامون تموم شد و سارینا از اتاقش اومد بیرون! با موهای ژولیده رفت دستی برامون تکون داد و رفت 
صورتشو بشوره...منو سارا مشغول چرت و پرت گفتن بودیم. سارینا اومد پیشمون و باهامون سالمی 

ان داشتن ناهارو کرد. رفت تو اشپزخونه یه چیزی بخوره و بیاد پیشمون...عمه و مریم جون و خاله مژگ
اماده میکردن...چون سارینا و سارینا بهش میگفتن خاله ما هم عادت کرده بودیم و بهش میگفتیم خاله! 

 !گذشته بود که سامیار اومد و نشستیم سر میز ناهار 1ساعت از 

 وقتی غذاهارو خوردیم و ظرفارو جمع کردیم من و سارا و سارینا مشغول شستن ظرفا شدیم...مریم جون

 ...گفت که خدمتکارشون مریضه و امروز نمیتونه بیاد؛ ما هم مسئول شستن ظرفا شدیم

شستن ظرفا که تموم شد همگی رفتیم پیش زنا و دیدیم َجمعشون َجمعه! رفتیم نشستیم پیششون و گفتیم و 
 :ش حرف بزنمخندیدیم...یه دفعه صدای زنگ موبایلم بلند شد! کیهان بود...رفتم یه جای اروم تا بتونم باها

 الو؟-

 .سالم شما کجایید؟ ادرسو بده--

 رسیدید؟-

 سالمتو گربه خورد؟--

 خیلی خب ببشخید! سالم خوبی؟-

 .سالم، مرسی حاال ادرسو بده--
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 .منکه نمیدونم صبر کن به عمه بگم ببینم-

 .باشه من منتظرم--

وم منم دیگه نرفتم ببینم چی رفتم پیش عمه بهش گفتم کیهاِن و گوشیو از دستم گرفت و رفت یه جای ار

 :بهش میگه! نشستم سر جام...عمه اومد نشست و گفت

با سامیار برو دنبال کیهان! اونا سر یه خیابون ایستادن. به سامیار گفتم اون همه چیو میدونه. باهاش --
 .برو چون اون داداشتو نمیشناسه

 .خیلی خب میرم-

 :سارا گفت از جام بلند شدم که برم لباسامو عوض کنم که

 کجا؟--

سارینا هم متوجه شد و یا کنجکاوی نگام کرد...قضیه رو براشون گفتم واونا هم گفتن ما هم باهاتون 
میایم. با هم بلند شدیم و رفتیم تو اتاقامون لباس عوض کردیم. سریع رفتیم سوار ماشین سامیار شدیم و 

روی صندلی پشِت راننده! تو راه بودیم و من  حرکت کردیم. سارینا جلو نشسته بود و من باز نشسته بودم
داشتم از پنجره به فضای اطراف نگاه میکردم که متوجه نگاه گاه و بیگاه کسی رو خودم شدم! سرمو 

چرخوندم و یه لحظه دیدم سامیار داره از تو اینه نگام میکنه. حواسش به رانندگیش بود و گاه و بیگاه منو 

 ...شدمنگاه میکرد اینو راحت متوجه 

 :ماشین ایستاد. به خیابون نگاه کردم نه شلوغ بود نه خلوت! سامیار گفت

 دایانا ببین کجا ایستادن...میتونی پیداشون کنی؟--

 ...اره االن پیداشون میکنم-

به هر طرف نگاه کردم ندیدمشون. نمیدونستم هم ماشینشون چیه! وقتی سامیار متوجه شد که من پیداشون 

 :نکردم بهم گفت

 ...با موبایلت بهش زنگ بزن ببین دقیقا کجا ایستادن--

 .باشه-

 :بوق جواب داد 2موبایلمو از تو جیب مانتوم دراوردم و بهش زنگ زدم بعد از 

 الو...کجایی؟--

 ...ما تو خیابون ایستادیم-

 :سامیار
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 ...بده به من باهاش حرف بزنم--

 ...الو کیهان گوشی رو میدم به سامیار-

منتظر جوابی از کیهان نشدم و گوشی رو گرفتم سمت سامیار، موبایلو از دستم گرفت و باعث تماس 
دستمون به هم شد! برگشت و نگاهی بهم کرد؛ به چشماش نگاه کردم، یه چیز خاصی توش بود ولی 

دیگه  نمیدونم چی بود ولی هر چی بود باعث شد بدنم بلرزه و بترسم! اخه چرا؟ سرمو انداختم پایین،
میترسیدم بهش نگاه کنم. اون متوجه شد سارا و سارینا دارن بهمون نگاه میکنن و یادش اومد کیهان پشت 
خط منتظره! از ماشین پیاده شد تا با کیهان صحبت کنه وقتی حرفاش تموم شد گوشی رو داد دستم. سوار 

ن اروم اروم میاد ولی اون طرف ماشین نشد تا بتونه پیداشون کنه...یه لحظه دیدم کیهان داره با ماشی

 :خیابون بود و منو ندید! سریع از ماشین پیاده شدم و گفتم

 ...سامیار! سامیار! اوناش داره میره-

 کو؟ کجاس؟--

 ...مشکیه 206اونا همون -

 ...اها دیدمش--

و دور دستی براش تکون داد و منم ایستاده بودم کنارش... کیهان متوجه شد و سری تکون داد و خیابون
زد. ما هم نشستیم تو ماشین و اروم حرکت کردیم تا کیهان ُگممون نکنه. وقتی رسیدیم ویال پیاده شدیم و 

 :یدم. یه لحظه متوجه امید شدم و گفتمب**و*سمن پریدم تو بغل کیهان و گونشو 

 به به به اقا امید! خوبی؟-

 :زدم که متوجه من شد و گفت جوابی نداد فقط داشت به رو به روش نگاه میکرد. جلو چشمش بشکنی

 هان؟ بله؟...ِا دایانا تویی؟ چطوری تو دختر؟--

 نه پس میخواستی کی باشه؟ دختر همسایه؟ کجایی تو یه ساعته؟-

 !اگه دختر همسایه بود که خیلی خوب میشد تو چی میگی این وسط؟--

 ...درد وسایلتونو بیارید داخل و با بقیه اشنا بشید-

هم کل کل میکردیم جوری که بعضی وقتا به بزن بزن خطم میشد! بعضی وقتا هم خیلی منو امید خیلی با 
 ...با هم خوب بودیم جوری که یکی باید میومد و جدامون میکرد! درست عین خواهر و برادر

رفتیم داخل خونه و با همه اشناشون کردیم. رفتن تو اتاقاشون. رفتم تو باغ و نشستم رو یکی از 

 :بود وقتی کیهان اومد بریم لب دریا...سارا با لبخند اومد کنارم نشست و گفت نیمکتا...قرار

 دایانا حوصلم سر رفت پس کی میریم کنار دریا؟--
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 ...منتظریم تا کیهان و امید بیان-

 ...خیلی خب پس من میرم داخل و بهشون میگم زود بیان--

 :ومد و نشست کنارمرفت و منتظر جوابی از من نشد. بعد از چند دقیقه سامیار ا

 ...سارا گفت اینجا نشستی--

 ...اره حوصلم سر رفته-

 .االن میریم لب دریا--

 ...اوهوم-

 تو همیشه اینقدر با برادرت صمیمی و مهربونی؟--

 اره...چرا؟-

 !هیچی اخه خیلی با هم خوبین برعکس منو سارینا--

 جدی؟ یعنی همش با هم دعوا میکنید؟-

 ...ل شما اینقدر با هم خوب نیستیمدعوا که نه...ولی مث--

 :لبخندی زدم و کیهان و امید با سارا و سارینا اومدن...از جا بلند شدم و رفتم سمتشون...کیهان گفت

 .بریم--

حرکت کردیم و رفتیم...پیاده رفتیم اخه راهش زیاد نبود پیاده هم یه حال دیگه داره...تو راه همش مسخره 
بازی میکردیم ولی امید مثل قبل نبود! یه جوری بود! وقتی به دریا رسیدیم یکم همدیگه رو خیس کردیم 

 :بعدش اتیش روشن کردیم و نشستیم...من پیش امید نشستم و اروم بهش گفتم

 !امید چیزی شده؟ مثل قبل نیستی-

 !نه..نه..نه من خوبم چیزیم نیس--

 ...دیوونه تو که میدونی نمیتونی از دستم فرار کنی-

 ...دست از سرم بردار دایانا--

 :زدم تو سرش

 ...ای درد بگیری بیشعور منو باش اومدم باهاش حرف میزنم برو بابا-
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دویدم اونم همش دنبالم میومد...دیگه تنونستم تعادلمو حفظ کنم و بلند شد که بیاد دنبالم فرار کردم و فقط 

 :خوردم زمین...بهم رسید و منو رو دستاش بلند کرد

 پاهات درد گرفت؟--

 ...اره یکم-

شالم از رو سرم افتاده بود...ناخوداگاه نگاهم رفت سمت سامیار. چشماش سرخ شده بود و اخماش تو هم 
 :اروم به امید گفتمبود! یعنی چی اخه؟ چی شده؟ 

 !منو بذار زمین دیگه-

منو از بغل خودش جدا کرد و نشستم کنار کیهان و سامیار...نمیدونستم چرا عصبانیه ولی خواستم باهاش 
حرف بزنم تا بفهمم چی شده! ادم فضول تر از من! نزدیک غروب افتاب بود...همگی نشستیم و به 

 :حرف میزدن باهم منم اروم به سامیار گفتمغروب افتاب نگاه کردیم. همه داشتن اروم 

 چیزی شده؟-

 .نه--

 پس چرا عصبانی هستی؟-

 .من؟ نه...هیچی نشده--

 !به من یکی نمیتونی دروغ بگی-

 :لبخندی زد...دستمو گرفت و گفت

 !به غروب افتاب نگاه کن و اینقدر حرف نزن--

 :ستش بود! گفتاخم کوچیکی کردم و اروم از جام بلند شدم...هنوز دستم تو د

 کجا؟--

 :دستمو از دستش کشیدم بیرون و رفتم سمت اب...اومد کنارم و گفت

 از حرفم ناراحت شدی؟--

 :نگاهی بهش کردم

 .نه-

 پس چی شد یهو از پیشم بلند شدی؟--
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 !دلم میخواد برم تو اب-

 :داشتم میرفتم سمت اب و به غروب افتاب نگاه میکردم

 .نرو...خطرناکه--

 .زیاد جلو نمیرم نگران نباش-

 !همینجور که داشتم باهاش صحبت میکردم پام گیر کرد به یه سنگ. تعادلمو از دست دادم و افتادم تو اب

 ...مواظب باش دایانا--

این حرفش برابر بود با افتادن من تو اب...عمقش زیاد نبود. سریع اومد و خواست منو بلند کنه ولی من 

 :زدم. گفتنذاشتم و دستشو پس 

 ...چیکار میکنی؟ پاشو دیگه--

 :عین بچه ها گفتم

 !نوموخوام-

 :خندید و نشست کنارم تو اب

 ...خیلی خب پس منم میشینم کنارت--

ای ریختم طرفش و اونم همین کارو کرد هر دو باهم میخندیدیم و اب بازی میکردیم. از بچگی عاشق اب 
د! چقدر هوا دلگیر بود! متوجه نگاه سامیار رو خودم شدم بازی بودم! به اسمون نگاه کردم، نارنجی بو

ونگاهش کردم...شالم از سرم افتاد دستشو برد سمت شالم و انداختش رو سرم. وقتی خوب خیس شدیم از 
اب اومدیم بیرون و نشستیم پیش بچه ها...هنوز مشغول حرف زدن بودن و انگار متوجه نبود نا نشدند. 

م و بلند شدیم رفتیم سمت ویال. تو راه همش شوخی میکردیم و میخندیدیم ولی جلو اتیش کم کم گرم شدی
امید رفتارش یه جوری شده بود! مثل قبل نبود. پسرا خوب با هم جور شده بودن ولی سامیار رفتارش با 

 ...امید جور خاصی بود. انگار داره به زور تحملش میکنه

وض کردم. موهام خیِس خیس بود. با کش بسته بودمشون؛ وقتی رسیدیم ویال پریدم تو اتاقمو لباسامو ع
بازشون کردم؛ موهای قهوه ایم یه حالت خاص و فر داشت که خودم عاشقشون بودم! داشتم با سشوار 

 :خشکشون کردم که دراتاقو زدن؛ سامیار بود گفت

 ...دایانا--

 ...میتونی بیای تو-
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میکرد. یا خدا یعنی چی دیده؟ از تو اینه نگاهی به  درو باز کرد و نمیدونم چی دید که فقط داشت نگام
خودم کردم؛ یه تیشرت و شلوار تنگ اسپرت تنم بود! ولی نگاهش به صورتم بود. سشوارو خاموش 

 :کردم و گفتم

 سامیار! چیزی شده؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟-

 ...ها...چی...چیزه--

 ...ای بابا حرفتو بزن دیگه-

 !ان گفت بهت بگم بیای واسه شاماها...دایانا...مام--

 .خیلی خب موهامو میبندم و میام-

 !نه نبندشون--

 ...وا؟ چرا؟ اینجوری اذیت میشم خب-

 ...نمیدونم چش شد یهو؟ فقط گفت زود بیا و رفت بیرون

موهامو سریع بستم و رفتم بیرون...نشستم سر میز شام...همه منتظر من بودن انگار! سامیار رفته بود 
و بشوره. وقتی اومد دقیقا روبه روی من نشست! این چرا اینجوری میکرد؟ خدمتکار اومده بود و دستاش

 !غذارو برامون اورد. وای من عاشق قرمه سبزی بودم

مشغول خوردن شدیم. من در حین خوردن همش تو فکر بودم...تو فکر رفتارای سامیار...حرکتاش...با 

 این کاراش چی میخواست بگه؟

خودم خارج شدم و غذامو خوردم. همه غذاشونو خوردن و از میز بلند شدیم. نشستم سر مبل و از فکرای 
کنار سارا و سارینا. مشغول حرف زدن بودن و منم به حرفاشون گوش میکردم. ناخوداگاه نگام چرخید 

بود؟  سمت امید...فقط داشت به طرف ما نگاه میکرد. متوجه نگاهم شد و روشو برگردوند. چرا اینجوری

 !تاحاال اینقدر اروم ندیده بودمش

بود. همه مشغول صحبت کردن با هم بودن. خیلی خسته بودم. رفتم تو باغ و یکم دور  10طرفای ساعت 
خوردم. اروم اروم واسه خودم قدم میزدم و به منظره اطرافم نگاه میکردم. خیلی قشنگ بود. مدتی گذشت 

 :و کیهان اومد پیشم

 یی؟خواهری چرا تنها--

 .خسته شدم اومدم یه دوری بخورم-

 .ای بابا چرا تنهایی خب میگفتی سارا یا سارینا باهات میومدن--

 .اونا مشغول حرف زدن بودن نخواستم مزاحمشون بشم-
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 :بغلم کرد

 ...ای بابا پاشو بریم داخل--

 .ای بابا داخل چی داره اینجا رو ببین چقدر با صفاس-

 ...اره میدونم خیلی با صفاس ولی االن باید بریم داخل--

 :بلندم کرد و رفتیم داخل. هیچ کس متوجه نشد بغیر از سامیار...گذاشتم زمین و اروم تو گوشش گفتم

 .کیهان بعدا باید باهات حرف بزنم-

 .باشه--

 ...چشمکی زد و رفت طرف امید و سامیار. لبخندی بهش زدم و رفتم پیش دخترا

 ...لی خسته شدم. به همه شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقمخی

 ...خودمو انداختم رو تخت و اصال نفهمیدم کی خواب رفتم

************ 

 .خیلی جاتون خالیه کاش شما هم بودین-

 .ایشاال دفعه ی بعد با هم میریم--

 .ایشاال-

 .راستی عمت خوبه؟ سارا چطوره؟ خیلی وقته ازتون خبر ندارم--

 ...خوبن سالم میرسونن. بله دیگه وقتی فقط به کیهان زنگ میزنی معلومه دیگه مادِر من همه-

بار به کیهان  2بار...خوبه همش به خودت زنگ میزنم فقط  2ای بابا خب سراغتو از کیهان گرفتم این --

 ...زنگ زدم

 ...خیلی خب مامان جونم-

 کاری نداری عزیزم؟--

 ...رو لپت بای ب**و*سنه -

 ...ظخداف--

 :تماسو قطع کردم و رفتم پیش کیهان...تو اتاقش بود نشستم رو تختش و گفتم
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 ...داداشی جونم...میدونستی خیلی دوستت دارم؟ بهترین داداش دنیایی-

 باز چی ازم میخوای؟--

 ها؟-

 !خب وقتی یه چیزی ازم بخوای این جوری باهام حرف میزنی--

 ...میبریم بیرون؟ خسته شدم تو خونه-

 ...به امید بگو--

 !نامرد...حیف من که اینهمه واسه تو َفک زدم-

 :از اتقاقش رفتم بیرون و رفتم سمت اتاق امید...در زدم و گفتم

 میشه بیام تو؟...امید دایانام-

 ...اره عزیزم بیا تو--

 :و گفتمرفتم داخل و درو پشت سرم بستم. نشسته بود رو تخت و با موبایلش بازی میکرد...نشستم کنارش 

 داری چیکار میکنی؟-

 !بازی--

 بچه شدی؟-

 یعنی فقط بچه ها بازی میکنن؟--

 ...تا جایی که میدونم اره-

 باشه هر چی تو گفتی...حاال چی شده اومدی پیشه من؟--

 امید میدونستی خیلی مهربون و خوبی؟-

 اره همه اینا رو میدونم! چی ازم میخوای؟--

 بله؟ یعنی چی؟-

 !جوری باهام صحبت کنی میفهمم چیزی ازم میخوایخب وقتی این --

 ...ای بابا کپی کیهانی تو-
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 ...بله دیگه--

 :خودمو براش لوس کردم تا درخواستمو قبول کنه

 ...امید جونم! داداشی! بریم بیرون با ماشین یه دوری بزنیم؟ کیهان نمیبرتم-

 ...بهتر که با تو بیام خودتو لوس نکن...باشه منم دلم میخواست یکم بزنم بیرون! چه--

 .خیلی خب پس من برم اماده شم-

 .باشه من پایین منتظرتم--

 ...پریدم تو اتاقمو سرییع لباسامو عوض کردم. به کیهان هم خبر دادم و رفتم سوار ماشین شدم

تو راه امید همش تو خودش بود و هر دو سکوت کرده بودیم حتی ضبط هم خاموش بود! دیگه خسته شدم 

 :مو گفت

 میشه یه اهنگ بذاری؟-

 ...از تو داشبورد ماشین یه سی دی دراورد و گذاشتش تو ضبط

بازم حرفی نزد و به رانندگیش ادامه داد. تو این دو روزی که اومده بود شمال اصال خودش نبود! امید 
حت بود و همیشه شاد بود وتو جمع خیلی شوخی میکرد. حس کردم یه اتفاقی افتاده! امید همیشه با من را

 ...هر اتفاقی براش پیش میومد بهش میگفت، منم کمکش میکنم و باهاش درد و دل میکنم ولی االن

 :اصال حواسم نبود ضبط چی میخونه! صداشو کم کردم و گفتم

 امید؟-

 جانم؟--

 !چیزی شده؟ از وقتی اومدی اخالقت به کل فرق کرده-

 کی؟ من؟ نه! چطور؟--

 ...امید تو نمیتونی منو خر کنی! بهم بگو شاید بتونم کمکت بکنم-

 :سکوت کرد! منم اصراری نکردم. معلوم بود رفته تو فکر. بعد از سکوتی سنگین گفت

 دایانا! نیو یادته؟ نیوشا؟--

 :کمی فکر کردم و تو ذهنم هی اسم نیوشارو مرور کردم. بعد چند دقیقه گفتم
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خوبی بود. خیلی دوستش داشتم. یادمه خیلی باهم صمیمی شده بودیم و اون از اره یادمه...خیلی دختر -

 ...عشقش نسبت به تو برام میگفت

 ...معصومیت چشماش هنوزم یادمه--

 امید! حاال چی شده یاد اون خدابیامرز افتادی؟-

 ...آه دایانا نپرس--

 :ر شد...ادامه دادآهش جوری بود که باعث شد دلم براش بسوزه و ناخوداگاه اشکم سرازی

از وقتی اومدم شمال، وقتی سارینا رو دیدم، اولین چیزی که دیدم چشماش بود...دقیقا شبیه نیوشای --
 ...منه

 ...اره خیلی چشم و ابروش شبیه نیوشاس-

امید لحظه ای نگاشو ازم دزدید و به خیابون نگاه کرد. نزدیک یه پارک ایستاده بودیم. وقتی صورتشو 
رد دیدم که صورتش غرق اشکه و چشماش قرمزه...میدیدم که چقدر عذاب میکشه. خیلی رو به من ک

سالش بود از نیوشا خوشش اومد. درسته خیلی  20داغون شده بود. نیوشا عشق اول امید بود و وقتی ایمد 

 ...بچه بودن ولی خیلی عشقشون شیرین بود

سال فهمیدن که نیوشا سرطان  1گرفت. بعد از  تو دانشگاه با هم اشنا شده بودن و عشقشون از اونجا سر
 ...ریه داره درست موقعی بود که امید برای خاستگاری رفته بود و میخواستن با هم نامزد کنن

 .امید جان! بیا اینطرف بشین...با این حالت نمیتونی رانندگی کنی-

 .منتظر جوابی ازش نشدم و پیاده شدم. اونم پیاده شد و جابه جا شدیم

م رانندگی میکردم و حواسم به امید بود. انگار تو این دنیا نبود. هنوزم داشت اشک می ریخت و منم ارو

 ...پا به پاش اشک میریختم اما نه با این حال

قصد داشتیم برگردیم سمت ویال اما با دیدن حال امید فرمونو دور زدم و به طرف دریا رفتم. بهتر بود 

 ...یکم اروم بشه بعد بریم ویال

 :وقتی دید از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت دریا اونم پیاده شد و با صدای بغض الودش گفت

 دایانا! اینجا چیکار میکنیم؟--

 ...بهتره یکم اروم بشی بعد بریم ویال-

 ...دیگه حرفی نزد و نشست رو تخته سنگی. منم اروم اروم ازش جدا شدم و تکیه دادم به ماشین
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جاش بلند شد و اومد سمتم. هنوزم چشماش قرمز بود ولی معلوم بود اروم شده. بعد از چند دقیقه از 

 :نشست تو ماشین و فقط گفت

 .بریم-

نشستم پشت فرمون و به طرف ویال رفتیم. وقتی رسیدیم ماشینو تو پارکینگ گذاشتم و هر دو از ماشین 
 ...پیاده شدیم. به سمت در وردی

میکردند. نگاهی به امید کردم. هنوزم چشماش قرمز بود! سالم  همه نشسته بودن و داشتن با هم صحبت

 :بلندی کردم و اروم به امید گفتم

 ...زیاد خودتو اذیت نکن و برو پیش کیهان و سامیار-

 .باشه...ممنون--

 :رفتم نشستم پیش سارا و سارینا...سارینا گفت

 با امید کجا رفته بودی؟--

 .حوصلم سر رفته بود گفتم برم دوری بخورم باهاش-

 بدوِن ما بهت خوش گذشت بچه پررو؟--

 ...ای بابا یه بار شما-

 :سارا پرید وسط حرفم. به امید که پیش کیهان و سامیار بود اشاره کرد و گفت

..دایانا! نه...انگار بشون خوش نگذشته...ببین امید چه طوری شده...چشماش قرمزه و گود رفته شده.--

 ...بگو چی شده

 !بابا چیزی نشده...مگه قراره چیزی بشه؟ به من چه که چشاش این جوریه-

 .این حرفا، حرفای دلم نبود! ته دلم ناراحت بود. نگران امید بودم

 

از خواب بیدار شدم و رفتم صورتمو شستم. به سمت اشپزخونه رفتم. هیچکی نبود، همه خواب بودند. من 
 8دار شده بودم. روز جمعه بود و معموال همه اعضای خونه تا دیر وقت میخوابیدن. ساعت خیلی زود بی

 :بود. سر میز اشپزخونه یه برگه بود. بازش کردم و خوندمش

 ...سالم مریم خانم--

 ...پسرم زنگ زد و گفت حال دخترم بد شده 6خیلی ببخشید بی خبر رفتم. ساعت 
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بحانه رو خودم درست کنم. در یخچالو باز کردم و کره، خامه، اخی دلم براش سوخت. تصمیم گرفتم ص
تا ظرف گذاشتم. کتری رو هم روشن کردم و منتظر  4عسل، مربا، پنیر همه رو گذاشتم رو میز و تو 

 ...موندم تا اماده بشه. میز صبحاه رو چیدم. اولین کسی که از اومد کیهان بود و بعدش سامیار

 ...ول خوردن شدیمکم کم همه بیدار شدن و مشغ

بعد از خوردن صبحانه مثل روز اول ظرفا رو ما شستیم ولی همش پسرا تو اشپزخونه سرک 

 ...میکشیدند...معلوم نبود چی تو سرشونه

 ...کارامون که تموم شد مریم جون و عمه و خاله مژگان رفتن تو اشپزخونه...میخواستن ناهارو اماده کنن

تایی رفتیم لب دریا و یکم قدم زدیم. وقتی برگشتیم 6ه تو خودش نبود. امید دیگه اروم شده بود و دیگ
ناهار اماده بود. همه داشتیم غذا میخوردیم که پسرا پچ پچ میکردن و ریز ریز میخندیدند. محلشون نذاشتم 

 :که یهو سامیار گفت

 این ظرفا رو کی شسته؟--

 :ما هم با چشمای گرد شده گفتیم

 !ما شستیم-

 ...درست میشستید دیگه.. همش کثیفهاه اه اه --

 :منم کم نیاوردم و گفتم

 !ِا؟ ما بد میشوریم؟ باشه. دیدم هی با هم دیگه پچ پچ میکنید نگو میخواستید مارو بچزونید-

 .نه؟ اینجوریا هم نیست. ما االن گفتیم تا دفعه ی دیگه تکرار نشه--

 ...ورامید و کیهان همش میخندیدن و سارا و سارینا هم همینط

 ...خیلی خب از االن به بعد شما سه تا ظرف بشورید تا بفهمید یه من ماست چقدر کره داره-

دوباره مشغول غذا خوردن شدم و متوجه شدم که سه تاشون با چشای گرد شده دارن به من نگاه میکنن. 
 :با جدیت گفتم

 !غذاتونو بخورید که جون داشته باشید ظرفا رو بشورید-

سارا و سارینا میخندیدن. همه متوجه ما شده بودند و همش میخندیدند. میز ناهارو جمع کردیم و ظرفا رو 

 ...در اختیار امید و کیهان و سامیار گذاشتیم

وای که چه حالی داد! تا حاال کیهانو درحال ظرف شستن ندیده بودم! پریدم تو اتاقمو دوربینمو برداشتم که 
د دستکش گذاشته بود و کیهان و سامیار پیش بند بسته بودند کنارشون ایستادیم و ازشون عکس بگیرم. امی
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دوربینو دادم به عمه ازمون عکس گرفت. وای وای وای چقدر این سه تا اذیت کردن و سر و صورتمونو 

 ...کفی کردن

 

کردیم و بعد از یه هفته میخواستیم برگردیم تهران. وسایلمونو جمع کردیم. بازم صبح زود حرکت 
صبحانه رو تو قهوه خونه، تو راه خوردیم. مشغول خورددن بودیم که گوشی خاله مژگان زنگ خورد. 

 :وقتی با تلفن حرف میزد اشک میریخت و میخندید. معلوم بود اشک شوقه! بعد از تماسش گفت

 .ریم که بهش برسیمآرمان بود! از امریکا برگشته. تازه از هواپیما پیاده شده. تو فرودگاه بود. زود ب--

همه صبحانمون رو خورده بودیم و سریع سوار ماشینا شدیم و رفتیم طرف تهران. اینبار تو ماشین امید 

 .نشستم با کیهان. سارا و سارینا هم با سامیار بودن

 :اصال یادم رفت از سارا بپرسم آرمان کیه! بهش اس ام اس دادم و گفتم

 آرمان کیه؟-

 :طولی نکشید که گفت

 .پسر مژگان خانم--

 مگه نگفتی با باباش تصادف کرده؟-

 ...سالگی فرستادنش امریکا واسه تحصیل 13نه این پسر اولیشه. تو --

 .اوکی هانی، فعال-

 :با گوشیم ور میرفتم که کیهان گفت

 دایانا؟--

 جانم؟-

 بی بال خواهری! میگم سامیار چرا رفتارش با امید یه جوریه! تو میدونی؟--

 گه رفتارش چشه؟نه...م-

نمیدونم با من راحت تره تا با امید. بعضی وقتا هم اخماش میرفت تو هم مثل وقتی که با امید از در --

 .وارد شدی

 کی؟-
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همون روز که با امید رفتی بیرون و امیدو با چشمای سرخ و گود رفته برگردوندی! راستی چی شده --

 بود؟

 .ودش میگهای بابا بیخیال. اگه دوست داشته باشه خ-

 .خیلی خب باشه. بازم شما دوتا راز داری کنید--

 !اره دیگه-

دیگه کیهان چیزی نگفت. فقط ضبط داشت واسه خودش میخوند. امید هم رانندگی میکرد و کیهان کنارش 
 :نشسته بود. امید به کیهان گفت

 کیهان راستی چی شد کارت؟ میای تهران؟--

 .انجام بدم بعدش میام اره میام فقط باید برگردم کارامو--

 .ایول داش کیهان--

 :خیلی سرم درد میکرد. خوابم هم میومد. به کیهان گفتم

 .کیهان من میخوابم خیلی خستم-

 .باشه راحت باش--

 ...قسمتی از شالمو انداختم رو صورتم و چشمامو گذاشتم روهم و نفهمیدم کی خواب رفتم

 

وقتی چشم باز کردم دیدم نزدیکِ شهریم و تا خونه چیزی نمونده. نگاهی به اطراف کردم، خبری از 
 :ماشین عمو و سامیار نبود! روبه کیهان گفتم

 کیهان! پس بقیه کجان؟-

 .سارا اس داد گفت میریم فرودگاه دنبال آرمان--

 اها. پس ما کجا میریم؟-

 .اونجا. اخر همین هفته هم مامان اینا میان عمه کلیدا خونه رو بهمون داد. میریم--

 ...ِا؟ باشه پس پیش به سوی خونه ی عمه-
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بود. امید و کیهان لم دادن جلو تلویزیون و  11سه تایی زدیم زیر خنده. به خونه که رسیدیم طرفای 
تخمه دستور دادن براشون چیپس و پفک و تخمه بیارم. سارا همیشه تو یکی از کابینتا چیپس و پفک و 

 !میذاشت. به قول خودش کابینت سوپر مارکت

تا قبل از اینکه عمه اینا بیان خونه رو گذاشته بودیم رو سرمون! ِمنچ بازی میکردیم و بلند بلند میخندیدیم. 
همیشه وقتی دور هم جمع میشدیم ِمنچ بازی میکردیم. خیلی حال میداد مخصوصا وقتی که هی بقیه رو 

 !بندازی بیرون

************ 

بازم شروع شد دانشگاه رفتن و درس خوندن! سر کالس بودم و استاد داشت درس میداد. درس خوندن 
 .رو دوست داشتم ولی با نگاه های خیره پیمان و مزاحم شدناش بعد از کالس کالفه میشدم

ز همین با خسته نباشید استاد وسایلمو جمع کردم و از کالس رفتم بیرون. داشت میومد دنبالم! هر رو
برنامه بود. تا دم دانشگاه بعضی وقتا هم تا دم در خونه دنبالم میومد. امروز قرار بود کیهان بیاد دنبالم که 

 :بریم سراغ خونه! تو محوطه دانشگاه بودم...گوشیمو از تو کیفم دراوردم و به کیهان زنگ زدم

 بله؟--

 سالم کیهان، کی میای دنبالم؟-

 .ش بیا بیرونهمین االن رسیدم زود با--

 .باشه-

 

گوشی رو قطع کردم و سریع رفتم بیرون. مرتیکه ی عوضی هنوز داشت پشت سرم میومد. کیهانو دیدم 
که به ماشین تکیه داده بود و دست به سینه ایستاده بود. نگاهی به اطرافم کردم. پیمان ایستاده بود یه 

قیافه این پسره رو ببینم ولی خیلی ضایع بود گوشه ... پوزخندی زدم و رفتم طرف کیهان...دوست داشتم 

 !اگه برمی گشتم و پشت سرمو میدیدم. مطمئن بودم با چشمای گرد شده داره به ما نگاه میکنه

یدم! بیچاره ب**و*سسوار ماشین شدیم. دلم خواست بیشتر بچزونمش بخاطر همین سریع گونه کیهانو 
شید. میدونستم پنچر شده ولی خیلی حال داد. بچه کیهان تعجب کرد ولی به روی خودش نیاورد و لپمو ک

 !پررو! تا یاد نگیره به دختر مردم نگاه کنه. االنم البد فکر کرده کیهان نامزدمه ... هه حقشه

 :دیدم که نزدیک خونه عمه ایم! گفتم

 کیهان مگه نمیخواستی بریم خونه جدیدتو ببینیم؟-

 .اره. خونه همین جاس--

 ؟جدی؟ نزدیک خونه عمه-
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 .اره--

 .ایول اینکه خیلی عالیه-

 .فقط چند کوچه ای فاصله داره--

 .مهم نیس-

طبقه ایستاد. درو باز کرد و رفتیم سمت اسانسور؛ طبقه سوم بود و دو واحدی  5روبه روی اپارتمان 

 ...بود. وقتی رسیدیم درو باز کرد و رفتیم داخل

واااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااییییییییییی ییییییییییییییییییییییییی یییی عجب خونه قشنگی ایشاال عروستو -
 !بیاری اینجا

 ای بابا حرف نزدی حرف نزدی وقتی هم زدی ازین حرفا زدی؟--

 اره مگه چیه؟-

 !چیزیش نیس گوششه--

 ای درد! حاال میذاری این خونه رو دید بزنم؟-

 .بفرما خونه خودتونه--

رفتم سمت اتاقاش. دو خوابه بود و یه اشپزخونه نقلی داشت. خیلی خونه خوبی بود. شیک و مدرن! دید 
 :زدنم که تموم شد گفتم

 !خب دیگه بریم داداشی بریم که باید دنبال زن بگردیم واست-

اینقدر قلقلک داد که از خنده داشتم  اینو گفتم و پریدم از خونه بیرون. اونم سریع اومد و منو تو اسانسور

 !روده ُبر میشدم

 :سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه عمه. گفتم

 کیهان خو چرا زن نمیگیری من این دختره رو بچزونم؟-

 :چپ چپ نگام کرد و گفت

 !ِا؟ نه بابا راحت باش--

 نه جدی؟-

 !هنوز کیس مورد نظر پیدا نشده--
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 !ن بینیم باو حال نداریماوهو اوهو اینو نیگا. بیشی-

نشکونی از دستم گرفت؛ منم انگشتمو کردم تو چال گونشو فشار دادم اونم فقط میخندید. صورتشو کشوند 

 :اون طرف و گفت

 .ای بابا بس کن دیگه--

 .خو خوشم میاد-

 .خو خوشت بیاد به من چه! باید اون ناخونا بری تو گونه من؟ خو درد داره--

 ؟مگه ناخونام چشونه-

 !هیچی فقط یکم بلندن و میرن تو گوشِت من--

 !اه اه اه چه لوس-

 .لوس چیه بابا خو یکم این ناخونارو کوتاه کن--

 !اصال تقصیر منه که ازین چاله ها ندارم-

 .میخواستی سر بابا میرفتی--

 ...دست من که نیس. البته مامانمم خیلی نازه هااااااااا-

 !اره میدونم ولی تو به اون نمیرسی--

 !ای درد با اون چشمات-

 .بسه بسه دختر رسیدیم دیگه--

کیهان ماشینو گذاشت تو پارکینگ و با هم رفتیم داخل. میدونستم مامان اینا اومدن واسه همین زیاد تعجب 

 :تیدم. بابا رو هم بغل کردم. مامان گفب**و*سنکردم. پریدم تو بغل مامان و لپشو محکم 

 .دختر بسه دیگه برو لباساتو عوض کن و بیا که ناهار بخوریم--

رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردم. همگی نشستیم سر میز ناهار خوری و غذا خوردیم. ماکارونی بود؛ 
 !من عاشق ماکارونی بودم

************ 

 .ای بابا سارا بس کن دیگه...خودت برو من حوصله ندارم-

 !سارینا گفتم دایانا هم میادنه زشته من به --
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 .تو غلط کردی از زبون خودت حرف زدی-

 .ای بابا یه مهمونی دو ساعته میریم و میایم--

 !خیلی خب ولی بعدا برات دارم خانم خانما-

رفتم تو اتاقم و اماده شدم. یه مانتوی ساده ی سبِز تیره و شال و شلوار جین مشکی پوشیدم. فقط یه رژ 

 ...ه طرفه انداختم بیرون. کیف سبزمو برداشتم و از اتاق رفتم بیرونزدم و چتریمو ی

سارا ارایش کرده و با تیپ اسپرت خودش از اتاق اومد بیرون...همیشه تیپ اسپرت میزد. یه مانتوی ابی 
و شلوار جین مشکی با شال مشکی زده بود. رفتیم کفشامون رو پوشیدیم و از خونه رفتیم بیرون. عمه 

 ...بیرون کار داشت ولی بهش خبر داده بودیم که میریم پیش سارینارفته بود 

در زدیم و درو از رومون باز کردند. رفتیم داخل خونه. حیاط بزرگی داشتند. تا حاال خونشون رفته بودم 
به اجبار سارا ولی نه تا داخل! همش کارمون جوری بود که تو حیاط میموندیم و زود میرفتیم خونه. 

هم بیرون قرار میذاشتیم. هنوز وارد ساختمون نشده بودیم که سارینا به استقبالمون اومد و هر  بیشتر وقتا

 .دومونو به اغوش کشید

وارد خونه که شدیم مستقیم رفتیم سمت نشیمن و نشستین رو مبل. کسی خونشون نبود، فقط خودش بود. 
ریناست وگرنه مامان باباش نیست اخه خونشون خیلی شیک و مدرن بود. معلوم بود اینا کار سامیار و سا

خیلی کاراشون امروزی بود. مثال مبال و طریقه چیدمانشون، بوفه ای که پر از دکوریای شیک و گرون 
 ... قیمت بود و ... خالصه همه چی

 :سارینا با یه سینی اومد نشست کنارمون و لیوان شربتو گذاشت رو میز جلومون...سارا گفت

 .به زحمت نیستیم مرسی عزیزم. راضی--

 !نه بابا این چه حرفیه--

 خب تعارُف وللش. خودت چطوری؟--

 .مرسی چه عجب این دختره ی گوشه گیرو با خودت اوردی--

 :من که تا االن ساکت بودم گفتم

 کجای من گوشه گیره؟-

 .چه عجب حرف زدی! خو همش تو خونه ای دیگه--

 .که هر دیقه برم بیرونای بابا خب درس دارم دیگه...مگه مثله شمام -

 !خیلی خب بابا شربتتو بخور گلوت خشک شد--
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 :سارا درحالی که میخندید گفت

 !بابا این بیچاره رو ولش کن دیگه بچه خرخونیه--

 سارا ی بی ادب دختر داییتمااااااا!!!!! یکم طرف منو بگیر په خر خون چیه؟-

 .واقعا نمیدونی؟ خری که خیلی درس بخونه بهش میگن خر خون--

 زهر مار دیوونه ها منو اوردین اینجا که چی؟ مسخره کنین؟-

 :ید و گفتب**و*سسارا گونمو 

 .نه عزیزم شوخی میکنیم فدات شم--

 !نه تورو خدا بیا جدی باش--

 !مشونای بابا بیخیال دیگه. سارینا سامی و ارمان کوُشن؟ مدتیه نمیبین--

 !سامیار بفهمه اینجوری گفتی خفت میکنه دیوونه. خب معلومه دوتاییشون سر کارن--

 ... خو بفهمه اه چه لوسه این داداش--

هنوز حرفشو کامل نزده بود که در باز شد و سامیار وارد شد و یهو پکیدم از خنده و سارینا همراه من 
سامیار با نگاهی سرگردون نگاهی به اطراف کرد و بعد بلند بلند خندید. بیچاره سارا رنگ به رو نداشت! 

 :به ما نگاه کرد و گفت

 من خنده دارم؟--

خنده من اوج گرفت و نمیتونستم جلو خودمو بگیرم. میدونستم سارا دوست داره دوتامونو خفه کنه ولی 
 ...نمیتونه چون خیلی عصبانی بود

 :ن. خودمو جمع و جور کردم و گفتمسامیار هم شروع کرد به خندیدن و اومد نشست کنارمو

 ...به سالم اقا سامیاااااااار-

 ...سامیارشو کشیدم تا سارا بفهمه

 ...کله پوک! چته میخندی؟ سرخ شدی دختر بسه 3سالم بر --

 !بی ادب په سه کله پوک چیه! با خانوما درست صحبت کن-

 دیدید؟خیلی ببخشید دایانا خانم حواسم نبود! خب حاال بگو چرا میخن--

 !دخترونه بود-
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 !ِا؟ حاال بیشتر کنجکاو شدم ببینم چی بود--

 ...باشه...از سارا بپرس-

 !نگاهی به سارا انداختم. میدونستم االن فقط دلش میخواد منو خفه کنه ولی نمیتونه

 .ای بابا بیخیال نمیخواد اصال بگین دوست داشتم اذیتتون کنم--

 .دیبرو به کارت برس اومدی مزاحم ما ش-

 .کاری که ندارم ولی باشه مزاحمتون نمیشم--

 :سارینا که تا االن ساکت بود و فقط داشت به حرفای ما دوتا میخندید گفت

 ِا؟ کار نداری؟ پس سر کار نمیری؟--

 .نه تازه از اونجا اومدم-

دیگه چیزی نگفت و رفت تو اتاقش منو سارا و سارینا با هم پکیدیم از خنده ولی جوری که صدامونو 

 ...نشنوه...اتاقش طبقه باال بود درست جایی که بالکن قرار داشت

 :بعد از کمی حرف زدن خواستیم پاشیم بریم که سامیار از اتاقش اومد بیرون و گفت

 کجا؟--

 !خونه اقا شجاع-

 میندازی؟ هااااا؟ اصال کی با تو حرف زد؟ منو دست--

 خیلی ببخشینا اگه با من نبودی پس چرا به من نگاه میکنی؟-

 !چشمام انحرافی داره--

 !اره جون عمت...پیش یه دکتر برو ببین چته-

 چیکار عمم داری تو؟ اصال با سارا حرف میزنم...سارا کجا میرین؟--

 :اینبار سارا جواب داد

 !خونه ُجفتی--

 ای بابا همه امروز چرا منو دست میندازن؟--

 ...کی دست انداختت؟ خو داریم میریم خونه ُجفتی دیگه--
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 .اها خو زیر دیپلم حرف بزن بفهمم چی میگی--

 !مهندس جامعه ای ولی االن میگی زیر دیپلم حرف بزن؟ خدا بخیر بگذرونه--

 ...ای بابا بس کنین دیگه اصال یادم رفت چی میخوام بگم--

 :تایی زدیم زیر خنده و باعث شد سامیار هم بخنده. سارینا گفت3

 !داداش دیوونه ی من تو هنوزم حرفات یادت نمیمونه؟ بچه ها این از بچکی همینجوری بوده--

 خیلی خب حاال ابجی خنگِ من! تو تا به همه نگی ول کن نیستی؟--

 ...نه داداش پاستوریزه من--

 :سارا بلند گفت

 ...کنین دیگه اه حالم به هم خورد...خب سامیار فکر کن ببینم چی میخواستی بگی ای بابا بس--

 ...اها یادم اومد...خواستم بگم همه با هم بریم بیرون تو خیابونا یه چرخی بزنیم--

 :اینبار من پرسیدم

 با کی؟-

 ...با داداشت و امید و ارمان--

 !ایول منکه پایم-

 !منم ستونم--

 :سارا گفت

 ...پایم 4پس منم --

 :همه خندیدیم سامیار گفت

 ...خب دخترا کجا میرین دیگه؟ بمونین تا بچه ها بیان بعد با هم بریم دیگه--

 :سارینا

 .اره داداشی راست میگه--

 :سارا
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 .خیلی خب میمونیم فقط باید یه زنگ به مامان بزنم--

 :سامیار

 .پس من برم به بچه ها زنگ بزنم--

 :ما هم نشستیم سر جامون. سارا به عمه خبر داد. بعد از چند دقیقه سامیار اومد و گفترفت تو اتاقشو 

 .دخیا برنامه ردیفه. سارینا پاشو حاضر شو--

 :سارینا رفت تو اتاقش و سامیار هم رفت تو اشپزخونه اب خورد و اومد

نیدا... دست تو دماغنونم شما دوتا هم بشینید سرجاتون تا برم دنبال ارمان و بیام. به چیزی دست نز--

 !نکنید

 :سارا طرفش دوید و با داد گفت

 ...خیلی بیشعوری پسره ی از خود راضی--

سامیار از خونه پرید بیرون. منم از حرفاش خندم گرفته بود و فقط میخندیدم. سارینا در حالی که یکم از 

 :اتاقش بیرون اومده بود و دکمه های مانتوشو میبست گفت

 !ی شده سارا جیغ جیغو؟ خونه رو گذاشتی رو سرت دخترهوی باز چ--

 .برو بابا توام. برو اماده شو حوصلتو ندارم--

 ...بی تربیت--

رفت تو اتاق تا بقیه کاراشو بکنه. من این وسط فقط داشتم از کارای این دختر عمه یخنگم میخندیدم که 
اومد بیرون و با یه تیپ اسپرت. بعد از کمی دقیقه سارینا از اتاقش  10اونا سر به سرش میذارن. بعد از 

 ...هم سامیار و ارمان اومدن و سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه کیهان

در خونه کیهان پیاده شدم و رفتم با اونا اخه اونا تنها بودن. بعد حرکت کردیم و رفتیم تو یه فست فود و تا 

 :تونستیم خوردیم. امید به سارا گفت

 ...تر کسی دنبالت نیس َنُپکی یه وقتسارا یواش --

 .ای زهر مار بی تربیت منکه دارم یواش میخورم--

 ...تو به این میگی یواش؟ په به یواش چی میگی؟ البد یوووووااااااااااااااااااا اااااششششش--

 ...همگی خندیدیم. سارا محکم یکی زد تو سر امید و دعواشون از اونجا شروع شد
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 :سامیار گفت

 !ه ها بچه ها سریع برید بیرون تا این دوتا کله پوک ابرومونو نبردنبچ--

 ...سریع از فست فودی زدیم بیرون تا ابرومون بیشتر ازین نرفته

 :سوار ماشین شدیم که سامیار اومد طرف ماشین ما گفت

 بچه ها پایه این بریم پارک ارم؟--

 .اره بریم--

 ...همه رفتیم پارک تو قسمت شهر بازی...رفتیم سوار بازیاش شدیم و یکم خوش گذرونی کردیم

 ...برگشتیم خونه و سریع رفتم خوابیدم

************ 

 ...امروز کالس نداشتم و رفتم خونه امید اینا

 ...زشت بود اینهمه تهران بودم و خونشون نرفتم

 .میدونست مادر مهربونی داشت و منو مثل دختر خودش

 .امید تک فرزند بود و خواهر برادری نداشت ولی بجاش منو کیهان مثل خواهر برادر براش بودیم

 ...تو راه که داشتم برمیگشتم خونه گوشیم زنگ خورد

 سارینا بود. اونکه دانشگاه بود پس چی شده؟

 :جواب دادم

 الو؟-

 سالم دایانا خوبی؟--

 سالم عزیزم خوبی؟-

 مرسی. چه خبرا؟--

 سالمتی. چیزی شده؟-

 نه عزیزم یعنی نمیشه بهت زنگ بزنم؟--
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 .نه عزیزم این چه حرفیه-

 ...خب بابا بیخیال بلد نیستم اینجوری حرف بزنم خواستم بگم که واسه تولدم دعوتی--

 دیوونه. حاال تولدت کی هست؟-

 ...جمعه هفته بعد--

 .باشه عزیزم مرسی که دعوت کردی-

 .ه دوستداشتی میتونی به عنوان همراه بیاریخواهش راستی هرکی ک--

 .باشه پس کیهانو میارم-

 .کیهاُن خودم دعوت کردم--

 ...پس امید-

 .امید هم دعوت کردم--

 .خیلی خب پس با این حساب کسی نیس که من بخوام بیارم و تو دعوتش نکرده باشی-

 .اره دیگه...خوشکل کنیا میخوایم بترکونیم--

 .باشه عزیزم-

 .پس خونمون منتظرتم--

 چشم کاری نداری؟-

 ...نه خانومی بای--

 ...بای-

 .رفتم بازار و واسه سارینا ست ادکلن و اسپری خریدم و رفتم خونه

 ...مامان اینا قرار بود اخر این هفته بیان منم بهشون گفتم لباس مشکی مجلسیمو برام بیاره

************ 

 .م حموم و یه دوش گرفتم و اومدمامروز جمعه روز تولد ساریناس. رفت

 ...عمه ناهار درست کرده بود. رفتم نشستم سر میز و سارا هم اومد
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 ...خورش قیمه دوست داشتم و عمه هم به درخواست من درست کرده بود

 ...غذا رو خوردیم و سارا رفت حموم و منم رفتم اماده شم واسه تولد

 ...حالتشو مرتب کردم و همه رو ریختم دورم موهای بلند و حالت دار قهوه ایمو با سشوار

 ...یه خط چشم باریک که زیاد پیدا نباشه و کشیده ای زدم و رژ و رژگونه اجری رنگی زدم

 ..لباس بلند و مشکی که کمرش تور براق بود و استینش بلند و کلوش بود، پوشیدم..پوشیده و راحت بود

 ...کفشای پاشنه بلند و لژ دار مشکیمو پوشیدم

 ..زیر گردن و یکم زیر موهام عطر زدم

 ...خوبی لباسم این بود که یه شنل کوتاه که حالت کت کاله دار بود، داشت که خیلی راحت بود

 ...شنلو انداختم رو سرم. کادوی سارینارو که خیلی شیک پیچیده بودمش برداشتم و از اتاق رفتم بیرون

 ...بودصدای اهنگ راحت تو اتاق من میومد ولی واضح ن

 :سارا هم اماده شده بود و داشت کفشاشو میپوشید

 اوه تو کی هستی؟ دختر دایی من کو؟ کشتیش؟--

 زهر مار دیوونه یعنی خیلی تغییر کردم؟-

 نه بابا مسخره میکنم. بریم؟--

 .بریم-

یم امید کیهان و امید رفته بودند. اصال انگار ما اونا رو نمیشناسیم! هر چی بهش گفتم صبر کن بت هم بر

 ...گفت شما خیلی لفتش میدین

 :وارد حیاط که شدیم پر صندلی بود...سارینا به استقبالمون اومد کارو رو دستش دادم

 ...سالم عزیزم. تولدت مبارک-

 ...سالم...این چه کاریه فدات شم--

اوووووووفففففففففف چه خوشکل شده بود! یه لباس بلند گلبه ای پوشیده بود و یه ارایش دخترونه کرده 

 ...بود...موهای بلند و مشکیشو هم یه حالت باز و بسته درست کرده بود

راهنماییمون کرد بریم خودمونو جمع و جور کنیم...دختر پسرا وسط داشتم تو هم وول میخوردن! رفتیم 
 ...ش...شنلمو دراوردم و اویزون کردم به چوب لباسیتو اتاق
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سارا هم اماده بود و داشت تو ایینه خودشو درست میکرد...خدایی سارا خیلی جذاب شده بود...مثل همیشه 
تیپش اسپرت بود ولی مجلسی..یه لباسش مشکی بود و تا سر زانوهاش بود ولی ساپورت پوشیده بود.. 

 ..کرده بود و رو شونه هاش رها بودنموهای بلندش رو لخِت شالقی 

 ...منم تو ایینه نگاهی به خودم کردم...همه چی عالی بود

 :رفتم بیرون و اولین کسی که دیدم سامیار بود

 ...سالم خانم خوشکله--

 ...سالم اقا جذابه-

اق خیلی خوشتیپ شده بود المصب... کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید پوشیده بود...کروات مشکی بر

 .هم گذاشته بود

 :یهو امید اومد سمتم و گفت

 اُخ دایانا تویی؟ بابا تو که خیلی زشت تر بودی چیکار کردی المصب؟--

 ...زهر مار خیلی پررویی-

 خیلی خب بابا پرنسس ناراحت نشو شوخی کردم...افتخار میدید؟--

 .چون خیلی اصرار میکنی باشه-

 !سامیار بیچاره ُکپ کرده بود

و شروع کردیم به رقصیدن...یه لحظه چشمم خورد به سامیار...یه گوشه ایستاده بود دست به  رفتیم وسط

 ...سینه و با اخم به من نگاه میکرد

 ...نمیدونم این وسط کیهان کجاس! سارینا هم نبود! سارا رو دیدم که داره با ارمان میرقصه

 چرا من ارمانو ندیدم؟

 :به امید گفتم

 کیهان کجاس؟-

 !نمنمیدو--

 ...نیومد ببینه خواهرش اومده یا نه.. چقدر بی مالحظس این داداش ما-

 :یهویی اهنگ عوض شد...امید در گوشم گفت
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دایانا من میرم با سارینا برقصم...ایستاده یه گوشه.. من میرم پیشش...یه نفرم هست که انگار میخواد --

 ...باهات برقصه

 ...قفل شد خنده مرموزی زد و رفت یهو دستی دور کمرم

 ...حتی نتونستم برگردم که ببینم کیه...قلبم داشت میومد تو دهنم

 :اهنگ تازه شروع کرده بود به خوندن...اروم کنار گوشم با اهنگ زمزمه کرد

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

 ...سامیار بود...همه ترسم ریخت و به ارامش تبدیل شد

 کنار تو درگیر ارامشم

 همین از تمام جهان کافیه

 ...هنوزم کنار گوشم زمزمه میکرد...نفس داغش تو گردنم میخورد

 همین که کنارت نفس میکشم

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

 ...اروم اروم با اهنگ میرقصیدیم

 تو پایان هر جست و جوی منی

 تماشای تو عین ارامشه

 تو زیباترین ارزوی منی

رد...دست راستم دو دستش بود...دستمو برد باال...دوری کوتاه زدم و با دستاشو از دور کمرم باز ک

 ...حرکت دستش پرت شدم تو بغلش

 منو ازین عذاب رها نمیکنی

 کنارمی به من نگاه نمیکنی

 تموم قلب تو به من نمیرسه

 همین که فکرمی برای من بسه

 ...دایانا--



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

56 

 

 ...سرمو باال گرفتم

 !خیلی خوشکل شدی--

 .مرسی-

 ...و محکم روی کمرم فشار داد...دیگه داشتم له میشدم ولی ارامش بخش بوددستش

 ...هوی دختر خودتو جمع کن بی جنبه...فقط داره بات میرقصه ها

 از این عادت با تو بودن هنوز

 ببین لحظه لحظم کنارت خوشه

 ...هنوز داشت کنار گوشم زمزمه میکرد

 همین عادت بی تو بودن یه روز

 م منو میکشهاگه بی تو باش

 ...تو چشماش نگاه کردم...عین ستاره میدرخشید...لبخند از رو لباش محو نمیشد تازه عمیق تر هم میشد

 یه وقتایی اینقدر حالم بده

 که میپرسم از هر کسی حالتو

 یه روزایی حس میکنم پشت من

 همه شهر میگرده دنبال تو

 :دست از خوندن برداشت و گفت

 ...این اهنگ مخصوص تو بود--

 مگه تولد منه؟-

 !نه.. از طرف من بود واسه تو.. مگه باید تولدت باشه--

 منو ازین عذاب رها نمیکنی

 کنارمی به من نگاه نمیکنی

 تموم قلب تو به من نمیرسه
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 همین که فکرمی برای من بسه

 ...اروم خودشو ازم جدا کرد و از هم فاصله گرفتیم

 ...سر مبل اونم رفت باال تو اتاقشمن رفتم نشستم 

 ...چی شد؟ چرا یهو رفت باال؟ این یه چیزیش میشه ها

 :سارینا اومد کنارم و گفت

 ...ای شیطون خوب با داداشم رقصیدیا--

 ...نه تو با امید بد رقصیدی-

 ...کوفت دیوونه...بیا بریم پیش بقیه بچه ها--

 ...بلند شدم و رفتم باهاش

 ...تن...خیلی باهاشون بهمون خوش گذشتدوستای باحال داش

 ...یه اهنگ خارجی گذاشتن و امید و سارا و کیهان گیر دادن که باید باهاش برقصی

 ...اخه رقصم خیلی خوب بود به خصوص هیپ هاپ

 :امید گفت

 ...دایانا باید برامون برقصی...اینجوری نمیشه...واسه سارینا برقص--

 ...اومده بود تو جمعمونسامیار از اتاقش اومد بیرون و 

 !برو بابا من با این لباِس بلند چجوری برقصم؟ یه چیزی میگیا-

 خو عربی؟--

 .یکی باید باهام برقصه-

 :به سارا گفت

 .سارا بپر باهاش برقص--

 ...خیلی خب بابا حاال میخواد یکم برقصه ها--

 ...سارا هم از خودم رقص یاد گرفته بود. از بچگی با هم میرقصیدیم
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 ...اهنگ عربی گذاشتن...امید کمرمو با شالی بست و هلم داد برم وسط

 ...سارا هم اومده بود روبروم داشتیم میرقصیدیم

تو حرکتام خیلی دقت میکردم و نرم انجام میدادم...چشمم یه لحظه خورد به سامیار...نشسته بود سر مبل 

 ...کنار امید...چشماش برق میزد ولی اخمی تو صورتش بود

 !دایا این دیگه کیه؟ معلوم نیست ِچشهخ

 !اهنگ کوتاهی بود خدارو شکر...زود تموم شد

 :رفتم کنار امید و بهش گفتم

 خب امید باقلوا راضی شدی؟-

 بــــــلـــــــه--

 .بله و بال-

 ...نگاهی به سامیار کردم. با اخم نگام کرد و بلند شد رفت تو اشپزخونه

 ...وا! این چرا اینجوریه؟ یا خدا

بعد از شام کادو ها رو باز کردن...واو! سامیار بهش زنجیر طال داد که یه قلب ازش اویزون بود...خیلی 

 ...خوشکل بود...مبارک خودش

 ...دوستای غریبه رفتن و ما بودیم و چند تا از دوستاشون...خیلی باحال بودن...چندتا دختر و چندتا پسر

 :تیکی از دوستاشون که اسمش حسام بود گف

 خب بچه ها پایه این بریم یه جایی؟--

 :سارینا گفت

 کجا؟--

 ...نمیدونم فقط یه جایی که خوش بگذرونیم--

 :به کیهان اشاره کرد

 ...تا هم بیاید 4شما --

 ...چشم حتما--
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 ...ایول پس ما برنامه ریزی میکنیم ببینیم کجا بریم--

************ 

 ...گوشیم زنگ خورد تو اتاقم داشتم رو تختم درس میخوندم که

 ...بلند شدم و دیدم شماره ناشناسه

 :یعنی کی میتونه باشه؟ رفتم کنار پنجره و جواب دادم

 ...الو-

 سالم خوبی؟--

 سالم! ممنون! شما؟-

 :بعد از کمی مکث گفت

 ِاممممم...میتونیم با هم دوست بشیم؟--

 !ببخشید-

خواهش میکنم عزیزم...من مدتیه شما رو تو دانشگاه میبینم و ازتون خوشم اومده...شمارتم به سختی --

 ...پیدا کردم

 ...ببخشید لطفا مزاحم نشین اقا...اشتباه گرفتین-

 ...خدایا چقدر صداش اشنا بود برام

 .نه دایانا جونم درست گرفتم--

 !لطفا واسه اسم من پسوند پیشوند نزارید-

ره اتاقم باز بود. چشمم خورد به سامیار که داره میره تو بالکن. گوشیش دستش بود و داشت صحبت پنج

 ...میکرد. منو دید ولی خودشو زد به اون راه

 .ِا؟ خب من دوستت دارم یه بار بهم مهلت بده--

 شما؟-

 !یه عاشق--

 اسمت یه عاشقه؟-
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 اها ازون لحاظ؟--

 ...په نه په-

 !من سامیارم--

چرخوندم به سمت سامیار و دیدم گوشیش َدم گوششه و داره به من نگاه میکنه و میخنده...دستی سرمو 

 ...برام تکون داد

 :عصبی شدم و پشت تلفن گفتم

 ...مزاحِم عالف-

 عزیزم چرا عصبانی میشی؟ باهام دوست میشی یا نه؟--

 ..زهر مار االن میام حالتو میگیرما-

 ...جرأت داری بیا--

 ...اومدم-

جلو خودش مانتویی پوشیدم و شالمو زدم سرم، ساپورت کلفت پام بود. رفتم در خونشون و هنوز در نزده 

 ...بودم که درو باز کرد

 سالم...بفرمایید کاری داشتین؟--

 ...خیلی پررویی-

 .نه عزیزم، تو نمیتونی صدامو تشخیص بدی گردن من ننداز--

 .برو بابا-

 ...حاال بیا داخل زشته َدم در--

 .نه نمیام-

 .پس بریم بیرون یه چرخی بزنیم یکمم حرف بزنیم--

 .نمیام-

 .دستمو گرفت و کشوندم تا ماشینش و منو نشوند تو ماشین...ماشینش دم در بود

 .مگه دست خودته دختر...بیا باهات حرف دارم--
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 ...ای بابا زوره ها-

 ...رو گاز نشست تو ماشین و پاشو گذاشت

 ...خب بگو ببینم چی میگی-

 واقعا نشناختی؟--

 منو اوردی بیرون که این سوالو بپرسی؟-

 .نه دیوونه صبر کن--

 ...ببخشید یعنی شمارتو داشتم یا از پشت تلفن صداتو شنیدم...یه حرفایی میزنیا-

 ...نمیدونم تو چطور رفتی دانشگاه--

 :تمحکم زدم تو بازوش که آخش بلند شد و گف

 هوی دیوونه میخوای هر دومونو به کشتن بدی؟--

 .نه میخوام تو رو به کشتن بدم-

 !عزرائیل--

 .بله دیگه عزرائیل یه فرشتس منم فرشتم-

 ...بال نسبت شما--

 ...زهر مار کارتو بگو-

ستم اها برو بچ میخوان بعد امتحانا برن شمال گفتن که به شما هم بگیم...سارا گوشیش خاموش بود نتون--

 ...باهاش تماس بگیرم مجبور شدم به تو بزنگم

 ...چرا به من زنگ زدی خب به امید یا کیهان میگفتی-

 ...اخه سارینا گفت منم به شما زنگ زدم که خبر بدم--

 چقدرم خبر دادی...تو شماره منو از کدوم گور پیدا کردی؟-

 ...همون گوری که توش خوابیدی--

 ...خیلی بی شعوری-

 ...اونطرف رومو کردم
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 ...خیلی خب بابا قهر نکن...غلط کردم...سارینا داد--

 خو چرا خودش زنگ نزد؟-

 ...ای بابا چقدر سوال میپرسی تو...خو دستش بند بود--

 ...پررو...برات دارم-

 ...حاال تا وقتش...به کیهان و امید هم بگو--

 خب خودت بگو...میمیری؟-

 !برادر توئه ها--

 باشه بابا...حاال امتحانا کی تموم میشن؟-

 من چمیدونم! شما امتحان میدین از من میپرسی؟--

 .خب به حسام بگو-

 ادم قحط بود؟--

 مگه حسام چشه؟-

 ...چش نیس گوشه--

 ...مرض...بریم خونه من کلی کار دارم-

 .باوشه--

************ 

نفر دیگه امتحانمون دیر تر از همه تموم شد.  2 امروز روز اخرین امتحانم بود. منو سارا و سارینا با
سامیار منتظرمون مونده بود تا امتحانمون تموم بشه و مارو ببره دنبال بچه ها...همه رفته بودن فقط ما 

 ...مونده بودیم و سامیار

 ...داشتم چمدون کوچیکمو که از شب قبل اماده کرده بودم میبردم بیرون و کوله پشتیم دستم بود

 !تا شد 8مه خدافظی کردم و با سارا رفتیم بیرون...درو باز کردم و چشمام از ع

 :حسام ایستاده بود بیرون و تکیه داده بود به ماشینش. پیش خودم گفتم

 این اینجا چیکار میکنه؟-
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 :اومد طرفم و چمدونمو گرفت

 سالم دایانا...چطوری؟--

 ...سالم-

 :سارا پشت سرم اومد و گفت

 ینجا چیکار میکنی؟ِا؟ حسام تو ا--

 !اول سالم...اومدم دنبال تو--

 ...سامیار و سارینا از خونه اومدن بیرون

 ...سامیار با دیدن حسام خشکش زد و لبخندش محو شد

 !حسام چمدون منو گذاشت تو ماشینش

 .چقدر پرروئه ها! خب شاید من بخوام با سامیار برم

 ...سامیار رفت و باهاش سالم کرد بعد نمیدونم چی به هم میگفتن که ما متوجه نمیشدیم

 :سارینا و سارا رفتن نشستن تو ماشین سامیار. من رفتم سمت حسام و سامیار، بهش گفتم

 چرا چمدونو گذاشتی تو ماشین؟-

 پس میخوای بذارمش تو خیابون؟--

 .نه من میخوام با سامیار بیام-

 ...شش باز شد و گل از گلش شکفت و رفت طرف ماشینشسامیار نی

 .نه تو باید با خودم بیای...باهات کار دارم-

 .من با تو کاری ندارم...خو میخوام برم با دخترا--

 .نه...تو با خودم میای-

 ...دستمو محکم کشوند و نشوندم تو ماشینش

 ...آخ دردم گرفت خو-

 ...از حسام جدا کنه؟ ای خدا من میخوام برم با سامیهیچکس اونجا حواسش به من نبود که منو 
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 ...نشست تو ماشین و پاشو گذاشت رو گاز

 :گوشیم زنگ خورد. برداشتم دیدم سامیاره

 دایان کجا رفتی؟ مگه نمیخواستی بیای با من؟ چی شد؟--

 ...سامیار من-

 :حسام گوشیو از دستم گرفت و جوابشو داد

 ...با لیال و شبنم بیاد الو سامیار...دایانا میخواست--

 !لیال و شبنم؟ اونا که خودشون رفته بودن

 ...گوشی رو قطع کرد و دادش بهم

 :سریع به سامیار اس دادم

 .متاسفم...یهو گوشیو ازم گرفت-

 .کاش تو باهام بودی...این دوتا که مثل دوتا خرس خوابشون برده-

 :حسام گفت

 .دایانا دلیل این کارام گفتن یه حرفاییه--

 .خب بگو-

 .تا حاال با کسی دوست بودی؟ منظورم دوست پسره--

 .نه من ازین چیزا خوشم نمیاد-

 حتی اگه یه دوستی ساده باشه؟--

 .نمیدونم-

 .مثل دوستی تو و سامیار--

 هدفت از این حرفا چیه؟-

 !میخوام بهت درخواست دوستی بدم--

 .دستمو گرفت تو دستاش...داغ داغ بود! ماشینو کنار جاده نگه داشت و به سمت من برگشت
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دستم تو دستش داشت له میشد. داشتم به دست له شدم که هنوزم داشت بهش فشار میداد نگاه میکردم که 

 !یهو دیدم تو بغلشم و داره خودشو بهم نزدیک میکنه

 ...سرعت کم گذشت هامون لحظه ماشین سامیار از کنارمون با

 ...ای خدا این چه شانسیه که من دارم؟ با دست محکم پسش زدم و از ماشین پیاده شدم

 :لعنتی سامیار رفته بود. حسام از ماشین پیاده شد و گفت

 .دایانا ببخشید دست خودم نبود. یه لحظه کنترلمو از دست دادم...متاسفم-

 .برگشتم طرفش و رفتم عقب نشستم

 .ندارم بریم حوصله-

سریع سوار ماشین شد. سرم خیلی درد میکرد. اشک از چشمام مثله بارون میومد ولی دلیلشو نمیدونستم! 
اینقدر خسته بودم که خواب رفتم ولی نه خوابی که عمیق باشه. تو خواب هم حس میکردم دارم گریه 

حسام باال سرم با چشمای پر میکنم. با نوازش دستی رو گونه هام از خواب بیدار شدم. امید و سامیار و 
از نگرونی ایستاده بودن. پریدم تو بغل امید و اونم منو برد تو اتاق. اصال نفهمیدم کجام! کنار تختی که 

روش خوابیده بودم نشسته بود و منو نوازش میکرد. اصال حواسم به کیهان نبود که کجاست. چشمام رو 
 ...کردم در باز شد و یه نفر اومد داخل اتاقهم بودن و شدت ریزش اشکام کمتر شده بود. حس 

 امید چی شده؟--

سامیار بود...بغضی ک خیلی وقت تو دلم مونده بود همون موقع شکست و دوباره حق حقم بلند شد...امید 
از رو تخت بلندم کرد و نشست کنارم. سرمو گذاشت رو شونش و نوازشم میکرد. سامیار اومد اونطرفم 

 ...و گرفت تو دستش؛ اروم نوازشش میکردسر تخت نشست و دستم

 :دستش سرِد سرد بود ولی ارامش خاصی داشت! اروم شدم و تونستم فقط بگم

 ...آب-

 :نمیدونم چرا اینجوری شده بودم! امید رفت از اتاق بیرون تا برام اب بیاره. سامیار گفت

 ...دایانا...چی شده؟ چرا ناراحتی؟ بهم بگو...لطفا--

 ...کردم...پر از نگرانی بود! مطمئن بودم چشمای خودمم قرمز شده تو چشماش نگاه

 !خودمم نمیدونم-

امید اومد تو اتاق و بهم اب داد. لیوانو سر کشیدم. اروم شده بودم. سامیار و امید به اصرارم از اتاق رفتن 
و رفتم پیش بچه  بیرون. رفتم ابی به صورتم زدم. هنوز مانتوم نتم بود! رفتم تیشرت و شلوارشو پوشیدم

 ...ها



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

66 

 

 امید...امید...کجایی؟-

 جانم؟--

 کیهان کجاس؟-

 .با چند تا از بچه ها رفتن بیرون--

هیچکس از بچه ها نبود! از دخترا فقط سارا و سارینا بودن که مطمئنم االن خوابن! پسرا هم فقط حسام و 

 ...سامیار و امید و آرمان بود

 :حسام اومد کنارم

 خوبی؟--

 .اوهوم-

 چی شده بود؟--

 .هیچی-

 ناراحتی؟--

 .مهم نیست-

 چرا اینقدر سردی؟--

 .حوصله حرف زدن ندارم-

 ...کیهان و بقیه اومدن...ووووووووو دوتا ماشین رفته بود واسه خرید؟ چه خبره بابا

 ...رفتم باهاشون سالم کردم

 شبنم، الله، مهسا، سپهر، علی، پریسا

 .اومدن پیشمون سارا و سارینا هم بیدار شده بودن و

 ...وسایالرو از تو ماشین دراوردیم و گذاشتیم تو اشپزخونه

تازه تونستم اطراف رو ببینم! ویالی علی اینا بود...یه خونه ی بزرگ که اتاقای بزرگی داشت. وای 

 ...عجب باغی داشت ولی به ویالی سامیار اینا نمیرسید

 ...دیگه داشت شب می شد
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کردن و ما هم رفتیم سیب زمینی اوردیم که بذاریم تو اتیش...نشستم پیش  پسرا رفتن سراغ اتیش روشن

 ...کیهان...سامیار اومد نشست اون طرفم و بقیه هم نشستن دور اتیش

 ...حسام روبه روم بود و همش بهم نگاه میکرد. سر همه حرکتام خیره بود. اصال نمیشد کاری بکنم

رو شونه کیهان و با بچه ها همراهی کردم...کیهان اروم  بچه ها میخوندن و دست میزدن. سرمو گذاشتم
 :بهم گفت

 امید گفت حالت بد شده بود. چیزی شده؟--

 :سامیار صداشو فهمید و برگشت به من نگاه کرد. سرمو پایین گرفتم و گفتم

 .نه، چیز خاصی نبود. خاطرات بد اومد تو ذهنم-

 .اینجوری شدم! ولی یه جوری جمعش کردمدروغ...همش دروغ بود. حتی خودمم نمیدونستم چرا 

 .باشه عزیزم--

 .ید و اروم بغلم کردب**و*سپیشونیمو 

 .حتی اگه کیهان متوجه می شد دروغ گفتم به رو خودش نمیاورد. همینشو دوست داشتم...درکش باال بود

 :چشمم خورد به حسام. لبخندی بهم زد...زیر لب گفت

 .آشتی کن دیگه--

 !از رفتار ظهر تو ماشین شوکه شدمخیلی مهربون بود ولی 

درجوابش لبخندی زدم که یعنی آشتی کردم ولی این لبخند چه ها با من نکرد! وقتی به خودم اومدم دیدم 
 .سامیار متوجه شده و داره به ما دوتا نگاه میکنه

 ...وااااااااااایییییییییی ابروم رفت! هم تو ماشین دیدمون هم االن

 حاال چه فکری درمورد من میکنه...اوووووووفففففففففف

 ...از جام بلند شدم و رفتم جای خلوتی

دلم یه ارامش میخواست...این مدت خیلی درگیر بودم...هم درسام، هم پیمان که هنوزم درگیره، هم 

 ...وضعیت االن

 ...ولی پیمان خیلی کم میاد طرفم

 .ش بدم میاد ازشفقط سر کالس کرماشو میریزه...ایییییییی
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دلم میخواست برم لب دریا...دقیقا طبقه باالی خونه که اتاقا بودن زیر ساحل بود. طبقه پایین هم دوتا اتاق 

 .بود

بود ساعت. اونا که پشت فرمون بودن  2زیاد بین بچه ها نبودم. دیگه رفتیم داخل که بخوابیم. طرفای 
 .خسته بودن

ر پسرا پایین بودن. سامیار و کیهان و امید تو اتاق باال خوابیدن. هر کی هرجا خواست خوابید ولی بیشت

 !نفر به هم چسبیده بودن 3کال انگار این 

 ...رفتم پیش دخترا و خوابیدم

************ 

از خواب بیدار شدم...همه بیدار شده بودن و کسی تو اتاق نبود. اینقدر خوابالو بودم که چشمامم باز نمی 

 :بیرون و دیدم سامیار با حوله ای که رو شونش بود از اتاقش اومد بیرون شد! از اتاق رفتم

 !به به به خانم خوابالو--

 .خمیازه ای کشیدم و سری براش تکون دادم

 .بسه دیگه دختر ما هم خوابمون گرفت--

 !فقط ایستاده بودم جلوش؛ همش چشمام میرفت رو هم

 .ال شیبسه دیگه بابا اه...االن یه کاری میکنم سرح--

 ...دستمو گرفت و برد سمت دستشویی. دستشو پر آب کرد و زد به صورتم

 یه لحظه از جا پریدم و افتادم به جونش

 این چی بود دیگه؟ یخ زدممممممممممم ماماااااااااااااااااااااا ن-

 ...دوباره آب ریخت

 :دستمو گرفتم جلو صورتم و گفتم

 ...بسه...بسه...یخ زدم خو...بسه-

 :ومش میکرد؟ نه...گفتمگه تم

 ...باید بیدار شی نمیشه اینجوری--

 ...ای بابا بیدارم دیگه وووووو-
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 ...نه االن میبرمت میندازمت تو دریا تا یاد نگیری اینقدر دیر بیدار شی--

 ...جون هر کی دوست داری بس کن-

 ...یهو ایستاد و آب رو بست

 .راست میگیا بیداِر بیدار شدی! بریم صبحونه بت بدم-

وا چی شد یهو؟ کاش زود تر گفته بودم! کنار پله ها که میرفت به سمت پایین با ایینه خورد شده طرح 

 :زده بودن. نگاهی به خودم تو ایینه کردم

 وااااااایییییییی این چیه؟-

 چی شده؟--

 .ون آب میچکیدهمه موهام ژولیده پولیده شده بودن و ازش

 ..تو برو پایین من بعدا میام-

 

 ...پریدم تو اتاق...لباسمم کمی خیس شده بود؛ عوضش کردم و موهامو شونه کردم و رفتم پایین

همه نشسته بودن و داشتن صبحونه میخوردن. کنار کیهان نشستم. کیهان لیوان چای بهم داد و شروع 

 ...ونه خورده بود چون نیومد سر میزکردم به صبحونه خوردن. سامیار انگار صبح

 :کیهان اروم گفت

 چی شده بود باال که هی جیغ جیغ میکردی؟--

 !هیچی سامیار خیسم کرد-

 :زد زیر خنده...زدم تو بازوش و گفتم

 !زهر سوسک! خنده داره؟ دیوونه-

 ...دیوونه تویی--

 ...ایشی گفتم و مشغول خوردن شدم

************ 

بحونه هر کسی به کار خودش مشغول شد. نشسته بودم سر مبل و با گوشیم ور بعد از تموم شدن ص
 :میرفتم که حس کردم کسی کنارم نشست. نگاش کردم. حسام بود
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 خوبی؟--

 .ممنون-

 هنوز ناراحتی؟--

 .مهم نیست-

 .میای بریم کنار دریا؟ دوست دارم باهات یکم قدم بزنم--

 ...با کمی مکث قبول کردم. پسر بدی نبود

با هم از خونه رفتیم بیرون... کنار دریا اروم اروم راه میرفتیم. یاد روزی افتادم که با سامیار بودم و 
افتادم تو اب. اخی یادش بخیر... دلم میخواست برم ویالی سامیار. برم پشت ساختمون به بهشتی که 

 ...سامیار ساخته بود و بهم نشون داد

 دایانا؟--

 بله؟-

 .م جواب ندادی. چیزی شده؟ تو فکر بودیچند بار صدات کرد--

 .نه نه چیزی نیس-

 ...ممنون که باهام هم قدم شدی--

 ...خواهش-

 ...دستمو گرفت تو دستش

 .حس میکنم از من ناراحتی. لطفا اون اتفاقو فراموش کن، دوست دارم دوستای خوبی واسه هم باشیم--

 .نه ناراحت نیستم. من باهات مشکلی ندارم-

از ویال دور نشدیم. به ویال نگاهی کردم. سامیار تو بالکن ایستاده بود و به ما نگاه میکرد. از دور به 
چشماش خیره شدم و سریع سرمو پایین گرفتم و نگاهم رفت سمت دستم؛ هنوز دستم تو دستش بود. اروم 

 ...دستمو از دستش بیرون کشیدم

 :گوشی حسام زنگ خورد و جواب داد

 ...الو--

--... 
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 .سالم--

--... 

 .باشه پس من میرم سر کوچه--

--... 

 .منتظرتم--

 :گوشیشو گذاشت تو جیبش و گفت

 بچه ها رفتن بیرون بهم گفتن برم باهاشون...میای؟--

 ...نه حوصله ندارم یکم قدم میزنم بعد میرم ویال-

 .خیلی خب پس مواظب خودت باش--

 ...صدای اهنگ میومد از ویال رفت...منم رفتم ویال. بیخیال قدم زدن شدم.

 

 دستشو میگیری نگرانت میشم

 دور میشی میری نگرانت میشم

 دستتو میگیره دور میشه میره

 تو رو از دست دادن تلخه، نفس گیره

 دستام یخ کردن تو سرم اتیشه

 وقتی از هم دورین نگرانت میشه

 هزار ساله که رفتی من هنوز پشت شیَشم

 مونده پیشمموهاتو باد برده عطرش جا

 حال و روزم خوب و خوش نیست

 بی تو نا ارومم

 به یادت که میوفتم نگرانت میشم
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 ...عاشق این اهنگ بودم...کسی مگه تو ویال بود؟ البد چندتا از بچه ها هستن

 ...رفتم داخل

 

 نگرانت میشم نازکی، رنجوری

 توی ظاهر اما یاغی و مغروری

 چشمات میخندن توی قاب چوبی

 نگرانت هستم روبه راهی خوبی

 هزار ساله که رفتی من هنوز پشت شیشم

 موهاتو باد برده عطرش جامونده پیشم

 حال و روزم خوب و خوش نیست

 بی تو نا ارومم

 به یادت که میوفتم نگرانت میشم

 

 ...سامیار خوابیده بود رو مبل و دستش به صورت قائم رو صورتش بود...انگار خواب بود

 ...اسه خودش میخوندضبط هم و

 !اروم اروم رفتم تو اشپزخونه...متوجه من نشد

 

 بگو اینبار به دلش پابندی

 توی عکس تازت بازم میخندی

 اونکه پیشش هستی عشقم حالیشه

 اگه باز عاشق شی

 نگرانت میشه



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

73 

 

 ...هزار ساله که رفتی

 

شه اشپزخونه بودم. پشتش به من نشسته بودم سر صندلی اشپزخونه. اومد تو اشپزخونه ولی منو ندید. گو
بود. از تو یخچال اب برداشت و خورد. منم داشتم بهش نگاه میکردم. یه لحظه برگشت و با دیدن من جا 

 :خورد

 تو اینجا چیکار میکنی؟ کی اومدی؟--

 .دیقه ای میشه 5-

 چرا من ندیدمت؟--

 !من چمیدونم-

 .صورتش سرخ شده بود. انگار از چیزی عصبانی بود! ولی به رو خودش نمیاورد

 حسام کو؟--

 .تو جیبمه-

 .مسخره--

 .خودتی-

 .با من بحث نکنا--

 مثال اگه بحث کنم چی میشه؟-

 ...با حالتی عصبی از اشپزخونه رفت بیرون. بسم هللا اینم یه چیزیش میشه ها

 !دا به داد زنش برسهنه به رفتار صبح، نه به االن... خ

 ...آبی خوردم و رفتم نشستم سر مبل...انگار رفته بود باال تو اتاقش! اصال به من چه

ساعت خبری ازش نشد. یعنی کجاست که تا حاال از تو لونش نیومده بیرون؟ رفتم باال و به در  1بعد از 
 :زدم

 ...سامیار...سامیار...خوبی؟ درو باز کن...سامیار-

 د. درو باز کردم و رفتم داخل...اثری ازش نبود! پس این بشر کجاس؟هیچ خبری نش
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تمام ویال رو دنبالش گشتم ولی اثری ازش نبود. اونجوری که اعصاب نداشت نکنه بالیی سر خودش 

 !بیاره؟ نه بابا مگه بچس

 ...ریاشمارشو گرفتم اما خاموش بود! از ویال رفتم بیرون و دیدم بــــعلـــــه... اقا رفته لب د

 :با حرص رفتم و پشت سرش ایستادم

 چرا عین جن یهو غیب میشی؟-

 ...هیچ عکس العملی نشون نداد که نداد

 ...هوی با تواما-

چیزی که اصال فکرشو نمیکردم...خواستم با حرفام یکم حالشو عوض کنم ولی وقتی برگشت رو 
 یه؟صورتش خنده موج میزد...بسم هللا این کیه دیگه! خدا بگو این ک

 ...هوی به خودت...نمیذاری یکم با خودم خلوت کنم؟ اویزون--

 من اویزونم؟ خیلی خب باشه بهت نشون میدم چشم سفید-

 ...جدی داشت حرف میزد. رومو برگردوندم و رفتم

 ...دختره ی قهر قهروی نونور--

به فکر چه خری  محلش نذاشتم و رفتم تو ویال...پسره ی عوضی...هر چی دلش میخواد میگه...منو باش
 ...شدم

 ...رفتم نشستم تو بالکن

 ...بود pou گوشیمو گرفتم دستم و باهاش بازی میکردم. بازی

بازی با مزه ای بود. امید برام فرستاده بودش. یه لحظه یادشون افتادم. ای بابا پس بچه ها کجا رفتن؟ چرا 

 :نمیان؟ از بازی خارج شدم و شماره سارا رو گرفتم

 ..الو-

 سالم سارا کجایین شما؟-

 .کمی دیگه میایم--

 کجایی؟-

 .اومدیم خرید--
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 .باشه بای-

 .بای--

 ...گوشیو قطع کردم و رفتم تو اتاق

 ...دیگه خسته شده بودم. دوست داشتم برگردم. عاشق سفر بودم ولی اینبار

 ...ره سر و کله بزنم اَههمش بچه ها میرفتن بیرون. من از خرید زیاد خوشم نمیاد. همش هم باید با این پس

 بعد از نیم ساعت متوجه سر و صدا بچه ها شدم. اومده بودن. سارا و سارینا اومدن پیشم تو اتاق

 :سارا

 اه ضد حال چرا نیومدی؟--

 .حوصله نداشتم-

 :سارینا

 .دیوونه خیلی خوش گذشت--

 .از خرید خوشم نمیاد-

 !زهر مار تو هم با اون سلیقت--

 !ام حداقلبهتر از شما دوت-

 .چیه کز کردی تو خونه؟ بیا حال و هوات عوض بشه--

 .با خرید کردن حال و هوام عوض نمیشه-

 .اَخ بدم میاد ازت ایشششششششششش--

 ...برو گم شو پررو-

 .پاشو بریم بیرون پیش بچه ها ناهار خریدیم--

وم سبز شد حسام بود. لبخندی سه تایی رفتیم از اتاق بیرون. به بچه ها که رسیدم اولین کسی که رو به ر

 ...زد و منم درخوابش لبخندی زدم و این لبخند باعث شد لبخندش عمیق تر بشه

میز ناهار اماده بود. لیوان آبی خوردم. اشتها نداشتم شاید بخاطر این بود که صبحانه زیاد خوردم. 

 .حوصله هیچی رو نداشتم
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 .من سیرم میرم تو اتاقم-

 :سارا اومد پیشم

 چی شده دایانا؟--

 .هیچی. اشتها ندارم-

 .باشه عزیزم--

 ...رفتم باال

نشستم تو بالکن و به منظره اطرافم نگاه کردم. تو فکر عمه و مامان و بابا بودم. زیاد بهمون زنگ 
نمیزدن چون از بچه ها خیالشون راحت بود فقط گاهی اوقات به کیهان زنگ میزدن. دوباره گوشیمو 

 :ردم. بعد از نیم ساعت سارا و سارینا اومدن باال و سارا گفتگرفتم و بازی ک

 ...پاشو بیا تو اتاق پیش ما االن بقیه دخترا هم میان--

 :درحالی که سرم تو گوشی بود گفتم

 .باشه من اینو تموم کنم میام-

 .رفتن تو اتاق. انگار پسرا هم قرار بود پایین دور هم باشن

ظه چشمم به کنار دریا افتاد. سامیار کنار مهسا لب دریا قدم میزد ولی از رو صندلی بلند شدم و یه لح
 !فاصلشونو حفظ کرده بودن

 ...اَه اَه اَه نگاش کن رفته با کی دوست شده ایشاال به پای هم جوون شن! دختره ی از خود راضی-

هم زیاد باهاش جور مهسا دختر لوسی بود و از دخترایی بود که به تیپ منو سارا و سارینا نمیخورد. ما 

 .نبودیم

رفتم پیش دخترا تو اتاق. بجز سارا و سارینا، الله و شبنم و پریسا هم بودن. از همشون خوشم میومد 
 tm ادمای شوخ و باحالی بودن. داشتن حرف میزدن. پریسا لپ تاپشو روشن کرد و اهنگ و اهنگ

bax بیخیال فردا رو گذاشت: 

 .اشین یکم قر بدینبسه دیگه حرف بزنین پ--پریسا: 

همه با هم بلند شدن و من و سارا رو تخت نشسته بودیم. همشون بجا رقصیدن اَدا در میاوردن و ما هم 

 :میخندیدیم. سارینا دست منو سارا رو گرفت و از رو تخت کشوندمون

 .پاشید ببینم نشستن از ما میخندن. پاشید ببینم خودتونم یه تکون بدید--
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اَدا های با مزه درمیاوردیم و همش جیغ و داد میزدیم. اهنگ تموم شد و نشستیم. همه  ما هم رفتیم وسط و

 :غش بودیم از خنده که یهو در اتاقو زدن

 دخترا...؟--

 :پریسا گفت

 .چیه سپهر؟ بیا تو--

 :درو باز کرد و گفت

 !اینجا چه خبره؟ صدا پریدنتون و جیغ و داد میومد تا پایین--

 !ی بوداینجا گودبای پارت--

 گودبای پارتی کی؟--

 !...َعَمم--

 !...گودبای پارتی َعَمت شریک باشیم کوفت پاشید بیاید پایین این برنامه بگیرید که ما هم تو--

 :پریسا شالش که رو شونش بود و گذاشت رو سرش و اوردش جلو و پایینشو گذاشت جلو دهنش

 ...رهللاوای خدا مرگم بده بیایم جلو نامحرم قر بدیم؟ استغف--

 !پاشو ببینم دختره ی دلقک--

 !دلقک عمته--

 !ببین هر چقدر دلت میخواد به من بگو عمته چون عمه ندارم--

 .پریسا زبونی دراورد و سپهر رفت بیرون

سپهر پسر بامزه و شوخی بود که همش با پریسا کل کل میکرد. رفتیم پایین پیش پسرا و همه دور هم 
روز  2روز بود و فقط  4روز دیگه برگردیم تهران. از همون اول هم قرارمون  2جمع شدیم. قرار بود 

 .دیگه مونده بود

نشستیم و چه سامیار و مهسا  پسرا زیر انداز بزرگی پهن کردن وسط باغ و همه نشستیم روش. چه ما
اومدن از بیرون. دست تو دست هم! سرمو پایین انداختم که نگاشون نکنم که انگار حسام متوجه من شد و 

 :اومد پیشم

 چیزی شد؟--
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 .نه-

 پس چرا یهو رفتی تو خودت؟--

 .چیز مهمی نیس-

 .میتونم باهات حرف بزنم؟ اینجا یکم شلوغه بریم داخل ویال--

 ...رفتم دنبالش که مهسا از کنارم رد شد. ایییییییییییییییش دختره ی از خود راضیرفت و منم 

 :روبه روی حسام رو مبل نشستم

 بله؟-

 .میدونی که من ادم ُرکی هستم و حرفمو میزنم--

 اره. خب حاال بگو چی شده؟-

 .تو باید بگی چی شده--

 من؟-

 !...اره. تو عاشق شدی--

 میخوره اصال؟نه بابا! عاشق کی؟ به من -

سامیار از پله های باال اومد با دیدن من و حسام ایستاد. رومو برگردوندم تا باهاش چشم تو چشم نشم. 

 :انگار رفت که حسا گفت

 ...عاشق همینی که از باال اومد--

 ...برو بابا چی میگی... نه بابا-

ودت دروغ بگو ولی من از همون رفتارت داره داد میزنه. داری به خودت دروغ میگی.......باشه به خ--

 .اول که سامیار و مهسا با هم بودن حواسم بهت بود

 .بس کن حسام-

 .باشه ولی میتونم بهت کمک کنم. من به عنوان دوست و راهنما میتونم بهت کمک کنم--

 .مرسی. بریم پیش بچه ها-

ی تلخ... سامیار نگاهی بهم با هم رفتیم بیرون با دیدن سامیار و مهسا پوزخندی رو لبم نشست. پوزخند
 :کرد و رومو برگردوندم. نشستم پیش سارینا. سارینا بلند گفت
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 !...خب میبینم که برادر من بدون من رفته واسه خودش دوست دختر پیدا کرده--

 .بازم همون پوزخند تلخ نشست رو لبم؛ سامیار متوجه تلخی پوزخندم شد ولی به رو خودش نیاورد

 :اینبار علی گفت

 ...اره...میبینم که مهسامونو ازمون گرفتی! اونم بدون اجازه--

 ...خودمون هم االن خواستیم به همتون بگیم که ما از هم خوشمون اومده و با همیم--

و با گفتن حرفاش نگاهی به من کرد و با اتیش چشماش قلبمو سوزوند. شاید حسام راست میگفت. شاید 

 :قبول کنم. با صدای سارینا که در گوشم گفتمن عاشق شده بودم ولی نمیخواستم 

 ...ووووی یعنی این دختره ی لوس میشه زن داداشم. اه چندش--

 .به خودم اومدم و از فکر خارج شدم

 :علی از جا بلند شد و ضبط ماشینشو روشن کرد

 ...خب بچه ها به افتخار دوستی سامیار و مهسا همه وسط--

نشسته بودم سر جام. سر بلند کردم و دیدم سامیار هم  یدن. منهمه رفتن وسط و شروع کردن به رقص
نشسته سر جاش و به من نگاه میکنه. تو چشماش نگاه نکردم و بلند شدم و رفتم تو ویال. مستقیم رفتم تو 

 .اشپزخونه و اب خوردم. گلوم داشت میسوخت

 :سبز شدلیوان تو دستم بود و خواستم از اشپزخونه برم بیرون که یهو یکی جلوم 

 ...وااااااااایییییییییییی-

 ...لیوان از دستم افتاد و هزار تیکه شد

 .چته دختر؟ بیا کنار پاهات خونی نشه--

 !سامیار بود. پسره ی بی ادب درست با یه خانم صحبت کن

 چیه؟ زبونتو قورت دادی؟--

ه هارو جمع کنم که اصال جوابشو ندادم. رفتم از کنار یخچال جارو رو اوردم و خواستم خورده شیش

 .جارو رو ازم گرفت

 .نمیخواد، بده من االن دستت میبره--

 .با اخم غلیظی به چشماش خیره شدم و از اشپزخونه رفتم بیرون
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 :رفتم نشستم همونجا و به رقصای بچه ها نگاه میکردم. حسام اومد سمتم و دستمو گرفت و کشید

 .پاشو بیا وسط اینقدر هم تو فکرش نرو--

 :شدم و سعی کردم خودمو درگیرش نکنم. قدم به قدم با حسام میرقصیدم. حسام گفتبلند 

 .فکر میکنم اونم یه حس هایی بهت داشته باشه--

 ...نه بابا تو هم-

چرا باور کن. یادته اونروز که داشتی گریه میکردی؟ خیلی نگرانت بود. یا صبح که رفتیم کنار دریا؟ --

 .به ما نگاه میکنه من دیدم که داره از تو بالکن

 !اینا که دلیل نمیشه-

 ...دلیل باشه یا نباشه من یه فکری دارم--

 چی؟-

 :با هم رفتیم و نشستیم. ادامه داد

تو بیشتر با من باش. مثله دوتا دوست صمیمی ولی اون جوری فکر کنه که انگار من و تو دوست --

 .ش عوض میشه و همه چی مشخص میشهدختر، دوست پسریم. اون وقت اگه دوستت داشته باشه رفتار

 باشه فکر خوبی میتونه باشه ولی اگه نقشمونو بفهمه چی میشه؟-

 ...هیچی تو نگران نباش اون با من--

 .خیلی خب-

 :راهمو کج کردم که برم تو اتاق باال که دستمو گرفت

 کجا داری میری؟--

 ...میرم باال-

 ...تو باید االن پیش من باشی و همه جا خودتو با من نشون بدی که اون تورو ببینه--

 .اها راست میگی. خب باشه پس بریم وسط برقصیم-

رفتیم وسط و همش جیغ جیغ میکردم و احساس شادی میکردم. مهسا و سامیار هم اومده بودن وسط و با 
 .حسام چشمکی زد و باعث شد خندم بگیره هم میرقصیدن ولی حواس سامیار ُمدام طرف ما بود.
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سرمو برگردوندم و دیدم ارمان داره با سارا میرقصه و سارا از خجالت سرخ شده. یه حس هایی به سارا 
و ارمان داشتم. از روز اول نگاه های ارمان به سارا یه جوری بود. سارا هم همینجور بود. ولی متاسفانه 

 ...نهسارا دختریه که حرفی به کسی نمیز

 عزیزم حواست کجاس؟--

 ...چی؟ عزیزم؟ با کی بود؟ حسام

 بله؟-

 حواست کجاست؟--

 ...هیـ...هیچی به سارا داشتم فکر میکردم-

به سمت راستم نگاهی کردم. بـــلـــهـــ... اقا الکی نگفته عزیزم! سامیار پیشمون بود خواست لجشو 

 ...دربیاره...بابا دمت گرم

عصر بود خیلی خسته شده  5و شروع کردیم به چرت و پرت گفتن. طرفای  وقتی خسته شدیم نشستیم

 .بودم سرم داشت میترکید. ولی دور هم بودنمونو دوست داشتم ولی از شدت خستگی رفتم یکم خوابیدم

و نیم بود که بیدار شدم. رفتم صورتمو اب زدم و به چشمای ابیم تو ایینه نگاه کردم. چرا 6ساعت 
چرا باید تظاهر به دوستی با حسام کنم؟ چرا سریع حرفای حسام رو گوش کردم؟ اینطوری شد؟ من 

 !دوستی مهسا و سامیار به من چه ربطی داره؟ خدا تو جواب این همه سوالو میدونی پس جوابمو بده

شیر ابو بستم و رفتم پیش بچه ها... هنوزم همونطور نشسته بودن و حرف میزدن. نشستم پیش سارا... 

 :سپهر

 .بچه ها جمع کنین بریم لب دریا. تا شب حال کنیم--

دیقه رفتیم و اماده شدیم که بریم. پسرا با هم راه میرفتن و دخترا هم با هم تنها  5ما هم که پایه! بعد از 
چیز عجیب این بود که سامیار اخماش تو هم بود و مهسا با ماه راه میرفت! خندم گرفت...هنوز هیچی 

 !دا شانس بدهنشده دعواشون شده؟ خ

سارا کنار من راه میرفت. خیلی دور شده بودم ازش تو این سفر. حرف باهاش داشتم ولی وقتی پیشم بود 

 .دورمون شلوغ بود. شبها هم زود میخوابیدیم

 سارا؟-

 بله؟--

دستشو کشیدم و از بچه ها فاصله گرفتیم و پشت سر پسرا رفتیم. بیچاره سارا شوکه شده بود! کیهان 

 :سمتون گفتبرگشت 
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 چی شده؟--

 .هیچی میخوام باهاش حرف بزنم-

 .اوکی--

 ...برگشت و رفت پیش پسرا

 ...حدس میزدم بخوای باهام حرف بزنی. خب گوش میدم--

 سارا قبول داری مدتیه از هم دور شدیم؟-

 .یکم اره--

 میدونستی رفتارت یکم تغییر کرده؟-

 نه! بد شدم؟ چطور؟--

 ...منظورم رفتارته. عجیب غریبن کارات. چیزی شده؟ به من بگو-

 ...نه چیزی نیس--

 .همه نشستند کنار دریا ولی من سارا رو کشوندم یه گوشه و نشستیم

 ...من تورو خوب میشناسم. یه چیزایی هست. ذهنت درگیره-

 خیلی پیداس؟--

 .دیدی گفتم یه چیزی هست؟ اره پیداس-

 ...از وقتی ارمان اومده...بهش عالقه مند شدم...یه جورایی ازش خوشم میادخب اره...من...من --

یه چیزایی متوجه شدم...ظهر هم که داشتی باهاش میرقصیدی یکم شک کردم ولی خواستم از زبون -

 .خودت بشنوم

 به نظرت پسر خوبیه؟--

 اره خیلی ارومه. اونم تورو میخواد؟-

 ...سرشو انداخت پایین

 ...دیگهای بابا بگو -

 !نمیدونم فکر کنم که نظر اونم مثبته--



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

83 

 

 .....پس مبارکهههههههههههههه-

 ...دیوونه بازی درنیار. به کسی نگیا--

 !خیالت تخت. پاشو بریم پیش برو بچ عروس خانم-

 ...کوفت دیوونه--

ا هم روبه رفتیم پیش بچه ها... مهسا که از جفت سامیار ُجم نمیخورد! ولی ما دخترا یه طرف بودیم پسر

 .رومون بودن و هی مسخره بازی میکردیم

پسرا از بدی دخترا میگفتن و دخترا هم از بدی پسرا منم فقط ازشون میخندیدم. نگاه سامیار طرف دخترا 
 ...بود و میخندید. هیچوقت ندیدم خیلی به مهسا نزدیک بشه! اصن به من چه

 :علی گفت

قتی یه سوسک میبینن چقدر جیغ میزنن؟ بعضی وقتا هم دخترا همش بلدن جیغ جیغ کنن ... دیدی و--

 ...گریشون میگیره

برو گم شو بچه پررو چرا الکی میگی؟ ما از ایناش نیستیم ما وقتی سوسکی ببینیم خیلی ریلکس --الله: 

 .یه دمپایی میاریم و َتق ... میزنیم روش...تموم شد و رفت. البته من نمیکشمشون

 .باشه میبینمت--

 ...بابا این که راست میگه! بابا این داره حشره شناسی میخونه--سپهر: 

 عه راست میگیا پس اون شبنم بود که از حشره ها میترسید؟--علی: 

 :شبنم سر بلند کرد

 اره میترسم مگه چیه؟ جرمه؟--

 !نه جرم نیس--

 په چته؟--

 !هیچی. ببینم شبنم تو چرا اینقدر تو جمع ساکتی؟ قبال اینجوری نبودی--

 !دوست پسرش ولش کرده--سپهر: 

برو گم شو دوست پسرم کجا بود. پسرا ادمن که باهاشون دوست بشم؟ همشون سر ادم کاله --شبنم: 

 .میذارن
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 ...اینو گفت و خیز برداشت و دوید رفت

علی، کیهان، امید، سپهر، ارمان، حسام و سامیار. همه رفتن دنبالش و با شوخی و خنده اومدن. علی 

 ...د و انداختش تو آببلندش کر

پسرا همه جیغ و دست میزدن ما هم از شبنم میخندیدیم. شبنم عین موش اب کشیده شده بود! اومد نشست 
 !سر جاش. سامیار هم نشست پیش عشـــــــقــــــش

چشمم چرخید سمت ارمان. خیلی این مدت اروم بود و همش سرش تو کار خودش بود. نگاش به سارا 
نا چقدر به هم میان! انگار متوجه نگاه من شد چون نگام کرد. لبخند مرموزی زدم و سری بود. ای خدا ای

 !...تکون دادم. بیچاره سرخ شد! اخی بچه سر به زیره

 ...بعد از کلی شوخی و مسخره بازی رفتیم سمت ویال

ن گرفتم. اروم اروم راه میرفتیم... سامیار نگاهش سمت من بود. وقتی متوجه نگاهش شدم سرمو پایی
 :حسام انگار که متوجه من شده بود اومد سمت من

 خوبی؟--

 .اوهوم-

 نگاهای سامیار اذیتت میکنه؟--

 .مهم نیست-

نگاهی به سامیار کردم که باعث شد روشو برگردونه. هنوز نگاهم روش ثابت بود. حس کردم حسام ازم 
و جیبش و گوشیش رو دراورد. دور شد. مهسا دستشو برد سمت دست سامیار ولی سامیار دست کرد ت

 :معلوم بود نمیخواد دستشو لمس کنه! مهسا گفت

 ...سامی بس کن دیگه--

سامیار عصبانی شد. حتما بخاطر اینکه مهسا بهش گفت سامی. نمیدونم چرا بدش میومد کسی بهش بگه 

 :سامی! شاید دلیل خاصی داشت. سامیار با همون حالت عصبانی گفت

 ...ی! تو هم بس کن دیگهمن سامیارم نه سام--

وا! این چرا اینجوری شد؟ مهسا از دستش عصبانی شد و به سرعت خودشو به ویال رسوند. ما که 
 ...رسیدیم به ویال هر کی مشغول کار خودش شد. انگار مهسا رفته بود تو اتاق

د بازی سامیار که انگار عین خیالش باشه رفت پیش پسرا. همشون دور هم نشسته بودن و تخته نر

 .میکردن. دوتا تخته اورده بودن و هرکس سرش بی کاله میموند نگاشون میکرد
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ما هم نشستیم دور هم و حرف میزدیم. چشمم خورد به سامیار؛ اصال انگار نه انگار دوست دختر 

 :عزیزش قهر کرده. داشت هر هر هر میخندید. الله بلند داد زد

 ...هوی اقا سامیار--

 هوی و مرض...چیه؟--

 دوست دخترت قهر کرده نمیهوای بری منت کشی؟--

 ...از منت کشی بیذارم--

 پس اون باید بیاد منت کشی؟--

 ..اره اون باید بیاد--

 !بیچاره اگه پس فردا ازدواج کردین چی میشه؟ سر یه کلمه دعواتون میشه--

 ...با این حرفش دلم هوری ریخت و خیره شدم به چشمای مشکی سامیار

 :اونم بهم نگاه کرد و گفت

 ...دوستی ما تا ازدواج کشیده نمیشه. یه دوستی سادس و تازه متوجه شدم که ما به درد هم نمیخوریم--

 ...سرمو زیر انداختم و ناخود اگاه نفس عمیقی کشیدم. خدایا چی شده بود؟ چرا دلم یه جوری بود؟ نکنه

 . ولی اگه حرفای حسام درست باشه چی؟وااااااااااییییییییییییی نه بابا امکان نداره

 :الله گفت

 ...ای بابا سامیار چرا دختر مردمو درگیر خودت کردی؟ خب گناه داره--

 ...خودش همه اینارو میدونه--

 ...خیلی خب اصال به من چه! خود دانی--

 ...دوباره مشغول حرف زدن شدیم که یه دفعه صدایی از باال اومد! مرده بودم از ترس

 سامیار صدای چی بود؟--نا: ساری

 .احتماال مهساس--

 وای بالیی سر خودش نیاره؟--پریسا: 

 .چی بود بابا--سامیار: 
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 !بچه ها مهسا که تو اتاق پایینیه--سپهر: 

 از کجا میدونی؟--شبنم: 

 .تازه از پیشش اومدم. اخه چیزام تو اتاق پایینیه--

 ...وای مامان من میترسم--سارا: 

خشک شده بودم و فقط به حرفاشون گوش میکردم. به شدت از این چیزا میترسیدم. بچه  من مثله مجسمه
که بودم تو اتاقم وقتی داشتم درس میخوندم صداهای عجیب و ترساکی میومد. صدای گربه ای که بیشتر 

 ...سال بیشتر نداشتم 10به صدای سگ شبیه بود. 

یبی میدیم. اتاقم شده بود اتاق ارواح...چند بار حس چند بار هم جلوی پنجره نور گیر سایه ی عجیب و غر
میکردم کسی از کنارم رد میشه. صداهای خنده میومد. حال و روزم اون روزا خیلی بد شده بود. رفته 

 ...بودم تو اتاق کیهان. بعد از مدتی دیگه اونجا نموندیم و خونمون رو عوض کردیم. بخاطر من

 ...ینکه کسی پیشم نباشه همش تو بغل مامان بودمشبها همش گریه میکردم و از ترس ا

اشکام روی گونم سرازیر شد. هنوز صداهایی از باال میومد؛ انگار که چیزی بشکنه یا بزنن تو دیوار. 

 ...داشتم سکته میکردم. خاطرات بچگیم اومده بود تو ذهنم. کیهان دیدم... فهمید یاد بچگیم افتادم

بلند شد. دختر حساسی بودم. از بچگی اروم بودم و وقتی اتفاق غیر  اومد و بغلم کرد. صدای هق هقم
 :عادی برام می افتاد هق هقم بلند میشد. همه ترسیده بودیم. علی گفت

 .یه بار ویالی یکی از دوستام اینجوری شده بود که بعد از مدتی باغبونشون مرد--

رون بودیم و من داشتم تو بغل کیهان اشک جیغ بلندی زدم و کیهان بلندم کرد و رفتیم تو حیاط. همه بی

 :میریختم. مهسا داخل بود. سامیار گفت

 .من میرم داخل مهسا رو بیارم بیرون--

 :خواست بره داخل که گفتم

 ...سامیار-

 بله؟--

 ...تو نرو-

کری برگشت سر جاش. خدایا این چی بود من گفتم؟ این من بودم که این حرفو زدم؟ االن بقیه چه ف

 میکنن؟ وااااااااییییی
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بهش نگاه کردم. تو چشماش برق خاصی موج میزد که باعث شد لبخند بزنم ولی هنوز اشک از چشمام 

 ...جاری بود. سپهر و علی رفتن داخل که مهسا رو بیارن بیرون

ام بعد از چند دقیقه مهسا رو اوردن. مهسا گفت منم تو اتاق متوجه صداها شدم ولی جرات نداشتم بی
 :بیرون. حق داشت بیچاره. اون وسط مهسا رفت سمت سامیار و گفت

 .ببخش عزیزم. تقصیر من بود--

 .مهم نیس مهسا--

این دوتا رو این وسط دارن دل میدن و قلوه میگیرن. یکم اروم شده بودم ولی باز خودمو چسبوندم به 

 :کیهان و هق هقم دوباره اوج گرفت. حسام اومد پیشمون و گفت

 .هان بذار یکم باهاش صحبت کنمکی--

 :کیهان ازم جدا شد و ازمون فاصله گرفت. اشکامو پاک کردم. گفت

 ...دایانا میدونم االن واسه چی ناراحتی. کافیه دیگه دایانا--

 .دست خودم نیس. بخاطر سامیار نیس. یاد یه چیزایی افتادم-

زی به حرفام میرسی که اون روز خیلی خیلی خب تو هنوز داری خودتو گول میزنی. باشه ولی یه رو--

 ...دیره

رفت. من خیره شده بودم به ویال که یهو صدایی از داخل بلند شد. شبیه صدای خنده بود و جلوی پنجره 
ای که که تو حیاط بود سایه ی یه نفر پیدا بود که شاخ داشت! جیغم بلند شد و با دو از حیاط ویال رفتم 

 :کیهان هی داد میزد بیرون. همه اومدن دنبالم...

 ...دایانا... دایانا صبر کن... دایانا--

 :از سرعت خودم کم کردم و گفتم

 ...خودشه... صدای همونه... خود-

 ........افتادم... فقط متوجه شدم که همه دورم جمع شدن و دیگه هییییییییییییچ

ای سارا کیهان بود و دخترا با وقتی به هوش اومدم همه دورم بودن و رو مبل خوابیده بودم. سرم رو پ

 :چشمای اشک الود و پسرا با نگرانی بهم نگاه میکردن... کیهان

 خواهری چی شدی؟--

 ..خو..دش..بود-
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 ...خیلی خب عزیزم اروم باش همه چی تموم شد--

یادم  به اطرافم نگاهی کردم. تو ویال بودیم ولی نه ویالی علی اینا... خیلی برام اشنا بود اونجا ولی چیزی

 ...نمیومد

 این..جا..کجا..ست..؟-

 ...ویالی ما. اروم باش اینجا دیگه هیچ چیزی نیست--سامیار: 

 ...از رو زانوهای کیهان بلند شدم و دستی به صورتم زدم. خیس خیس شده بود صورتم. غرق اشک بودم

 چی شد یه دفعه؟--ارمان: 

 ...نپرس--

کیهان کشوندش و براش قضیه رو توضیح داد. سارا رفت از اشپزخونه برام اب اورد و یکم خوردم. 
 :سامیار

 االن بهتری؟--

 .اره خوبم-

 بهم میگی که چی شده بود؛ اره؟--

 .باشه میگم ولی االن نه-

 .خیلی خب. تو حالت خوب باشه از همه چی واسه من مهمتره--

 ...ه گرفتلبخندی تحویلم داد و ازم فاصل

 ...ای خدا این پسر چقدر خوب بود

 ...درسته بعضی وقتا لجبازی میکرد

 ...ولی

 ...ولی دوست داشتنی بود

 ...داشتم بهش نگاه میکردم وقتی متوجه نگاهم شد لبخندی بهش تحویل دادم

ی رو دست خودم نبود! وقتی بهم خوبی میکرد خیلی باهاش خوب بودم ولی وقتی باهام بد بود انگار خوش
 ...ازم گرفتن

 :حالم بهتر شده بود. بلند شدم و خواستم برم سمت دستشویی با صدای سپهر ایستادم
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 دایان خوبی؟ کجا میری؟--

 :خواستم اَدای سامیار رو دربیارم و جو رو عوض کنم، گفتم

 من دایانام! اجازه دستشویی رفتن هم ندارم؟-

 :دیدم سامیار پکیده از خنده و زد رو شونه سپهر

 ...ایول خوشم اومد خوب ضایع شدی سپهر--

 :رو به سامیار گفتم

 ...اقا سامیار حال شما رو هم بعدا میگیرم-

 !نخیر این حالش از منم بهتر شده--

 //!!!!پس چییییییییی؟؟؟؟-

 اصال بذار ببینم تو چرا میخوای حال منو بگیری؟--

 فتی؟یادته تو اشپزخونه ترسوندیم بعدشم هر چی دلت خواست گ-

 !من االن هیچی یادم نمیاد--

 االن مثال میخوای بگی این اتفاق نیوفتاده؛ نه؟-

 !هر جور دلت میخواد فکر کن--

 .خیلی خب برات دارم-

گذاشتم رفتم سمت دستشویی و فقط صورتمو شستم. به خودم تو اینه نگاه کردم؛ چشمای ابیم شده بود 

 !سرخ سرخ

از دستشویی رفتم بیرون و نشستم پیش بقیه. بازم این دختره چسبیده بود به سامیار! به کل یادم رفته بود 

 ...این دوتا هنوز باهمن. با دیدنشون سرمو پایین گرفتم و نشستم کنار کیهان

 :بود. علی گفت 12سامیار دستشو دور کمرم حلقه کرد. به ساعت مچیم نگاه کردم ساعت نزدیک 

 ها بریم دیگه؟ بچه--

 کجا؟-گفتم: 

 .ویالی ما دیگه--
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 .من نمیام-

 !!چیزامون اونجان ها--

 .به درک.. من پامو اونجا نمیذارم-

 :دخترا هم طرف منو گرفتن و فقط علی و سپهر لج کرده بودن که برن ویال... ارمان گفت

 ...وشنه دیگه خبری نیستبچه ها فردا صبح میریم ویال و وسایلمونو جمع میکنیم. اون موقع هوا ر--

 ارمان تو هم رفتی طرف اونا؟--سارا: 

 !بابا صبح که دیگه چیزی نیست--

 

 

 .خیلی خب پس اگه تو میری منم میام--

 :تو گوش کیهان گفتم

با این رفتار سارا اگه خواجه حافظ شیرازی از عشقشون خبر نداشت حاال داره و از اسمشون تو -

 ...ه اون دنیاشعراش استفاده میکنه البت

 :کیهان خندش گرفت و گفت

 مگه اینا همدیگه رو دوست دارن؟--

 ...پع! تو کجای کاری؟ مطمئن باش وقتی برگشتیم تهران ارمان با مامانش میاد خاستگاری-

 .ِا؟ اصال به سارا نمیاد. ارمان هم بچه تو داریه و به کسی حرفی نمیزنه--

 ...پرسیدم اونم گفت ارهاره. از رفتار سارا متوجه شدم و ازش -

 !ایول پس عروسی افتادیم--

 ...اره اونم چه عروسیهی-

 ..!باید زودتر بریم لباس بخریم--

 ...درصد 60-

 :شبنم
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نمیدونم این خواهر برادر تو گوش هم چی میگن که اینقدر شادن... ما بحثمون چیه، اونا بحثشون --

 !...چیه

 :کیهان

 ها؟ چیه؟ حسودیت میشه؟--

 !...نه عزیزم راحت باشید--

 خو په چته؟ چرا هی ُغر میزنی؟--

 ...هیچی! نیم ساعته دارم نگاتون میکنم ببینم از رو میرید یا نه--

 خب حاال که چی؟--

ازت پرسیدم ببینم میری باهاشون ویال وسایلو برداری و بیای یا نه دیدم داری با ابجی جونت فک --
 !...و ندیدنساله همدیگه ر 100میزنی! انگار

 اره میرم. ببینم دیگه سوالی نداری؟--

 .نه به فک زدنت ادامه بده--

 !چشم هر چی تو بگی--

 .من غش بودم از خنده. این دوتا بدجور با هم کل مینداختن. سرمو چرخوندم و چشمم به سامیار خورد

. چشمامو براش درشت داشت با لبخند بهم نگاه میکرد درحالی که کنار پریسا بود ولی محلش نمیذاشت!
کردم و اخم مصنوعی کردم که باعث شد خندش بگیره. زبونمو براش بیرون اوردم و از کنار کیهان بلند 

 :شدم و رفتم تو اشپزخونه.. گرسنم شده بود. چیزی تو یخچال نبود! سارینا رو صدا زدم

 ...سارینااااااا-

 بلههه؟--

 ...بیا عزیزم-

 :اومد تو اشپز خونه

 یخچال نیست. چیزی پیدا میشه واسه خوردن؟ هیچی تو-

 :سمت یکی از کابینتا رفت و از توش کیکی در اورد

 !اینو فقط دیدم--
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 !به همینم راضی ام-

 ...بخور نوش جونت--

کیک رو باز کردم و خوردم. همه از خستگی زیاد رفتیم تو اتاق و خوابیدیم. من تو همون اتاقی که بار 
 7و سارا و سارینا هم اومدن پیشم. سرشونو نذاشته بودن رو بالش خواب  اول با عمه اومدیم رفتم

 ...پادشاهو دیده بودن

 ...برعکس من به زور خواب رفتم

************ 

 کیهان... کیهان... تو کجایی؟ کیهان؟-

 در اتاقش باز شد.. رفتم داخل.. تو خونه قبلی بودیم.. همون که مثله مرگ ازش میترسیدم.. با پاهای

 ..لرزون قدم بر میداشتم

دستی از پشت سر دهنمو گرفت و به خودش فشار داد.. تو دست دیگش چاقوی خونی بود.. داشتم از 
ترس سکته میکردم.. هر چقدر تقال میکردم بی فایده بود.. به پشت در اتاق هلم داد.. نمیتونستم صورتشو 

 ...رو شدم داشتم مرگو با چشمام میدیدم ببینم اما با چیزی که رو به رو شدم.. با چیزی که رو به

 ...سامیار غرق خون کف اتاق افتاده بود

 ......ســــــــااااااامـــــیــ ـــــــااااااااار-

 ..سریع از خواب پریدم.. تمام بدنم عرق کرده بود و گریه کرده بودم.. از اشکام فهمیدم

 وای خدا این چه خوابی بود؟ حاال چرا سامیار؟-

سارا و سارینا هنوز خواب بودن! اروم از اتاق رفتم بیرون و ابی به سر و صورتم زدم.. به خودم تو اینه 
 ..نگاه کردم.. سفیدی چشمام سرخ شده بود و درد میکرد

شیر اب رو بستم و رفتم سمت باغ.. خواب بدجور از سرم پریده بود.. خیلی ترسیده بودم.. رفتم سمت 
بهم نشون داده بود.. عاشق اونجا بودم.. با صفا بود و همه چیزای بد رو ازم دور جایی که قبال سامیار 

 ..میکرد

نشستم رو نیمکت.. به اطرافم نگاه کردم.. با اینکه تاریک بود ولی مهتاب پر نور بود.. لبخندی زدم و 
 ..علیچشمامو بستم و نفسی عمیق کشیدم.. خوشحال بودم که اون اتفاق یه خواب بود ولی ویالی 

 :به خودم توپیدم

 ..اه.. بسه دیگه دایانا.. تو فکرش نرو.. همه چی تموم شده-
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 تو هم مثله من خواب نداری؟-

 ..از صدایی که پشت سرم بلند شد جیغ کوتاهی زدم و برگشتم و با چهره خندون سامیار رو به رو شدم

 ..بابا ساکت.. منم-

 تو اینجا چیکار میکنی؟--

 ..خوابم نمیاد-

 وابت نمیاد بیاد بیای و منو قبض روح کنی؟خ--

 !...شاید-

 ..زهر سوسک--

خندید و اومد نشست کنارم.. چه پرروئه این بشر.. ولی من عاشق این پرروئیشم! ای میخوام عاشق 

 ..نباشی همه عمرت.. زشته دختر.. دختره ی سبک

 خب تو چرا بیرونی؟-

 ..من--

کمرنگی که رو لبم بود بیرنگِ بیرنگ شد.. سرمو اناختم پایین و با  یاد خوابی که دیده بودم افتادم.. لبخند

 ..انگشتای دستم بازی کردم

 چیزی شده؟......... دایانا؟--

 ها؟ چیزی گفتی؟-

 میگم چیزی شده؟ چرا تو خودتی؟--

 ..هیچی.. چیز مهمی نیس-

 ..بگو--

 ..خواب بدی دیدم-

 چی بود؟--

همون که من ازش میترسیدم. داشتم دنبال کیهان میگشتم که یهو  خواب دیدم تو خونه قدیمیمون بودیم.-
 ...یکی منو از پشت گرفت و هلم داد گوشه اتاق که

 که چی؟--
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 ..که.. که با جسم بی جون و غرِق خوِن.. غرِق خون تو مواجه شدم-

 :رنگش پرید.. ولی به رو خودش نیاورد

 خب؟ بعدش؟--

 ..دیگه نفهمیدم چی شد! با جیغ خودم از خواب پریدم-

 چیز خاصی نیس. بخاطر اتفاقای امشبه.. همه چی دیگه تموم شده.. هنوز خوابت نمیاد؟--

 ..نه.. خواب از سرم پریده-

 .خب بیا راجع به چیزای خوب حرف بزنیم--

 باشه.. مهسا چطوره؟ با هم خوبید؟-

 د؟ای بابا.. بحث بهتر از این نبو--

 وا؟ چرا؟ مگه چشه؟-

 .چش نیست گوشه! اخالقش یه جوریه--

 اخالقش؟-

 .اره، خیلی لوسه. خوشم نمیاد. فکر نمیکردم اینجور دختری باشه--

 از دخترای اینجوری خوشت نمیاد؟-

 ....متنفرممممممم--

 ...به پای هم پیر شید-

 ..!ای بابا.. من چی میگم تو چی میگی--

دنش.. بعضی وقتا چهرش خیلی شیطون میشد و چیزای بامزه ای میگفت.. و خندم گرفت از لحن حرف ز

 ..منم شیفته این جور حرف زدناش... ای کوفت دختره ی عقده ای.. بسه دیگه

 ..به ساعتش نگاه کرد

 ساعت چنده؟-

 !عقربش َکنده--

 ..کوفت-
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 ..خودتی--

 ..بی ادب-

 ..خودتی--

 !..با نمک-

 !خودمم--

 ..خدا شفات بده-

 ..لهی آمین خدایا یه زن خوشکل هم همراهش بده پلیزا--

 ..خیلی پرروئی-

 !.میدونم--

 ..ای بابا بسه دیگه.. هی رو مخم راه میری-

 ..وااااااایییییییی وقتی عصبانی میشی باحال میشی--

 !ای زهر سوسک-

 !پاشو.. پاشو برو بخواب که فردا روز سختیه--

 ..بلند شد و همراهش بلند شدم

 چطور؟--

 ..قراره غذا فردا رو خودمون درست کنیم-

 کی گفته؟--

 بچه ها تو اتاق گفتن-

 ای بابا--

 :اروم اروم تو باغ قدم میزدیم و به در ورودی ساختمون میرفتیم که یهو گفت

 وای دایانا.. اون.. اون چیه اونجا؟--

 :با ترس گفتم
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 چ..چی..؟-

 ......وااااااااییییییییییی اونااااااااااشششششششش--

 ......وایییییییییییییی-

 ..ناخود اگاه پریدم تو بغلش و دستمو دور گردنش قفل کردم

صدای خنده ی کوتاهش رو زیر گوشم میشنیدم و بعدش نفس های نا منظمش.. دستمامو باز کردم و از 

 ..بغلش بیرون اومدم.. از خجالت سرخ شده بودم اینو از داغی گونه هام متوجه شدم

 ..ود.. زیر چونمو گرفت و سرمو اورد باالسرم پایین ب

 ..خجالت میکشی بانمک تر میشیا--

 ..این چه کاری بود دیوونه-

 ..خواستم یکم بخندیم--

 ..هه هه هه خندیدم-

بود.. سرمو  4رفتم داخل ساختمون.. با سرعت رفتم تو اتاق.. این پسره خیلی پرروئه.. ساعت طرفای 

 ..شدم.. دلم میخواست برگردم پیش مامان.. دلم براش تنگ شده بودگذاشتم رو بالش و به سقف خیره 

تصمیم گرفتم به محض اینکه برگشتیم میرم خونه خودمون.. مدتی اونجا میمونم تا کالسام شروع بشه.. 
 ..چشمامو گذاشتم رو هم و خواب رفتم

************ 

 ..دایااااااااناااااااااا... پاشو--

 :همونطور که چشمام بسته بود گفتم

 ..ای بابا بذار بخوابم دیگه پریسا-

 ..پاشو لنگه ظهره--

 ..مگه ساعت چنده-

--11.. 

 :با چشمای گرد شده گفتم

 ..چی؟ برو بابا-
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 ..باور کن.. یه نگاه به گوشیت بنداز--

 .بود ظهر بود.. مامان هم یه بار بهم زنگ شده 11به گوشیم نگاه کردم.. راست میگه 

 ..چقدر میخوابی تو--

 ..خسته بودم-

 

 ..از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون

 ..سمت دستشویی رفتم. سر و صورتمو شستم و رفتم پایین

 ..سارینا تو اشپزخونه بود.. داشت صبحانه اماده میکرد

 سالم سارینا.. هنوز صبحانه نخوردین؟-

 ..یمسالم.. نه ما هم نیم ساعت پیش بیدار شد--

 پس بقیه کجان؟-

سامیار که خوابه. مهسا هم معلوم نیس کدوم گوریه! شبنم هم تو اتاقشه. پریسا هم که اومد تو رو بیدار --

 ..کنه. بقیه هم رفتن اون ویال

 :رفتم کمکش وسایل رو بذارم سر میز

 سارا هم رفت؟-

 ..اره اینقدر گفت منم میام منم میام که بردنش--

 ..ی لجباز خندم گرفت.. دختره

 ..به به به میبینم که دارین بساط صبحانه رو اماده میکنین-

برگشتم و دیدم سامیار پشت سرمه و با لبخند داره نگاهم میکنه.. با یاد اوری دیشب رومو برگردوندم و 

 ..سرمو با لیوانای چایی خوری گرم کردم

 :سارینا گفت

 !ظهرت بخیر برادر خوابالو--

 ز. دایانا خانم خوب هستی؟مرسی خواهر سحر خی--
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 ..با لیوانا بازی میکردم و انگار که متوجهش نشدم

 ..با تو ام ها.. اونی که داره با لیوانا َور میره.. با تو ام--

 ..خندم گرفت

 ..نخند بچه پررو--

 ..زهر-

 په سوسکش؟--

 ..مرد-

 ..ِا؟ گناه داشت--

 ..پیر شده بود دیگه-

سارینا از اشپزخونه رفته بود بیرون.. من کنار میز ایستاده بودم.. سامیار دو قدم بهم نزدیک شد.. 

 ..فاصلمون خیلی کم شده بود.. معلوم نبود چه قصدی داره.. یا خدا

 ..سالم عشقم.. صبح بخیر--

 ...شانس مهسا اومد تو اشپزخونه.. عشقم؟ ُعق.. حالت تهوع گرفتم! ایییییش

 ..مهسا خانم.. چه عجب ما ببینیمتون به سالم--

 ..نه بابا انگار این بدتره.. خوبه تا دیشب میگفت اخالقش یه جوریه

 تو با دایانا تو اشپزخونه چیکار داشتی؟--

 منظورت چیه؟--

 :از اشپز خونه رفتم بیرون.. حوصله این دوتا رو نداشتم.. مهسا از پشت سر صدام زد

 ..دایانا--

 :تاد کنارم و رو به سامیار گفتبرگشتم.. اومد اس

وقتی اومدم تو اشپزخونه با شما دوتا که فاصله کم روبه روی هم ایستادین رو به رو شدم.. از --

 ..رفتاراتونم معلومه یه چیزایی بی

 :سامیار حرفشو قطع کرد
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 ..دلیلی نداره من همه چیزو برات توضیح بدم--

  ..ولی باید توضیح بدی--

 :گفتاینبار رو به من 

 ..ببینم شما تو دوتا با هم--

با ضربه ی محکمی که از طرف من به صورتش خورد، حرفش قطع شد.. نمیدونستم چی میخواست بگه 

 ..ولی معلوم بود حرفای مذخرفی میخواد بگه

 اگه دفعه دیگه از این حرفا درمورد من بزنی خودت میدونی دختره ی عوضی.. فهمیدی؟-

 ..بود ولی تو چشماش همه چیز رو میشد خوند دستش رو گونش بود و ساکت

هر جور دوست داری فکر کن.. ولی این ذهن خودته که خرابه.. دیگه هم اجازه نمیدم درمورد من -
 ..اینجوری حرف بزنی

 ..دستشو بلند کرد ولی تو دستای قوی سامیار قفل شد

دست روش بلند کردی با من طرفی.. یه دوستی ساده بین منو تو بوده که همین االن تموم میشه --سامیار: 
 ..میره پی کارش.. شیر فهم شد

 ..سامیار چشماش از عصبانیت سرخ شده بود و رگ گردنش درحال پکیدن بود

ن.. رفتم سمت دریا.. از حرفای برگشتم.. سارینا هم ایستاده بود و به ما نگاه میکرد.. از ویال رفتم بیرو

 ..مهسا نمیدونم چرا حس عجیبی داشتم.. نشستم لب دریا.. به موج اب نگاه میکردم

 ..این چه حسیه خدا؟ چه حسیه که دست از سرم برنمیداره؟ گنگیه این حس رو برام روشن کن

 ..کاراش

 ..حرفاش

 ..حرفای مهسا

 ..رفتارش با من

 من این همه تغییر کردم؟ خدا.. این چه دردیه؟ چی شد که

 ..متاسفم--
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به خودم اومدم و متوجه اشکام شدم.. برنگشتم.. از صداش شناختمش.. از پشت سرم اومد کنارم نشست.. 

 ..با پشت دست اشکامو پاک کردم

اصال فکر نمیکردم چنین دختری باشه.. اون انگار همه چی رو جدی گرفته.. خوبه فقط یه روز بود با --
 ..ودیمهم دوست ب

 ..مهم نیس-

 ..بابت حرفاش.. بابت چیزایی که گفت واقعا متاسفم--

 ..مهم نیس-

 اگه مهم نیس پس دلیل این اشکا چی بود؟--

 ..هیچی.. ربطی به مهسا نداشت-

 ..پاشو.. پاشو بریم ویال.. االن بقیه میان.. بریم صبحانه بخوریم--

 ..میل ندارم-

 !..ای بابا ولش کن دختره ی لوسُ --

 :نگاهی بهش کردم.. صداشو نازک کرد و گفت

 ..پاشو االن پوستمون تو افتاب خراب میشه--

 ..از طرز حرف زدنش خندم گرفت و اونم همراهم خندید

 ..ایول حاال شد.. همیشه بخند تا دنیا هم به روت بخنده--

ی بهم کرد و چشمکی با هم رفتیم ویال و نشستیم سر میز صبحانه.. بقیه هم اومده بودن.. سارینا نگاه
بهش دادم که لبخند شیرینی زد.. خدایی خیلی دختر خوبی بود این بشر.. چیز زیادی نخوردم؛ فقط یه 

 ..لیوان چای

 !مهسا تو چشمام نگاه نمیکرد.. منم اصال محلش ندادم.. دختره ی پررو.. فکر کرده کیه

 امروز عصر حرکت کنیم بچه ها؟--علی: 

 ..شدیم.. بسه دیگهاره خیلی خسته --سپهر: 

 ..خیلی خب پس بعد از ناهار میریم--

 ..بریم بیرون ناهار بخوریم.. ما حوصله درست کردن غذا رو نداریم--شبنم: 
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 ..خیلی خب چرا میزنی--علی: 

بعد از خوردن چای از جا بلند شدم و از تو چمدونم که کیهان از ویال علی اورد یه دست لباس برداشتم و 

 ..رفتم حمام

 ..لباسامو دراوردم و رفتم زیر دوش اب گرم

 ..به ارامش نیاز داشتم

 ..از حرفای مهسا

 ..از حرکت سامیار

 ..از اتفاقای دیشب

 ..از تنهایی منو سامیار تو باغ که چطور یهو پریدم تو بغلش

چیزای  از همه و همه میخواستم دور باشم.. دلم میخواست ذهنمو ازاد کنم.. چشمامو بستم و سعی کردم به
 ..خوب فکر کنم

به هر چی خواستم فکر کنم چهره سامیار میومد جلو چشمم.. ای خدا این بشر چی داره که همه زهنمو 
 !درگیر کرده؟

************ 

بعد از ناهار همه وسایالمونو جمع کردیم و رفتیم سمت ماشینا.. وسایلمو گذاشتم صندوق عقب ماشین امید 

 :که سامیار اومد درگوشم گفت

 چیه؟ چرا با حسام جونت نمیری؟--

 ..برگشتم سمتش و چشم غره ای رفتم

 ..با هر کس دلم بخواد میرم.. به فضولشم هیچ ربطی نداره-

 ..اتفاقا به من خیلی هم ربط داره--

 از کی تا حاال؟-

 ...از همین حاال--

 ِا؟-

 :بلند داد زدم
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 ..حسام؟ کجایی؟ من با تو میام-

 :رم یهو چمدونو کشید و انداخت رو صندلی عقب ماشین.. تو گوشم غریدچمدونمو برداشتم که ب

 ..اگه رفتی با اون من میدونم و تو--

 :از لحنی که تو صداش بود ترسیدم و سر جام میخکوب شدم.. حسام اومد و گفت

 چی شده دایانا؟ با من میای؟--

 :سامیار جوابشو داد

 ..نه.. با کیهان میره--

ن خیره به زمین ایستاده بودم.. خدایا چرا اینجوری شدم؟ سر بلند کردم و با مهسا که َدِکش کرد و رفت. م
رو به روم ایستاده و داره به ما نگاه میکنه.. برگشتم سمت ماشین امید و نشستم صندلی عقب. نگاش کردم 

 :و گفتم

 ..خودت شروع کردی-

 ..تو هم بدترش کردی--

 ..خوب کردم.. اصال به تو چه-

 ..شروع نکنا--

 ...در ماشینو محکم بستم و سرمو تکیه دادم به صندلی. ای خدا کمکم کن

 :بعد از کمی کیهان و امید هم اومدن و نشستن تو ماشین. امید

 دایی چی شده بود؟ باز تو و سامیار دعواتون شد؟--

 ..دایی و زهر سوسک-

 ..خیلی خب بابا--

 ..هیچی متلک پروند و منم لجشو دراوردم-

 :ماشینو روشن کرد و گفت

 !نمیدونم چرا اینقدر به پات میپیچه--

 ..شونه باال انداختم و تو همون حالتی که بودم چشمامو بستم
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 :تو مسیر جاده بودیم. کیهان ضبط رو روشن کرد. شروع کرد به خوندن

 من دیدم رفتن تو با اون و رسید به گوشم حرفاتون اینم از عکساتون

 هم خوبین و رفتم خدا به همراتون دست حق باتون اره دیدم که با

نمیدونم چرا کیهان و امید از این اهنگا گوش میدادن برعکس من.. یعنی کیهان دیوونشون بود امید دیگه 

 !!بدتر... بدبختی اینه با این صداها داغونشون باهاش بلند بلند میخوندن

 تا فهمیدم که با اون شادی گفتم برو ازادی

 بود ولی این دورویی ها رو مرسی یاد دادیخیلی سخت 

 من دلم پاکه طاقت میارم ولی اخه تا کی

 دهنم قرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه

 من دلم پاکه طاقت میارم ولی اخه تا کی

 دهنم قرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه

جه بشی.. اینو همیشه از بعضی از اهنگاش خوشم میومد.. تتلو بود.. اهنگاشو باید درک کنی که متو

 !کیهان و امید میگفتن

 من دلم پاکه میمونم ساکت ولی خب بعضی شبا بدجوری غمناکه

 خوب میدونم که اخرش پاکه ولی کارنامه گرفتنش خطرناکه

 کیهان؟-

 ها؟--

 کارنامه چیه این وسط؟-

 ..درک نداری تو حرف نزن--

 !درکت تو حلقم-

 من دیدم حرکتای دوستارو از دشمن و دوست نارو

 من بستم خودمو به همین میز و شب و روز کارو
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************ 

 ..چشم باز کردم و دیدم هنوز تو جاده ایم. اصال نفهمیدم کی خواب رفتم تو این سر و صدا ها

 ولی خدارو شکر سرو صداشون پایین اومده بود

 :زنگ خورد. جواب داد همه چی تو سکوت بود که گوشی کیهان

 بله؟--

--... 

 .باشه باشه--

--... 

 :قطع کرد و روبه امید گفت

 .همین نزدیکیا یه قهوه خونه هست.. بایست یکم استراحت کنیم--

 کی بود؟--

 .سامیار بود--

 .االن دیگه میرسیم-

 ..من ساکت نشسته بودم تو ماشین

 نه؟ابجی چرا حرف نمیزنی؟ ببینم اصال تو ماشینی یا --

 !چی بگم؟ شما دوتا یا سر و صدا میکنید یا سر و سنگین نشستین سرجاتون-

 ...راست میگی! حق داری--

 !چه عجب یه بار حقو به من دادی-

 

کم کم نزدیک شدیم. ما یکم دیر تر حرکت کردیم و اروم میرفتیم بخاطر همین اونا جلو بودن. اونجا فقط 

 ماشین سامیار بود! پس بقیه کجان؟

ید ماشینو پشت ماشین سامیار خاموش کرد و پیاده شدیم.. وارد قهوه خونه شدیم و فقط سامیار و ارمان ام

 !و سارا و سارینا اونجا بودن



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

105 

 

 :بهشون نزدیک شدیم و سر تخت ها نشستیم پیششون. سوالی که تو ذهنم بود رو امید پرسید

 پس بقیه کوَشن؟--

 .اونا زودتر رفتن--

 کجا؟--

حسام و سپهر کاری براشون پیش اومد. مامان شبنم هم زنگ زد گفت حال پدرت خوب نیس سریع بیا. --

 ..رفتن دیگه

 ..کیهان رفت برامون چند تا چایی سفارش داد. اومد نشست پیش من و سارا

 :کیهان گفت

 !و بگمخب بچه ها... حاال که جمع خودیه و دیگه غریبه ای بینمون نیست میخوام یه چیزایی ر--

 :سارینا

 خیر باشه. خبریه؟--

 !خیر که هست! اوووووووف اونم چه خبری--

من مونده بود تعجب که این بشر میخواد چی بگه. چایی ها رو اوردن. کیهان یه قُلُپ از چاییش خورد و 

 .به سرفه افتاد

 چی شدی کیهان؟ داغ بود؟-زدم تو کمرش: 

 !خوبم خوبم.. فقط سوختم--

 ری سر منبر؟خواستی مثال ب-

 :امید

 ای بابا بگو ببینم چی میخواستی بلغور کنی؟--

 ..کیهان زد تو بازوش که باعث خنده ما شد

 !خب بچه ها بسه االن دیگه جدِی جدی ام. به زودی یه عروسی در پیش داریم--

 !عروسی؟ کی؟ کیهان؟ نه بابا... نکنه...! وای یادم نبود این چیزی تو دهنش نمیمونه

 ایول کی و کی؟--امید: 
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 ...حدس بزنید--

 !ای بابا بگو دیگه حوصله فکر کردن ندارم--

کیهان به سارا نگاهی کرد. سارا متوجه اون شد و محکم به بازوش زد که آِخش همراه با خنده بلند شد. 

 :ارمان حرفی نمیزد مثل همیشه! امید

 ...زهر مار بگیری تو هم با این خبرت.. خو بگو کی با کی--

 :گفت سارا

 ...کیهان دهنت سرویس اگ--

 :کیهان پرید وسط حرفش و گفت

 چیه؟ روت نیست بگی دارم مزدوج میشم؟ بابا مگه چیه؟--

 ...کیهان خیلی بی شعوری--

 !مرسی عزیزم نظر لطفته--

 :سارینا

 سارا خیلی نامردی. چرا به من نگفتی؟ حاال با کی؟--

 !نگاهم به ارمان کشیده شد که سرش پایین بود و زیر چشمی چشمش به سارا بود. اخی داماد عاشقُ 

 .بچه ها بس کنید دیگه.. حاال این کیهان دیوونه یه حرفی زد--سارا: 

 دیوونه خودتی! حقیقُت چرا پنهون میکنی؟--

 تو از کجا فهمیدی؟--

 !ببین یه خبرایی هست--

 !..کوفت--

 بابا کیهان جون به لبمون کردی.. این دختره رو ول کن. بگو بببینم طرف کیه؟ای --سامیار: 

 ..همین دور و وراس.. اشناس بابا--

 !بازم باید حدس بزنیم؟ دایانا تو بگو.. چیزی میدونی؟ تقلبی برسون--

 :باالخره بعد از این همه سکوت صدام درومد
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 !چی؟ من؟ من از هیچی خبر ندارم-

 :سارا زد تو بازوم

 بی شعوور همش تقصیر توئه. میشه دهنتو جلو این نره غول باز نکنی؟--

 :سامیار

 !پس تو هم میدونی و نمیگی--

 ..چه گیری افتادم من این وسط

 :کیهان

 اقا آرمان شما نمیخوای یه چیزی بگی؟--

 من چی بگم؟--

 باالخره شما دامادی! حرفی نداری؟--

فهمیدن و امید و سامیار به جون ارمان افتادن و سارینا هم به آرمان نیم نگاهی به سارا انداخت. همه 

 ..جون سارا

 ... این میگفت چی شد که اینطوری شد..اون میگفت مبارکه.. اون میگفت چرا نگفتی و

 ..واییییییییییی دیوونه شدم.. کیهان نگاهی بهم انداخت و خندید

 این چه کاری بود دیوونه؟-

 !دلم نمیمونهتو که میدونی من حرفی تو --

 ..زه-

 ...سوسک--

 !کوفت-

 ..بلند شدیم و رفتیم سمت ماشینا.. سارا و سارینا هنوزم داشتن باهم حرف میزدن

 .تو ماشین امید نشستم. خیلی خسته بودم

************ 
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عمه جون دستت درد نکنه. خیلی بهت زحمت دادم این مدت.. چند وقتی رو میرم خونه خودمون. دلم -

 .واسه اونجا تنگ شده

 باشه عزیزم. کی برمیگردی؟--

 .تا قبل از کالسای دانشگاه-

 :رفتم باال و وسایلمو جمع کردم. زنگ زدم به کیهان

 ...الو--

 . تو منو میبری؟سالم کیهان. من دارم وسایلمو جمع میکنم-

 .سالم. یکم یواش تر مخمو خوردی! اره خودم میام--

 .خب پس منتظرم-

چمدونمو برداشتم و گذاشتم کنار در اتاق. لباسامو عوض کردم و شالمو سر کردم. یکم رژ و ریمل زدم. 
 ..رفتم کنار پنجره و بازش کردم

فش نگاه میکرد. انگار متوجه من شد که پنجره بازم سامیارو دیدم.. تو بالکن اتاقش ایستاده بود و به اطرا
 .رو سریع بستم

کولم و گوشیمو از رو تخت برداشتم و چمدونمو برداشتم و رفتم پایین. باید میرفتم از سارینا و داداشش 

 .خدافظی میکردم. اگه نمیرفتم زشت بود

 .عمه من میرم با سارینا خدافظی کنم-

 ..باشه عزیزم برو--

 .تو حیاط و از در رفتم بیرون. در خونشونو زدم و در باز شدچمدونمو گذاشتم 

 .سارینا به پیشوازم اومد

 سالم عزیزم. چطوری؟--

 سالم گلم. مرسی تو خوبی؟-

 ..به لطف شما.. بیا تو--

 .مرسی. اومدم خدافظی کنم و برم-

 کجا میخوای بری؟--
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 !خونه بابام-

 بسالمتی. بیا داخل دیگه--

 ..ن و باباش رو به رو شدمرفتم داخل و با ماما

 سالم خانم رادکیانی. سالم اقای رادکیانی. حال شما؟-

 .رفتم جلو و با مادرش دست دادم

 .خوبی دخترم؟ خوش اومدی--

 .مرسی خانم رادکیانی-

 .ای بابا عزیزم راحت باش اسممو بگو--

 .مرسی مریم خانم-

 .حاال شد. بفرما بشین عزیزم--

 .نه ممنون اومدم خدافظی کنم-

 کجا میری مگه؟--

 .میرم خونه خودمون، دماوند-

 پس دانشگاهت؟--

 .تا قبل از کالسام برمیگردم-

 .عزیزم موفق باشی--

 .ممنون-

 سرمو چرخوندم و با سامیار که باالی پله ها ایستاده بود روبه رو شدم. نگاهش غم داشت! ولی اخه چرا؟

 ..گرفته بود. اونم نگاهش به سامیار کشیده شد و انگار متوجه شد یه جوریهسارینا دستمو تو دستش 

 ..مریم خانم این مدت که کنارتون بودم خیلی خوب بود. ممنون-

 .عزیزم زودتر برگرد. خیلی دلمون برات تنگ میشه--

 .چشم. منم دلم واسه همتون تنگ میشه-
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 .دگوشیم زنگ خور

 .از اغوشش جدا شدم و گوشیمو از تو جیبم دراوردم

 :کیهان بود

 ..الو-

 کجایی تو دایی؟--

 !سالم عرض شد. اشتباه گرفتی من داییت نیستم-

 ای بابا سالم. دایانا خانم تشریف میارین بیرون؟--

 .باشه صبر کن االن میام خب-

د پایین و تا بیرون با سارینا همراهیم تماسو قطع کردم و سریع از همشون خدافظی کردم. سامیار اوم

 .کرد

 :سارینا رو گرفتم تو بغلم

 ...عزیزم بی معرفت نشیا--

 ...باشه عزیزم. به یادت هستم همیشه-

از اغوشش جدا شدم و با سامیار خدافظی سردی کردم. نمیدونم چرا خدافظی از سامیار واسم سخت بود؟ 

 ...بازم اون حس عجیب و گنگ

سریع از خونشون رفتم بیرون و نشستم تو ماشین کیهان و درو محکم بستم.. ماشین امید بود ولی االن 
 :دست کیهان بود. چرا باز اون حس بهم دست داده؟ کیهان که تو ماشین نشسته بود گفت

 تو اونجا بودی؟ دو ساعته اینطرف منتظرم؟ پس وسایلت؟--

 !وای چمدونم و کولم تو حیاط خونه عمس

 داداش عزیزم. میری از تو حیاط خونه عمه بیاریشون؟-

 .ای بابا. باشه تو بشین االن میام--

سارینا و سامیار انگار رفته بودن داخل خونشون. کیهان رفت سراغ وسایلم که بیارشون. سرمو از پنجره 
میکنه! از تو بالکن بردم بیرون و به خونشون نگاه کردم.. ناخوداگاه به اتاقش خیره شدم. دیدم داره نگام 

 .اتاقش
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ای خدا این چه حسیه؟ داشت نگام میکرد و منم نگاش میکردم. با صدای بسته شدن در خونه عمه به 

 .خودم اومدم و دیدم کیهان با چمدونم داره میاد سمت ماشین.. صاف نشستم سر جام

 ..چمدونو گذاشت عقب و نشست پشت فرمون. ماشینو روشن کرد و حرکت کردیم

************ 

 .وقتی رسیدیم پریدم تو خونه و مامان بابا رو بغل کردم. خیلی دلم براشون تنگ شده بود

 .عزیزم خیلی خسته شدی, میدونم. برو اتاقت یکم استراحت کن--

رفتم تو اتاقمو چمدونمو با خودم بردم. واااااایییییی دلم واسه اتاقم خیلی تنگ شده بود. واسه همه خرسای 
 .رو تختم گذاشته بودم. از بچگی داشتمشونبچگیم که 

خیلی دوستشون داشتم. همه کادوی تولد بچگیم بود. لباسامو عوض کردم و خودمو انداختم رو تخت. یکی 

 ..از خرسارو گرفتم تو بغلم و خواب رفتم

 

یدم صبح بود. اینقدر خسته بودم که نفهم 10از خواب که بیدار شدم رفتم دست و صورتمو شستم. ساعت 

 :چقدر خوابیدم! کیهان از اتاقش اومد بیرون

 .به به به سالم خانم خوابالو--

 علیک مگه تو نمیری سر کار؟-

 .امروز مرخصی گرفتم ولی االن حرکت میکنم سمت تهرون--

 .سری تکون دادم و رفتم سمت اشپزخونه تا صبحانه بخورم

 مامان کجاس؟-

 .لوش باشمرفت بیرون. به منم گفت مواظب دختر کوچو--

 !سالشه 20چه دختر کوچولویی که -

 !سالت هم بشه اخرش دخترکوچولوی همین خونه ای 50--

 .نیشخندی زدم و به خوردن چایی که تازه ریخته بودم مشغول شدم

 .....اوووووخ داغههههههه-

 !دیدی؟ دیدی؟ بیا ببینم کوچولوی لوس--
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 ..زهر-

 مار؟ سوسک؟ ملخ؟ زهر چی؟--

 !سوسکش مرده-

 /اخی چرا؟؟؟--

یاد سامیار افتادم. روزی که با مهسا به هم زد و دعوامون شد. از اون روز مهسا با هیچ کدوممون خوب 
نبود. با حرکتی که سامیار انجام داده بود بخاطر من تعجب کرده بودم. مهسا خواست بزنه تو صورتم که 

 .دستشو تو هوا گرفت. دختره ی عوضی حقش بود

 ا؟ کجایی؟دایانا؟ دایان--

 !ها؟ هیچی یاد یه چیزی افتادم-

 .خب دیگه من میرم بیرون کار دارم. مواظب خودت باش--

ید و رفت. صبحانمو خوردم و نشستم سر مبل. تلویزیون رو روشن کردم. از این شبکه ب**و*سگونمو 

 ..م عمسبه اون شبکه میزدم که صدای گوشیم از تو اتاقم بلند شد. بلند شدم و رفتم تو اتاق و دید

 ..الو.. سالم عمه جون-

 سالم عزیزم.. خوبی؟ مامان اینا خوبن؟--

 ..مرسی سالم دارن-

 ..سالمت باشن. دلم برات تنگ شده دختر--

 !روز بگذره حداقل 2،3ای بابا بذار -

 ..خب خیلی تو خونه فضولی میکردی ولی االن خونه خیلی سوت و کوره--

 میشم! سارا کجاس؟ چشم رو هم بزنی میام و رو سرت اوار-

 .با سارینا رفته بیرون--

 پرروها گذاشتن من برم بعد با هم برن بیرون؟--

 ..نه سارینا کار داشت شرکت باباش سارا هم باهاش رفت-

 !به به دلم خوش.. نگو بخاطر آرمان خان رفته

 ..بسالمتی-
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 سالمت باشی.. مامانت نیست؟--

 .رفت بیروننه من که بیدار شدم نبود. کیهانم تازه -

 ..باشه عزیزم مراقب خودت باش. من دیگه مزاحم نشم--

 ..خواهش میکنم عمه جون. مراحمی-

 .کاری نداری؟ سالم به همه برسون--

 نه. سالمت باشی. خدافظ-

 خدافظ--

تماس رو قطع کردم و رفتم تو اتاق کیهان. کامپیوتر رو روشن کردم. گفته بود آهنگ و فیلم جدی دانلود 

 ..فتم تو اهنگا و یکی رو زدمکردم! ر

 خواهشم بی تاثیر

 رفتنت بی تغییر

 انتظارشو نداشتم

 بری ترکم بکنی

 میتونستنی بیشتر از این منو درکم بکنی

روزی که واسه خدافظی رفتم تو چشماش یه چیزی بود. نفهمیدم چیه ولی انگار چیزی خواست بهم بگه.. 

 ..با چشماش

 عشق من معصومه

 مث شب آرومه

 انتظارشو نداشتم

 منو آتیش بزنی

 تو همونی که میگفتی

 تا ابد عشق منی

 چرا همش میرم تو فکرش؟ چرا تا تنها میشم خاطره ها جلو چشمم رژه میرن؟
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 به تو گفتم قلبم پیش تو جا مونده

 با خودت کجای دنیا می بری

 قلب منو عشق من همه کسم من تورو می خواستم

 میتونستم وایستم

 تا باشه نفسمپای عشق تو 

 من تورو می خواستم میتونستم وایستم

 پای عشق تو تا باشه نفسم

 .سر پله های خونشون که ایستاده بود دستش سمت قلبش بود و با غم چشماش بهم نگاه میکرد

 گریه میکردم که با تو

 تو هرلحظه بودنم می ارزه

 چرا میخوای بگیری لحظه هامو

 و من میدونم این جدایی میسوزونه دلم

 این که تو چشمامه فک نکن اشکامه آخر دنیامه

 که میریزه روی شونه های تو

 تو میری و من میمونم با یه عالم

 عاشقانه های تو

یاد روزی افتادم که تازه رسیده بودیم ویالی علی اینا و من هق هق گریه میکردم. گریه هام بخاطر حسام 

 ..نجوری شدم ولی میدونم بخاطر سامیار بودنبود. بخاطر سامیار بود. هنوزم نمیدونم چرا ای

 ..دستی به کمرم خورد.. جیغم بلند شد

 ...واااااااایییییییییییی-

 ..برگشتم دیدم مامانه

 ..وای مامان ترسیدم خب.. یه ِاِهمی یه چیزی خب ترسیدم-

 ..اوال سالم.. دوما صدای اینو کم کن تا صدای درو بفهمی--



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

115 

 

 ..سالم.. چشم اینم کم میکنم-

 ..صداشو کم کردم و رفتم تو فولدرای کیهان و فضولی کردم تو کامپیوتر

************ 

همه روزها عادی میگذشت.. دیگه خسته شده بودم.. بعضی وقتا از خونه میرفتم بیرون و زود بر 

 .میگشتم.. کیهان هم که رفته بود

 ..ته بودم که صدای گوشیم بلند شد.. شماره از تهران بودرو تختم دراز کشیده بود و چشمامو بس

 الو؟-

 ..سالم عزیزم.. بی معرفت شدیا--

 ..سالم سارینا.. بابا دلم براتون شدید تنگ شده-

 !ِا؟ نه خیلی زنگ میزنی و خبر میگیری--

 ..ای بابا حاال تو هی تیکه بپرون-

 ..خو راست میگم دیگه.. االن سارا هم اینجاس--

 جدی؟-

 .اره اتفاقا میخواد بهت یه چیزی بگه--

 چی؟-

 ..االن تلفن رو میذارم رو آیفون--

 ..باشه-

 الو.. دایانا؟ خوبی دختر دایی؟--

 وای سالم عزیزم. مرسی تو خوبی؟-

 !خدارو شکر البته تا وقتی که این پسره دست از سرمون برداره--

 کی؟-

 ..پیمان طاهری--

 ای بابا این یارو هنوزم میاد؟-
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 ..اره.. اومده بود در خونمون. وقتی فهمید نیستی گفت هر وقت اومد بهش بگید ولت نمیکنم--

 ..وای خدا این چه مصیبتیه-

 :سارینا گفت

 ..خوب که سامیار نفهمید وگرنه مثل اون دفعه یه بالیی سرش می اورد--

 راستی داداشت خوبه؟-

 ..ِای بدک نیس. فقط تو اتاقشه.. به زور میره سر کار--

 ..نمیدونم چشه! بچه خیلی الغر شده--سارا: 

 االن خونس؟-

 ..اره تو اتاقشه--سارینا: 

 ..بچه عاشق شده انگار--سارا: 

 عاشق کی؟-

 !چمیدونم من یه چیزی گفتم حاال--

 خب سارا خودت چطوری؟ آرمان جونت خوبه؟-

 ر چیه حسودیت میشه؟زهر مار بی شعو--

 نه بابا به چیه تو حسودیم بشه؟-

 !به همه چی--

 ..برو بابا-

************ 

ماه همه روزا خیلی عادی و معمولی می گذشت. همش میرفتم از خونه بیرون و یه جورایی  2تو این 

 !خودمو مشغول میکردم. دوست داشتم برگردم پیش سارا و عمه، کیهان، سارینا... سامیار

 ..داد ماه بود و هوا خیلی گرم بود.خیلی خسته کننده بود روز هامر

تو اتاق نشسته بودم. صدای گوشیم بلند شد. سامیار بود! یعنی اون با من چکاری میتونه داشته باشه؟ 

 :بیخیال.. جواب دادم
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 الو؟-

 سالم خوبی؟--

 سالم ممنون. شما؟-

 !...سامیارم--

 ریه؟وا؟ سامیار خودتی؟ چرا صدات اینجو-

 چجوریه؟ تو شماره منو هنوز سیو نکردی؟--

صداش یه جوری بود. انگار خودش نبود! انگار سعی میکرد غم و صدای گرفتشو پشت گوشی نشون 

 ..نده.. منم دیگه گیر ندادم چرا اینجوری شده

 .شمارت سیو بود ولی از صدات نشناختم-

 ؟حاال این چیزا رو ول کن. خودت خوبی؟ نمیخوای برگردی--

 .خوبم ممنون. نمیدونم شاید تا چند وقته دیگه بیام-

 ..پاشو بیا دیگه بین بچه ها فقط جای تو خالیه--

 نامردا چطور میتونین بدون من برید بیرون؟-

 ..من فقط یه بار رفتم. سارا و سارینا میرن--

 ..حاال هر چی.. نامردای بد جنس-

 ..خب حاال--

از صداش میشد خوشحالی رو فهمید اما گرفته! همش میخندید و خو شحال بود ولی معلوم بود این 

 ..خوشحالی مدتیه

 مامانت اینا خوبن؟--

 ..سالم میرسونن-

 ..سالمت باشن. سالم منم بهشون برسون--

 ..به روی چشم-

 ..ن میامانگار صدای یه نفر اومد که داره صداش میزنه.. اونم جوابشو داد و گفت اال
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 .الو دایانا جان.. خیلی دوست داشتم بیشتر باهات گپ بزنم ولی دارن صدام میزنن--

 .باشه. به زودی برمیگردم. خدافظ-

 ..خدافظ--

 ..گوشی رو قطع کردم و انداختمش رو تخت. خودمم دراز کشیدم رو تخت و به سقف اتاق خیره شدم

گفتنش.. به لحن حرفاش.. لبخندی زدم و با صدای تقه در به حرفای سامیار فکر میکردم.. به دایانا جون 
به در اتاق زوم شدم. مامان بود. تو حالت دراز کش سر جام نشستم و به تتخت تکیه دادم. نشست کنارم 

 ..سر تخت

 دایانا. دخترم خسته شدی؟--

 از چی؟-

 ..از تنهایی.. حس میکنم دلت پیش سارا و دوستاته--

دبیرستان همه از هم جدا شدیم و اصال از همدیگه خبر نداریم. با بودن کیهان بود اینجا دوست نداشتم. تو 

 ..که سرگرم میشدم ولی االن

ِاممممم مامان راستش... نمیدونم! دوست دارمم بیشتر کنار تو و بابا بمونم ولی حوصلم سر میره. اگه -

 ..برم دلم اینجاس

 .و بهتون سر میزنیم نه عزیزم تو برو به خوشیات برس. ما هم میایم--

 ..اما مامان-

روز دیگه میاد. تو هم وسایلتو جمع کن که باهاش برگردی.. دوست دارم  2اما و ولی نیار.. کیهان --

 ..دیواری و فقط واسه شام و ناهار میای بیرون 4خوشیتو ببینم.. همش نشستی تو این 

 خیلی خب مامان-

************ 

یهان اومد.. وسایلمو جمع کرده بودم. کیهان چند جایی کار داشت بخاطر این دو روز باالخره گذشت و ک
 ..روز دیگه هم اومد سرش 2همین 

روز هم گذشت. از تو اتاقم چمدونمو اوردم بیرون و کیهان از دستم گرفتش..  2با وجود کیهان این 

 .یدمب**و*سمامانو بغل کردم و محکم گونشو 

 ..شما هم بیاید ها-
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 .باشه عزیزم--

 :بابا هم خونه بود و باهاش خدافظی کردم. بغلش کردم و گفتم

 ..هوای مامان مارو داشته باشی ها-

 .یدم و از اغوشش جدا شدمب**و*سهمه خندیدن.. گونشو 

کیهان چمدونو گذاشت صندوق عقب ماشین و نشستیم تو ماشین.. ماشین امید بود. گفته بود تا چند ماه 
دش تالش کنه واسه کاراش و سر پای خودش بایسته.. بابا هم این دیگه ماشین میخرم. دوست داشت خو

 .حرفشو قبول داشت و هیچ اعتراضی نمیکرد

************ 

وقتی رسیدیم به کیهان گفتم میام پیش خودت. قرار بود برم باهاش زندگی کنم. اینجوری مزاحم عمه 

 .نمیشدم

ظهر بود. لباسامو عوض کردم و یه دست  3بود.  وسایلمو بردم تو اتاقی که قبال کیهان برام مرتب کرده

 ..مانتو شلوار دیگه پوشیدم. قصد داشتم برم خونه عمه

آماده شدم و یه ارایش کمرنگ زدم. کیف دستیمو برداشتم و رفتم. کیهان متوجهم شد و گفت اگه میری 

 .خونه عمه بایست با هم بریم

 .نقدر خوشحال شدن که توصیف کردنی نبودمنتظرش موندم تا بیاد. با هم رفتیم خونه عمه. ای

 ..کیهان رفت پیش امید و من و سارا هم خواستیم بریم پیش سارینا

سارا رفت تو اتاقش تا آماده شه. صدای گوشیم بلند شد اس ام اس اومده بود. بازش کردم. سامیار بود! 
 :نوشته بود

 سالم دایانا خوبی؟--

 :جواب دادم

 سالم. مرسی تو خوبی؟-

 :ع جواب دادسری

 .تو خوب باشی منم خوبم--

 !نفسم گرفت.. یه حس گنگ و عجیب

 سارینا پیِشته؟-
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 .نه تو اتاقشه--

 !خواستم ببینم خونس یا نه. وا؟ به من چه خونس! این چه سوالی بود پرسیدم؟ خودمم توش موندم

 .سارا از تو اتاقش اومد بیرون و با هم از خونه خارج شدیم

 !مدی؟ بیشعور دلم برات تنگ شده بود نچسبوای عزیزم کی او--

 !جان؟ اول عزیزم بعد بی شعور؟ خدا شفات بده-

 ..بی ادب حاال بیاید داخل ببینم--

 !وارد خونه شدیم. کسی خونه نبود انگار

 کسی نیست؟--سارا: 

 .مامان بیرونه بابا هم سر کاره--

 پس اون داداش الغر مردنیت چی؟--

 .هتو اتاقش--با خنده گفت: 

نشسته بودیم تو پذیرایی و حرف میزدیم. صدامون زیاد بلند نبود ولی نمیدونم چرا یهو سامیار در اتاقشو 

 !باز کرد و پرید بیرون. اتاقش باال بود و با صدای عجیب در، جیغم بلند شد

با دیدن سامیار که با چشمای سرخ و از حدقه بیرون درومده ترسیدم. وای خدا چقدر الغر شده ولی هنوز 
هیکلش رو فرمه. یه ریش بلند داشت.. اصال انگار خودش نبود. از پله ها اومد پایین و با لبخند عمیقی 

 :سالم کرد باهام

 !ی میکردیمسالم خوش اومدی. میگفتی یه گاوی گوسفندی سارایی قربون--

سارا با کیفش دنبالش دوید و سامیار هم پا به فرار گذاشت. سارینا با خنده و تعجب بهشون نگاه میکرد. 

 :سارینا گفت

خیلی وقته سامیار اینجوری شده. نه میگه. نه میخنده. نه چیزی میخوره. همش تو اتاقشه. ولی االن --

 !نمیدونم چی شد که ازین رو به اونرو شد

 ط سکوت بود. چی باید میگفتم؟جوابش فق

 :سارا اخر سامیار و گرفت و هر چقدر تونست زدش و بهش میگفت

 ..الغر مردنیه ریشو--
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 !از خنده دل تو دلم نبود. این دوتا عین خروس جنگی بودن

 :اومدن نشستن. سامیار هم نشست رو به روم و گفت

 خب اونجا خوش گذشت؟ بدون ما؟--

 :هش خیره شد. سامیار برگشت بهش گفتسارا چشماشو ریز کرد و ب

 دیگه چته؟--

 تو مگه دختری نشستی پیش ما؟--

 حتما باید دختر باشم که بشینم پیش شما؟--

 .خب اره--

 .ولی من پسرم دوست دارم بشینم پیش خواهرم و دوست خواهرم--

 ..چه پررو..! منو هم که حساب نمیکنی--

 چیزی بهت میگیم؟ وقتی خودت میای میشینی پیش من و آرمان--

 :سارا حرصش گرفت و چشم ازش برداشت. گفتم

 ..ای بابا من باز اومدم که شما دوتا ی دعوا کنین؟ االن میرما-

 :نیم خیز شدم که سارینا دستمو گرفت و گفت

 !این دوتا غلط کردن تو بشین من خودم آدمشون میکنم--

 .نشستم و دوباره مشغول حرف زدن شدیم

************ 

خواب بیدار شدم و رفتم تو آشپزخونه واسه کیهان صبحانه درست کنم. مشغول چیدن میز بودم که  از

 :باشه؟ جواب دادم صدای زنگ گوشیم بلند شد. سارینا! یعنی اول صبح چکاری میتونه داشته

 الو؟-

 ..سالم عزیزم صبح بخیر--

 صبح توهم بخیر.. چیزی شده این موقع زنگ زدی؟-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

122 

 

اره.. یعنی نه.. زیاد مهم نیس.. زنگ زدم که بگم یه جایی با هم قرار بزنیم.. باهات حرف دارم.. دور --

 ..از چشم سارا

 چی شده؟-

 ..گفتم که زیاد مهم نیس.. فقط سارا نفهمه--

 خیلی خب باشه.. کیهان میره سر کار. میخوای بیا اینجا؟-

 .باشه پس میام اونجا.. آدرسم که بلدم--

 ساعتی؟چه -

 میام. خوبه؟ 10--

 .باشه-

 ..فعال بای--

 بای-

 

بود. وقتی بیدار شد صبحانه خورد و  7گوشی رو گذاشتم سر میز و رفتم کیهان رو بیدار کنم. ساعت 
رفت. خونه رو یکم مرتب کردم و غذا درست کردم.. فسنجون.. غذای مورد عالقه کیهان.. خیلی دوست 

 ..داشت

م منتظر سارینا.. طولی نکشید که زنگ خونه زده شد.. سارینا بود.. از تو آیفون کارام که تموم شد نشست

 ..دیدمش و درو باز کردم

 :با جیغ و سر و صدا اومد

 ....واااااایییییی سالم عزیزممممممم دلم برات تنگ شده بووووووووود--

 ..پرید تو بغلم.. اگه خودمو نگرفته بودم دوتامون افتاده بودیم

 تو دیوونه؟ مگه چقدر از دیدنمون میگذره؟وای چته -

 !بی احساس--

 ..باشه بابا بیا داخل ببینم چی شده-

 ..سر مبل نشست و من رفتم شربت آوردم
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 ..بیا بشین بابا زود باید برم--

 ..از تو ـشپزخونه باهاش حرف میزدم

 مگه چه خبره؟ کاراگاه بازی در میاری؟-

 ..نه بابا حاال تو بیا تا بت بگم--

 درمورد چیه؟-

 ..عشقیه--

 عشقی!!!! کی قاشق شده؟-

 ..با سینی شربت نشستم پیشش و لیواُن گذاشتم جلوش سر میز

 ..داداش من--

 :دلم ریخت.. چرا؟ یعنی سامیار عاشق شده؟ دید حرف نمیزنم و ساکتم خودش گفت

نمیدونم ولی به یه چیزایی شک کردم.. دایانا وقتی رفته بودی خونتون داداشم خیلی دپرس شده بود.. به --
اجبار بابا میرفت شرکت.. هیچی نمیخورد.. تو خودش بود.. فقط یه بار باهامون اومد بیرون.. سارا هم 

یکم به خودش برسه..  شاهده.. زیر چشماش گود رفته بود.. ریشش همینطور مونده بود و حاظر نبود
اصال نمیشناختمش با این چهره.. میدیدم که رفته تو تراس اتاقش و به رو به روش خیره شده بود.. به 

 ..پنجره بسته ای که اون موقع اتاق تو بود

 :چشم بهش دوختم.. دستمو گرفت و ادامه داد

این رو به او رو شد! بعد از اما وقتی تو برگشتی.. اون روزی که با سارا اومدی خونمون، یهو از --

 ..مدتها بود که با سارا شوخی میکرد و سر به سرش میذاشت

 ...دستمو فشرد

 ..دایانا.. من حدس میزنم سامیار عاشق تو شده--

 :لب باز کردم و گفتم

 ..سا..رینا.. من.. من نمیدونم.. چی بگم-

 ..بغضم گرفته بود.. به زور قورتش دادم

 ... فقط بهم بگو تو هم از سامیار خوشت میاد یاچیزی نمیخواد بگی.. --
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 ..من...... یه جورایی خوشم میاد ازش-

 ..خب پس دیگه همه چی حله.. فقط کسی چیزی نفهمه.. حتی سامیار--

 من چیکار کنم؟-

 ..هیچی.. فقط بیشتر بهش توجه کن--

 ..سر تکون دادم.. شربتمون رو خوردیم و یکم حرف زدیم که بلند شد و رفت

 

به حرفاش فکر میکردم.. شاید دروغ گفته بودم.. شاید من عاشق شده بودم.. عاشق سامیار.. وای دارم 

 ..گیج میشم! سرمو تکون دادم تا از افکارم بیام بیرون

 ..کیهان از سر کار اومد و منم مشغول اماده کردن ناهار بودم

 :موبایل کیهان زنگ خورد و جواب داد

 ..سالم عمه خانم--

--... 

 قرباِن شما.. چی شده یاد ما کردی؟--

--... 

 ایول پس افتادیم اونجا.. کی هست حاال؟--

--... 

 ..اووووووفففففف پس شلوغ پلوغه--

--... 

 ..باشه عمه جان--

--... 

 ..شما مراحمی.. سالم برسون.. خدافظ--

--... 

 :بعد از گوش دادن به حرفاش سریع گفتم
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 عمه چی گفت؟-

 !شخصی بود--

 ..گم شو شخصی مخصی اینجا نداریم.. همین االن بگو-

 ..دیقه دندون رو روده میذاشتی بهت میگفتم دیگه 2ای بابا چرا نمیشه چیزی رو از تو پنهون کرد.. --

 ..رو روده نه، رو جیگر.. خب حاال بگو چی گفت-

 ..باشه حاال.. دعوتمون کرد واسه شام اونجا--

 خبریه؟-

 ..خانواده راد کیانی هم هست نمیدونم فقط میدونم--

 ..اوکی.. اوکی-

کیهان رفت تو اتاقش و من مشغول شستن ظرفا شدم.. کارام که تموم شد صدای اس ام اس گوشیم بلند 

 ..شد.. سارا.. بازش کردم

 ..پاشو بیا من حوصلم سر رفته.. اون داداشتم با خودت بیار--

 :ز کشیده رو تخت.. با چشمای بسته گفتدر اتاق کیهان باز بود.. سرک کشیدم و دیدم درا

 ..سارا بود درسته؟ میگه بیا؟ به منم همینو گفت.. میخوای تو برو منم بعد میام--

 به نظرت برم؟-

 ..آره برو.. االن اینجا حوصلت سر میره منم که خوابم.. ماشینو بردار و برو--

ای گفتم و رفتم تو اتاق تا آماده شم.. یه « باشه»دو روزی میشد که ماشین خریده بود.. با درآمد خودش.. 
بلوز آستین کوتاه پوشیدم که قبل از مهمانی تو خونه راحت باشم.. شلوار جین مشکی بیتل پوشیدم.. مانتو 

شیری پوشیدم.. تموم موهامو باال بستم و شال مشکی سر کردم.. رژ و ریملمو گذاشتم تو کیف نقره ای 
پاشنه بلند نقره ایم رو از تو کمد برداشتم و پوشیدم.. آروم رفتم تو اتاق رنگم که ست کفشام بود.. کفشای 

 ..کیهان.. خواب بود.. سوییچ ماشینو برداشتم و از خونه رفتم بیرون

 

 ..به سالم دختر دایی--

 ..سالم دختر عمه-
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 خوبی؟--

 !نه.. چون دم در منو نگه داشتی داری حالمو میپرسی-

 ..اوا ببخشید بیا تو--

 ..جلوی در کنار رفت و رفتیم تواز 

 ..سالم عمه خانم-

 سالم دایانا جان.. خوبی؟--

 مرسی شما خوبی؟-

 ..خداروشکر خوبیم--

 ..رفتم تو اتاق سارا و کیفمو گذاشتم.. شال و مانتوم رو در آوردم و آویزون چوب لباسی کردم

 :سارا اومد و نشستم رو تختش.. اونم نشست و گفت

 داداشت کو پس؟--

 ..گفت تو برو خودم میام.. خسته بود خوابید-

 ..آها--

 چه خبر از شوَیت؟-

 ها؟--

 میگم چه خبر از شوهرت؟-

 ...شوهرم؟... ها؟--

 :خندیدم بهش.. مثله دیوونه ها حرفمو هی تکرار میکرد ولی سوالی.. یکم فکر کرد و گفت

 !..مرض دیوونه گفتم چی میگی.. هنوز که نه به باره نه به داره--

 حاال هر چی.. عمه میدونه؟-

 ..نه هنوز--

 ..من برم بهش بگم-
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 ..که دستمو گرفت و نشوندم سر تخت نیم خیز شدم

 ..نرو دیوونه.. بتمرگ سر جات ببینم--

 ..ِا..! خب میخوام برم با عمم حرف بزنم-

ار کردی میخوام حرف نزنی همه عمرت با اون دهنت که چیزی توش نمیمونه.. هنوز یادم نرفته چیک--

 ...هااااا

 چی کار کردم؟-

 ..هیچی فقط به داداش دهن لقت گفتی اونم رفت به همه گفت--

 !خوب کرد-

 ...ای مررررگ--

 ..تو دلت.. من نیومدم بات فک بزنم هااااا.. اومدم کمک عمه جووووونم-

و مهمونیا کار ما از جا بلند شدم و رفتم کمک عمه.. سارا هم اومد و ساالدا رو آماده کردیم.. همیشه ت

 !..دخترا همین بود

 

 :بود که سر و کله کیهان پیدا شد.. عمه بهش گفت 6طرفای 

 پس امید کو؟--

 مگه اونم دعوت کردی؟--

 آره مگه بت نگفتم؟--

 !نه--

 ..ای وای یادم رفت.. خب تو االن بهش زنگ بزن یا برو دنبالش--

 ..باشه االن زنگ میزنم--

 ..تو آشپزخونه بودیم که امید هم اومد.. عمه گفت برید کم کم آماده بشید

با سارا رفتیم تو اتاقش.. نشستم جلو آینه و مشغول آرایش شدم.. همیشه آرایشم کم بود االنم مثل همیشه.. 
 ..رژ گونه زدم و ریمل و یه رژ
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فقط بعضی وقتا یه خط باریک  بلند شدم و سارا نشست.. خط چشم کشید.. من زیاد اهل خط چشم نبودم

 !!..میکشیدم ولی خط چشمای سارا انگار تو افق محو میشد

 ووووووو چه خبره مگه عروسیه؟-

 !وا؟ من که چیزی نزدم--

 بابا خط چشم واسه چیه؟-

 ..تو نمیزنی و خوشت نمیاد به من چه! حاال گم شو اونور تمرکزمو به هم نریز--

 ..حلقماووووووووفففففففف تمرکزت تو -

 ..خفه نشی یه وقت--

 ..کارتو بکن ببینم-

مشغول کارش شد و منم مانتومو پوشیدم.. موهامو باال بستم و یه دسته از جلو انداختم یه طرف صورتم.. 
 ..تو صورتم ننداختم که اذیت بشم ولی کنار صورتم بود.. شال مشکیمو سر کردم

که ببینم همه چی مرتبه یا نه..! همه چی عالی بود.. از نگاهی از باال سر سارا تو آینه به خودم انداختم 
 ..اتاق رفتم بیرون و کمک عمه میز رو چیدم.. یه میز بزرگ سفارش داده بود چون تعداد زیاد بود

اول سارینا و مامانش اومدن.. خوش آمد گفتیم و عمه براشون شربت آورد.. نشسته بودیم سر مبل و با هم 
و سارینا پیش هم نشستیم و عمه و مریم خانم پیش هم.. امید و کیهانم که نشسته حرف میزدیم.. منو سارا 

 ..بودن رو به رومون و هی متلک می پروندن

 ..مریم جون از وقتی که اومده بودم منو ندیده بود.. چون همش خونه کیهان بودم و خونه عمه نیومدم

 پس بابات و سامیار و آرمان؟--امید رو به سارینا گفت: 

 ..اونا هم کم کم میان--

سارا چشماش برق زد و لبخند عمیقی زد.. کیهان متوجه شد و چشمکی زد.. محکم زدم تو پهلو سارا و 
 :آروم گفتم

 ..خودتو جمع کن زشته جلو بقیه-

 آخ.. حواسم نبود.. بمیری حاال تو هم باید اینقدر محکم بزنی؟--

 ..زدم تا یادت بمونه-

 ..سنگینتمیخوام نزنی با اون دست 
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بقیه هم اومدن و نشستیم سر میز.. وای مامان سامیار میخواد منو دق بده؟ با تیپش داشتم خفه میشدم.. بد 
بختی اینجا بود که قشنگ رو به روی من نشسته بود و بهم چشم دوخته بود.. یه لباس سفید به دوخت 

کتون مشکی و جذب.. موهاش مثل مشکی که یقش باز بود و هیکل جذابشو به نمایش میگذاشت.. شلوار 

 ..همیشه باال بود و یه ته ریش خیلی کم داشت که جذابیتشو بیشتر کرده بود

اصال متوجه خودم نبودم.. سارینا کنارم نشسته بود و با ضربه آرومی که به بازوم زد چشم ازش 

 ..برداشتم.. خــــــــاک تو ســـرم اونم نگاهش به نگاه من بود که سمتش بود

علوم بود گونه هام سرخ شده.. از داغی صورتم متوجه شدم. سرمو پایین گرفتم و مشغول خوردن غذام م
 ..شدم اما زیر چشمی نگاش میکردم.. لبخندی زد و مشغول خوردن غذاش شد

 !..وای خـدا.. چه سوتی دادم

 

 :بعد از صرف شام همه نشسته بودیم سر مبل که سارا گفت

 ..بچه ها بیاید بشینیم تو هال براتون یه فیلم بذارم--

همه نشستیم تو هال.. هال و پذیرایی دو قسمت بود بخاطر همین سر و صدامون عمه اینا رو اذیت 
نمیکرد.. نشستم کنار کیهان و امید هم اومد نشست کنارم.. سامیار رو به روم کنار سارینا و آرمان پیش 

 ..سارا جووووونش

سالگیش.. من  3موت رو گرفت و فیلم رو پلی کرد.. وااااییییی عزیزم فیلم تولد سارا بود.. ماله سارا ری

 ...چقدر کوچولو بودم.. چنان محوش شده بودم که نگـووو

 ..اینجا هممون هستیم ولی آرمان نیست--

معلومه اون  با حرف سارینا تعجب کردم! یعنی سامیار و سارینا هم بودن؟ پس چرا من یادم نمیاد؟ خب
 سال داشتم! چی یادم میمونه؟ 3موقع من 

 ..نه کیهان و امید هم نبودن--سارا گفت: 

 چرا؟--

 !این دوتا همش پیش هم بودن.. نمیدونم چرا نیومدن--

 :کیهان به سامیار گفت

 سامیار این تویی پیش دایانا نشستی؟--
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ی میکرد.. بهش میخورد چهارم یا پنجم ابتدایی نگاه کردم و دیدم بعلــه.. آقا نشسته کنار من و باهام باز

 !...باشه.. الــهیییی چه ناز بوده تو بچگی.. البته االنم کم نداره هاااا

 ..ووووووویییییییی خاک تو سرت دایانا با اون چشمای هـــــــیزت

 :به کیهان گفتمتوجه نگاه سامیار شدم که سمت منه و منم نگاهی بهش انداختم.. لبخند به لب داشتم.. رو 

آره دایاناس.. خیلی با نمک بود با موهای طالییش.. به من میگفت شامی! نمیتونست درست اسممو تلفظ --
 ..کنه

 :با خنده میگفت و منم نیشم که همش گشااااااااااد...! سارینا گفت

 !از اون موقع دیگه نمیذاشت کسی بهش بگه سامی.. نمیدونم دلیلشو--

 ..یبعدا دلیلشو میفهم--

 ..با این حرفش به من نگاه کرد

سارینا مثل االن چشمای خوش فرمی داشت و موهاش لخِت لخت بود.. سامیار مثل االنش بود.. چشمای 

 !..مشکی ولی پوستش خیلی سفید بود.. در همه حال خوشکله المصب

 ..همش تو بغل سامیار بودم و اونم باهام بازی میکرد

گوشیش ور میره و بعد گذاشتش تو جیبش.. صدای اس ام اس گوشیم بلند یه لحظه دیدم سامیار داره با 

 ..شد.. ابرو باال انداختم و از تو جیبم درآوردمش.. سامیار! متعجب پیامش رو باز کردم

 ..هنوزم مثل بچگیت خوشکل و بانمکی--

 ..با حرفش دلم قیلی ویری رفت.. جوابش رو دادم

 این حرفت رو پای چی بذارم؟-

ام اس گوشیش بلند نشد ولی دیدم متوجه گوشیش شد و از تو جیبش درآوردش.. حدس زدم سر  صدای اس

 ..ویبره باشه

 ..سر هر چی عشقت کشید.. فقط بر علیه من نذار--با لبخند پیامم رو خوند و فرستاد: 

پس میذارم سر یه تعریف ساده از یه -شیطنتم گل کرد و خواستم اذیتش کنم.. واسه همین فرستادم: 
 !..دوست

وقتی خوندش با تعجب نگام کرد و یه درد و خواهش عجیبی تو چشماش نظرم رو جلب کرد.. اخماش 
ود و کسی رفت تو هم و روشو ازم برگردوند و به جای نامعلومی دوخت.. همه حواسشون به فیلم ب

 ..متوجه ما نشد به جز سارینا
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 باز چی بهش گفتی؟--

 !..ها؟-

 میگم چی بهش گفتی که رفت تو الک خودش؟--

 ..چیز خاصی نگفتم-

 ..گوشی رو از دستم گرفت و منم اعتراضی نکردم

ای خاک تو سرت با اون حرف زدنت.. خره داره بهت ابراز احساسات میکنه اونوقت تو خیلی ساده --

 ....یگذری؟ تو اگه جای من بودی امیدازش م

 :حرفشو خورد.. منظورش چی بود؟ گفتم

 امید؟ ها؟ منظورت چی بود؟-

 ..هی..هیچی.. میگم امید وار بودی--

 ..حرفشو نفهمیدم و با تعجب رو برگردوندم

************ 

. پیمان هم که کالسام شروع شده بودن و دیگه حوصلم سر نمیرفت.. مشغول درس و دانشگاه شده بودم.

 ..اصال دست بردار نبود.. داشت منو دق میداد.. پسره ی عالِف دختر باز

چند باری با چندتا دختر دیده بودمش.. با این وجود که اطرافش دختره و محلش میذارن نمیدونم چرا 
 !چسبیده به من که چشم دیدنش رو ندارم

و دانشگاهشون بودن.. فقط سارینا رو میدیدم با رفت و آمدمون با بچه ها کم شده بود و همه درگیر درس 

 ..سامیار

************ 

ای خدا این چه توضیح چرتیه.. معلوم نیست چی نوشته! این از استاد و اینم از کتابامون که معلوم  -

 نیست چی نوشته.. آخه این توضیحه؟ اووووففففف حاال من اینو چکار کنم؟

به کتاب بود که گوشی رو برداشتم و جواب دادم.. اصال حواسم به  صدای جیــِغ گوشیم بلند شد.. چشمم
 :شماره نبود.. با ناله جواب دادم

 بله؟-

 چرا صدات اینجوریه؟--
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 :سامیار؟ ِاوا! به حالت معمولی گفتم

 چشه صدام؟-

 هیچی.. سالم خوبی؟--

 سالم.. مرسی.. تو چطوری؟-

 یم؟ِای بدک نیستم.. میای بریم بیرون یکم دور بخور--

 چیزی شده؟-

 ..نه دلم میخواست با یکی حرف بزنم و تورو پیدا کردم از بین این همه آدم--

 ..خیلی خب باهات میام-

 ..نیم ساعت دیگه دم در منتظرتم--

 ..اوکی-

گوشی رو انداختم رو تخت.. رفتم دستشویی و به صورتم آبی زدم.. موهامو شونه کردم و همه رو باال 

 ..بستم.. مثل همیشه یه قسمتشون رو تو صورتم انداختم

شلوار جین مشکی با مانتو آجری رنگم رو پوشیدم.. یه ریمل با رژ گونه و رژ تو مایه های نارنجی 

 ..زدم.. به پوست سفیدم میومد

 ..کیف و کفش به همون رنگ داشتم رو از تو کمد درآوردم و پوشیدم

اینقدر عجله کردم حواسم نبود شال نزدم.. شال مشکی سر کردم و گوشیمو انداختم تو کیف و از اتاق 
 .خارج شدم.. کیهان سر کار بود

گ میزد من رفتم صدای گوشیم بلند شد.. مطمئن بودم سامیاره.. جوابش رو ندادم و همینطور که اون زن

 ..تو کوچه.. نشسته بود تو ماشین.. سوار شدم و حرکت کرد

 سالم-

 سالم خوبی؟--

 مرسی. چی شد که منو پیدا کردی از بین این همه ادم؟-

 ..میخوام باهات حرف بزنم--

 ..خب بگو-
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 ..باشه بذار بریم یه جای خوب--

 کجا؟-

 .هر جا گفتی--

 ..نمیکنه کدوم پارکامممممم.. بریم یه پارک ولی فرقی -

 ..چشم هر چی شما بگی--

 ..لبخندی بهم زد و منم لبخندی به روش پاشیدم

 یه اهنگ بذارم؟--

 ..بذار-

 ..ضبط روشن کرد و شروع کرد به خوندن

 چه حس خوبیه اینکه تو هستی و

 عاشق تر از خودم پیشم نشستی و

 عادت میدی منو به مهربونیات

 تا من نفس نفس دیوونه شم برات

 چه حس خوبیه اینکه تو با منی

 اینکه به روی من لبخند میزنی

 اینکه به فکرمی به فکر من فقط

 هر چی نگات کنم سیر نمیشم ازت

 با تو به زندگیم دلخوشی اومده

 خوشبختی منو چشمات رقم زده

 چه حس خوبیه شیرینه لحظه هات

 شادم کنار تو... همینو من میخوام
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در حین رانندگی اصال حرفی نمیزد و فقط بعضی وقتا زیر چشمی نگام میکرد و منم سریع رد نگاشو 

 ..میگرفتم

 

 مراقبی یه وقت من بی قرار نشم

 سنگ صبورمی که غصه دار نشم

 عادت میدی منو به مهربونیات

 تا من نفس نفس دیوونه شم برات

 چه حس خوبیه اینکه تو با منی

 خند میزنیاینکه به روی من لب

 اینکه به فکرمی به فکر من فقط

 هر چی نگات کنم سیر نمیشم ازت

 با تو به زندگیم دلخوشی اومده

 خوشبختی منو چشمات رقم زده

 چه حس خوبیه شیرینه لحظه هات

 شادم کنار تو... همینو من میخوام

 

 .خیلی این اهنگو دوست دارم.. یه جورایی دارم درکش میکنم--

 ..تمابرو باال انداخ

 نمیخوای پیاده شی؟--

نگاهی به اطرافم کردم.. کی رسیدیم ما؟ فکرم رفته بود سمت اهنگ.. چرا این اهنگو دوست داشت و 

 ..درکش کرده؟ یعنی حرفای سارینا حقیقت داره؟ ای خدا

 ..خانم خانما بیا دیگه--

بار زدم.. مخم هنگ کرده بود نفهمیدم کی اومده سمت در و برام درو باز کرده! پیاده شدم و لبخندی به اج
 ..ناجوووور
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 ..یعنی چه حرفایی میخواد بهم بزنه؟ اووووففففف

داشت میرفت سمت صندلی هایی که تو پارک بود منم همینجور دنبالش میرفتم.. نشست منم نشستم کنارش 

 ..ولی با فاصله

 ..اطرافمو نگاه کردم.. خیلی خلوت بود.. یه سوپری نزدیکمون بود

 ..من میرم دوتا بستنی خوشمزه بخرم و بیام--

هیچی نگفتم و همونجا نشستم اونم رفت سمت سوپری.. وقتی برگشتدوتا بستنی حصیری دستش بود.. داد 
 :دستم و گفت

 ..بخور جون بگیری--

 :با لبخند از دستش گرفتم و تشکر کردم

 ..مرسی-

 .خواهش میکنم--

 ..خب بگو ببینم-

 چی بگم؟--

 ی اینجا که فقط بستنی بخوریم؟منو اورد-

 ..آها نه باهات حرف دارم--

 .خب بگو میشنوم-

 چطور بگم اخه؟--

 !.هر طور دوست داری بگو-

 .خب باشه یکم صبر کن--

 ..منتظرم-

 .فعال بستنیتو بخور--

 ..باشه-
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 :بعد از کمی سکوت بینمون و به اطراف نگاه کردم باالخره گفت

 ..دایانا--

 بله؟-

 اجع به حسام چیه؟نظرت ر--

 !اوووفففف بازم شروع کرد! االن میزنم شل و پلش میکنم بخدا

 منظور؟-

 .هیچی فقط میخوام نظرتو بدونم--

 ..دوست خوبیه-

 حتی اگه بهت نظر داشته باشه؟--

 .اون قبال به من نظر داشت ولی من جلوشو گرفتم-

 چطور؟--

 !برو از خودش بپرس-

 7-6ابرو باال انداخت و به صندلی تکیه داد و به روبه روش خیره شد. یه پارک با صفا بود که بچه های 

 .ساله داشتن تاب بازی و سرسره بازی میکردن

 اگه هنوزم بهت نظر داشته باشه چی؟--

 .نداره-

 .بهم خیره شد

 از کجا میدونی؟--

 حاال ببین. اصال بگو ببینم این سواال واسه چیه؟-

 ..واسه اینکه.. واسه اینکه--

 ..واسه اینکه چی؟ حرفتو بزن دیگه-

 ..واسه اینکه من دوستت دارم--
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این حرفو انگار نخواست بزنه ولی مجبور شد. سریع از جا بلند شد و سنگی که جلوی پاهاش بود رو با 

 ..از اونجا دور شد« لعنتی»شدت پرت کرد و با یه 

 ..را داره منو بازجویی میکنه! پس حرفای سارینا درست بودهماته حرفاش شده بودم.. پس بگو چ

کالفه داشت قدم میزد و دستش مرتب تو موهاش بود و شونه وار به پشت هدایتشون میکرد.. تیشرت 
 ..خاکستری و شلوار جین مشکیش خیلی جذابش کرده بود

اشتم! از جا بلند شدم و سرمو چرخوندم سمت سوپری و چشمم به ابنبات چوبی ها افتاد.. خیلی دوست د
رفتم دوتا خریدم.. شبیه قلب بودن.. انگار دو دقیقه پیش یادم رفته بود.. خب اره من با دیدن ابنبات همه 

 ..چیز یادم میره

رفتم سمت سامیار.. اینبار به درخت تکیه داده بود و سرش پایین بود.. متوجهم نشد.. ابنبات رو گرفتم 
 ..لبخندم مواجه شد جلوش.. سرشو بلند کرد و با

 ..من عاشق ابنبات چوبی ام.. گفتم واسه تو هم بخرم-

 ..از دستم گرفتش و لبخندی بهم زد

 ..مرسی خانومی--

درجه تغییر  180مشغول خوردن ابنباتم شده بودم و اون بهم خیره شده بود.. انگار ادم ندیده! رفتارش 
 ..کلم شدمکرده بود.. محلش نذاشتم و مشغول خوردن ابنبات خوش

 

تو ماشین یک کلمه هم حرف نمیزدیم و سکوت مطلق بود.. حوصلم سر رفت! زیر چشمی نگاهی بهش 
کردم.. اوووففف چه اخمی کرده بود! فهمید دارم نگاهش میکنم خواست برگرده من رومو برگردوندم 

کنم.. به چی فکر  سمت پنجره و به بیرون خیره شدم.. حتی نمیتونستم به حرفایی که بهم زده بود فکر
کنم؟ سارینا که بهم گفته بود! نه سارینا اون موقع از حرفاش مطمئن نبود.. اما االن مطمئن شدم که 

 درسته.. حاال من چیکار کنم؟

 نمیخوای پیاده شی؟--

 ها؟-

 کجا سیر میکنی؟--

 چی شده؟-

 میگم نمیخوای بری خونه یا میخوای بشینی تو ماشین؟--

 ..جای دیگه بود اها باشه. حواسم یه-
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 ..کیفمو برداشتم و خواستم پیاده بشم که با حرفش سر جام موندم

 ..به حرفم فکر کن لطفا--

برگشتم نگاهش کردم ولی روش سمت پنجره بود و نمیتونستم صورتشو ببینم.. پیاده شدم و رفتم سمت 

 ..خونه.. پاشو گذاشت رو گاز و صدای الستیک ماشینش کر کننده بود

 ..رو زدم و رفتم باال 5کلید انداختم و رفتم داخل.. سوار اسانسور شدم. کلید طبقه 

 

ای خدا حاال من باید چیکار کنم؟ دروغ نمیگم که منم یه حسی بهش دارم! اره منم وقتی میبینمش دلم 
 ..میلرزه و اون حِس گنگ بخاطر همینه.. نمیخواستم باورش کنم و میترسیدم ولی حاال

****************** 

ای بابا این یارو انگار دست بردار نیسن ها.. اوووفففف باید سریع برم خونه تا دوباره نیومده رو مخم قدم 

 ..بزنه.. به سرعت نور از دانشگاه بیرون اومدم و سوار اولین تاکسی شدم

 !..آخیش خدارو شکر حواسش نبود-

 خانم کجا میرید؟--

 بله؟-

 کجا تشریف میبرید؟--

 ..مم... خیابان شهدااممم-

 

 ممنون اقا چقدر میشه؟-

 ..تومان 4--

تومان دادم و از ماشین پیاده شدم.. دلم میخواست یکم قدم بزنم و حال و هوامو عوض کنم..  4از تو کیفم 

 ..ظهر بود.. آروم آروم تو خیابون راه میرفتم قدم میزدم و به اطرافم نگاه میکردم 11

 ..ند شد.. با هزار دردسر از تو کیف پیداش کردم.. سامیارصدای گوشیم از تو کیفم بل

 الو؟-

 سالم خوبی؟--
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 سالم. ممنون تو خوبی؟-

 قربونت منم خوبم.. چه کارا میکنی؟ دانشگاه بودی؟--

 .اره کالسم تموم شده بود اومدم یکم قدم بزنم-

 ..آها. میگم.. دایانا--

 بله بگو؟-

 اممممم.. به حرفام فکر کردی؟--

 حرفا؟ کدوم-

 !دایانا--

 چیه؟-

 یادت رفت؟--

 ..آها.. نه! یعنی یه جورایی آره! نمیدونم-

 ..من منتظرت میمونم--

 ..باشه-

 دایانا؟--

 بله؟-

 :بعد از مکث طوالنی گفت

 ..هیچی خدافظ--

گوشی رو سریع قطع کرد و مهلت خدافظی نداد.. نباید بیشتر از این منتظرش بذارم.. باید منم احساسمو 

 !براش روشن کنم.. باید بدونه احساسم بهش چطوره

تو خیابون ایستاده بودم! سریع گوشی رو انداختم تو کیف و راه افتادم.. مقصدم خونه بود ولی با پاهای 

 ..یاده روی کنمپیاده! دوست داشتم یکم پ

 

ظهر بود. کیهان هم که سر کار بود. لباسامو عوض کردم و یه غذای سر سری درست کردم و  2ساعت 
 ..خوردم. صدای زنگ موبایلم از رو میز بلند شد. شبنم.. جواب دادم
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 ..الو-

 ..سالم خانوم دکی--

 سالم چطوری تو؟-

 مرسی تو خوبی؟--

 قربونت برم.. چی شده یاد ما کردی؟-

 ای بابا یعنی نمیشه زنگ بزنیم به دوستمون؟--

 ..نه بابا این چه حرفیه-

 ..خب حاال زنگ زدم دعوتت کنم تولد خواهرم--

 شمیم؟-

 جز شمیم خواهر دیگه ای دارم مگه؟--

 نه! کی هست تولدش؟-

 ..پس فردا شب.. تو رستوران عموم--

 چه ساعتی؟-

 ..بیا دیگه 8--

 ..اها اوکی-

 ..ت بیارکیهانم با خود--

 ..به روی چشم-

 پس تا پس فردا شب.. کاری نداری فدات شم؟--

 ..نه عزیزم-

 .... بایب**و*س--

 ..بای ب**و*س-
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گوشی رو قطع کردم و مستقیم رفتم تو تختم.. خوابم گرفته بود.. وای حاال واسه شمیم چی بخرم؟ شمیم 
سال از شبنم بزرگتر بود.. باید با کیهان مشورت میکردم ببینم چی بخریم براش.  2خواهر شبنم بود که 

 ..حاال تا بعد

 ..پتو رو انداختم رو سرم و خوابیدم

************* 

 

 ..یکی رو انتخاب کن دیگهکیهان -

 ..من نمیدونم خودت بگو--

 ..ای خدا.. از دسِت تو-

بین لباس مشکی و قرمز مونده بودم.. مدالشون یکی بود ولی رنگشو نمیتونستم انتخاب کنم! مشکیش ناز 
بود ولی قرمزش جذاب تر بود.. یه لباس شیک و مجلسی که تا زیر با*سن بود. بند گردنی بود. باال تنش 

 !پر از نگین بود و یه پارچه حریر افتاده بود روش.. خیلی شیک بود

 ..دلو زدم به دریا و همون قرمزه رو برداشتم.. کیهان ایستاده بود کنارم و با گوشیش ور میرفت

 ..خوشکله برو حساب کن-

 منو بخاطر پوالم اوردی؟--

 ..نخیر خواستم ازت نظر هم بگیرم-

 !یای شبنم بمیری و تولد نگیر--

 ..برو اینقدر غر نزن دیگه-

 ..خیلی خب تو اگه دیگه کاری نداری برو تو ماشین--

از پاساژ رفتم بیرون و نشستم تو ماشین.. فردا تولد بود.. دیگه کار خاصی نداشتم. منتظر کیهان نشستم تا 

 ..بیاد

**************** 

 آماده ای؟--

 ..اره صبر کن شالمو بزنم-
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کردم. کیف و جعبه کادو رو برداشتم و رفتم بیرون. ارایشم مثله همیشه ساده سریع شال اجری مو سر 
بود ولی رژ اجریم خیلی شیک بود و همه موهامو باال بسته بودم. پالتوی سفیدی تنم بود با شلوار بیتل 

 .مشکی و تونیک اجری خیلی تیره. کیف و کفشم هم مشکی بود. مثله همیشه ست بودم

ونه ی مشکی و کت تک اسپرت سورمه ای پوشیده بود با شلوار جین مشکی.. کیهان هم پیراهن مرد

 ..موهاش هم مثله همیشه سمت باال بودن

 .تو ماشین نشستیم و حرکت کردیم سمت رستوران

*********** 

 ..سالم عزیز دلم تولدت مبارک-

 ..مرسی گلم--

 ..از اغوشش خارج شدم و جعبه کادو رو گرفتم جلوش

 ..ساله بشی.. از طرف منو داداشم 1000ایشاال -

 ..وای عزیزم مرسی بخدا انتظار نداشتم.. ممنونم گلم--

 ..کیهان کنارم ایستاده بود و فقط باهاش دست داد و بهش تبریک گفت

دختر ناز و تو دل برویی بود.. موهای بلوند پوست سفید و چشمای مشکی.. چهره بانمکی داشت و سریع 

 ..به دل می نشست

رفتیم سمت پله های رستوران.. بچه ها طبقه باال بودن.. همه باال بودن. کیهان قدم به قدم با خودم میومد 

 ..و خیلی مردونه رفتار میکرد

به سمت میز رفتیم.. همه نشسته بودن.. بچه های مسافرت شمال.. علی و سپهر و حسام و پریسا و شبنم 
 ..یم اند.. ارمان و سارینا و امید و سامیار و سارا هم بودنتا دختر دیگه که معلوم بود دوستای شم 3و 

 :با همشون سالم کردیم.. پالتومو در اوردم و گذاشتم پشت صندلیم و نشستم.. پریسا کنارم بود..بهش گفتم

 پس مهسا خانوم کجاست؟-

 ..اون که دیگه با ما نمیاد--

 چرا؟-

.. کال با کسی نمیجوشه.. همون اولشم باهاش سرد رفتارش خیلی بده بابا.. تو دانشگاه هم اینطوریه--

 ..بودیم
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 ..اها-

متوجه نگاه های خیره سامیار به خودم شدم.. روبه روم نشسته بود.. بهش خیره شدم.. لبخندی بهم زد و 

 ..منم جواب لبخندشو دادم

و حسام نشسته بیچاره ذوق مرگ شد! از چشماش معلوم بود.. ازش چشم برداشتم و دیدم کیهان کنار امید 
 ..و حسام به حرکات سامیار نگاه میکنه.. چشمکی بهم زد و خندم گرفت

همه شروع کردن به جیغ و دست زدن.. بغیر از ما کسی اونجا نبود.. دیوار کنار میز پر از بادکنک 

 ..بود

شام خوردیم و بعدش کیک اوردن و کیک رو خوردیم.. خیلی خوب بود.. خوش گذشت.. نگاه های 
ار همش به من بود و منم بهش لبخند میزدم.. پریسا از کنارم بلند شد و رفت سمت دستشویی؛ سامیار سامی

 ..وقت تلف نکرد و اومد کنارم نشست

وای چقدر تیپ کرده بود المصب.. یه پلیور قهوه ای پوشیده بود رو لباس سفید با شلوار جین ابی.. 

 ..موهاش و ته ریشش هم مثله همیشه بود

 خوبی؟--

 ..اوهوم-

 ..خیلی خوشکل شدیا--

 !میدونم-

 ..لووس--

 !خودتی-

 فعال که تویی.. چرا تحویل نمیگیری خانومی؟--

 !دری وری نگو-

 خیلی خب.. جواب منو نمیدی؟--

 ..چرا میخواستم بدم-

 ..خب بگو--

 ..هول شده بود.. از چشماش معلوم بود.. نمیدونست چیکار کنه

 چی بگم؟-
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 ..بگو درخواست ازدواجمو قبول میکنی یا نه--

 ..اها.. نه-

 چی؟--

 پنچر شد بیچاره! نمیدونم چرا گفتم نه! از دهنم در رفت! وای حاال چیکار کنم؟

 ..ببخشید اشتباه شد! حواسم نبود.. اره-

 ..مثله پرنده بال دراورد و از جاش بلند شد.. رفت سمت دستشویی

 ..حق داره هم جلل خالق! این چشه دیگه؟ خب

 !کیهان مثل همیشه نبود.. خیلی سر و سنگین شده بود.. عجیب بود

 ..!کال امشب چرا همه یه جوری اند؟ یا خدا

 

بعد از خوردن کیک و کلی گفتن و خندیدن وقت رفتن بود.. پالتو هامونو پوشیدیم و کم کم خواستیم بریم.. 

 ..سامیار اومد پیشم

 ..دایانا--

 هوم؟-

 ..هیچی--

 ..بگو-

 ..چیز خاصی نبود--

 چرا یه جوری شدی؟-

 !نه مهم نیس.. تو شوکم--

 چرا؟-

 ..هیچی--

 ..با هم از پله های رستوران پایین رفتیم.. خدافظی کردیم از هم و هر کسی رفت سر خونه و زندگیش

 ..تو ماشین نشسته بودیم و کیهان اصال حرفی نمیزد
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 کیهان؟-

 هوم؟--

 چته تو؟-

 !..هیچی--

 ..وغ گودر-

 چه گیری دادی به من! خودتو بگو! تو چته؟--

 ..من؟ من چیزیم نیس! خیلی هم خوبم-

 ..دارم برات--

************** 

کالسام کمتر شده بودن. زیاد هم سخت نبودن دیگه. امکان نداشت یه روز سارینا اس ام اس نده! انگار 

 ..سامیار بهش گفته بود. از رفتاراش میشد همه چیز رو فهمید. سامیارو که نگو

************** 

 .سارینا بس کن-

 ..بیا دیگه.. باهات حرف دارم--

 !روم نیست اخه-

 .لی خب میریم بیرونتو روت نیست؟ خی--

 .باشه.. حاال چه اصراری داری. خب بیا پیش من-

 .نه کیهان هستش--

 .اوووففف باشه پس خودم میام-

 ..باشه پس منتظرتم. فعال بای--

 .لباسام رو عوض کردم و اماده شدم که برم.. خیلی ساده بودم. یه رژ زدم

 ..و برداشتم و رفتمکیهان نمیخواست بره بیرون. تو اتاقش بود. سوییچ ماشین
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 ..سالم عزیزم خوش اومدی. بیا داخل--

 ..سالم گلم. مرسی-

 ..در خونه رو بستم و رفتم داخل.. سارینا جلوی در ایستاده بود. بغل گرفتمش بعد با هم رفتیم داخل

  ..چشمم به پله ها افتاد که سمت اتاق سامیار میرفت

تو اشپزخونه.. پالتومو دراوردم و با کیفم گذاشتم یه گوشه داشتم سمت اتاق سارینا میرفتم ولی اون رفت 
از تخت.. نشستم رو تخت تا بیاد.. یه تونیک راحت ابی پوشیده بودم با شال ابی.. رفتم پیش سارینا تو 

 ..اشپزخونه و دیدم داره میوه اماده میکنه

 ..ای بابا بیا بشین ببینم چی میخوای بگی-

 !خوام بت بگم؟ نامرد سراغ دوستتو بگیر یکم.. ناسالمتی قراره فامیل بشیمیعنی تو اومدی ببینی چی می--

 چی؟-

 :صدای اهنگ از باال اومد

 ببین این روزا زندگی ارومه

 چقدر خوبه خوشحالم تو اینجایی

 هواسم نیست تو چشمامو میگیری

 میدونم تویی اون فرشته رویایی

 لیاقت داری که بهترینم باشی

 خوده عشقی تو قلب تو صاف و ساده

 میدونم تو دلت نازکه مثله شیشه

 واسه اینه که مهرت به دلم افتاده

 چه خبره؟-

 ..هیچی سامیار جدیدا اهنگ شاد گوش میده--

 ..اها-

 !نگو که نمیدونی--
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 چیو؟-

 ..هیچی--

 ..محو اهنگ شدم.. رقصم اومده بود بدجور! یکم ریز اومدم و رفتم تو اتاق

 وزا بودنت یه رنگ دیگستاین ر

 حال و هوای زندگیم عجیبه

 کنار من بودنتو معجزست

 این روزا خوشبختی باهام رفیقه

 این روزا بد جور به دلم نشستی

 وقتی که دنیای منی چه خوبه

 هر دفعه رو به روی من میشینی

 قلب من از داشتن تو میکوبه

 لیاقت داری که بهترینم باشی

 له شیشهمیدونم تو دلت نازکه مث

 واسه اینه که مهرت به دلم افتاده

 لیاقت داری که بهترینم باشی

 خوده عشقی تو قلب تو صاف و ساده

 میدونم تو دلت نازکه مثله شیشه

 واسه اینه که مهرت به دلم افتاده

 تو حرفات پره از عشق و امید و رویاست

 تو چشمات پره از محبته شیرینه

 تو میخندی و من دلم برات میریزه

 تو هر چی که بگی بازم به دل میشینه
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 لیاقت داری که بهترینم باشی

 خوده عشقی تو قلب تو صاف و ساده

 میدونم تو دلت نازکه مثله شیشه

 واسه اینه که مهرت به دلم افتاده

 !منم شده بودم مثله سامیار.. همش شنگول میزدم

 ..سارینا اومد تو اتاق. میز کوچیک تو اتاقش رو گذاشت کنارم و میوه گذاشت جلوم

 خب دختر بگو ببینم چی شده؟-

 !هیچی دوست داشتم باهات حرف بزنم--

 !عجیبه-

 چرا؟--

 .....اخه در نبود سارا-

 میخوای زنگ بزنم بیاد؟--

 !هر جور میلته-

 ..بشین سر جات--

 !من نشستم-

 داداشت خوبه؟ امید چطوره؟ ای درد بگیری..--

 !همه خوبن.. میخواستی بیای ببینی-

 مگه امید اونجا بود؟--

 !نه ولی ممکنه عصر بیاد.. همش پالسه-

 خوبه.. خب چه خبرا؟--

 سالمتی. خبری نیست. مامانت اینا خوبن؟-

 ..سالم میرسونن.. اتفاقا مامان تازه رفت خونه خالم--
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 ..حیف دوست داشتم ببینمش-

 !دتو از االن لوس نکن گفته باشمخو--

 منظور؟-

 ..هیچی ولش کن--

 سارینا؟--

 !صدای سامیار بود.. عمو چه خبره داد میزنی

 ..یهو در اتاق باز شد و خشکش زد.. زل زده بود به چشمام

 چرا نگفتی دایانا اومده؟--

 ..چشمش به من بود ولی با سارینا حرف میزد

 سالمت کجا رفته؟--

 اوخ.. ببخشید! سالم دایانا جان خوبی؟--

 سالم ممنون شما خوبی؟-

 ..مرسی--

 داداش چته هولی؟ حاال چیکارم داشتی؟--

 من؟ نه؟ من خوبم! چیزه.. میگم مامان کجاست؟--

 گیجی ها؟ رفت خونه خاله.. تو مگه نمیری سر کار؟--

 ..نه حسش نیست.. میمونم خونه--

 :رو به من گفت

 بی؟خب دایانا خو--

 ..یه بار پرسیدی! خوبم ممنون-

 اها خب ببخشید.. داداشت خوبه؟ مامان اینا چطورن؟--

 ..همه خوبن سالم دارن خدمتتون-
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 حرفات تموم شد داداش عزیزم؟ میذاری با دوستم کمی تنها باشم یا میخوای تا فردا حالشو بپرسی؟--

 ..موزو من میشناسمای بابا من رفتم. دایانا اگه اذیتت کرد بگو چون این مر--

 ..باشه.. حاال برو بذار ببینم چی میخواد بگه-

 ..فقط یه تک بزن.. با کله میام تو اتاق--

 هوی.. فکر کردی من قاتلم؟ چیکارش دارم دوسته گلمو؟--

 ..نه تو مشکوکی.. در نبود سارا و اینطور قربون دایانا رفتن.. نچ نچ نچ نچ.. از تو بعیده--

 ..بچه پررو برو بیرون دیگه--

 ..از اتاق رفت بیرون. من داشتم بهشون میخندیدم

 ..نیشتو ببند تا نزدمت--

 سامیار؟-

 :یهو در باز شد و سامیار اومد تو اتاق

 چی شد؟--

 :قیافه مظلومی به خودم گرفتم

 ..خواست بزنتم-

 ..غلط کرده بیاید برید بیرون حرفاتونو بزنید تو اتاق با در بسته خطرناکه--

 ..بشین سر جات دوتاتون اومدین شر و ور میگین.. من برم بیرون اصال از دست شماها--

 :بلند شد رفت سمت در سامیار دستشو گرفت و گفت

 ..غلط کردم بشین سر جات دختره لجباز من میرم تو اتاقم--

 ..برو گم شو نبینمت--

و اصال یادم نبود که اون به من عالقه رفت بیرون.. دوباره منو سامیار مثله قبال مسخره بازی میکردیم 

 ..داره.. انگار هر دومون یادمون رفته بود

************ 

 ..دو هفته گذشته بود. مامان و بابا اومده بودن
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از تنهایی درومده بودم دیگه.. تو خونه همش تنها بودم البته بیشتر وقتا یا دانشگاه بودم یا درس داشتم.. 
مون.. باید قضیه سامیارو به مامان میگفتم.. مامان زیاد نمیشناختش و خیلی کم اومدن واسه چند رو پیش

 ..دیدش ولی خوب باالخره باید بدونه

*********** 

شب خونه عمه دعوت بودیم چون مامان اینا بودن.. داشتم کم کم اماده میشدم.. اس ام اس اومد واسم.. 

 سارینا؟

 شب میری خونه خاله فاطمه؟--

 : اره چطور؟براش نوشتم

 ..هیچی--

دیگه اس ندادم و رفتم اماده شدم.. یه بلوز ساده خاکستری استین کوتاه با شلوار بیتل مشکی.. مانتومو 
پوشیدم روش و تمام موهامو محکم دم اسبی بستم.. شالمو سر کردم و یه رژ کمرنگ و رژگونه و ریمل 

 ..ته بود.. کفشای کالجمو پوشیدم و با هم حرکت کردیمزدم.. مامان و بابا هم اماده بودن.. کیهان با امید رف

 

خونه عمه رسیدیم و رفتیم داخل.. مانتومو گذاشتم تو اتاق سارا و رفتم کمک عمه و مامان.. امید با کیهان 
 ..نشسته بودن کنار هم

.امید بعد از خوردن شام عمه و مامان و بابا مشغول حرف بودن و ما هم یه طرف مسخره بازی میکردیم.

 ..هی با گوشیش ور میرفت

 ..چیه؟ دوست دخترته؟ سالم بهش برسون-

 ..برو بابا--

 میمیری بنویسی دایانا سالم رسوند؟-

 ..بتمرگ اینقد وراجی نکن--

 ..هر وقت دیدمش بش میگم امید هزار تا دوست دختر داره-

 ..بشین سر جات--

 امید؟ تو دوست دختر داری؟--کیهان:
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 ..نه بابا--

 د من که داداشتم داری دروغ میگی بهم؟امی--

 ..نه بابا--

 ..کیهان اینقد حرف نزن امید به من نزدیک تره اگه میخواست به من میگفت-

 ..وای بچه ها بس کنین دیگه--سارا:

 ..سارا تو حرف نزن ببینم این بشر داره چیکار میکنه-

 ..بی ادب درست صحبت کن پس فردا شوهر کردی ابرومونو میبری تو--

 ..تو خودتو بگیر جلو شوهرت سوتی ندی-

 ..کوفت--

صدای در بلند شد و عمه درو باز کرد.. با داخل شدن سامیار شوکه شدیم.. امید میخندید و به من نگاه 

 ..میکرد

 ..کوفت اینقد نخند-

 ..یش مابا همه تک تک سالم کردن و اومد پ

 ..سالم دایانا--

 ..سالم-

 خوبی؟--

 ..ممنون-

 ..مامان باباتو تازه دیدم--

 ..خوب خودتو لوس کردی-

 ..ای بابا--

 ..راست میگم خب-

 چه خبر سامیار؟--سارا: 

 هیچی سالمتی.. تو چه خبر دختر؟--
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 !خبری نیس.. اگه هم باشه اولین نفر خواهرت میفهمه--

 !بیچاره خواهر من--

 !!بیچارهاره --

 ..برو این جزوه رو بیار دیگه--

 ..اها اس ام اس داد گفت.. االن میارم--

 .چشمکی بهم زد و رفت کنار کیهان نشست. سرمو انداختم پایین و لبخند زدم

 :سارا جزوه سارینا رو اورد و به سامیار داد. بلند شد از جاش که بره ولی عمه بهش گفت

 ..فعال بمون پیشمون--

 ..خاطر شما میمونمباشه ب --

 ..تو هم که از خدا خواسته.. برو اون خواهر نچسبتو بیار با آرمان--سارا: 

 ..ولشون کن اونا رو بابا--

 ..سامیار خب بهشون بگو بیان دیگه-

 باشه--

 ..گوشیشو دراورد و به آرمان زنگ زد

 .!!چه به حرف تو گوش میده ها--سارا:

 خب که چی؟-

 !هیچی--

 ..خب من مثله تو تا حاال بش چیزی نگفتم-

 !!..اره اونم تو.. هه--

 ..کوفت-

************************* 

 ..یه هفته بود که مامان و بابا اومده بودن.. خونه کیهان بودیم و بعضی وقتا میرفتیم پیش عمه
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 ..خوردیه شب بعد از شام من و مامان داشتیم میز رو تمیز میکردیم که گوشی بابا زنگ 

 !رفت تو اتاق و جواب داد.. صداش خیلی کم میومد.. منم از روی فضولی گوش تیز کردم

 .سالم بله شما؟ ... بله بله اقای رادکیانی بفرمایید--

رادکیانی؟ بابای سامیاره یعنی؟ اخه چرا به بابا زنگ زده؟ دوباره به حرفاش گوش دادم تا بفهمم چه 

 .خبره

تهران هستیم. پس قرار فردا شب؟ ... خیلی خب خوشحال میشیم باهاتون اشنا باشه ما فعال یه مدت --
 .بشیم ... خوشحال شدم قربان شما ... سالم برسونین خداحافظتون

مکالمشون تموم شده بود ولی چه خبری بود؟ باید به مامان میگفتم از بابا بپرسه! حتما بابا به مامان میگه 

 .باید یکم منتظر باشم

 

ابا رو صدا کرد و با هم داشتن حرف میزدن. من و کیهان هم پیش هم بودیم ولی کیهان مدتی بود مامان ب

 !تو خودش بود

 !!ای بابا همه چرا عجیب غریب شدن؟

 :مامان اومد پیش من و کیهان و گفت

 !فردا شب برات خاستگار میاد--

 گیج شدم! این که اقای رادکیانی بود! پس خاستگار چه صیغه ایه؟

 ؟کی-

 کی میان اینو بگیره؟--کیهان: 

 .زدم تو سرش

 !بیشعور تو ساکت-

 !سامیار--مامان: 

 چی؟-

 :کیهان برگشت نگام کرد و با اخم مصنوعی گفت

 !دیدی گفتم؟ یکی داغون تر از خودت اومد برات--
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 ..ببین تو یکی حرف نزن رو اعصاب من راه نرو میزنمت ها-

 باشه بابا.. حاال سامیار واسه تو میخواد بیاد؟--

 .حرف نزن ببینم-

 :روبه مامان گفتم

 مامان قضیه چیه؟-

 .قضیه همینه که گفتم. سامیار فردا شب میاد خاستگاریت--

 !تا من ازدواج نکردم تو حق نداری ازدواج کنی--کیهان: 

 !دهنتو ببند تو موهات هم رنگ دندونات بشه ازدواج نمیکنی-

 از کجا معلوم؟--

 نه بابا؟ مگه میخوای ازدواج کنی؟ نکنه من خوابم؟ حاال این نچسب کیه؟-

 !هوی درست حرف بزن.. خانومه منه قربونش برم--

 .عوق حالم به هم خورد گم شو اونور ببینم-

 .مامان از حرفای ما میخندید

 

 .خوابیدم. تو فکر رفته بودمرفتم سمت دستشویی مسواک زدم و بعدش اب خوردم. رفتم تو اتاق و 

یعنی سامیار میخواد فردا شب بیاد؟ چرا بهم خبر نداد؟ چرا به خودم نگفت؟ هیچ خبری از سارینا هم 

 .نبود

******************* 

 .صبح از خواب بیدار شدم و صبحانه خوردم. با ماشین بابا رفتم دانشگاه. ماشین کیهان دست خودش بود

بود. داشتم چرت میزدم. این پسره هم دست بردار نیود هنوز چشمش به من بود  کالس خیلی خسته کننده

 ..ولی نمیومد سمتم. بهتر اوووووف

 ..ساعت دیگه باید بمونم.. وااااااااایییییی 1چقد استاد حرف میزد! چرا ساعت نمیگذره؟ اوووو 
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 .وشیم زنگ خوردساعت هم گذشت خسته شدم.. از کالس داشتم میرفتم بیون که گ1اخیش این 

 ..سارا

 .جواب دادم

 الو؟-

 سالم چطوری؟--

 سالم مرسی تو خوبی؟-

 .مرسی. پاشو بیا خونمون--

 .من دانشگاهم. باید برم خونه کار دارم-

 .تو بیا میدونم کار داری. بیا که باهم بریم خونتون--

 چرا؟-

 ..خوب من و مامانم هم تو خاستگاری باید باشیم دیگه--

 ..کوفت گفتم چی میگی! اومدم بابا-

 ..اوکی بابای--

 ..بای-

 

رفتم خونه عمه یکم نشستم بعد با عمه و سارا رفتیم خونه کیهان. از وقت ناهار گذشته بود ولی من ناهار 

 .نخورده بودم. رفتم از تو اشپزخونه یکم تنقوالت خوردم. زیاد غذا نمیخوردم. دست خودم نبود

فتم تو اتاق یکم خوابیدم. سارا هم تو اتاق با موبایلش ور میرفت. محلش نذاشتم و خیلی خسته بودم. ر

 .خواب رفتم

 

ساعت خوابیدم. حولمو برداشتم و رفتم حمام. یه حمام سریع  1از خواب بیدار شدم. تقریبا  4ساعت 
و صورتم و میان. سریع موهامو خشک کردم. چتری بلندمو انداختم ت 8گرفتم. مامان گفته بود ساعت 

سارا برام مرتب همه رو دمه اسبی باال. کت و شلوار ابی نفتی با تیکه های سفید پوشیدم. رژگونه، ریمل، 
بود. سارا هم اماده شده بود. همه  8رژ مات زدم. شال سفید حریری سر کردم. ساعت کم کم نزدیک 



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

157 

 

ره خاستگار میاد! فهمیده بودم چه اماده بودن ولی سارا خیلی به خودش رسیده بود انگار که واسه اون دا

 !دردشه

صدای در اومد. من و سارا تو اتاق بودیم. شالمو مرتب کردم و به خودم تو اینه نگاه کردم. خوب بودم. 
 .رفتم بیرون

داشتن با بابا سالم میکردن. اول بابای سامیار و مامانش بعد سامیار و سارینا اومدن. سامیار کت و شلوار 

 .ن یاسی و کروات ابی تره زده بود. چرا ما همش ستیم؟ شاید کاره سارا باشه ای بابامشکی با پیراه

 :مامانش بغلم کرد و گفت

 .سالم دختر گلم--

 .سالم مریم خانم-

سامیار یه دسته گل بزرگ دستش بود. دست سارینا هم یه جعبه شیرینی. گُل بهم داد و اروم بدونه اینکه 

 :کسی بشنوه گفت

 ..هترین گل دنیاتقدیم به ب--

 .ید و شیرینی رو دستم دادب**و*سلبخندی زدم و تشکر کردم. سارینا هم گونمو 

بابا راهنماییشون کرد به پذیرایی. شیرینی و گل رو گذاشتم رو اپن. همه نشستن رو مبل. من و سارا کنار 
کنار هم نشسته بودن.  هم نشسته بودیم. سارا پکر بود. فهمیدم چرا ولی به روش نیاوردم. بابا و اقا محمد

 .مامان و عمه و مریم خانم هم کنار هم. سارینا و سامیار هم پیش هم. کیهان هم پیش من و سارا

 .تا ساکت بودیم 5همه با هم حرف میزدن ولی ما 

 :اقا محمد گفت

بار  2خب اقای رادفر. اصل مطلب این دوتا جوونن. خوب همدیگه رو فکر کنم شناخته باشن چون --

 .بار هم که باهم بودیم و از دایانا خانوم خوشمون اومد 1رت رفتن. مساف

 .بله اقای رادکیانی. من که نظری ندارم دخترم باید نظرشو بگه--بابا: 

ماهم که پسرمون خودش اومد و گفت از دایانا خوشش اومده. پس دیگه این شما و دخترتونید که باید --

 .جواب بدید

برم با سامیار حرفاتونو بزنید البته فکر کنم زیاد حرفی نداشته باشید ولی  خب دخترم--مریم خانم گفت: 
 .شاید سوالی پیش بیاد

 .اره برید تو اشپزخونه حرفاتونو بزنید--مامان: 
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 ..دخترم پاشو--مامان که کنار من بود اروم گفت: 

 .از جا بلند شدم و سامیار هم همراه من بلند شد. من جلوتر رفتم. سر صندلی نشستم اون هم کنارم نشست

 .خب دایانا. بیا حرفامونو بزنیم--

 تو چرا نگفتی میخوای بیای خاستگاری؟-

از االن شروع شد. چرا شاکی شدی؟ خب دوست داشتم اومدم دیگه االنم نشستم که حرفامونو بزنیم بعد --

 ..برمت واسه خودمب

 پررو. اگه جواب من نه باشه؟-

 !!قبال جوابت بله بوده ها--

 ..اووو خوبه میگی قبال-

 حاال واقعا جوابت نه؟--

 .شوخی کردم بابا خیر سرم اومدیم حرف بزنیم ها-

 .خوبه. خب هر سوالی داری از من بپرس--

 .سوالی ندارم-

 .رنگ ابی خیلی بهت میاد--

 ی نمونده دیگه داری دری وری میگی. بریم؟ممنون. انگار حرف-

 .باشه از نظر تو دری وری.. اصال چرت و پرت.. بریم--

 .باز هم من جلوتر رفتم و نشستم سر مبل

 خب دخترم چی شد؟--

 .من که حرفی ندارم-

 ..پس مبارکه--

 :همه با هم دست زدن وای بازم سارا تو خودش بود. تو گوشش گفتم

 ..اش شاید کاری داشتهسارا چته؟ ناراحت نب-

 ..مهم نیس.. مبارک باشه عزیزم--
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 .ممنون-

 :مریم خانم و سارینا منو بغل کردن. کیهان اومد کنارم تو گوشم گفت

 خل و دیوونه من دیگه رفت؟--

 کجا؟-

 !خونه شوهر--

 ..نه بابا تو هم-

 

 .مامان و بابا چون میخواستن برگردن گفتن نامزدتون میکنیم بعد عقدتون میکنیم. ما هم قبول کردیم

 .حلقه تک نگین گذاشتن دستم و نامزد شدیم. همه چی سریع اتفاق افتاد. من هنوز باورم نمیشد

 

****************** 

 .تمو شستم و رفتم پیش ماماناز خواب بیدار شدم و دیدم مامان داره خونه رو تمیز میکنه. صور

 .سالم-

 .سالم دخترم--

 .بذار بیام کمکت-

 .تو برو صبحانه بخور. ما یه ساعت دیگه میریم--

 .خب بمونین واسه ناهار-

 .نه دیگه بابات کار داره--

 .باشه هرجور راحتید-

سارا  9دم. ساعت چایی و چند لقمه نون و پنیر خوردم و رفتم سراغ درسام. زیاد نبودن ولی باید میخون

 :اس ام اس داد

 سالم. امروز کالس نداری؟--

 سالم. نه چرا؟-
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 میتونی بیای باهام تا شرکت سامیار اینا؟--

 چرا چه خبره؟-

 .آرمان رفته پیش سامیار کار میکنه. بیا باهام میخوام باهاش حرف بزنم--

 .باشه میام-

 .پس اماده شو--

 .باشه-

و رفتم. به مامان گفتم با سارا میریم تا جایی اونم چیزی نپرسید فقط  لباسامو عوض کردم و اماده شدم

 .گفت باشه

 .پیاده از خونه رفتم بیرون. خونه عمه نزدیک بود

 .وقتی زنگ درو زدم سارا از خونه پرید بیرون

 .سالم-

 .سالم. بیا داخل زنگ بزنم تاکسی سرویس--

 .باشه-

 .دقیقه طول کشید 10ومد ایستادیم تو حیاط اونم زنگ زد تا ماشین ا

 .سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت شرکت

 

 .تو برو پیش سامیار منم االن میام--

 .باشه-

 :رو به منشی گفتم

 .سالم با اقا سامیار کار داشتم-

 شما؟--

 .بهشون بگید دایانا-

 .باشه--
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 .با تلفن بهش گفت دایانا خانم اومدن

 :منشی رو بهم گفت

 .بفرمایید داخل--

 .درو باز کردم و رفتم داخل

 .سالم-

 .سالم چی شده اومدی اینجا--

 .سارا این طرفا کار داشت منم اومدم پیش تو-

 ..خوش اومدی. بشین--

 ..نشستم رو مبل اونم نشست رو به روم

 چیزی میخوری؟--

 .نه-

 .صدای در اومد و با بفرمایید سامیار در باز شد. یه دختر اومد داخل

 .یستاینم از این ل--

برگه ای گذاشت رو میز. من مات نگاهش شدم. یه جوری بود! مو به تنم سیخ شد. بدنم یخ زد. اخه چرا 

 اینجوری شدم؟

 .سرمو انداختم پایین و با انگشتام بازی کردم تا بره بیرون

 .سامیار متوجه من نشد. دختره رفت بیرون

 .تازه اومده تو شرکت. آرمان پیداش کرده--

 ..اهان-

 ..زی شد؟ رفتی تو خودتچی---

 .نه نه چیزیم نیست-

 باشه. خب خوبی؟--

 ممنون تو خوبی؟-
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 .بله تو رو دیدم خوب شدم--

 .لبخندی زدم و سرمو انداختم پایین

 .چقدر خجالتی شدی تو--

 بهم نمیاد؟-

 !نه--

 ..خیلی بدی-

 خیلی خب بابا. حاال سارا کجاست؟--

 !نمیدونم-

 ..بازم صدای در اومد. سامیار گفت بفرمایید. سارا بود این بار

 .دایانا بریم--

 سالم. چته هول شدی؟--

 .سالم سامیار. ببخشید.. دایانا بدو--

 فعال بشین چته دختر؟--

 .باشه--

 سارا چته؟-

 .هیچی--

 نشست کنارم. سرش پایین بود. سامیار نگام کرد و اشاره ای کرد به سارا یعنی چشه

 ..نم سر تکون دادم یعنی نمیدونمم

خب واقعا نمیدونستم! از بس سارا اصرار کرد بلند شدیم و رفتیم. تا درو باز کردم آرمان روبه رومون 

 .اومد

 سالم خوبید؟--

 سالم. ممنون تو خوبی؟-

 .به سارا نگاه کردم سرش پایین بود
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 .ممنون دایانا خانم لطف داری--

 ..نی.. بابا بت نمیاد جو گیر نشواوه اوه چه لفظ قلم حرف میز-

 !ای بابا--

 ما دیگه بریم. خدافظ-

 ..خدافظ--

 !از شرکت رفتیم. هنوز سارا تو خودش بود

 :تو تاکسی گفتم

 سارا چت شده؟-

 ها؟--

 میگم چته؟-

 .اها.. هیچی با آرمان دعوام شد--

 چرا؟-

 ..برداشته یه دختره رو اورده تو شرکت--

 خب مگه چیه؟-

اخه دختره یه جوری بود. اومد تو دفترش هر چی عشوه االغی بود جلو من و آرمان ریخت. خوبه من --

 ...اونجا بودم ها.. اووووووف

 بگو ببینم دختره زیادی الغر نبود؟-

 اره اره.. دیدیش تو هم؟--

 ....اره اومد تو دفتر سامیار ولی نمیدونم چرا-

 .ادامه حرفمو قطع کردم

 چرا چی؟--

 .چی ولش کنهی-

 .از دختره ترسیدم. یه جوری بود--
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 .هیچی نگفتم

 .سارا از تاکسی پیاده شد. به راننده گفتم منو خونه خودمون پیاده کنه

****************** 

****************** 

 .ای بابا صبر کن یکم--

 .بابا بدو دیگه دیر شد-

 چرا هولی تو؟--

 .بابا هول چیه همه منتظرمان-

 .وز کیهان نیومدهنخیر هن--

 .خوبه تو هم بدو دیگه-

 ..صدای گوشیم بلند شد. کیهان

 الو؟-

 .سالم من دم درم بیاید--

 .باشه اومدیم-

قطع کردم و کفشای سفیدمو پوشیدم. شال سفیدمو زدم و کیف دستیمو گرفتم. سارا هم که اماده بود باهم 

 .رفتیم

 .سالم عروس خانم--

 .سالم داداش گل-

 بریم؟--

 ..بله-

 

قلبم تند تند میزد. االن من داشتم عقد میکردم؟ هنوز باورم نمیشد. قران تو دستم بود و عاقد داشت صیغه 

 عقدو میخوند! من کنار سامیار نشسته بودم؟
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 برای بار سوم عرض میکنم، عروس خانم وکیلم؟--

 ..وا؟ کی بار اول و دوم رو خوند که من نفهمیدم؟ بیخیال بابا

 ..پدر و مادر و بزرگترا بله با اجازه-

مبارکه.. سامیار لبخندی بهم زد و مامان و بابا بغلم کردن. مریم جون و اقا محمد هم بغلم کردن. مژگان 

 .جون.. سارا.. سارینا.. کیهان.. با آرمان و امید دست دادم

 

 ..بزن بریم خانومه من--

 ..کجا؟ بریم پیش بچه ها دیگه-

 .ریم بعداول بریم یکم دور بخو--

 .باشه-

سوار ماشین بودیم و اروم اروم حرکت میکردیم. انگار سامیار به همه گفته بود برن اخه کسی دنبالمون 

 .نیومد

 .سامیار یه اهنگ گذاشت و زیادش کرد

 تورو اونقدر میخواد دلم که هر لحظه باهات

 خوبه و تنگ میشه همیشه زود و برات

 به پاتتورو اونقدر میخواد که این دلم پا 

 میاد هیچکس نمیتونه باشه به جات

 واسه خاطر تو من از همه بریدم

 بدون از همه گذشتم تا به تو رسیدم

 تا تو و نگات و خنده هات رو دیدم

 طرح زیبای چشاتو تو دلم کشیدم

 

 با تو همیشه خوبم کنار تو میمونم
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 دیگه گذشته ها گذشته تنها تویی وصله جونم

 جز اینکه با تو باشم آرزویی ندارم

 راضیم از تموم احساسی که پات میزارم

 

 تو که باشی فقط قلب من تا ابد

 واسه موندن کنار دلت میزنه

 تورو دوست دارم و انتظارم ازت

 اینه تنهام نزاری قلب من میشکنه

 واسه خاطر تو من از همه بریدم

 بدون از همه گذشتم تا به تو رسیدم

 گات و خنده هات رو دیدمتا تو و ن

 طرح زیبای چشاتو تو دلم کشیدم

 

 با تو همیشه خوبم کنار تو میمونم

 دیگه گذشته ها گذشته تنها تویی وصله جونم

 جز اینکه با تو باشم آرزویی ندارم

 راضیم از تموم احساسی که پات میزارم

 .این اهنگ تقدیم به خانومه نازنینم--

 یعنی االن من زن تو ام؟-

 ..شینو یه گوشه پارک کرد. هنوز نشسته بودیم تو ماشینما

 .هنوز باورت نمیشه؟ منم باورم نمیشه ولی وقتی میبینم تو کنارمی همه چی باورم میشه--

 .همه چی خیلی زود بود. اصال متوجه نشدم-
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 یعنی نمیخواستی زنم شی؟--

 .نه دیوونه چی میگی. منظورم چیز دیگه بود-

 ..میدونم خانمم--

 تمو گذاشت رو قلبشدس

 .ببین چه تند تند میزنه.. این قلب متعلق به توئه عزیزم--

 .خندیدم. یه تیکه از موهام افتاد تو صورتم. با دست زدمش کنار. اون دستم تو دست سامیار بود

 .میدونی چیه؟ از امروز به بعد من خوشبخت ترین مرد دنیام--

 چرا؟-

 .ساعت پیش خوشکل ترین دختر دنیا زنم شد 1چون --

 .سرمو انداختم پایین. اهنگ تموم شده بود

 سامی؟-

 جانم؟--

 بدت نمیاد؟-

 از چی؟--

 !وقتی میگم سامی-

 .نه برعکس دوست دارم--

 !ولی تو بدت میومد-

نذاشتم کسی  بدم میومد چون همه جز تو میگفتن سامی. اولین کسی که بهم گفت سامی تو بودی دیگه--

 .بگه

 !اولین بار االن بود؟-

 .نه وقتی بچه بودی--

 چی؟-

 یادته فیلمی که سارا گذاشت؟--
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 کدوم؟-

 .اون شب که خونه عمه بودیم. سارا فیلم بچگیمونو گذاشت--

 .اها اره یادمه-

 ..منم اون فیلمو دارم. تو کنار منی و هی میگی شامی--

 .خندیدم اونم با من خندید

 .اون وقت نذاشتم کسی بگه سامیدیگه از --

 :تو خنده هام گفتم

 یعنی تو از بچگی منو دوست داشتی؟-

 .هیچکس بهم نمیگفت سامی ولی تو اولین نفر بودی. تا چند سال پیش عکستو تو البوم سارا دیدم--

 البوم سارا دست تو بود؟-

 16/17به عکسای جدید فکر کنم نه نشسته بودیم با سارینا عکس بچگیاشو میدیدیم ولی اخراش رسیدیم --
سالتون بود. به عکست اشاره کردم و گفتم این کیه سارا گفت دختر داییم. از اون موقع ندیده دوستت 

  .داشتم

 واقعا؟-

 .اره. ولی تو اینقدر لجباز بودی که متوجه نبودی--

 ..تو هم کم اذیت نکردی ها. لجباز تر از منی و نمیدونی اقا-

 کی بود به حسام محل میذاشت؟--

 ..تو هم با مهسا دوست شدی-

 ..از لجبازی های شما بود خانم--

 .نخیر من لج نکردم-

 پس جدی جدی با حسام دوست شدی؟--

 .ما دوست معمولی بودیم فقط با هم حرف میزدیم-

 ..گوشی سامیار زنگ خورد. جواب داد
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 بله؟--

--..... 

 .باشه باشه--

--..... 

 ..خدافظ--

 .گوشی رو قطع کرد

 چی شده؟-

 .بابا ما گرم حرف زدن شدیم. همه منتظرمونن--

 .وای راستی-

 .ماشینو روشن کرد و پیچید سمت خونه

 

سامیار چندتا بوق زد تا درو باز کنن. درباز شد رفتیم داخل. نصف بیشتریا بیرون بودن. زیاد کسی رو 
ده شدیم و با همه سالم کردیم. رفتیم نشستیم تو جایگاه که دعوت نکردیم بیشتر نزدیکا بودن. از ماشین پیا

داخل بود. جایگاه خاصی نبود. مبل دو نفره ی تزیین شده با میزی کنارش. سارا و سارینا اومدن پیشم. 
لبخند سامیار روی من بود. دستم تو دستش بود. آرمان اومد و نشست رو صندلی کنار سامیار. دختری از 

س باز یه جوری بود. اومد سالم کرد باهام. برام اشنا بود یه جورایی. کنار سامیار و دور میومد با لبا

 .آرمان بود

 :تو گوش سامیار گفتم

 این دختره کیه؟-

 .همون که اون روز تو شرکت دیدیش--

 .احساس سرما کردم. بدنم یخ کرد. چون دستم تو دست سامیار بود احساس کرد سرد شدم

 حالت خوبه؟ چی شده؟--

 .چیزی نشده فقط سردمه-

 میخوای بریم باال؟--
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 .نه نه همینجا خوبه-

 .باشه--

دختره با اون چشماش عشوه االغی میومد. نمیدونم چرا احساس بدی نسبت بهش دارم. چرا احساس بدی 

 دارم؟

 رو برگردوندم سمت سارا و سارینا دیدم سارا هم ناراحته. اخه اون چشه؟

 ..متوجه شدم که نگاهش به دختره و آرمانه. اونم حس منو داره. میدونم

دستمو از دست سامیار بیرون کشیدم با تعجب نگام کرد. ناراحت بودم. از اون دختره. از اینکه اینجا چی 
میخواد! خب تو شرکت کار میکنه قرار نیست که تو جمع هم باشه. رفتم پیش مامان و عمه. شاید کنار 

 .وش باشم و چشمم به اون دختره نیوفتهاونا خ

موزیک شاد پخش میشد. سپهر و شبنم و شمیم و پریسا و حسام و علی اومده بودن. همه وسط 
میرقصیدن. کیهان و شمیم داشتن با هم صحبت میکردن. مامان و عمه و مریم جون و مژگان جون هم 

ود! اطرافو نگاه کردم و دیدم بعله اقا داره داشتن صحبت میکردن. خسته شدم. رفتم سر جام ولی سامیار نب
 .میرقصه

 .کالفه شدم. نمیخواستم ببینمش. دختره داشت براش میخندید. دست تو دست نبودن ولی باهم میرقصیدن

پالتوی سفیدم رو برداشتم و رفتم تو حیاط. مقداری شلوغ بود ولی کسی متوجه من نشد. یه گوشه تاریک 
فکر بودم. چرا دختره اینجوریه؟ چرا من اینجوری ام؟ نگاه کن عروس ناراحته!  رفتم که تو دید نباشم. تو

 .انگار نه انگار من عروسم! انگار دختره عروسه

با گفتن این حرف ناخوداگاه سردم شد و یخ زدم. مو به تنم سیخ شد. به خودم پیچیدم. سردم بود خیلی 
 ..زیاد.. قلبم تند تند میزد. اذیت بودم

 کار میکنی؟اینجا چی--

خودش بود. برنگشتم. چرا اون کارو کرد؟ درست روزی که محرم هم شدیم؟ از پشت سر حسش کردم. 

 ..منو بین دستاش گرفته بود. شونه هام تو بازوهای قویش داشت له میشد. بازم چیزی نگفتم

 خانمم؟--

 .گرمای وجودش گرمم نمیکرد. سرم پایین بود

 نمیخوای چیزی بگی؟--

 .م. نخواستم صدام بلرزه. خیلی عادی بودملب باز کرد

 چی بگم؟-
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 چرا تنها اومدی اینجا؟--

 .همینجوری-

 .نه. این جواب خوبی نبود. قانع نشدم--

 .دلیل خاصی نداره-

 .داره--

 ..برگشتم سمتش. رخ تو رخ

 .میگم نداره-

 :با تعجب گفت

 !..دایانا--

 بله؟-

 چی شده دایانا؟--

 .میگم چیزی نیس-

 .رو گونمدست کشید 

 .....پس این اشکا--

اشک؟ من گریه کرده بودم؟ چرا خودم متوجه نشدم؟ ببین با خودم چیکار کردم. اروم گونمو پاک کردم تا 

 ..ارایشم خراب نشه ولی مطمئنم خراب شده بود. دستمو گرفت

 ..چرا گریه کردی؟ چت شده؟ از وقتی اومدیم خونه یه جوری شدی--

 ..سامی-

 .سرم پایین بود. نذاشتم اشکام بیاد

 جانم؟--

 اون دختر کیه؟-

 .پس به اون دختر حسودی میکنی؟ اون فقط همکارمه تو شرکت--

 .تو چشماش زل زدم
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 .چرا باهاش صمیمی هستی؟ چرا باهاش رقصیدی؟ خوبه امروز روز اول عقدمونه-

 خانمم تو نبودی اون ازم خواست باهام برقصه. چی شده حاال؟--

 خواستم بگم ازش میترسم. مسخره میکنه البد. کی این وسط منو درک میکنه؟ن

 ..هیچی-

 .بیا بریم داخل زشته ما نباشیم--

 ..باشه-

با هم رفتیم داخل ولی هنوزم تردید داشتم. پالتومو گذاشتم رو چوب لباسی و رفتم طبقه باال تو اتاق 

 ..سامیار

خت چوبی و کمد و میز ست بود همه چی قهوه ای و کرمی بود. اولین بار بود اومده بودم تو اتاقش. یه ت
 ..اینه بلند قدی یه گوشه اتاق بود

تو اینه خودمو دیدم. لباس شیری بلند و پوشیده و موهای باال بسته فر شده. رفتم جلو.. ارایشم خراب نشده 

 .بود. انگشتمو زیر چشمم کشیدم. از اتاق رفتم بیرون و رفتم پیش سامیار نشستم

هیچکدوممون حرف نمیزدیم. سارینا و سارا وسط میرقصیدن منم اونا رو نگاه میکردم. لبخند به لب 

 .داشتم. حوصله هم نداشتم برم برقصم. بیخیال نشستم سر جام

خیلی از مهمونا داشتن میرفتن. خودمون مونده بودیم دیگه اخر شب شده بود و دیر وقت. همه رفته بودن 
تره مونده بود چیکار کنه؟! بابا برو خونتون دیگه بزار من راحت باشم اوفـــــــف. ولی نمیدونم این دخ

 ..حیا هم که نداره لباسش لختیه. عوضی معلوم نیست اومده چیکار کنه

 :تو گوش سامیار گفتم

 این بشر خونه زندگی نداره؟-

 چیکارش داری؟ بهت ازار رسونده؟--

سش به من نبود. بدجور بهم بر خورد. راحت میگفت به تو چه! اخم کردم و رفتم تو اشپزخونه. کسی حوا

 .لیوان ابی خوردم و با حرص لیوانو کوبوندم رو میز

 یعنی اینقدر عصبانی شدی؟--

 .بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی-

 خب چیکارش کنم؟ از خونه بندازمش بیرون؟--
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 .نه ولی میتونستی دعوتش نکنی-

 .نمیشد--

 .میشد-

 .سرم درد گرفت باش کل کل کردم

 میشه یه لیوان اب بهم بدید؟--

 .برگشتم دیدم خودشه. ای کوفت بخوری بجا اب

همونجور ایستاده بودم نگاش میکردم. سامیار براش یه لیوان اب گرفت و خواست بهش بده از دستش 

 .گرفتم و خودم بهش دادم. دختره ی عوضی پوزخند زد و با گفتن مرسی رفت

 ن چه کاری بود؟ای--

 کدوم؟ که لیوانو ازت گرفتم؟-

 ..اره--

 .خوب کردم-

******************** 

باالخره همه رفتن. به کمک بچه ها و مادر جون و مامان و عمه و مژگان جون خونه رو مرتب کردیم. 
نجا ولی خیلی شلوغ کاری نکرده بودن ولی تمیز شد. خیلی خسته شده بودم. سارینا بهم گفت شب بمون ای

 .به بهونه سر درد گفتم میرم خونه

سرم درد میکرد دروغ نگفتم. سامیار با نگرانی نگام میکرد. با خدافظی از همه از خونه خارج شدیم. 
عمه و سارا رفتن خونه و من و مامان و بابا و کیهان با ماشین رفتیم خونه. مستقیم رفتم تو اتاقم. ساعت 

 .. حولمو برداشتم و رفتم تو حمامبیشتر بود. موهامو باز کردم 1

یه دوش سر سری گرفتم و رفتم تو اتاقم. حوله ای دور سرم پیچوندم. خودمو مشغول میکردم تا به چیزی 
 .فکر نکنم. سرم خیلی درد میکرد. یه قرص خوردم تا خوب شم

لم گرفته بود. تو تخت نشستم پتو رو انداختم رو پاهام. پاهامو تو شکمم جمع کردم. خوابم نمیبرد. د
دوستش داشتم. بهش رسیده بودم ولی دلم شور میزد. میترسیدم از دستش بدم. اشکام پشت سر هم میومدن 

دیگه طاقت نداشتم. اروم اروم گریه میکردم. موبایلم ویبره زد رو میز توالت بود. رفتم برداشتمش. اس ام 
 .اس اومده بود بازش کردم

 .عشقم دوستت دارم--
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ام بیشتر میومد. تو اینه دیدم چشمای ابیم سرخ شده. حوله رو از سرم برداشتم. موهای نم با حرفش اشک

 ..دارم ریختن تو صورتم. دلم واسش تنگ شد. فقط داشتم به پیامش نگاه میکردم، به اسمش به شمارش

 میدونم بیداری. چرا جواب نمیدی؟--

 .ستم جواب بدم که دوباره پیام دادبازم پیام داده بود. دلم ریخت. اشکام تمومی نداشت. خوا

 نکنه قهری؟--

دیگه چیزی ننوشتم. مونده بودم چی بگم. میخواستمش ولی اونم نباید با من این طور رفتار میکرد! تک 
 .زد. خودمو جمع و جور کردم. اشکامو پاک کردم و بهش زنگ زدم

 الو؟--

 .سالم-

 .خدارو شکر صدام نمیلرزید

 سالم عزیزم. خوبی؟--

 .وهوما-

 چرا جوابمو ندادی؟--

 .تازه دیدمشون-

 باشه عزیزم اشکال نداره. نگرانت شدم. سر دردت بهتره؟--

 .ای بد نیست. باهاش میسازم-

 بیام ببرمت دکتر؟--

 .نه نیازی نیست. قرص خوردم-

 خیلی خب هر جور میلته. میخوای بخوابی؟--

 .اره دیر وقته-

 .خیلی خب. شب بخیر عزیزم دوستت دارم خوب بخوابی--

 .شب بخیر منم دوستت دارم-

 .گوشی رو قطع کردم. خداروشکر نفهمید گریه کردم. رفتم تو تختم و خوابیدم
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************************ 

از خواب بیدار شدم و مستقیم رفتم تو دستشویی صورتمو شستم. گیج بودم هنوز. صدام گرفته بود. 

 .بایلم زنگ خورد صداشو شنیدم. چشمام هنوز درست باز نمیشد. سامیار بودمو

 الو؟ -با صدای گرفته:

 .سالم خوابالو--

 .سالم-

 خوبی؟--

 .اوهوم-

 .چقد میخوابی بسه دیگه--

 مگه ساعت چنده؟-

--11.. 

 .اوووفـــــف چیکار کنم خب-

 باشه. سرت بهتره؟--

 !میگشتم. نبودشهمینطور که حرف میزدم دنبال مامان هم 

 .نه اثرش مونده یکم-

 .بابا بیا ببرمت دکتر--

 .نمیخواد. چیز مهمی نیست-

 .باشه. عزیزم من بعدا زنگ میزنم تو شرکتم. فعال خدافظ--

 .خدافظ-

گوشی رو قطع کردم. زیر لب گفتم: البد دختره هم پیشته دیگه! دختره ی اویزونه نچسب، اصال تفلن! 

 ..ایــــــــــــیش

 

 .غذا هم که سر گاز نبود. گوشیمو برداشتم و شماره مامانو گرفتم. بعد چند بوق جواب داد
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 سالم مامان تو کجایی؟-

 .سالم. خونه عمت. بیا اینجا--

 .خب خبر بده. االن میام-

یه بلوز استین کوتاه یاسی و شلوار تنگ مشکی پوشیدم. موهامو باال بستم حتی یه تار مو هم نذاشتم تو 
صورتم؛ فقط رژ و ریمل زدم. مانتو ابی تیره ای پوشیدم و شال مشکی سر کردم. کیف یه طرفه ابیمو 

 .م راه زیادی هم نداشتانداختم رو شونم با کفش ابی اسپرت. از خونه رفتم بیرون. دوست داشتم پیاده بر

******************* 

 سارا اونجا رفته چیکار؟-

 .نمیدونم. خب تو هم برو یه سری بزن--

 .مامان زشته-

 ..نه بابا خیر سرت عروسشونی ها--

 .ای بابا. باشه پس منم میرم-

 ..از خونه عمه رفتم خونه سامیار

******************* 

 .ممنون مادر جون-

 .دخترمقربونت بشم --

 .وای نگید-

 !بیا اینارو به من نمیگفت حاال هم که تو اومدی--سارینا:

 سارینا چقدر تو پررویی کم گفتم؟--مادر جون:

 !نه نگفتی--

 ..نمک نشناس-

 .عاشق مادر جون بودم خیلی با سارینا کل کل میکرد. کال با بچه هاش خوب بود

 .دخترم من برم دور کارای خونه--
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 یام؟اگه کاری هست ب-

 .نه عزیزم شما بشینید دور هم--

 .باشه من تعارف نمیکنم-

 .منم تعارف نمیکنم. من رفتم--

 :از اتاق رفت بیرون. سارا گفت

 .من برم دستشویی االن میام--

 .تا سارا رفت سارینا دستمو کشید. نگاش کردم

 چی شد دیشب؟--

 چی چی شد؟-

 ای بابا دیشب یادته اصال؟--

 خب چشه؟-

 میگم چرا ناراحت بودی؟--

 من؟-

ای بابا زود بگو تا سارا نیومده. دیدم که رفتی تو حیاط. سامیار از من پرسید کجا رفته بهش گفتم تو --

 .حیاطه

 .بیخیال بابا-

 .د بگو اون بشر نگرانته--

 کدوم بشر؟-

 .داداش گل من دیگه--

 .هم جوابشو میدهنگرانی نمیخواد. فقط اون دختره زیاد بهش میچسبه سامیار -

 دختره؟--

 .تارا قائمی تو شرکتشونه-

 همون مو بلند عسلیه که ابروهاش تو افق محو میشد؟--
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 ..اره-

اره منم چندشم شد. داداش منم خله ها عقل نداره دختر به این خوشکلی زنش شده جواب یه دختره --

 ..مترسکو میده

دارم. وقتی دیدم داره با سامیار میرقصه. وقتی  دیدی؟ ازش میترسم. یه جوریه. وقتی میبینمش حس بدی-
 ..تو شرکت دیدمش واسه بار اول

 .عزیزم درکت میکنم--

 .خب من اومدم کلی سبک شدم--سارا:

 .بی ادب ابرو داری کن-

 .من همینم که هستم میخواد بخواد میخواد نخواد--سارا:

 نگاش کن با کی بودی؟--سارینا:

 !نش بشم.. تو یکی گم شومخاطب خاص.. الهی قربو--سارا:

 .سارینا به حالت غش افتاد رو دستم

 .واه واه واه واه. منو بیا جمع کن. حالم بهم خورد--سارینا:

 ..دهنتو ببند--سارا:

 ..ای بابا بسه دیگه-

 .خیلی خب--سارینا:

 خب چی میگفتین در نبود من؟--سارا:

 .چیزی نگفتیم-

 !اره منم که زود باور و خنگ--سارا:

 !از کجا فهمیدی سارا؟ تو که خنگی--سارینا:

 .ای بیشور دهنتو ببند برو یه چیزی بیار تعارف کن بهمون--سارا:

 !نه دیگه پررو تشریف داری! خفه شو بشین سر جات--سارینا:

 .بابا چقدر دعوا میکنید بسه دیگه-
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 .باشه زن داداش جونم--سارینا:

  .صدای در ورودی اومد

... چیزی نیست بیخیال اون بشید..... نه نه اونو نه...... اگه آرمان اونجاست بگو بیاد اره خانم قائمی..--

 ......کمکت...... خیلی خب خودم فردا میام ردیفش میکنم...... نه نه اشکال نداره فدای سرت

سرم پایین بود. صدای هیچکس جز سامیار تو گوشم نبود. دختره بود داشت باهاش حرف میزد. کالفه 
 !ه بودم. نمیشد هم برم خونه همه شک میکردن بجز خوده سامیار که هیچی نمیبینهشد

 .سارا بریم خونه؟ زشته بمونیم بیشتر از این-

 چرا؟ حاال که سامیار اومده؟--سارا:

 .بریم دیگه بعدا میگم-

 .خیلی خب--سارا:

 .دایانا جان. عزیزم غصه نخور میدونم حستو؛ درکت میکنم--سارینا:

 !که چطور باهاش حرف زد؟ حاال معلوم نیس اون چی گفته بهششاهدی -

 ..عزیزم اشکال نداره خدابزرگه همه چی درست میشه--سارینا:

 ..امیدوارم-

 .از اتاق رفتیم بیرون و دیدم سامیار لم داده رو مبل و داره با موبایلش ور میره

 مثله اینکه سرت خیلی شلوغه!؟-

 نجایی؟ چرا پیشم نیومدی؟وای سالم عزیزم. تو ای--سامیار:

 .مزاحم صحبتتون نمیشم-

 منظورت چیه؟--سامیار:

 ..هیچی.. مامان بهم گفت زود بیا کارت دارم منم دارم میرم خدافظ-

 .از مادر جون هم خدافظی کردم و با سارا رفتیم

********************* 

 .قضیه رو واسه سارا گفتم
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 .با آرمان بحثم شداره حق میدم بهت. منم سر همین دختره --

 .خودش هم میدونه ولی محلش میذاره. نمیدونم چیکار کنم-

 !منم نمیدونم--

 .بیخیال من محل نذارم خودش میفهمه-

 چیکار میخوای بکنی؟--

 .با سامیار حرف نمیزنم. بد میشم باهاش-

 .نکن تازه اول زندگیته--

 .پریدم بهش. خیلی عصبی بودم

چه زندگی ای؟ زندگی ای که روز اول عقدم گند زد بش؟ تو جشنمون! بجای اینکه با من برقصه رفته با -

 !اون رقصیده بعد میگه خب تو نبودی

 ..حق دست توئه--

 .سارا.. نمیخوام ازش جداشم. من دوستش دارم-

ا بغلم کرد و پیشونیمو با گفتن این حرف چشمای ابریم شروع به باریدن کردن. جلومو نتونستم بگیرم. سار

 .یدب**و*س

 میخوای به سارینا بگم بیاد پیشمون؟--

 بیاد چیکار کنه؟-

 .یه راهی پیدا کنیم باهم--

 .باشه ولی نمیشه حرف بزنیم صدامون میره بیرون-

 .میریم باال تو اتاق باالیی--

  .باشه-

ینا اومد بفرستش باال بعد گوشیشو برداشت و بهش زنگ زد. رفتم باال و سارا به عمه گفت هر وقت سار
 .پشت سرم اومد باال

رو تخت جلو پنچره نشستم. پرده رو کنار زدم و به روبه روم خیره شدم. اتاق سامیار بود. یادش بخیر 

 !این اتاق
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 باز رفتی تو فکر؟--

 چیکار کنم پس؟-

 .خدا بزرگه. ازش کمک بخواه--

 ..اوهوم-

 .سرمو انداختم پایین

 ..سالم بچه ها--

 :و بلند کردم. سارینا بود. چقدر سر حال بود. وقتی چشمای سرخمو دید اومد کنارم و گفتسرم

 چی شده دایانا؟--

 ..مشکل قدیمی-

 دایانا؟ سارینا میدونه؟--سارا:

 .اره بهش گفتم خودش هم فهمیده بود-

 ..اها--

 خب دایانا باز چی کار کرد؟--سارینا:

 ندیدی خونتون داشت با اون حرف میزد؟-

 .حواسم نبود--سارینا:

 .ما تو اتاق بودیم ولی من صداشو شنیدم-

 خب؟--سارینا:

 .خب هیچی بخاطر همین باش بد حرف زدم و اومدم خونه-

 .اها عزیزم گریه نکن--سارینا:

 .سارینا حق داره نگران باشه. جلو چشم سامیار داره از بین میره و نمیبینه--سارا:

 کی از بین میره؟--سارینا:

 .من! خو دایانا دیگه--:سارا
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 ..اها--سارینا:

اشکام میومدن. رومو برگردوندم و دیدم سامیار ایستاده تو بالکن. اشکام بیشتر شدن گونمو خیس کرده 
بودن. انگار منو دید چون فقط داشت نگاه میکرد طرف من. اشکامو سریع پاک کردم و رومو سمت بچه 

 .ها برگردوندم

 به؟عزیزم حالت خو --سارینا: 

 .اوهوم-

 باهاش حرف بزنیم؟ --سارا: 

 ها؟-

 با سامیار حرف بزنیم؟ --سارا: 

 .فایده نداره-

 .از کجا میدونی؟ خودم باهاش حرف میزنم --سارینا: 

 ..نه.. نمیدونم.. نمیخواد.. اووووفــــــــف-

 !فهمیدم..؟ --سارا: 

 چی شد؟-

 !..روزه 2بریم یه مسافرت  --سارا: 

 ..راست میگه اینجوری بیشتر به هم نزدیک میشیداره  --سارینا: 

 نمیدونم.. بنظرت جواب میده؟-

 .اره بابا --سارا: 

 .بعد عمری یه فکر خوب به سرت زد! ببین دایانا.. من فردا به سامیار میگم --سارینا: 

 چه بهونه ای میاری؟-

 .روز 2میگم من و سارا حوصلون سر رفته با هم بریم مسافرت  --سارینا: 

 .خوب باشه-

 .امید و کیهان و آرمان هم بیان --سارا: 
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 نقشه رو واسه خودت کشیدی سارا؟ --سارینا: 

 !من؟ نه بابا --سارا: 

 .نشون زدی کلک 2جون عمت! با یه تیر --سارینا: 

 .بتمرگ سر جات--سارا: 

 .فکرم رفت سمتش. یعنی میشه؟ راه داره؟ خدا خودت به دادم برس

********************** 

 .کیهان مرخصی بگیر-

 .نمیشه. شما برید خوش بگذره--

 امید هم نمیشه بیاد؟-

 .اون بیچاره که کلی کار داره--

 .اره خیلی وقته خبری ازش نیست-

 .من و امید نمیایم دیگه. شما برید--

 ..حیف شد کاش بودی-

 .اشکال نداره. کارمون ردیف شه بعدا با هم میریم--

 .اشه. من برم وسایلمو جمع کنمب-

 کی حرکت میکنید؟--

 .صبح-

 .مراقب خودت باش--

 .چشم. خوب بخوابی-

یدم و رفتم تو اتاقم. مقداری از وسایلمو جمع کردم و رفتم خوابیدم. قرار بود ساعت ب**و*سلپشو محکم 

 ..حرکت کنیم. من و سارا و سارینا و سامیار و آرمان 8

******************** 
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بیدارم کنه اخه بیدار بود اونم. به صورتم  6:30دای زنگ گوشیم بیدار شدم. به سارا گفتم ساعت با ص
باید میرفت  8:30دست کشیدم و از جا بلند شدم. رفتم دستشویی و دست و صورتمو شستم. کیهان ساعت 

یزامو مرتب سر کار.رفتم حمام و یه دوش مختصر گرفتم و صبحانه رو اماده کردم. رفتم تو اتاقم و چ

 .کردم

 ..خدا؟ یعنی همه چیز درست میشه؟ خدا ازت میخوام زندگیم خراب نشه. لطفا کمکم کن-

دستی به صورتم کشیدم و رفتم تو اتاق کیهان و اروم بیدارش کردم. رفت دستشویی و منم لباسامو عوض 

 .کردم. شلوار سفید و مانتو ابی و شال سفید با کوله ابی و کفش ابی

 .ساده همون رژ و ریمل رو زدم و رفتم صبحانه بخورم. کیهان هم اومد و نشست کنارم یه ارایش

 خب خانم داری میری؟--

 ..کاش بودی-

 ایشاال دفعه بعدی. مراقب خودت باشی ها؟--

 چشم داداشی. تنهایی خسته نمیشی؟-

 .نه به امید میگم بیاد. خونه عمه هم میرم که تنها نباشه--

 .خوبه دوتاتون از تنهایی دربیاین-

 :با چشمای خوش رنگش بهم نگاه کرد

 .اولین باره بدون من جایی میری. حواست باشه--

 .چشم عزیز من حواسم هست-

 .باید به سامیارم بگم حواسش باشه--

 باشه.. منو میبری خونه عمه؟-

 االن؟--

 .هر وقت خواستی بری سر کار-

 .خیلی خب میبرمت--

 .مرسی-
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لند شدم و مقداری از وسایلو جمع کردم. کیهان هم صبحانش تمام شده بود. همه چیزا رو مرتب کردم و ب

 .روز که بیشتر نمیموندیم 3یا  2رفتم تو اتاق و چیزامو گذاشتم کنار در. یه چمدون جمع و جور بود. 

******************** 

 ماشین میریم؟ 1با -

 .ره. بهتره شما تنها باشیدنه آرمان هم ماشینشو میا -- :سارا

 .اوهوم. باشه-

 .تو هم باهاش خوب باش--

 ..اگه اون اذیت نکرد-

صدای زنگ در بود. سارا رفت و درو باز کرد. سامیار و سارینا و آرمان بودن. صداشون از تو حیاط 
 :اومد

 ..بیاید دیگه--

میومد. رفتم کنار سامیار و  من و سارا از عمه خدافظی کردیم و رفتیم تو حیاط. کیهان پشت سرمون
 ..باهاش سالم کردم. بعد از اون روز که رفتم خونشون ندیده بودمش. دلتنگش بودم، بیقرار، خواهانش

 .کیهان اومد دستشو گذاشت دور شونم و منو محکم به خودش فشرد

 ..ببین اقا سامیار.. این خواهر منه دستت ها! عروسکه منه حواستو بهش بدی ها--کیهان: 

 ..عروسک تو پرنسس منه.. حواسم بهش هست حتی بیشتر از خودم--سامیار: 

 .پس نگران نباشم--

 .نه نگران نباش--

 .یدم و انگشتمو کردم تو چال لپش. ای جونـــــــم چقدر دوست داشتنی بودب**و*سلپ کیهانو محکم 

 ..اقا کیهان چند بار میگی-

 .بینیمو گرفت

 .نگرانتم خاله ریزه. تو که خنگی باید یه عاقل پیشت باشه کار خرابی نکنی--

 ..میزنمت هاااااا-

 :لپمو گرفت و بغلم کرد. تو گوشش گفتم
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 ..فیلم هندی بازی در نیار ابرومو بردی! یه مرد باس سنگین باشه-

 .از اغوشش جدام کرد

 .چشم د برو دیگه مراقب باش--

 ..بای بای-

 :م و وسایلمو گذاشتم صندوق عقب. سامیار دستمو گرفت و گفتدرو بازی کرد

 این داداشت نذاشت دو کلمه حرف بزنیم ها.. خوبی؟--

 ..خندم گرفته بود

 اره تو چطوری؟-

 ..من همچنان در عشق توام--

 .برو بشین تو ماشین بریم زشته همه هستن-

 .چشم بریم--

عقب ماشین آرمان که بخوابه. سارا و آرمان جلو نشستیم تو ماشین. سارینا هم که طبق معمول رفت 

 .نشستن. سارا چشمکی بهم زد منم با لبخند جواب دادم

 .واسه کیهان دست تکون دادم و حرکت کردیم

 !!ای وای؟-

 چی شد؟--

 .با مادر جون خدافظی نکردم-

 .مردم از ترس.. اشکال نداره اونا خواب بودن--

 ..باالخره-

 .فدای سرت خانمم--

 .چیزی نگفتم. خوب بود که تنها بودیم دیگه

 خب بگو ببینم خودتو واسه ما میگیری.. تحویل نمیگیری! چی شده؟--
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بهش خیره شدم اما خودمو ناراحت نشون ندادم. لحظه ای برگشت و نگاه کرد و دوباره روشو به جاده 

 .برگردوند

 ..پس میوفتمچیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ ببین به من این جوری خیره نشو --

 .همون طور نگاش میکردم و میخندیدم

 میگی یا نه؟--

 چیو؟-

 ..نگاش کن چطور خیره شده به من.. بابا بذار رانندگی کنم تا به کشتن ندادی هر دوتامونو--

 .اها باشه-

 .رومو برگردوندم سمت جاده ولی دیگه ناراحت نبودم

 ..د بگو دیگه--

 چی بگم؟-

 چرا بی محل شدی؟--

 چه فکری میکنی؟-

 !نمیدونم چیزی تو ذهنم نیست--

 ..ای خدا تو چقدر خنگی-

 .دوباره لحظه ای برگشت و نگام کرد

 .مرسی از تعریفت عزیزم. من که خنگم.. تو عاقل! حاال بگو--

 .افرین حاال شد.. ببین سامی من یه احساس بدی دارم-

 چرا؟ پشیمونی که زن من شدی؟--

 .بذار وقتی رسیدیم درموردش حرف میزنیم االن حواست به رانندگیت باشهنه منظورم این نیست. -

 .باشه هر چی تو بگی--

 :سرمو انداختم پایین و با انگشتام بازی کردم. دستمو گرفت و گفت

 .هر اتفاقی هم بیوفته من کنارتم عزیزم--
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 !!وجه شده باشه! نمیدونملبخندی به روش زدم. خوب بود که کنارم بود ولی نمیدونست قضیه چیه! شاید مت

******************* 

وقتی رسیدیم ویال وسایلمونو گذاشتیم تو اتاقا. منو سارا و سارینا رفتیم تو اتاقای باال و سامیار و آرمان 

 .هم اتاقای پایین

از  من و سامیار جدا بودیم. من نخواستم باهم باشیم. دخترا رو بهونه کردم که میخوام پیش اونا باشم. بعد
 :گذاشتن وسایال رفتیم تو اشپزخونه که یه چیزی اماده کنیم بخوریم سامیار اومد و صدام زد

 .دایانا.. بیا کارت دارم--

 :سارینا جفتم بود. خواستم بگم فعال نمیشه که سارینا چشمکی زد

 ..کارا رو خودمون انجام میدیم. شما برید--

 .باشه-

. دستمو گرفت منم همراهش میرفتم. از ویال خارج شدیم و رفتیم از اشپزخونه رفتم بیرون همراه سامیار

 ..سمت دریا. نشستیم رو یه صخره. بدون حرف. سکوت مطلق و صدای دریا

 ..سکوتو شکست

 بگو--

 چی بگم؟-

 ..همون حرفایی که گفتی وقتی رسیدیم میگی. خب االن رسیدیم. منتظرتم--

یه نفس عمیق کشیدم و به خودم گفتم.. من میتونم همه چیزو بگم. چیز خاصی نیست. ناراحتی هم نداره. 

 ..بازم یه نفس عمیق دیگه

سامی شاید تو حس کنی حسودی میکنم یا هر چیز دیگه ولی من از اون دختر متنفرم. ازش بدم میاد. -
متوجه نباشی که اون خودشو میچسبونه بهت  میترسم ازش و نمیدونم دلیل صمیمیت تو و اون چیه. شاید

 ..ولی من همه اینارو تو چشمش خوندم

 ..پس دلیلش تاراس! ولی اون همکار منه و این چیزایی که میگی از سر حسودیه--

چرا یه همکار معمولی باید اینقدر بهت نزدیک بشه؟ چرا تو باید به اون محل بذاری اونم بیش از حد؟ -
یمی شدی که خیلی راحت جلو من میگی تارا! مگه این بشر فامیل نداره؟ اصال اینقدر هم باهاش صم

 خانواده داره؟

 .فکرات همه اشتباهه چرا اینطوری میگی؟ پدر مادرش مردن. خودش تنهاس--
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 ..احساس کردم دارم خورد میشم. چشمام داغ شده بود. میخواست بباره اما نذاشتم

 ..میار حرفای منو قبول کناها پس بخاطر همینه اینقدر وله! سا-

 ..نه تو حرفای منو قبول کن. تو حسودی.. اون همکار منه--

 ..اره من حسودم-

از جام بلند شدم و برگشتم که برم سمت ویال اما دستمو گرفت. اشکام پایین اومدن اما برنگشتم ببینم چی 

 .میخواد بگه. از پشت سر بغلم کرد. گرمای تنشو حس کردم. سرم پایین بود

 ..ببین هر کاری هم بکنی من تنها تورو دوست دارم.. اینو بفهم--

ازم جدا شد و دستمو ول کرد. تنها کاری که میتونستم بکنم از اونجا دور شدم و رفتم تو اتاقم و درو 
 ..محکم بستم. خوابیدم رو تخت و پتو رو انداختم تو سرم. کلی گریه کردم. از گریه زیاد خواب رفتم

*********************** 

 .با نوازش دستی باال سرم بیدار شدم. فکر میکردم سامیاره چشمامو بسته بودم و باز نکردم

 نمیخوای بیدار شی؟--

 ..سارینا؟ تو عمرم اینقدر نخورده بود تو ذوقم! هه خیال منو باش

 ..دایانا؟ میدونم بیداری--

 :اروم چشمامو باز کردم. با صدای گرفته گفتم

 بله؟-

 شو دیگه. چیزی شده؟پا--

 نه چیزی نیس. سامیار کجاست؟-

 ..تو اتاقش--

از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی و صورتمو گرفتم زیر اب یخ. وااااایییییی سر حال شدم. یاد اون 
روز افتادم که خیسم کرد.. بیخیالش شدم و حوله رو با حرص برداشتم. صورتمو با حوله خشک کردم و 

اشپزخونه یه چیزی بخورم. رو گاز غذا بود. انگار همشون غذا خوردن حتی نمیدونستم  رفتم پایین تو
ساعت چنده! یکم مرغ خالی خالی خوردم اصال میل نداشتم چیزی بخورم. حوصلم سر رفته بود و دوست 

 ..داشتم تنها باشم. از ویال رفتم بیرون سمت دریا
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کردم.. از ویال دور شده بودم ولی اصال برام مهم  قدم میزدم کنار اب و همه افکارمو از خودم خارج

 !نبود. کی اهمیت میده؟

نمیدونم چقدر گذشته بود.. خیلی دور شده بودم.. داشتم میرفتم سمت دریا.. تا کمر رفته بودم تو دریا هدفم 
 ..مشخص نبود.. فقط خواستم دور باشم.. افکارم همش تو ذهنم میچرخید

 ..؟ برگرددایانا برگرد.. کجا میری--

 ..سامیار؟ از کی تا حاال مهم بودم واسش؟ محلش نذاشتم

 ..کجا میخوای بری؟ میگم برگرد.. با تو ام--

انگار داشت میومد دنبالم چون صداش هر لحظه نزدیک میشد.. هنوزم خودم بودم نه عکس العملی نه 

 .چیزی فقط اروم قدم برمیداشتم.. اشکام رو گونم بود بدتر از بارون شده بودم

 ..بهم نزدیک شده بود و با دویندش تمام لباسم خیس شده بود حتی موهام

مو از زمین کند. تو بغلش بودم. صورتش خیس بود اما معلوم نبود دستی منو کشوند سمت خودش و یهو پا

 .خیس اشک یا اب دریا! سرمو گذاشتم رو سینش و چشمامو بستم

 دختر تو داشتی چکار میکردی؟ اخه چرا؟--

حرفش بی جواب موند. داشتیم برمیگشتیم سمت ویال. همه دورمون بودن و سر و صدا میکردن اما 

 !قطع شد نمیدونم چی شد صداشون

من همون حالت بودم. سرم تو سینه سامیار و چشمام بسته. دوتامون خیس بودیم. بدون اینکه تو بغلش 
تکونی بخورم پتویی اورد و انداخت رو دوتامون و نشست رو زمین اما خوب تونست وزن منو تحمل کنه 

 !با اینکه زیاد نبود

 :دستشو رو سرم کشید

 چکار میخواستی بکنی؟--

سبوندم بهش اونم منو به خودش فشرد. لعنتی این بغض بازم ترکید اما این بار خیلی بد بود چون خودمو چ
با صدای بلند بود. هق هقم اوج گرفت و اون سعی میکرد ارومم کنه اما چه فایده؟ وقتی کنارش بودم 

 ..احساس میکردم ازش جدا میشم

 ..وچرا داری گریه میکنی؟ گلم تو چت شده؟ نگرانم نکن بگ--

 .سرمو بین دستاش گرفت و از خودش جدام کرد. بهم خیره شد

 ..دایانا؟ چی شده؟ بهم بگو من طاقت ندارم--
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 .فقط نگاش کردم اونم با انگشت شصتش اشکامو پاک کرد

 .حاال که به تو رسیدم حس میکنم دارم ازت جدا میشم-

 این چه حرفیه؟--

 ..از حرفای خودت به این حرف رسیدم-

 ینا رو بهت گفتم؟من کی ا--

نگفتی؟ نگفتی دارم به اون دختر حسودی میکنم؟ گفتی اون یه همکار معمولیه ولی تو بیشتر از یه -

 ..همکار بهش توجه میکنی

 .دایانا؟ بس کن. من تورو دوست دارم اگه میخواستم میرفتم با اون--

رزید اما اون حس میکرد از با این حرفش بد شوکه ای بهم وارد شد. از این حرفش ترسیدم. بدنم میل
 ..سرماست! سرمو انداختم پایین اما نذاشتم هق هقم اوج بگیره

 دایانا نمیخوای جواب منو بدی؟--

 چی دارم بگم؟-

 .ببین دیگه حرفی نمیمونه. حاال برو لباساتو عوض کن بعدش بیاد پیش خودم--

 .باشه-

از اتاقش رفتم بیرون و از پله ها رفتم باال. پتو رو از رو خودش برداشت و انداخت رو من. بلند شدم و 
 ..کسی نیومد سمتم بپرسه حالمو

لباسای خیسمو دراوردم و نشستم جلو اینه و موهامو باز کردم. با کش مو بسته بودمشون. سشوارو به 
برق زدم و نشستم رو صندلی. دستمو بردم سمت شسوار اما دستی اونو زودتر برداشت. از تو اینه دیدم 

 ..یارهسام

 .بذار کمکت کنم--

ساکت نشستم و منتظر موندم موهامو خشک کنه. اروم دست میکشید تو موهامو سشوار میکشید که اذیت 
 ..نشم. خیره به اینه داشتم بهش نگاه میکردم که با دقت سشوار میکشه. عاشق این کاراش بودم

 ..بدون هیچ حرفی با کمال دقت کارشو انجام میداد منم هیچ حرفی نمیزدم. این سکوتو دوست داشتم

 ..سشوارو خاموش کرد و اروم اروم شونشون کرد بعد هم با کش مو بستشون

 خب اینم از موهای نازت. خوشت میاد؟--
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 .تو اینه یه نگاهی کردم

 ..شگری رفتی کلک! مرسی عزیزماره معلومه خوشم اومده. نگفته بودی کالس ارای-

 ..اره دیگه من اینم همه کاری میکنم. خواهش عزیزم--

 !!پس بیا ارایشم هم بکن بعدش واسم لباس بدوز-

 ..نه دیگه عزیزم--

 ..دوتامون خندیدیم. به این خنده ها و شوخی ها نیاز داشتم. داشتم خوب میشدم

 .بیا بریم پایین کارت دارم--

 چه کاری؟-

 ..رفت و کشوندمدستمو گ

 ..د بیا دیگه--

 :دنبالش رفتم. رفتیم تو اتاقش و گفت

 .بشین رو تختم االن میام--

 .نشستم. رفت سمت کمدش و یه جعبه نسبتا کوچیکی اورد. جعبه کادو بود. گذاشتش تو دستم

 ..بفرما.. بازش کن--

نشسته بودن و به هم نگاه  بازش کردم و یه گوی خیلی خوشکل توش بود. مجسمه یه دختر و پسر بود که
میکردن.. تو دستم چرخوندش و اونم شروع کرد به دور خوردن و پر شده بود اکلیل دورش. برق میزد. 

 .صدای اهنگش خیلی ناز بود

 خوشت اومد؟--

 .عالیه.. ممنون عزیزم من عاشق این چیزام-

روز سالگرد عقدمون برات گوی میخواستم زود تر بهت بدمش اما تو حاظر نبودی منو ببینی.. هر سال --
 .میخرم و بهت میدم

 .نه دیگه خیلی زیاد میشن-

 .اشکال نداره همه رو نگه میداریم--

 ..باشه. ممنون عزیزم-
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 ..اینکه چیز کوچیکیه اگه بخوای دنیا رو بهت میدم--

 ..مرسی عزیزم-

. سرم رو شونش بود و لبخندی به روم زد و منم جواب دادم. دستشو باز کرد و منو کشوند سمت خودش

 ..صورتم رو به صورتش. گوی تو دستم بود با اون دستش گوی رو از دستم گرفت و گذاشت رو میز

 .بریم پیش بقیه. نگران تو بودن--

 نگران واسه چی؟-

 !من بودم رفته بودم تو دریا؟--

 .اها. بریم-

تو بغل هم قدم به قدم میرفتیم. همه نشسته بودن رو مبل. سارا و سارینا وقتی لبخند منو دیدند دیگه همه 
 ..چی رو فهمیدند و لبخند زدند. بیچاره آرمان که از همه جا بی خبر بود اونم میخندید

 ..خدایا ازت ممنونم.. ممنون از همه چی

 ..نشستیم پیششون

 .بزنیم تو ویال نمونیم بچه ها بریم یه دور--سارا: 

 ..تو چرا همش دوست داری بری بیرون؟ خو بشین تو خونه یکم. بیچاره شوهرت--آرمان: 

 ..آرمان حرف نزن دلم گرفت بریم بیرون خو--

 .بیا هنوز هیچی نشده زن ذلیل شدم--

 ..دلتم بخواد--

 ..ترخونه و سریع طالقهوی سارا پسر دایی منو بدبخت نکنی ها وگرنه خودم میبرمت دف--سارینا: 

 ..پسر داییت دلش هم بخواد دختر به این خوبی بگیره--سارا: 

 ..سارا چقدر حرف میزنی! آرمان تو رو خدا اینو ببر بیرون اووووفــــف-

 ..هووووی االن میام میزنم له و لوردت میکنم هاااا. بتمرگ اینقد زر نزن--سارا: 

 ..یمن کجا زر زدم؟ فعال تو داری زر میزن-

 ..سارا برو چایی درست کن هممون سر درد گرفتیم--سامیار: 
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 چی شدین؟ چرا سر درد اونم همه باهم؟--سارا: 

 !..از بس حرف میزنی دیگه.. پاشو.. پاشو ببینم عروس بعدی چای بلده درست کنه یا نه--سارینا: 

 ..کوفت بهتر از تو بلدم. من رفتم حرف نزنید تا بیام هاااا--سارا: 

 ..تو اشپزخونه رفت

 !آرمان خدا بهت صبر بده-

 !..بیچاره عمت--آرمان: 

 .اره بخدا عمم همش مشغولش میکنه زر نزنه-

 جدی میگی؟؟--سارینا: 

 تو دیگه چقدر خنگ شدی.. هم نشین سارا بودی؟-

 اره بابا مگه میذاره این دختر؟--سارینا: 

 ..بسه بابا خیر سرم قراره زنم بشه ها--آرمان: 

 ..ا داریم بهت میگیم این دختر چطوریه تو هم بشناسش دیگهخب م-

 ..بابا میشناسمش ای بابا--آرمان: 

 ..خب خدا رو شکر-

 ..من اومدم.. یوهو--سارا: 

 !!وای باز سر و صدا اومد--سامیار: 

 ..سامیار حواست باشه ها چون زنت هست چیزی نمیگم--سارا: 

 ..اوهو اوهو! تو که پررویی همه چی میگی--سامیار: 

 ..آرمان به پسر عمت یه چیزی بگو دیگه--سارا: 

 !..باشه عزیزم تو سینی چای رو بذار رو میز تا کسی رو نسوزوندی--آرمان: 

 ..تیکه میپرونی؟ اصال نمیخواد اوووفـــف بیا اینم از چایی--سارا: 

میشه غد و لجباز بود مثله بچه ها ولی دختر عمه من بود دیگه نشست رو مبل و ساکت نشسه بود.. ه

 !!چیکار کنم
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تو فنجون چای برداشتم و یکی رو واسه سامیار گذاشتم. من با نبات خوردم اما سامیار مثله همیشه تلخ 

 ..تلخ خورد

 

 ..خب بریم دیگه--سارا: 

 باز کجا؟--سارینا: 

 !!رون و کلی دور خوردیمیه جوری میگی باز انگار رفتیم بی--سارا: 

 .خیلی سمجی دختر! پاشو ظرفا رو بشور--سامیار: 

 !سمچ خودتی بی ادب! ظرفی نیست که بشورم--سارا: 

 ..ای بابا یه کاری بدین بهش اینقدر غر نزنه--سامیار: 

 !سامیار میزنمت ها پررو نشو دیگه.. آرمان هم که همش نشسته به کل کل ما نگاه میکنه--سارا: 

 ..با بس کنید دیگه.. سارا تو هم بس کن کالفه شدم از دستتونبا-

 ..بخاطر تو باشه--سارا: 

 

شامو تو ویال خوردیم و جایی نرفتیم. حس بیرون رفتن نبود چون تعداد کم بود کسی پایه نبود بغیر از 

 !سارا

خوابیده بودن. موهامو بعد از تموم کارها از خستگی رفتیم تو اتاقامون. سامیار و آرمان خیلی وقت بود 
که سامیار با عشق بسته بود باز کردم و اروم اروم شونه زدمشون. یه دست لباس راحت پوشیدم و رفتم 

 .خوابیدم تو تختم

تصمیم گرفتم فردا به کیهان زنگ بزنم و حالشو بپرسم. سر جام جا به جا شدم و بعد از کمی خواب 

 ..رفتم

******************* 

 ..و.. پاشو.. پاشو.. خوابالو بسه دیگهدایانا پاش--

 هووووومممم؟؟-

 ..پاشو دیگه--
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 .نه بذار بخوابم-

 مگه دیشب دیر خوابیدی؟--

 ..نه.. سامی بذار دیگه-

 ..دقیقه دیگه بلند میشی وگرنه میبرمت تو وان اب سرد 10تا --

 ..تهدید نکن بذار بخوابم-

 ..دقیقه دیگه میفهمی 10باشه --

 ..اوهوم-

همونطور که چشمام بسته بود پتو رو انداختم رو سرم اونم همونطور نشسته بود رو تخت کنارم. کم 

 !..نمیاره که

یهو پتو رو از روم برداشت و بلندم کرد رو دستاش و منو از اتاق برد بیرون. منو گذاشت تو وان و من 
 ..همش جیغ میزدم

 ..ولم کن.. سامـــی یخ کردم.. ســامــــیوااااااااااااااااایــــــ ـــــی سامـــــی.. -

 .غر نزن حقت بود من بهت گفته بودم--

 !از وان اومدم بیرون و باهمون لباسای خیس رفتم تو اتاقم و درو بستم. مریض نشم خیلیه

 .بود 10لباسامو عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون. ساعت 

 خوب بود؟--سامیار: 

 .کوفت-

 !ا! فکر کردی من این کارو نمی کنم؟ کله شق تر از من نیستولی خیلی باحال بود ه--

 البد االنم نمیخوای بذاری برم صبحانه بخورم؟-

 !نه دیگه االن وقت ناهاره--

 !10اخه ناهار االن؟ تازه ساعت -

 !اره من االن ناهار میخورم--

 ..تو دیوونه ای.. نرمال نیستی-
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 پس چرا زنم شدی؟--

 !نه کردیچون منم مثله خودت دیوو-

 .برو یه چیزی بخور غش نکنی--

 تو چیز خوردی؟-

 ..اره--

 بقیه کجان؟-

 .خوابن--

 اونوقت تو منو بیدار کردی؟ بزنمت؟-

غش کرده بود از خنده. بی محلی کردم و رفتم تو اشپزخونه صبحانه بخورم. یه لیوان چای و نون و پنیر 

 ..و گردو

بعد از خوردن صبحانه یادم اومد زنگ بزنم به کیهان. چیزارو از رو میز جمع کردم. خواستم برم از پله 

 :ها باال که سامیار صدام زد

 کجا؟--

 ..باال-

 میدونم. خب میری باال خودت تنها که چی؟--

 .نه میرم زنگ بزنم به کیهان-

 ..اهان باشه برو ولی زود بیا پایین منم تنهام--

 ..ستی اینقدر زود بیدار نشیمیخوا-

 .زبونی دراوردم و رفتم باال. از رو عسلی کنار تخت موبایلمو برداشتم شمارشو پیدا کردم

 ..بعد از چند تا بوق

 الو؟--

 سالم داداشی. خوبی؟-

 سالم دایی جون. چطوری تو؟--
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 ..چقدر بگم من داییت نیستم. تو دایی نداری اینو بفهم بچه-

 ..د دایی دارماها ببخشید کمبو--

 .همینطور که باهم حرف میزدیم از پله ها رفتم پایین و نشستم کنار سامیار رو مبل

 خب؟ چه خبر؟ عمه کجاست؟ پیشش رفتی؟-

 .اره شب موندم اونجا با امید--

 اذیتش که نکردین؟-

 ..سال ازت بزرگترم ها 6ساله حرف میزنی؟ خیر سرم  3فکر کردی داری با بچه --

 !ی.. مخصوصا وقتی به امید میگیریهنوز بچه ا-

 ..سامیار دستشو حلقه کرد دور گردنم

 !هفته نیا خونه 1بذار برگردی تا --

 ..این همه ادم.. یا میرم خونه بابا-

 .با این حرفم سامیار با چشمای درشت برگشت بهم نگاه کرد

 خونه عمه هم هست. خونه باباجون هم هست.. دیگه چی میگی؟-

 ..میرفتی خونه یکی از اینااز همون اول --

 !خو زشته برم تِلِپ بشم خونه یکی-

 .خب یه هفته یه جایی رو پیدا کن--

 ..باشه گدا.. خیلی تخصی-

 ..خودتی. من برم سر کارم دیگه تو هم برو خوش باش--

 ..باشه. بابای-

 ..بای--

 ..گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو میز

 چی میگفت؟--
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 !حرفای خواهر برادری بود-

 !اها.. منم که مزاحم--

 .. بابا داشتیم مسخره میکردیم-

 ..باشه عزیزم شوخی کردم--

ید. موهامو نوازش میکرد و من از بودن در کنارش ب**و*سسرمو گذاشتم رو شونش و اونم پیشونیمو 

 ..تمام لذت جهان رو میبردم

******************* 

 .ارم غش میکنمآرمان بدو دیگه د--سارا: 

 .چته شکمو؟ خو صبر کن--آرمان: 

 ..خو گرسنمه--سارا: 

 .داره تموم میشه--آرمان: 

تو تراس ویال نشسته بودیم و سامیار و آرمان کباب درست میکردن. سارا هم که در حال غش بود و 
بریم عکس سارینا هم با دوربینش فیلم میگرفت. از همه چی فیلم گرفت بعد ناهار هم تصمیم گرفتیم 

 ..بگیریم

 

 .وای وای دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه شدن من که انگشتامم خوردم--سارا: 

 ..نوش جونت--آرمان: 

 :من و سامیار و سارینا بهم یه نگاه کردیم و سامیار گفت

 میگم تو خسته نمیشی اینقدر حرف میزنی؟ چت شده تو؟--

  !عشقت پیش خودت چقدر خوبه که تو نمیدونی ازادی از اون دختر و وجود--سارا: 

 کدوم دختر؟--سامیار: 

 ..همون که دختر دایی منو دپرس کرده--سارا: 

 .سامیار بهم نگاه کرد. مشغول غذا خوردن شدم

 راست میگه سارا؟--سامیار خطاب به من: 
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 ..هیچی نگفتم.. هیچی

 .باز شروع نکن--آرمان: 

راست که همه مردا رو میبره سمت خودش. انگار اهن چی داری میگی؟ ببین اون از اون دخت--سارا: 

 !رباست

 چی داری میگی تو؟ میخوای باز دعوا راه بندازی؟--آرمان: 

چه دعوایی؟ همون روزی که من اومدم شرکت با دایانا.. اون دعوایی که بین من و تو بود بین --سارا: 
 ..دایانا و سامیار هم بود

 راست میگی؟--آرمان: 

 ..این دایانا.. از خودش بپرس--سارا: 

 دایانا.. سارا راست میگه؟--آرمان خطاب به من: 

 ..اوهوم-سرمو انداختم پایین و با صدای کوتاه گفتم: 

همه جا پر از سکوت شد و صدای پرنده ها رو باغ فرا گرفت. فقط با غذا بازی میکردیم. همه چی از 
 .دهن افتاد

بهم حتی نگاه هم بکنه. این حسشو میفهمیدم. سامیار هم حواسش بهم بود که آرمان انگار خجالت میکشید 

 .دوباره تو خودم نرم

 .بچه ها بس کنید. روزمونو خراب نکنید-

 ....واقعا متاسفم من نمیدونستم که--آرمان: 

 .آرمان.. هر چی بوده گذشته دیگه. تو هم سارا رو اذیت نکن دیگه-

 ....اما من اگه--آرمان: 

 .ان باشه دیگه.. اما و اگر ندارهآرم-

 ..باشه--آرمان: 

 ..بچه ها بسه غذا بخورید شب هم که میخوایم بریم. بریم لب دریا--سارینا: 

 .اره بریم من که میام--سارا: 

 !تو که گرسنت بود--سارینا: 
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 ..ای بمیری که نمیذاری بشینم یه جا--سارا: 

 ..اق میشی هاسارا بسه دیگه. واسه عروسی ما چ--سامیار: 

 مگه عروسی کی هست؟--سارا: 

 ..ممکنه چند هفته دیگه.. یا زود تر-

 !خاک تو سرم االن میگی؟ چه خاکی تو سرم بریزم حاال؟ من لباس نخریدم! خودت هم نخریدی--سارا: 

 .تو نگران من نباش-

 ..پاشید چیزا رو جمع کنیم و بریم لب دریا --سارینا: 

 !باید الغر بشمچی میگی تو؟ من --سارا: 

 !باز خل شدی؟ بیچاره آرمان--سارینا: 

 ها؟--آرمان: 

 !هیچی با تو نبودم--سارینا: 

 چرا همه گیج میزنن؟--سامیار: 

 .تا بریم3ولشون کن بیاید ما -

 .بیا کمک چیزارو جمع کنیم--سارینا: 

 ..اومدم-

با هم سفره رو جمع کردیم اون دوتا روانی هم اومدن کمک! خل شده بودن! ظرفارو جمع کردیم و رفتیم 

 ..لب دریا

 

 ..اول از شما عروس داماد بگیرم ببینم چی میشه--سارینا: 

تامون 4من و سامیار کنار هم نشسته بودیم. سرمو گذاشتم رو شونش و سارینا عکس گرفت. بعد هم از 

 .گرفت

 !میخواست با آرمان عکس بگیره ولی سارینا بهش گیر داده بود و میگفت نمیگیرم سارا

دوربینو از دست سارینا کشید و خودش از دوتاشون عکس گرفت.. ما خندمون گرفته بود. سارا هم که با 
 ..خنده داری عکس گرفت
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 .سارا بیا از ما بگیر--سارینا: 

 .امیار وسطمون بود و هردومونو بغل کرده بودمن و سارینا و سامیار کنار هم ایستادیم. س

 .دایانا برو کنار اب بشین خودم یه عکس خوشکلی ازت بگیرم--سامیار: 

رفتم نشستم کنار اب. موج هم میومد. پاهامو یکم خم کردم سمت شکمم و یکم سرمو کج کردم. تار مویی 

 ..افتاد تو صورتم

 .بیا عزیزم گرفتم--سامیار: 

 !اد بگیر! ببین چه به زنش میرسه! یاد بگیر دیگهآرمان ی--سارا: 

 .هنوز که خبری نیست دختر! بذار زنم بشی--آرمان: 

 !هووووی این حرفا رو بعدا بزنید. خانواده هست--سارینا: 

 !کوفت ما که چیزی نگفتیم--سارا: 

 !جای دیگه خب دیگه مشکل همینه! آرمان رمزی حرف میزنه ما هم فکرمون منحرف میشه یه--سارینا: 

 ..نه دختر عمه ذهن خودت منحرفه! درست شو این یه نصیحته--آرمان: 

 ..تو یکی حرف نزن بچه پررو--سارینا: 

 ..بیا بریم اینا االن همدیگه رو میکشن--سامیار دوربینو بهم داد و گفت: 

 ..بهمیه جیغ بلند زدم جوری که همه برگشتن نگاه کردن. سامیار با چشمای باز شده خیره شد 

 چی شده؟--سارینا: 

 .میخواستم دعواتون تموم شده. تمومش کنید دیگه-

 .گوش منو کر کردی--سامیار: 

 !خو ببخشید-

 !تو هم که همین کارو بلدی بکنی--سارا: 

 ..از خودت یاد گرفتم. بریم دیگه بچه ها-

 .همه باهم رفتیم سمت ویال و وسایلمونو جمع کردیم. کم کم داشتیم به غروب نزدیک میشدیم

 .بچه ها زودتر بریم که دیر وقت نرسیم--سامیار: 
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 ..لباسامو عوض کردم و با کیفم رفتم سمت ماشین

همون  هنوز کسی نیومده بود فقط سامیار تو حیاط بود. کیفو گذاشتم تو ماشین و رفتم پشت ساختمون.
درختا و همون نیمکت و همون رود کوچیک.. رفتم کنارش زانو زدم.. دستمو گذاشتم زیر اب.. چه 

صدای ارامش بخشی.. گوشه شالم افتاد تو اب. خواستم درش بیارم که یه نفر زود تر از من درش اورد. 

 ..بلند شدم و برگشتم.. سامیار

 ..یبهچیه؟ جوری گفتی انگار که تعجب کردی و واست عج--

 !سامیارو بلند گفته بودم

 نه تعجب چیه بابا.. کی میریم؟-

 .میدونستم اینجایی اومدم بت بگم که بریم--

 .خب بریم-

 ..دستشو گرفتم و با هم رفتیم سمت ماشین

 

 

 !سامیار حرفی بزن خب. دلم گرفت-

 چی بگم برات؟--

 .نمیدونم! خو هیچی نمیگی منم حوصلم سر میره-

 لش سر رفته! خب برات چیکار کنم؟ میخوای دستی بکشم؟ یا تند تر برم؟خانوم من حوص--

 !اخه تو جاده و دستی! روانی جاده مستقیمه-

 !میدونم--

 .اصال نمیخواد-

 ..ضبطو روشن کردم و اهنگی که اومد

 

 خیلی دوست دارم بدونم این شبا راحت میخوابی

 رویاهات شیرینه یا که مثل من غرقه عذابی
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 دارم بدونم پیش من نباشی سختهخیلی دوست 

 خونه ی آرزوهاتو حاال کی واسه تو ساخته

 

 !وای این! من عاشق پویانم-

 نگاش کن تورو خدا! عاشق شوهرتی یا پویان؟--

 ..اونکه بعله. عاشق شوهرم هستم.. درخدمتشم-

 ..قربون تو عزیزم--

 

 بهم بگو چه حالی داری

 وقتی دستام از تو دوره

 نمیدونی شب و روزام بی تو خیلی سوت و کوره

 بهم بگو چه حالی داری

 وقتی من پیشت نباشم

 نمک خودخواهیامو روی قلبتو نپاشم

 بهم بگو چه حالی داری

 ..ضبطو خاموش کرد

 !این چی بود اخه؟ هر چی غم و غصه بود یادم اومد--

 !چیکار من نداری؟ من با این اهنگ حال میکنم-

 !ینا گوش بدی هر چی افسردگیه سراغت میاد منم درمونی واسش ندارمنمیخواد از ا--

 !تو که منو روانی و افسرده کردی! هنوز که سالمم! حاال هم یا یه چیزی بگو یا بذار اهنگ گوش کنم-

 !االن این روح پدر بزرگمه داره برات حرف میزنه--

 !!ولی وجدانن صداهاتون مثله همه ها-
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 .روتو برم--

 ! پررو و لجباز! مشکلیه؟اره دیگه-

 نه چه مشکلی؟--

 !!!نمیدونم گفتم اگه مشکل داری مستقیم بریم دفترخونه و طالق-

 .اخه خانومی من عاشق این لجبازیت شدم. کی دلش میاد تورو طالق بده--

 !مرسی اقا بزرگ-

 !پررو.. این من بودم ها--

 !ِا تو بودی؟ من فکر کردم بابابزرگته-

 .دیوونه--

 جلوئن؟ بقیه-

 .نه پشت سرمونن--

 .باشه-

 ..بازم سکوت بود! ضبط هم که خاموش کرده بود. خسته شدم! خوابم گرفت! اه

موهامو که تنها با یه کلیپس کوچیک بسته بود از زیر شال باز کردم که سرمو راحت تکیه بدم به 

 ...صندلی.. چشمامو بستم و اروم اروم خواب رفتم

******************** 

 آآآآخــخ چته خو؟-

 ..بسه بخوابی رسیدیم--

 چیه میخوای از ماشینت پرتم کنی بیرون؟-

 !نه عزیزم.. بخواب تا صبح--

 !..اگه میشد میموندم چون خواب خوبی بود-

 .خب بسه دیگه بیا غذا بخور بعد بخواب--

 .باشه-
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 .از ماشین پیاده شدم. دم در خونه عمه بودیم

 

 ..ه ها.. ایشاال دفعه بعدی بقیه هم باشنخیلی خوب بود بچ--سارا :

 ..اره راستی میگی--سارینا: 

 .خب دیگه بچه ها برید خونه هاتون--سارا: 

آرمان و سامیار وسایلمون رو بهون دادن و ماهم کم کم خداحافظی کردیم. ماشین کیهان دم در خونه عمه 

 ..بود. درو زدیم و کیهان و عمه اومدن استقبالمون

******************** 

همه روزها خیلی عادی می گذشتن. روال زندگیم عوض شده بود. حاال من زن شوهر داری بودم. کالس 
های دانشگاه هم طبق روال همیشه.. می رفتم و می اومدم. پیمان طاهری هم که دست بردار نبود! هنوز 

 !هم نگاهش دنبال من بود. پسره ی زبون نفهم

و باید انجام می دادیم. پدرجون یه دوست داشت که خونه باغ بزرگی دیگه کم کم کار های عروسی ر

 ..داشت. قرار شد جشن عروسی رو اونجا برگزار کنیم چون مهمونا حدودا زیاد بودن

بعضی از روزها با سارا و سارینا می رفتیم بازار و لباس هارو نگاه می کردیم. من لباس های خیلی 

 ..یاد کار شده خوشم نمی اومدساده دوست داشتم.. از لباس های ز

یه کت بلند خردلی که حالت مانتویی داشت با شلوار دمپا قهوه ای پوشیدم.کیف دستی خردلیمو برداشتم و 
موبایلمو انداختم تو کیف. کفش های تخت خردلیم که با کیف ست بود پوشیدم. قدم به اندازه کافی بلند بود 

موهای حالت دارمو باال بستم و یه قسمش رو انداختم تو صورتم. و نیازی به کفش پاشنه بلند نبود. تمام 
ارایش خیلی مالیم کردم با رژ نارنجی مایل به صورتی این رنگو دوست داشتم و بهم میومد.. شال قهوه 

 ..ایمو سر کردم. عطر زدم به لباس و گردنم و از اتاق رفتم بیرون

 ..رفتم دم اتاق کیهان و در زدم

 .بیا بیرون دیرمون شد کیهان بسه دیگه-

 ..االن میام--

 !اونوقت بگید دخترا لفتش میدن! شما که بدترین-

 ..ای بابا--

 ..در اتاقو باز کرد.. چرخی زد و جلوم ایستاد
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 چطورم؟--

یه بلوز سفید که راه های ابی تیره داشت و استیناش تا نصفه بسته میشد پوشیده بود. با شلوار ابی تیره.. 

 ..د باال و خیلی جیگر شده بودموهاشو زده بو

 ..ای جانم چه خوب شدی تو بیا بریم دیگه خوشکله-

 ..بریم--

دست همدیگه رو گرفتیم و از ساختمون رفتیم بیرون. دم درخونه عمه پارک کرد و پیاده شدیم. در زدم و 
 .عمه درو باز کرد

 سالم عمه جون خوبی؟-

 .سالم دخترم. قربونت عزیزم--

 .ی کردیم و من رفتم داخل پیش سارا دیگه نمیدونم عمه و کیهان چه حرفایی رد و بدل کردنب**و*سرو 

 .همین طور که می رفتم داخل حرف میزدم

 سالم. سارا؟ کجایی؟ کمک نمیخوای؟-

 .بیا تو اتاقم--

 ..رفتم تو اتاقش

 ..به به به سالم عروس خانم-

 دایانا خوب شدم؟--

جیگری پوشیده بود. موهاشو نصفه باز گذاشته بود. یه ارایش خیلی مالیم یه دست کت و شلوار شیک 
 !!زده بود برعکس همیشه اما رفت سراغ رژ سرخ جیگریش

 .البته به پوست و لباسش میومد

 ..االن خوب شدی عزیزم با اینکه خیلی جیغه ولی خوبه-

 خوبه؟ راست میگی؟--

 ..اره بابا. بسه دیگه االن میان-

 .ومد و اونا اومدنصدای ایفو ا

 وای وای وای اومدن! چیکار کنم؟--
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 .هیچی فقط اروم باش ضعف نشون نده اروم و ریلکس-

 ..باشه باشه--

ی کردیم ب**و*سرفتیم جلو در و ایستادیم تا اومدن. اول پدر جون و مادرجون اومدن داخل. باهاشون رو 
. بیچاره اخری بود . گل و شیرینی هم و خوش اومد گفتیم. بعد سامیار و سارینا اومدن و بعدش آرمان

 .دستش بود

عمه راهنماییشون کرد سمت پذیرایی و همه نشستن من و سامیار کنار هم نشستیم و کیهان و آرمان پیش 

 ..هم سارا و ساریناهم کنار هم. بقیه بزرگا هم کنار هم

 ..خوش اومدین. ما که باهم غریبه نیستیم پس راحت باشید--عمه: 

 .ممنون فاطمه خانم. بهتره سریع بریم سر اصل مطلب--پدرجون: 

 ..پدرجون از همون اول به عمه میگفت فاطمه خانم. خیلی وقت بود همدیگه رو میشناختن

 ..بله بفرمایید--عمه: 

 ..میدونید که آرماِن ما پدر و مادرشو از دست داده و خیلی وقته امریکا بوده واسه درسش--پدرجون: 

 .خوب میشناسمش بله درسته--عمه: 

خیلی ها اعتقاد دارن کسی که رفت خارج مدتی اونجا بود عقیده هاش عوض شده و مثله اونا --پدرجون: 

 ..رفتار میکنه اما آرمان اینطور نیست همیشه پایبند کشورش و دینش هست

 ..بله درسته--عمه: 

 خب دیگه حرفی مونده؟--مادرجون: 

 .نه من که کاره ای نیستم اینجا. مهم خودشونن که میخوان باهم زندگی کنن--عمه: 

 .پس بهتره برن و حرفاشون رو بزنن--مادرجون: 

 ..بله درسته.. سارا جان بلند شید برید حرفاتون رو بزنید--عمه: 

 :گفتم سارا و آرمان رفتن سمت اتاق سارا که حرفاشون رو بزنن. اروم جوری که سامیار بشنوه

 سامی؟-

 جانم؟--

 به نطرت اینا حرفی واسه گفتن دارن؟-
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 ..ما که زیاد حرف نزدیم ولی اگه سارا باشه اره--

 !وای نه البد میخواد تا فردا طولش بده-

 !نه بابا آرمان نمیذارش--

 !!مگه اینکه آرمان جلوشو بگیره-

نباشه همش.. وای خدا این دختر عمه و پدرجون و مادرجون گاهی وقتا یه چیزایی میگفتن تا سکوت 

 !چشه؟ وراج! چقدر حرف میزنن! خوبه همدیگه رو میشناسن

 به به چی شد؟--کیهان: 

سرمو باال اوردم و بله.. باالخره تشریف اوردن! نشستن سرجاشون و با تکون دادن سر سارا به نشونه 
 ..مثبت همه دست زدن

تن. قرار شد بعد از عروسی ما عروسی کنن. ی کردیم و قرار مدار عروسی رو گذاشب**و*سبا هم رو
عروسی ما هم چنان دیر نبود منم که فقط باید لباسمو می خریدم حتی سفره هم سفارش داده بودم اما خیلی 

 !کوچیک و جمع و جور.. همه چی ساده

 !..وای حاال اینارو ول کن

 ..مبارک باشه عزیزم.. مبارک باشه آرمان خان-

 ..رفتیم خونه کم کم همه رفتن و ماهم

*************** 

 بچه ها خوبه؟-

 ..وای چقدر نازه--سارا: 

 ..عالیه گلم--سارینا: 

تو اینه به خودم نگاه کردم. لباس قشنگی بود خیلی دوستش داشتم. خیلی ساده بود. استینش که حالت حقه 
و تمامش تور بود اما پف ای بود می افتاد رو بازوم و باال تنش کار شده بود. دامنش هم خیلی ساده بود 

 :نبود. رنگش شیری بود. این مدلی خیلی دوست داشتم. خانومه مسئول اونجا اومد و بعد از تعریفاش گفت

 ..باید موهاتو یه طرفه بندازی با این لباس.. هم به خودت میاد هم به لباس--

کرد با حالی هم که داشتنن  اومد پیشم و موهامو باز کرد و انداخت یه طرفم همه رو یه حالت عجیبی جمع

 .خیلی خوب بود
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 به به این عروس خانوم ماله منه؟--

 .از تو اینه دیدمش. سامیار بود. برگشتم سمتش و لبخندی زدم

 کی بت گفت بیای اینجا؟-

 .تو که نمیگی.. خواهرم بهم گفت--

 .خوبه-

 ..عسله من خیلی ناز شدی--

 .لبخند زدم و سرمو انداختم پایین

 .ببینم اون صوذت بازتو عروس خانوم--

 .سرمو باال اورد و یازم بغلم کرد

 ..حال بودم. عروسیم چند روز دیگه بود. خدایا شکرتاحساس ارامش داشتم. خوش

 .تا کسی نیومده برو بیرون. زشته شازده-

 ..هرچی شما بگی--

 .رفت بیرون و منم لباسو عوض کردم. همونو خریدیم و رفتیم سمت خونه

****************** 

 ..کیهان بدو من باید زود تر برم ها. دیر میشه بدو خو-

 .اومدم--

 :گذاشتیم تو ماشین و رفتیم سمت ارایشگاه. موبایلم زنگ خوردهمه چی رو 

 الو؟-

 .کجایی بدو دیگه داره دیر میشه--سارا: 

 .دارم میام. توماشینم-

 باشه منتظرتیم. همه چیزا رو اوردی؟--

 .اره فقط باید بیای کمکم-
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 .باشه میام--

 .تک زدم بیا دم در-

 اوکی-

یدیم تک زدم به سارا. با سارینا اومدن و وسایلو بردیم باال تو مین که رس10گوشیو قطع کردم. بعد از 

 ..ارایشگاه کیهان هم رفت پی کارش

 .سالم الهام خانم-

 .سالم عزیزم بیا که کار داریم--الهام: 

 .باشه-

الهام خانم ارایشگر بود. تقریبا هم سن و سال خودم ولی بزرگتر ولی خیلی دختر خوبی بود. سلیقش هم 
 .بودخیلی خوب 

 :به دستیارش که هم سن و سال خودش بود گفت

 .نازنین دایانا خانومو ببر تو اتاق عروس--

همراهش رفتم و سارا و سارینا هم منتظر بودن تا چند نفر دیگه بیان امادشون کنن. اونا عجله نداشتن 
 .ولی من که عروس بودم باید زودتر اماده میشدم

نشستم رو صندلی جلو یه اینه بزرگ که دورش همش المپ بود. یه میز هم بود که همش لوازم ارایش 

 .روش بود

نازنین تمام موهامو شونه کرد و بعد اتو کشید. منتظر موند الهام بیاد و خودش کارمو انجام بده. از اتاق 

 :لند شد. درش اوردم. سامیاررفت بیرون و من تنها موندم. گوشیم تو جیبم بودم صدای اس ام اسش ب

 .دوستت دارم--

ناخوداگاه لبخندی رو صورتم نقش بست. اومدم جواب بدم الهام اومد و بلندم کرد گفت بشینم رو یه 
 .صندلی دیگه

نفهمیدم موهامو چطور درست کرد. اصال حواسم نبود ولی خیلی خوب شدن. همه رو جمع کرده بود یه 

 .شدن و ساده طرف و حالت دادشون. خیلی خوب

 !دوباره بلندم کرد و گفت بشین رو این صندلی. یه حالت خوابیده داشت مثله صندلی دندون پزشکا

خوابیدم روش و اونم مشغول شد به ارایش صورتم. بهش گفته بودم یه چیز ساده اونم قبول کرد. تمام 

 .مدت چشمام بسته بود و فقط حس میکردم کجای صورتم داره نقاشی میکنه
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 .ارایشت تموم شد عزیزم. حاال بلند شو خودتو ببین--

از جا بلند شدم و رفتم سمت اینه. وای چقدر خوب شده. ارایشم خیلی ساده بود اما شیک بود. یه خط چشم 

 .باریک و ریمل و رژگونه و رژ تیره. خیلی بهم میومد

 

 .خب حاال برو تو اتاق پرو و لباستو بپوش--

 کجاست؟-

 .برمتبیرونه. بیا ب--

از اتاق عروس رفتیم بیرون و وقتی سارا و سارینا رو دیدم ماتم برد. خیلی عروسکی و ناز شدن. اونا 
هم مات من شده بودن. سارا رو گفتم بیاد کمکم لباسمو بپوشم. اولرفتم تو اتاقه و خودم تا جایی که تونستم 

 .پوشیدم بعد سارا رو گفتم بیاد داخل

 .ینه تنظیمش کردمسارا کمک کرد و رفتم تو ا

 .وای عزیزم ماشاهلل خیلی ناز شدی--سارا: 

 .اره ماشاهلل بزنم به تخته--سارینا: 

 .همه اینا کارای الهام جون بود. ممنون عزیزم-

 .خواهش میکنم عزیزم--الهام: 

 .تو که کارت تمام شد. زنگ بزن سامیار بیاد دنبالت--سارینا: 

خامت نبود پوشیدم. یه کاله هم داشت که موهامو بپوشونه. کاله شنلم که حالت کت داشت اما به اون ض

 .رو سرم نکردم که موهام خراب نشه

رفته بودم تو یه اتاق و هی زنگ میزدم اما مگه جواب میداد؟ بار دوم بود زنگ میزدم. نگران شده بودم. 

 :بار سوم بعد از کلی بوق جواب داد

 ..م کردیمعلومه کجایی؟ چند دفعه زنگ زدم. نگران-

 بله؟ ببخشید؟--

 .صدای یه دختر بود. حس کردم رنگ پرید ولی خودمو جمع و جور کردم

 شما؟-
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 شما زنگ زدی از من میپرسی؟--

 گوشی شوهرم دست شما چیکار میکنه؟-

 .هم گوشیش اینجاست هم خودش--

 چرا گوشیش دست توئه؟ تو کی هستی؟ کجایی؟-

 .من تارام. تو شرکتیم--

 بهم گفته بود امروز شرکت نمیره. چی شده با تارا سر از اونجا در اورده؟

گوشیو قطع کردم و سوییچ ماشین سارینا رو گرفتم با هزار دردسر. خواستن باهام بیان ولی نذاشتم. 

 ..نمیدونستن چه خبره فقط گفتم میرم پیش سامیار. بهشون گفتم به کسی چیزی نگن

 ..توان گاز میدادم. اشکام خواستن بیان اما نذاشتمسوار ماشین شدم و با تمام 

رسیدم شرکت. ماشینو همونطور وسط گذاشتم و به سرعت پیاده شدم. با لباس عروس می دویدم. رفتم 
 ..نا.. ساریتا تو اتاقن. 2سمت اتاق سامیار. درو بکوب باز کردم و دیدم بعله 

لعنتیا دست از سرم بردارید.. ارایشم ریخته بود از گریه زیاد.. هنوز گاز میدادم و فقط سرعت میرفتم.. -
 ..صدای اس ام اس گوشیم

 .بازش کردم

عزیزم کجایی؟ بخدا تقصیر من نبود این دختره این کارو کرد. کجایی حالت خوبه؟ چرا جواب --سامیار: 

 ......نمیدی؟ بیا برات تو

رفتم تو جدول کنار خیابون که کم کم بیهوش شدم.. همه چی داشت خاموش میشد.. سرم رو  جوری

 ....فرمون بود و همینطور خون میومد.. چشمام بسته شد و

 ..چشماتو باز کن عروسم.. چشماتو باز کن عشقم.. تو رو خدا پاشو--

 ..عزیزم من جلوتم.. روبه روتم.. ببین منو

 ..ن تو نمیتونمنه.. نمیتونم.. من بدو--

 دستاشو گرفتم.. چی داری میگی؟ چت شده سامی؟

 ..منو ببخش.. همش تقصیر منه.. من مقصرم.. تو رو خدا منو تنها نذار--

 سرم گیج رفت و تو بغلش افتادم.. چی؟ من چرا یه جوری شدم؟ بلدم درد میکنه.. چرا؟
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 ..صدای شخص جدیدی اومد

 ..امکان برگشتش خیلی کمه متاسفم اقا.. وضع خانمتون وخیمه..--

 ...نـــــــــــــــه--سامیار: 

زار زار گریه میکرد. چرا؟ چرا مرده اینطوری گفته؟ تو تاریکی بودم.. نمیدونم چم بود؟ یه دقیقه یه جا 

 ..بودم یه دقیقه دیگه یه جای دیگه

ی خوب دیدمش.. بلندش سرم درد میکرد.. تو تاریکی مطلق بودم.. یه لباس دیدم کنارم بود.. تو تاریک
کردم و جلوم گرفتمش.. لباسم بود.. لباس عروسم.. ولی سیاه بود.. خدایا؟ داره چه اتفاقی میفته؟ نمیتونستم 

حرف بزنم فقط تو ذهنم حرف میزدم.. لباسو پرت کردم و چشمم خورد به یه اینه که انگار زیر لباسه 

 ..بود

وهام درست شده بود مثله عروسیم.. یه چیزایی داشت یادم خودمو تو اینه دیدم.. تمام صورتم زخمی.. م
 ..میومد.. تو اینه نگاه کردم ولی چشت سرم صورت شخصی رو حس کردم

 ..تو فقط یه مزاحمی.. زود هم میمیری.. دختره ی عوضی--

 چشماشو اشنا بود همراه با صداش.. برگشتم اما ندیدمش.. نمیتونستم خوب فکر کنم.. کی بود یعنی؟

 ..ایا اینجا چه خبره.. دیگه هیچی نفهمیدم.. هیــچـــــــیخد

*************** 

 ..ماه گذشت 6

بدنم کوفته شده بود.. درد داشتم.. کمرم درد میکرد.. اروم چشمامو باز کردم.. تو یه اتاق بودم و یه سرم 
 ..به دستم بود. اتاقه خیلی خراب بود

 ..سعی میکردم تکون بخورم اما بدنم ِسر بود

 ..صدای در بیرون اومد.. باید می فهمیدم اینجا چه خبره.. به همون حالت برگشتم و چشمامو بستم

 ببین دکتر تو باید این کارو بکنی.. مگه نه این دختر فلج شده و تو کماس؟--

 ..پس بیا تمومش کن دیگه.. همه هم میدونن که این ُمردِ 

 ..وقته گذشته باید تمومش کنی دکتر خیلی

 ..ببین من نمیتونم همش بیام و برم خونه زندگی دارم.. بعد عمری به عشقم رسیدم

 ..خیلی خب.. پس بفرستش ولی باید قول بده حرفی نزنه
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اروم چشمامو نیمه باز کردم که ببینمش.. نیم رخشو دیدم.. مخم سوت کشید.. اخه این؟ این دختره ی حال 

 ..ن؟ اخر به هدف خودش رسید؟ عوضی میکشمتبهم ز

 ..از اتاق رفت بیرون.. کال انگار از خونه رفت بیرون

 سعی کردم از جا بلند شم.. تو کما بودم؟ فلج شده بودم؟

 !دکتره چه خنگه.. کلی بی سواد

بلند شم فقط سعی میکردم بشینم.. باید یه کاری میکردم.. بعضی از چیزا با فشاری که بهشون میدادم که 
 ..می افتادن زمین

پنجره ای نزدیک تخت بود. دستمو گرفتم بهش و به بیرون نگاه کردم.. یه باغچه جلوم بود.. زیاد بزرگ 

 ..نبود

 ..صدای ماشینی اومد.. پریدم تو تخت و خودمو زدم به خواب

 ..دراتاق باز شد

 .. باید دستوراشو تحمل کنمنگاه کن اینجارو! چه خبره! دختره ی وحشی چقد بدم میاد ازش حاال--

چیزایی که انداخته بودم داشت مرتب میکرد و ُسرم رو به دستم وصل میکرد.. دردم گرفت ولی نباید 

 ..تکون بخورم

 ..حوصلم داشت سر میرفت.. چشمام همش باید بسته میموند.. خسته کننده بود.. دختره از اتاق رفته بود

 ..ین هست تمرین کنم به راه رفتن!! باید یه فکر میکردمباید یه کاری میکردم.. نمیشد وقتی ا

 ..اها

 ..فهمیدم

تو همون حالت چشم بسته فکر میکردم چیکار کنم که زندگی قبلیمو بدست بیارم.. باید می فهمیدم تارا با 
ی که سامی چیکار کرده.. ولی تنهایی نمیشه.. من باید بتونم از جا بلند شم.. باید یکی کمکم کنه.. اما جور

 ..لو نرم چون تو این شرایط نمیشه جایی رفت

***************** 

 

پرستاره.. ولی رفت  هفته ها گذشته بود و منم نقش مریضی رو تو اتاق انجام میدادم.. یا خودش میومد یا
و امد خوِد عوضیش کم شده بود هر وقت کسی نبود تمرین میکردم راه برم و تا در اتاق میتونستم برم.. 
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تره شاید راست میگه من فلج شدم! اما نه اونطوری.. جوری که بتونم برگردم.. بیخیال مهم االنه که من دک

 ..حالم خوبه

خسته کننده شده بود برام این خونه.. خیلی سخته نتونی جلو کسی تکون بخوری.. ای خدا کمکم کن از 
 ..اینجا برم

 ..کمتر از یک هفته بود که اینجا بودم

صدای ماشین اومد.. پرستارس! چشمامو بستم و منتظرش موندم.. اومد تو اتاق و نگاهی به وضعم 
خط..  3انداخت و رفت.. به خودم نگاه کردم که چی تنمه.. یه تیشرت استین کوتاه و شلوار اسپرت 

 ..موهام باز بود

تی ماشین دختره رو تو حیاط صدای حمام اومد.. یعنی رفته حمام؟ اره دستشویی این خونه بیرون بود. وق
  ..دیدم متوجه دستشویی شدم..سریع از جا بلند شدم و رفتم بیرون اتاق.. تو حمام بود

مانتو و شالش که اویزون جا لباسی بود پوشیدم..موبایل و سوییچ ماشین و کلید خونه هم رو میز بود اونم 

 ..دبرداشتم و رفتم از خونه بیرون.. باید حواسم باشه.. ظهر بو

 ..در خونه رو از روش قفل کردم و سوار ماشین شدم و رفتم

 ..اخیش ازادی.. نور افتاب

 ..من تونستم

 ..جای پرتی بود.. باید خونه رو پیدا میکردم

 ..گوشی رو برداشتم.. خواستم شماره بگیرم ولی بلند نبودم.. حافظم ضعیف شده بود

 ..به سمت خونه کیهان رفتم.. در زدم.. خونه بود

جوری که نفهمه رفتم داخل.. از جلو ایفون رفتم کنار که نبینه و وقتی گفت کیه گفتم سارام.. اینطوری 

 ..بهتره

 ..از اسانسور رفتم باال.. در باز بود.. اروم رفتم داخل

وقتی منو دید ترسیده بود و رنگش زرد شده بود.. چندتا کارتن تو خونه بود.. خونه تقریبا داشت خالی 

 ه خبره؟میشد.. چ

 !!لباس مشکی تنش بود.. یعنی من مردم

 ..زبونش بسته شده بود و هر چی قدم به سمتش برمی داشتم اون عقب میرفت.. حق داشت بترسه
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کیهان منم.. خواهرت.. دایانا.. ببین من نمردم.. من زندم.. اشتباه نمیکنی.. بیا دستمو بگیر تا باورت -

 ..بشه

 ؟َم.. َم.. من.. خوا.. خوابم--

 ..شده.. بشین و از چیزی نترس نه عزیزم تو بیداری.. بیا باهات حرف بزنم تا بهت بگم چی-

 ..با.. با.. باشه--

 ..یدب**و*ساز روز عروسی براش گفتم تا همین االن.. باور کرد.. بغلم کرد و گونمو 

 ..داداشی برام غذا بیار که دارم ضعف میکنم.. با ُسرم زنده موندم-

 ..چشم--

 ..ا خوردم و تموم شد اون برام شروع کرد به حرف زدن درباره اتفاق هایی که افتادهوقتی غذ

سامیار ازدواج کرده.. با تارا.. همون دختری که ازش می ترسیدی.. اون زهر خودشو ریخت.. میدونی --
 چطور باور کردم زنده بودنتو؟ روزایی که تو بیمارستان بودی متوجه تارا شدم که همش می رفت پیش

 ..دکترت.. اون چیکاره بود پیش ما؟ تو ازش متنفر بودی! اون همش تو بیمارستان بود

 ..گریه میکردم

 ..اومد بغلم کرد

 ..کمکت میکنم عزیزم.. میدونم عشقتو میخوای.. میدونم زندگی خودتو میخوای.. من کمکت میکنم--

 ..میخوام کنارش باشم.. میخوام ببینمش-

 ..با گریه حرف میزدم

باید یه مدت همین جا باشی و جایی نری.. من فردا میرم و با عمه حرف میزنم.. نمیدونی اونا چه  تو--

 ..حالی دارن.. تو برو بخواب خسته ای میدونم

 ..رفتم تو اتاق خودم و خوابیدم رو تخت.. با اشک و هق هق خواب رفتم

**************** 

 !از خواب بیدار شدم.. صبح بود.. کیهان خونه نبود.. شاید سرکار باشه

 ..دست و صورتمو شستم و رفتم تو اتاق کیهان اونجا هم بهم ریخته بود و چندتا کارتن بود
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تا شد! من تیر ماه عروسیم بود.. یعنی 8تقویم دیواری رو دیدم.. رو صفحه های ماه بود.. دی.. چشمام 

 ماه تو کما بودم؟ یعنی میشه؟6سرم اومد.. من اون روز این بال 

 ..خدارو شکر که حالم خوب شد و میتونم انتقام بگیرم

 ..به کیهان گفته بودم اون ماشینو بندازه یه جایی چون اگه درخونه پیداش میکردن بد میشد

 ..نمیدونستم چند شنبس

 

 

بایل بود! جواب ندادم و وقتی قطع شد صدای زنگ موبایلی از اتاقم اومد.. رفتم تو اتاقم.. همون مو
 ..باطریشو دراوردم

 کجا بندازمش؟-

 ..رفتم تو دستشویی و انداختمش تو سوراخ و سیفون رو زدم

 ..نفس عمیق کشیدم

 صدای درخونه اومد.. ترسیدم.. کیهانه؟

ش ب**و*ساروم در دستشویی رو باز کردم.. کیهان بود.. رفتم بیرون و دیدم عمه هست.. پریدم بغلش.. 
 ..کردم

 ..ترسیده بود.. نمیدونم کیهان چی بهش گفته بود

 ..قربونت بشم عزیزم.. عمه فدات بشه.. خوشحالم که هستی.. خوشحالم--

 ..لبخندی بهش زدم.. نشستیم کنار هم

 ..رو به کیهان

 تو مگه سر کار نبودی؟-

 ..امروز جمعه ست--

 عمه سارا کجاست؟-

 ..خونه شوهرش.. ازدواج کرد--

 ..اقعا؟ خوبه.. مبارکشو-
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 ..عمه سری تکون داد

 چی شده؟-

 ..هیچی--

 ..عمه بگو-

 ..چیز مهمی نیست.. خودتو نگران نکن--

 ..عمه.. بگو دیگه-

سارا دیگه پیش من نمیاد.. آرمان مخشو زده.. از وقتی اون اتفاق واسه تو افتاد ما مخالفت کردیم به --

 ..ازدواجش اما اون گذاشت و رفت.. حدود یک ماهی هست

 ..واقعا؟ چه بد.. اما اون خوشبخته-

 ..اره--

 ..ناهار کنار هم خوردیم

 کیهان؟ چ خبره؟ چرا خونه اینطوریه؟-

 ..جمع کردم که برم پیش عمه وسیله هامو--

 ..خوبه.. از تنهایی در میاین-

 ..از وقتی تو هستی دیگه تنهایی معنایی نداره--عمه: 

 ..جواب من لبخندی بود

 

 

 ..من و کیهان و عمه با هم وسایلو جمع کردیم و با ماشین کیهان می بردشون خونه عمه

 ..تحویل میداد دیگه کم کم همه چیزا جمع شد و کیهان فردا خونه رو

اماده شدیم که بریم.. من چادر مشکی سر کردم و گرفتمش جلو صورتم که منو کسی نبینه.. عمه جلو 

 ..نشست

 ..تو کوچه که رسیدیم اشکی از چشمم سر خورد و رو گونم نشست
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 ..خلوت بود همه جا

 ..اروم پیاده شدم منم چادر به سر

 ..عمه در خونه رو باز کرد

 ..گ شده بود واسه اینجاوای چقدر دلم تن

 ..کیهان بغلم کرد و باهم رفتیم داخل

 ..این خونه

 ..خاطراتم

 ..سامیار

 ..خانوادم

 ..و اخرش رسیدم به بدبختیم

 ..اه بلندی کشیدم و چادر از سرم دراوردم

 خواهری خوبی؟--

 ..اوهوم خوبم.. دل تنگ بودم-

 ..همه چیز درست میشه ما کمکت میکنیم.. کنارتیم--

 ..رفتم باال تو اتاقم

 ..هنوز همون طوری بود

 ..عمه تغییرش نداده بود

 ..نشستم رو تخت

 ..پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم

 ..اتاق سامیار

 خونه خریده با زنش؟

 ..االن دیگه اینجا نیست دایانا.. دل خودتو خوش نکن
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 ..میدونستم سامیار ادمی نیست که به راحتی از چیزی بگذره

 ..طمئنم اون دختره سگ صفت گولش زدهم

 ..از همون اول متوجه شدم

 ..لعنتی

 ..تو خودم جمع شدم و سرمو گذاشتم رو زانوم و به اتاقش خیره شدم

 ..اشک می ریختم

 ..جلو چشمام تار شد از اشک

 ..یاد تصادف افتادم

 ..یدشب**و*سیاد وقتی که 

 ..همه چیز داشت کم کم یادم میومد

 ..که یهو باز شد خیره به در اتاقش

 ..از جا پریدم

 ..پرده رو کشیدم بدون اینکه پنره رو ببندم

 ..از گوشه پرده نگاه کردم

 ..خودش بود

 ..شدت اشکام زیاد شده بود

 ..داشت سیگار میکشید

 !اهل سیگار نبود

 ..داشت به پنجره نگاه میکرد

 ..من پیدا نبودم.. فقط یه گوشه پرده رو کنار زده بودم.. پیدا نبود

الهی بمیرم ریششو چقدر بلند شده.. لباسش مشکی بود.. چقدر الغر شده.. شده پوست استخون.. پس اون 

 ..هیکل ورزشکاریت کجا رفته؟ صدای اهنگی اومد

 خیلی دوست دارم بدونم این شبا راحت میخوابی
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 ا که مثل من غرقه عذابیرویاهات شیرینه ی

 خیلی دوست دارم بدونم پیش من نباشی سخته

 خونه ی آرزوهاتو حاال کی واسه تو ساخته

 بهم بگو چه حالی داری

 وقتی دستام از تو دوره

 نمیدونی شب و روزام بی تو خیلی سوت و کوره

 بهم بگو چه حالی داری

 وقتی من پیشت نباشم

 نمک خودخواهیامو روی قلبتو نپاشم

 بهم بگو چه حالی داری

 ..اشکام مثله شلنگ اب شده بودن که بازش کنی و با فشار زیاد بیاد

 ..داشت اهنگ مورد عالقه منو گوش میداد

 ..یاد اون موفع ها افتادم

 !این چی بود اخه؟ هر چی غم و غصه بود یادم اومد--سامیار: 

 !چیکار من نداری؟ من با این اهنگ حال میکنم-

 !اینا گوش بدی هر چی افسردگیه سراغت میاد منم درمونی واسش ندارم نمیخواد از--

 !تو که منو روانی و افسرده کردی! هنوز که سالمم! حاال هم یا یه چیزی بگو یا بذار اهنگ گوش کنم-

 ..نه.. دیگه سالم نیستم.. قلبم داغون شده.. خورد شده

 ..نگاش کنمدلم نمیخواست ازش چشم بردارم.. دلم میخواست همینطور 

 ..سیگارشو زیر پا له کرد و رفت تو اتاقش و در بالکن رو بست

 ..دلم گرفت.. دلم براش تنگ شد

 ..پنجره رو بستم و پتو رو انداختم رو سرم و خوابیدم
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***************** 

 ..با نوازش دستی بیدار شدم.. چشم هامو اروم باز کردم. عمه بود

 ..نشستم رو تخت

 م؟گریه کردی عزیز--

 چطور؟-

 ..چشم هات قرمزه--

 ..سرمو به نشونه اره تکون دادم

 چرا؟--

 ..سامیارو دیدم-

 اونم تورو دید؟--با ترس گفت: 

 نه.. نذاشتم ببینه.. ولی عمه چرا اینطوری شده؟-

از وقتی این اتفاق واسه تو افتاد و اون رفت با تارا ازدواج کرد ما رابطمون باهاشون قطع شد.. اما --
همیشه میبینم سامیار به خونه زنگ میزنه.. بعضی وقتا جوابشو میدم اما به اجبار.. بخاطر همین سارا هم 

 ..اینطوری شده رفتارش

 ..دلم واسه سارا یه ذره شده-

 ..عمه بغلم کرد

 ..قول میدم با کمک کیهان همه چیز درست بشه--

چطوری همه چی درست بشه؟ من بخاطر سامیار برگشتم.. من اونو میخوام اما اون رفت.. ازدواج -
 ..کرد

اون به اجبار دختره و خانوادش ازدواج کرد.. همیشه وقتی بهم زنگ میزنه از تو برام میگه.. میگه هر --
روم میشه.. اونم به اندازه تو داغون شده.. دیدی چقدر عوض شده؟ وقت دربارت باهام حرف میزنه ا

 ..چون نمیتونه تورو فراموش کنه

 پس شما چرا باهاشون قطع رابطه کردین؟-

 ..اون میتونست با تارا ازدواج نکنه اما کرد.. اون ازدواج کرد--
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 ..اشکام میومد.. تو بغل عمه گریه میکردم.. اونم نوازشم میکرد تا اروم شم

 ..خدایا.. منو باز به عشقم برسون

******************* 

 «سامیار»

 ..نمیدونم چرا احساس میکردم دایانا کنارمه

 ..حالم بدتر از قبل بود

 ..به شدت بیتابش بودم

 ..خونه کسی نبود

 ..داشتم سیگار می کشیدم

 داشتم از دست دایانا معتاد می شدم؟

 این چه اتفاقاییه؟

 م نزدیکه؟خدایا چرا حس میکن

 ..یاد اون روز اول که از نزدیک دیدمش شدم

 ..البوم عکسی که قایم کرده بودم تو اتاق رو دراوردم

 ..عکسامونو نگاه کردم

 ..کنار دریا.. روز عقدمون.. تولد سارینا.. مسافرتا

 ..خدا من اون روزا رو میخوام

 ..اون شب که ترسوندمش و اونم از ترس پرید تو بغلم

 مامان میگفت دارم خودمو از بین میبرم

 ولی واسه من مهم نبود

 همه دیگه فهمیده بودن که چقد دایانامو دوستدارم

 دلم واسه شیطونیاش تنگ شده بود
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 یادش بخیر اولین بار تو تولد سارینا با هم رقصیدیم

 حسادت های بیخودی من به حسام بیچاره

 حسادت های اون به مهسا

 مهسا حسودی کنه بیچاره حق داشت به

 روزی که امید دایانا رو لب دریا بغل کرد

 اتیش چشمامو دید و از بغلش جدا شد

 

 ..من مغرور بودم اما االن هیچی نداشتم

 ..داشتم اشک می ریختم

 ..ید اومد تو ذهنمب**و*سصحنه ای که تارا منو 

 ..دایانای بیچاره راست می گفت که اون به من نظر داره

 ..ر ازدواج کردم.. به اجبار.. بخاطر بابا و شرکتاالن باهاش به زو

 ..روز عروسی یه لبخند هم نزدم. حتی لباس مشکیمو درنیاوردم. با این ریش بلند و چشمای قرمز

 

 

 ..به زور برادرش که قسمتی از سهام شرکتو گرفته بود

 ..اونا خودشونو مثله غریبه ها نشون دادن.. عوضیا همش نقشه بود

 ..ارایی میکردم که اونا رو از سهم داشتن شرکت بیرون کنمداشتم یه ک

 ..اونا داشتن سواستفاده میکردن

 ..تارا تو اتاق من نمیموند.. من نمیذاشتم

 ..همه میگفتن شما ازدواج کردید ولی من با داد و بیداد هایی که میکردم اونا رو ساکت میکرد

 ..لعنت به این زندگی
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 ..عشقم؟ االن کجایی؟ تو بهشت تنها نیستی؟ تو بهشتی میدونم چون تو دختر پاک و ساده ای هستی

 ..از جا بلند شدم و البوم عکسو برداشتم گذاشتم سر جاش

 ..سوییچ ماشینو برداشتم و رفتم بهشت زهرا

 ..نشسته بودم سر قبر دایانام.. تک تک نفس هام بود

 ..همچنان مشکی می پوشیدم چون هنوزم غمش واسم تازه بوددرسته چهلمش گذشته بود ولی من 

 ..با گالب سنگ قبر مشکیش رو شستم.. نوشته های روش اشکمو بیشتر دراورد

 ..گلهای رز سرخ و سفید رو پر پر کردم و ریختم رو سنگ قبرش

 ..افتاده بودم سر قبر و زجه میزدم

 ..باهاش حرف میزدم

 ..هر روز میومدم اینجا

نی رو دیدم که چادر رو صورتشه.. اصال صورتش پیدا نبود.. تمام صورتش رو با چادر از دور ز

 .پوشونده بود

 .از دور بهم نگاه میکرد

 خدایا این زن کیه؟

 ..قلبم شروع شد به تپیدن

 ..هر دوممون به هم نگاه میکردیم

 ..اروم سرشو انداخت پایین و رفت

 کرد؟ چرا قلبم بیتاب شده بود؟از جا بلند شدم. چرا اون داشت منو نگاه می

 ..رفتم دنبالش اما اون زود تر از من اونجا دور شده بود

 ..هاج و واج مونده بودم با یه عالمه سوال

************* 

 «دایانا»

 ..با چادری که تو سرم بود دویدم جوری که متوجه نشه کجام
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 .گوشه ای قایم شدم

 .نفس نفس میزدم

 .اون تو ماشین بود تا وقتی سامیارو دیدم شک نکنهبا کیهان اومده بودم اما 

 .البته به چی میخواد شک کنه؟ من که واسه همه مردم

 ..اما ترسیدم از نگاه سامیار و دویدنش دنبالم

 .حواسم بهش بود وقتی رفت. دوست داشتم برم قبرمو ببینم

با اون ریش و لباس مشکی افتاده بود رو قبر و گریه میکرد. تمام لباساش خاکی شده بود. وقتی نگام کرد 

 .چشماش قرمز شده بود. الهی فداش بشم ببین من جلوشم واسم چیکار میکنه

 ..رفته بود

 ..رفتم جلو

 ..وقتی اسممو دیدم سر قبر بدنم یخ زد

 !خدا میدونه کدوم بدبختی به جای من این زیر خوابیده

 ..گوله اشکی از چشمم سرازیر شد

 ..سریع پاکش کردم و رفتم سمت ماشین کیهان

 خوبی؟--

 ..نه-

 چرا؟--

 ..وقتی می بینم اون بخاطر من داره این طوری گریه میکنه داغون میشم.. دلم ضعف میره-

 ..اما اون ازدواج کرد--

 ه باشه؟کیهان بس کن. به قیافه این میاد تارا رو دوست داشت-

 !نمیدونم--

 ..روشن کن بریم حالم خوش نیس-

************** 
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 ..روز ها میگذشت

 .ماهی گذشته بود 2تقریبا 

 ..تنها بودم تو خونه با عمه

 ..کیهان قضیه منو واسه امید تعریف کرد

 ..از کیهان شنیده بودم امید بعد از مردنم خیلی داغون شده

 ..تنخواستم اذیت شه بخاطر همین بهش گف

 .مثله خواهر برادش بودیم منو کیهان

از احساسش به سارینا با خبر بودم. سارینا هم دوستش داشت. با این همه اتفاق جدا شدن اما عشقشون پا 

 .برجا بود. از امید مشخص بود

وقتی فهمید من زندم بیشتر ایمان پیدا کرد که به سارینا میرسه چون سامیار ازدواج کرده بود و رابطه 
 .ه باهاشون شکر اب شده بودعم

همیشه دم پنجره مینشستم و به اتاقش نگاه میکردم. بیشتر وقتا تو بالکن بود. اونم به اتاق من نگاه میکرد 
 .ولی چون پنجره پرده داشت چیزی مشخص نبود

 

 

د سامیار ایستاده بود مثل همیشه تو بالکن. تارا اومد. انگار سامیار حواسش نبود. تارا از پشت بغلش کر

 .هیچ تکونی نخورد. تارا اومد جلوش ایستاد انگار حرف میزدن. سامیارو بغل کرد اونم بغلش کرد

 .تنم لرزید. اشکام اومدن. یعنی دوستش داره؟ خدایا کاش منو می کشتی. راحت تر بودم اونطوری

نگاهشون کردم و فقط حرص میخوردم. سامیار سرش تو گردن تارا بود. سرشو اورد باال و یه پنجره 

 .اتاق نگاه کرد. من پیدا نبودم. یه حالت خاصی نگاه میکرد. تارا رو پرت کرد

 .تعجب کردم. تارا افتاد رو زمین و بلند شد و رفت

 ..سامیار رفت تو اتاقش

************ 
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خت میگذشت. کیهان موبایل برام خریده بود. فقط خط خودمو گذاشت روش. موبایلم تو روز ها خیلی س

 .تصادف خورد شد

 .ماه 1ماه تو خونه عمه بودم. دیگه داشتم دیوونه میشدم. خیلی خسته کنندس تو خونه باشی اونم  1

 ..نه عمه خونه بود نه کیهان

 .لباسامو عوض کردم

 .مانتو و شلوار و مقنعه

 .میزدم مقنعه بهتر میموند تو سرم چون چادر

 .چادر ملی بود ولی یه نقاب میومد رو صورت که فقط چشمام مشخص بود

 عمه خریده بود برام ولی مگه منو جایی می بردن؟

 .کیفمو گذاشتم رو شونم از خونه رفتم

 ..اخیش.. هوای ازاد

 ..رفتم سمت پارک

 ..دلم خواست برم اونجا

 ..تم دارههمون پارک که بهم گفت دوس

 ..اونجا ازم درخواست ازدواج کرد

 .اهی کشیدم

 ..یادش بخیر

 ..چه روزایی بود

 ..نمیدونم چرا دلم میگفت برو اونجا

 ..پاهام منو به سمت پارک می کشوند

 ..رسیدم تو پارک

 ..نشستم روی نیمکت

 .نقابم به صورتم بود
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 ..یهو یه ماشین با سرعت زیاد ترمز کرد

 .از صداش ترسیدم چون وحشتناک بود

 ..پسری بود.. از ماشین پیاده شد

 ..نــــه

 تـــو؟؟

 ..رفت سمت همون درخت

 ..نزدیک من بود

 ..چشمش به من خورد

 ..رومو برگردوندم

 ..اروم کیفمو گذاشتم رو شونم و بلند شدم

 ..همین که بلند شدم گوشیم زنگ خورد

 ..از تو کیفم درش اوردم

 ..امیار نبینه منوسعی کردم س

 ..شماره یکم غریب بود یکم هم اشنا

 !خودم هم متوجه نبودم کیه که نمیشناسم

 ..جواب دادم

 بله؟-

 ..سالم--

 ..سریع برگشتم

 ..خودش بود.. گوشی دم گوشش بود

 .از زیر نقاب نگاش کردم

 !تو انگشتش حلقه ای بود که واسه عقدمون بود
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 ..بود حلقه ای که من بهش دادم رو گذاشته

 ..اون فقط داشت نگام میکرد

 ..فاصله داشتیم باهم

 چرا حرف نمیزنی؟--

 بله؟-

 میگم چرا حرف نمیزنی؟--

 ..بیشتر فاصله گرفتم

 ..برگشتم رفتم اما گوشی دم گوشم بود

 شما؟-

 ..من زنگ زدم ببینم شما کی هستین اخه شماره زنمه--

 ..صدامو چون تغییر دادم متوجه نمیشد

 !این شماره خودمه.. من نمیدونم زنتون کیه-

 کجا داری میری؟--

 ببخشید؟-

 .خواهش میکنم. وایسا میخوام باهات حرف بزنم--

 .پشت درختی بودم

 ..چه حرفی؟ پشت تلفن بگید-

 ..یهو قطع شد.. اومدم برم دیدم رو به رومه

 ..ببخشید مزاحم نشید-

 .فقط میخوام صورتتونو ببینم--

 ..نباید نامحرم صورتتو ببینه اقامون گفته-

 !چی گفتم! خودمم توش موندم
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 ..اگه شوهر داشتی حلقتو میذاشتی--

 !ازدواج نکردیم با هم دوستیم-

 اخه با این چادر و نقاب دوستی؟

 !خندم گرفت

 وای چقدر بهم نزدیک بود. با این ریش خیلی خنده دار شده بود یاد حریم سلطان افتادم

 ..ریش سلطان سلیمان با این

 ..خندم گرفته بود زود خوردمش

 با این چادر و نقاب دوست پسر داری؟--

 مشکلش چیه؟-

 ..هیچی.. بابا این لعنتیو بردار میدونم داری دروغ میگی--

 ..نه-

 ..داشت باد میومد

 ..یکم ناجور بود

 ..نقابم با باد یکم رفت کنار.. اینم که زل زده بود بهم

 ..با دست نقابو گرفتم

 ..چشمات اشناس.. لباتم که دیدم اونم اشناس.. نقابو دربیار ببینمت--

 به چه حقی به من نگاه میکنی؟-

 ..دیوونم نکن این نقابو بردار--

 ..موبایلم زنگ خورد.. اومدم جواب نذاشت

 ..گوشه استین چادرمو گرفت

 .نمیتونستم تحمل کنم تا همین جاش هم به زور تحمل کردم

 .برید کنار؟ میخوام برم اقای محترم میشه-
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 ..صدام بغض دار بود. دیگه این صدای خودم بود.. دیگه نتونستم صدامو تغییر بدم

 دیگه نمیذارم بری. صدات هم اشناس واسه من.. چرا بغض داشت؟--

 ..لطفا بذار برم-

 .نه.. اول بذار ببینمت--

 .هنوز باد بود ولی نقابمو گرفته بودم

چیه؟ این چشمات داره منو روانی میکنه. مگه میخوام بخورمت؟ بذار فقط ببینمت. دلیل این پنهون کاریا --

 .قول میدم فقط ببینمت بعدش سریع میرم

 ..ساکت فقط نگاهش میکردم

 .دارم بهت میگم قول میدم بعد از دیدنت برم--

 .دستم رو از نقابم جدا کردم. باد نقابمو تکون میداد جلو صورتم

 .به پوستم نخوره نقابو برد باالاروم.. جوری که دستش 

 .با دیدن صورتم یه قدم رفت عقب

 ..چشماش درشت بده بود از تعجب ولی خوشحال بود

 ..از صورتش فهمیدم

 ..حیف بهت قول داده بودم--

 ..دور شد ازم و رفت

 ..داشتم نگاهش میکردم. به راه رفتنش

 .گوشیم تو دستم بود

 ..بهش زنگ زدم

 .رنگشتسر راهش ایستاد ولی ب

 بله؟--

 کجا میری؟-

 ..قول دادم فقط ببینمت و برم--
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 میخوای بری؟-

 ..مجبورم--

 .میخوام باهات حرف بزنم-

 ..بیا تو ماشین--

 ..اون رفت تو ماشین منم رفتم دنبالش

 .در جلو رو باز کرد نشستم تو ماشین

 .نقابم باال بود

 .موبایلم زنگ خورد. عمه بود

 .سامیار چیزی بگو تا من با عمه حرف بزنم-

 .جواب دادم

 الو؟-

 دختر کجا رفتی؟--

 .عمه جان نگران نباش من تو پارک نزدیک خونم-

 ..اونجا چیکرا میکنی؟ اگه کسی ببینتت--

 ..نه عمه نگران نباش مراقب هستم-

 ..زود بیا خونه--

 ..چشم.. خدافظ-

 ..خدانگه دار--

 ..گوشی رو گذاشتم تو کیف

 چه بالیی سرت اومد؟--

 چه بالیی سر زندگیم اوردی؟-

 ..دایانا زندگی منم داغون شد--
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 ..ساکت موندم

 ..چقدر چشمات تیره شده و گود رفته--

 ..تو که هم الغر شدی هم چشمات گود رفته. این ریش هم که-

 ..من از دوری تو بود--

 ..من نزدیکت بودم. کنارت تو خونه جفتی-

 ایانا؟چی شده بود د--

 ..نمیدونم فقط از وقتی بهوش اومدم یادم میاد-

 ..خب بهم بگو--

وقتی بهوش اومدم دیدم تو یه اتاقم رو تخت کلی دستگاه بهم وصل بود. صدای زنت میومد که داشت با -
ماه اونجا نقش یه ادم بیهوش رو  1دکتری حرف میزد. اون منو برده بود اونجا و به همه گفته بود مردم. 

بود رفته بود حمام و  بازی میکردم وقتی کسی نبود سعی میکردم بلند شم. یه روز پرستاری که پیش من

 ..منم از فرصت استفاده کردم رفتم خونه کیهان

 ..اون وقتی منو دید تعجی کرد همه چیو بهش گقتم بعد رفتیم خونه عمه

 ..ماه هم خونه عمه بودم تا االن 1

تو این مدت تو رو از پنجره اتاق باال نگاه میکردم حتی وقتی اهنگ چه حالی داری رو میذاشتی میشنیدم 

 ..گریه میکردم و

 ..اصال نمیتونم کارای تارا رو درک کنم. ازش متنفرم--

 ازش متنفری و باهاش ازدواج کردی؟-

مجبور شدم. اون و برادرش دستشون تو یه کاسس. نصف سهام شرکت دست اوناس. مجبور شدم --
جداشم.. حاال هم  باهاش ازدواج کنم. حاال هم دارم یه کارایی میکنم دستشون از شرکت کوتاه بشه و ازش

 ..که این بالهارو سر تو اورده راحت میتونم لوش بدم

 یادته چقدر بهت میگفتم دختر خوبی نیست؟-

 ..از اون به بعد هم همش عذاب میکشیدم که چرا به حرف تو گوش ندادم.. منو ببخش دایانا--

 ..میبخشم-

 ممنونم. کسی نباید تو رو ببینه درسته؟--
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 ..ی نگواره. تو به کسی چیز-

 ..باشه ولی سارینا هنوز هم ناراحته--

 ..ایشاال همه چیز درست بشه که همه بتونن منو ببینن خیلی دلم براشون تنگ شده-

 ..دستمو گرفت

 ..دایانا--

 ..تو چشماش نگاه کردم

 ..خیلی دلم برات تنگ شده بود. دوستت دارم--

 ..اشکی رو گونم چکید

 ..با انگشت شصت اون دستش پاکش کرد

 دیرت شده؟--

 ..مهم نیست-

 بریم خونمون؟--

 ..چی میگی؟ اگه منو ببینن بد میشه-

 ..نه اون خونه.. خونه خودمون دوتا--

 کدوم خونه؟-

 ..همونی که قرار بود بعد از عروسی بریم توش--

 چرا تارا رو نبردی؟-

 .اون خونه فقط به تو تعلق داره. خانوم اون خونه تویی--

 ..لبخندی زدم

 ..ماشینو روشن کرد و رفتیم اونجا

 ..حیاطش بزرگ بود

 ..پر گل و باغچه بود. من عاشق باغچه بودم
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 ..بیا ببرمت یه جایی--

 ..دستمو گرفت و همراه خودش کشید

 ..وای اینجا محشره

 ..از زیر درختا اب رد میشه.. چقدر رویاییه

 ..مثله ویالی شمال

 دوست داری؟--

 ..اوهوم-

 ..کرده بودم مثله بچه ها ذوق

 .بعد از چقدر خنده اومده بود رو صورتم

 .باد خیلی شدید بود. داشتم یخ میکردم

 .دستمامو تو هم قفل کرده بودم و یه گوشه ایستاده بودم

 .صبر کن االن میام--

 .رفت داخل خونه

 .وقتی برگشت یه مالفه ابی تو دستش بود

 .گذاشتش رو شونم

 .ممنون-

 .وظیفه بود--

 .محرفی نزدی

 .از اینکه کنارش بودم خیلی خوشحال بودم

 .ایستاد رو به روم با فاصله نزدیک

 .شونه هامو گرفت

 اگه طالق بگیرم تو بهم بر میگردی درسته؟--
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 ..اوهوم-

 .خودمم داشتم عذاب میکشیدم چرا باید میگفتم نه. اون که به خواست خودش ازدواج نکرد

 .یهو حس کردم تو اغوششم

 .منم بغلش کردم

 .یدب**و*سپیشونیمو 

 .عاشقتم--

 ..بیشتر منو به خودش چسبوند

***********  

 .چند روز میگذشت

 .هردومون به کسی چیزی نگفتیم

 ..نه من از دیدن اون

 ..و نه اون از زنده بودن من

 ..فقط تو دلمون یه دنیا عشق بود

 ..اون با موبایل در تماس بودیم گاهی اوقات هم از پنجره اتاق من و بالکن اتاق

 !دلمون به همینا خوش بود

 .دلم واسه همشون تنگ شده بود

 ..سارا

 ..سارینا

 ..آرمان

 ..حتی با کارایی که کرد بازم دلتنگش بودم

 .از همه مهم تر مامان و بابا که نمیدونم چه حالی دارن

خوشحالی همه کیهان بهم گفته بود مامان گاهی اوقات حالش بد میشه ولی چون میدونستم مامان ممکنه از 

 ..شهرو خبر کنه چیزی بهش نگفتیم
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 ..امید و کیهان داشتن کارا رو درست میکردن که من بتونم ازادانه بچرخم

 ..امید گفته بود یه اشنا داره

 .ایمان داشتم که به عشقم دوباره برمیگردم

 ..قبل از اینکه همدیگه رو ببینیم همیشه اهنگ چه حالی داری پویان رو میذاشت

 ..اهاش میخوندم و گاهی اوقات اشک می ریختممنم ب

 ..ولی از اون روز به بعد اهنگ شاد میذاره

 ..به خودش برگشته

 ..ریشش رو مرتب میزنه و مثل همیشه یه ته ریش خیلی جذاب میذاره

 ..دیگه مشکی نمیپوشه

 ..منم از اون حالت داغون و خراب برگشته بودم به خودم

 !لبخند رو لبم بود هر روز جوری که عمه و کیهان متعجب بودن

 

 

 سالم امید.. چطوری؟-

 سالم عزیزم تو خوبی؟--

 .مرسی-

 ..همیشه امید میومد اینجا و با عمه و کیهان دورمو شلوغ میکردن تا حوصلم سر نره

 ..خب بگو چه خبرا-

 .چشمکی زد--

ه وقتی حرفی که بین خودمون بود چشمک میزد که منظورشو فهمیدم. یعنی صبر کن خلوت شه. همیش

 .چیزی نگم

 .عمه تو اشپزخونه بود. بلند شدم رفتم سمت پله ها به امید چشمک زدم که بیاد. رفتم تو اتاقم

 .دو ثانیه نشد با کیهان اومد
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 چطوری داداش؟-

 تو خوبی؟--

 مرسی. کجا بودی؟-

 .بیرون کار داشتم--

 ..اینطوری شدی مشکوک میزنی ها.. خیلی وقته-

 ..نه خواهری چیزی نیست--

 !میفهمم اخرش-

 .گوشیش زنگ خورد. از جیبش دراورد و داشت میرفت سمت در

 از کی تا حاال ما غریبه شدیم؟-

 .غریبه بودی خبر نداشتی--

 کیه؟-

 ..به تو چه--

 .مشکوک نگاش کردم. رفت بیرون

 .بابا ولش کن حالش خرابه--امید: 

 .سر گوشیشیه روز باید برم -

 .به منم بگو با کی حرف میزنه--

 !پررو نشو.. بگو ببینم چه خبرا؟ مدتیه میخوام باهات حرف بزنم مزاحم زیاد بوده-

 میگم کارت درست شه چه اتفاقی میفته؟--

 ..منظودت چیه؟ واضح بگو-

 از وقتی سامیار و آرمان ازدواج کردن رابطه خانواده ها خراب شده میدونی که؟--

 .اره میدونم-

 من و سارینا هم که همدیگه رو میخوایم میدونی که؟--
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 .میدونم-

 .تا االن یواشکی دور از چشم همه با هم حرف میزنیم--

 واقعا؟-

 .اره.. میترسیم به کسی بگیم--

 اخه چرا؟-

 !نمیخوام با این اتفاق از کیهان جدا شم--

 میفهمم. حاال اگه کار من درست بشه چی میشه؟-

 یگردی به سامیار؟برم--

 !اون ازدواج کرده-

 ..میدونم--

 چیکار میتونم برات بکنم؟-

 !نمیدونم--

گناه داره بیچاره.. درسته خیلی وقته سارینا رو ندیدم ولی حال هر دوشون رو درک میکنم.. باید به امید 

 ..بگم.. اون به کسی نمیگه.. بهتره بدونه و ایمان داشته باشه که به عشقش میرسه

 ..م گفتمارو

 بین خودمون بمونه؟-

 چی؟--

 ..چیزی که میخوام بهت بگم-

 ..اره بگو--

 ..سامیار میدونه من زندم-

 چـــــی؟؟؟؟--

 .اروم باش.. اون خبر داره. من اونو دیدم و باهاش حرف زدم-

 ولی اخه چطور؟--
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گیره. از همون حاال چطوری دیدمش و چیکار کرد و ول کن. اصل حرفم اینه که اون میخواد طالق ب-

 ..اول هم به زور ازدواج کرده

 واقعا؟--

 ..اره.. ولی بین خودمون ها-

 باشه. بعدش برمیگرده پیش تو؟--

 ..اره دیگه-

 ..واااای دومین خبر خوشو بعد از زنده بودنت االن شنیدم. خیلی خوبه.. بعد من هم میرم با سارینا--

 اره.. به سارینا چیزی نگو باشه؟-

 ..چشم نمیگم.. خیلی عزیزی--

 ..چرت نگو دیگه االن کیهان میاد-

 ..نه بابا وقتی گوشیش زنگ میخوره چند ساعت حرف میزنن--

 ..من باید بفهمم-

 ..خندیدیم با هم

**************** 

 .همه چی داشت خوب پیش میرفت

 ..از یه طرف کیهان و امید تالش میکردن از یه طرف هم سامیار

 .واست تارا رو لو بدهسامیار میخ

 .یه روز به پنجره نگاه میکردم.. کوچه هم پیدا بود

 ..صدای ترمز ماشینی اومد. توجهم سمت ماشین جلب شد

 .در خونه سامیار ایستاد

 ..پیاده شد

 پیمان؟

 اینجا چی میخواد؟
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 ..فقط نگاه میکردم و سواال تو مخم دور میخوردن

 ..زنگ زد و رفت داخل

 .شتمسریع گوشیمو بردا

 کجایی سامیار؟-

 ..شرکت--

 پیمان به خونه شما چیکار داره؟-

 طاهری؟ اومده دم خونمون؟--

 ..اره رفت داخل-

 .گوشیو قطع کرد

 یعنی چی شده؟

 ..نگران فقط به پنجره نگاه میکردم

 ..عمه صدام میزد

 ای بابا.. حاال وقتشه؟

 ..بله عمه؟ اومدم-

 ..رفتم پایین

 جانم؟-

 ..دخترم حوصلم رفت خب بیا بشین پایین--

 .باشه عزیزم-

 ..نشستیم با هم حرف میزدیم.. از وقتی میگفت که من نبودم اما من هیچی نمیفهمیدم

 !..ذهنم سمت خونه جفتی بود

****************** 

 الو امید چی شد؟-
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 .همه چی ردیف شد با سامیار اونجا بودم--

 پس کیهان؟-

 .ن ممکن بود سامیارو ببینه شک کنهاونو دک کردم چو--

 مگه سامیار اونجا بود اخه؟-

 .خودش اومده بود--

 باشه. دکتره چی شد؟-

 .دنبالشن--

 .اوکی-

 .بعدا میام پیشت فعال بیرونم--

 کجایی؟-

 .پیش خانوم--

 .به به سالم برسون. بش بگو به زودی مییبینمش-

 ..حتما--

 ..مزاحمتون نشم خوش باشید. بای بای-

 ..بـــای--

 .گوشی رو قطع کردم و نشستم لب تخت. حوصلم سر رفته بود

 ..تو خونه سرک کشیدم. عمه نبود

 جانم؟--

 سالم کجایی؟-

 سالم گل من خونه چرا؟--

 .خسته شدم بیا بریم بیرون-

 چشم. مگه عمه نیست؟--
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 ..نه بدو تا نیومده-

 .باشه اومدم ماشین دم دره اماده باش اومدم--

 .قطع کردم و لباسامو عوض کردم. ارایش مختصر و سریعی کردم تا واسه اقامون خوشکل کنم

 .نه چادر زدم نه نقاب گذاشتم

 .کلید برداشتم و از خونه رفتم

 .ماشینش دم در بود

 .سریع پریدم تو ماشین

 !ساعته تو ماشین منتطرتم 2معلوم هست کجایی تو؟ --

 ..واسه اقامون خوشکل کردم خب-

 ..ی قربونت بره اقاتون خودت خوشکلی عزیز منا--

 ..خدانکنه-

 خب چی شد یاد من کردی؟--

 ..ِا..! اذیت نکن دیگه.. دلم برات تنگ شده بود ناسالمتی هنوز زنتم-

 ببخشید زن عزیزم من تسلیمم! خب کجا بریم؟--

 ..نمیدونم هر طور دوست داری-

 ..باشه--

 .تو خیابون دور میخوردیم

 سامیار؟-

 جانم؟--

 !روز شنبه خونتون چه خبر بود؟ وقتی بهت زنگ زدم-

 :با اخمی گفت

 ..بیشتر توضیح بده--
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 ..من دم پنجره بودم و دیدم پیمان طاهری داره میاد طرف خونتون. بعد سریع بهت زنگ زدم-

 .....اها.. متوجه شدم.. خب پیمان--

 پیمان چی؟ اون با تو چیکار داره؟ چرا اومد خونتون؟-

 !..اون... برادر تاراس--

 چــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــی؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 ..درست شنیدی.. اون برادر تاراس.. فامیل تارا طاهریه.. بهمون دروغ گفتن--

 :ماشینو کنار خیابون پارک کرد و به حرفاش ادامه داد

و پیمان طاهری.. پیمان با نقشه به تو نزدیک شد و خواست تو رو از من دور بکنه.. تارا هم که  تارا--
قصدش نزدیک شدن به من بود.. هیچکدوم موفق نشدن تا وقتی که با اون دکتر عوضی که پلیس دنبالشه 

ون سهمو از تا شریک جرم هم شدن.. االن همه دنبالشونن و منم تموم کارامو کردم و ا 3اشنا شدن و 

 ..چنگشون کشیدم بیرون.. االن هر دو ازادیم ولی یه چیزی هست

من که تا االن زبونم قفل شده بود تو دهنم و چشمام اندازه قورباغه باز بود به حالت طبیعی خودم برگشتم 

 :و گفتم

 چه چیزی؟-

 ..اونا فراری اند.. از دست پلیسا فرار کردن--

 حدس میزنی کجا باشن؟-

 ..رو گشتم ولی نبودهمه جا--

 ..شاید من بدونم-

 ..تو از کجا میدونی--

 ..مطمئن نیستم ولی بگردیم بد نمیشه-

 ..باشه--

با هم رفتیم اگاهی و بهشون اطالع دادیم که ممکنه پیداشون کرده باشیم.. همراه با مامور رفتیم سمت اون 

 ..خونه ای که منو زندونی کردن
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 .ودن. ماشینشون پیدا بودحدس من درست بود. همونجا ب

مامور رفتیم داخل خونه  1اروم و بی سر و صدا رفتیم داخل. چندتا مامور خونه رو محاصره کردن و با 

 .و هردوشونو گرفتیم

 .همه چی یهویی بود طوری که خودشون هم متوجه نشدن

**************** 

 ..خدایا ازت ممنونم

 ..هزاران بار شکر میکنم

 ..و بهم برگردوندیممنون که زندگیم

 ..هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم با این همه مشکل خوشبخت باشم

 ..خیلی خوبی

 ..ممنون که چشم به روی بنده هات نمیبندی حتی اگه بنده خوبی نباشن

 ..هزاران مرتبه شکر

 

 

 .صدای مامان و بابا از پایین اومد با دو از پله ها رفتم پایین

 ..دلتنگشون بودم

 .یدمب**و*سهر دوشونو بغل کردم و گونشونو 

 .کیهان بهشون گفته بود و اونا رو اورده بود

 ..بعد از ناهار که خیلی دیر خوردیم به امید گفتم با کیهان حرف بزنه همه باهم بریم بیرون مثله قبال

 تو واقعا میخوای بری؟--کیهان: 

 .اره-

 ..نه--کیهان: 
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 .تو میای منم میرم همین که گفتم-

 .به شرطی که کاری به کار من نداشته باشی--کیهان: 

 .ازت بدم میاد میرم پیش امید-

 ..رفتم پیش امید و با هم رفتیم تو حیاط

 ..اینو چیکار کنم میگه نمیام-

 ..به من بسپارش.. نقطه ضعفش دست منه--امید: 

 ..باشه-

 ..برو صداش بزن بگو امید کارت داره--امید: 

 ..باشه-

 .رفتم داخل

 کیهان؟-

 هان؟--

 .کوفت.. پاشو برو بیرون امید کارت داره-

 .زیر لبی چیز میگفت و راه میرفت سمت در

 .رفتم پشت پنجره و بازش کردم

 .تو دید نبودم. امید داشت با گوشیش حرف میزد

 ...اره اماده باش میام دنبالت--امید: 

 ..کیهان؟ نه بابا داره خودشو لوس میکنه ولی فکر نکنم بیاد

 حاال اشکال نداره مگه کیهان نباشه بد میگذره بهت؟

 

 

 .کیهان پشت سر امید ایستاده بود دست به سینه
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 یعنی کی پشت خطه؟

 ..بده به من گوشیتو--کیهان: 

 :امید برگشت

 ..کی اومدی؟ بیا ببین شمیم جونتون چی مگه--

 شمیم؟ نه بابا؟ چی میگی امید تو؟

 ..و چهارچوب درپنجره رو بستم و دستم ایستادم ت

 ..امید متوجه من شد و اومد پیشم

 چی شده؟--

 اینجا چه خبره؟-

 ..عروسی خره--

 .با دست به کیهان اشاره کرد که داشت با موبایل حرف میزد

 مسخره نکن. با کی حرف میزنه؟-

 ..جدی میگم بابا.. با شمیم--

 .درست توضیح بده-

 ..شمیم و کیهان با هم دوستن--

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چـــــــــــ-

 ..هوی یواش دیوونه.. برو تو اتاقت االن ابرو میبری--

 ..با ذهن درگیر رفتم باال و حولمو برداشتم و رفتم تو حمام زیر دوش اب ولرم

 شمیم؟

 کیهان؟

 دوستن؟

 چـــــی؟
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 مگه من خواهرش نیستم؟

 به من نمیگه؟چرا 

 چرا امید میدونه؟

 من غریبه شدم؟

 ..واقعا که کیهان

 .دوشمو گرفتم و حولمو پوشیدم رفتم بیرون

 .چه بخاری تو حمام بود

 .رفتم تو اتاقم

 .لباسایی که میخواستم انداختم رو تخت و موهامو خشک کردم

 .موهامو باال بستم و لباسامو پوشیدم

 .از اتاق رفتم بیرون ببینم چه خبره

 چرا اماده نمیشی؟--امید: 

 االن بریم؟-

 !اره پس کی؟--امید: 

 .نگاهی به کیهان کردم سرش پایین بود و با قاب موبایلش ور میرفت

 .برگشتم سمت اتاقم

 .مانتو ابی کوتاهمو پوشیدم با شلوار جین تنگ

 .شال مشکیمو سر کردم و مرتبش کردم

 .زدم و گوشیمو برداشتم رفتم از اتاق بیرونریمل و رژ 

 .من اماده شدم-

 کجا؟--مامان: 

 ..میخوایم بریم بیرون-
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 .باشه دخترم خوش باشید--مامان: 

 .تو حیاط بودیم. کفش اسپرتای مشکیمو پوشیدم

 ..برو با سامیار--امید: 

 .نه با کیهان میام-

 .هر جور میلته--امید: 

 .نشستم تو ماشین کیهان

 .ن هم نشستکیها

 .تو خودش بود

 .امید هم اومد سوار شد

 ..َدله دو طرفش یکیه ..راحت باش خواهر.. خیال نکنی پشتت به منه ها--امید: 

 .امید اینقدر حرف نزن ببینم-

 ..چشم--امید: 

 حاال من شدم غریبه؟-

 !نه عزیزم غریبه نشدی غریبه بودی--امید: 

 ..سرمو برگردوندم سمت امید

 میشه اون زیپ دهنتو ببندی تا پرتت نکردم بیرون؟-

 (اوه اوه اوه خانم اسبیه )عصبی--امید: 

 ..کوفت-

 .سمت کیهان برگشتم

 چرا جوابمو نمیدی؟-

 ..چه جوابی دارم که بزنم اخه--

 من واست غریبه بودم یا راز دار خوبی نبودم؟-
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 ..سخت بود واسم--

 از کی؟-

 ..از تولد شبنم--

 ..مدت به من چیزی نگفتی؟ اون شب حس کردم یه جوری شدی. باشه دیگه مهم نیست تو این همه-

 ..تموم راه با سکوت طی شد. رفتیم پارک و بعد از چند دقیقه سامیار و سارینا اومدن

سارینا رو محکم بغل کردم. دلم براش تنگ شده بود. اون هم همین حس رو داشت از هیجانش مشخص 

 .بود

 ..تم کنار سامیارازش جدا شدم و رف

 .خوش بحالش! کسی که مارو اینطوری بغل نمیکنه--اروم تو گوشم گفت: 

 ..با ارنج زدم تو پهلوش

 اخ.. این تموم احساساتت بود؟--

 !..زیاد حرف نزن محکم تر میزنمت ها-

 !باشه ولی یکی طلبت--

 ..کیهان ساکت مونده بود و تنها.. رفتم پیشش

 ... بیا دور هم باشیمکیهان داداشی بس کن دیگه.-

 ..سکوت کرده بود و نگاهم میکرد

 ..اه.. اینم که همش تو خودشه.. باید درستش کنم

 ..ازش فاصله گرفتم و رفتم یه گوشه.. شمیم

 ..الو؟ سالم عزیزم-اها ایناهاش..

 ..سالم گلم--

 خوبی عزیزم؟-

 ..فدات گلم--

 تو خوبی؟ چی شده یاد من کردی؟
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 وا! تو از کجا جریان منو میدونی؟-

 ..خب.. چیزه.. میدونی.. ِامـــم--

 ..باشه باشه خودم میدونم حاال هم پاشو اماده شو االن میام دنبالت-

 ..با بچه ها بیرونیم.. تو هم حتما باید باشی-کجا؟ --

 ..باشه ممنون عزیزم--

 ..اماده شو اومدم-

 .باشه زود اماده میشم--

 ..یپس تا بعد با-

 ..بای--

 ..گوشی رو قطع کردم و تا برگشتم خوردم تو سینه سامیار

 چته میای فال گوش؟-

 کی بود؟--

 ..بریم تا بت بگم-

 کجا؟--

 ..تو بیا-

 ..رفتیم سوار ماشین شدیم و بهش گفتم بره درخونه شمیم..راهش دور نبود زیاد

 زود رسیدیدم..د

 ..درخونشونو زدم و خودش اومد بیرون

 !تیپواوه اوه 

 ..سالم خوشکل خانم-

 چی شده خوشکل کردی؟

 سالم عزیزم. زشتم؟--
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 ..نه عزیزم میگم خوشکل شدی..! بریم دیگه-

 اها اره.. خوبم؟--

 !ای بابا اره خوشکلی.. جذابی.. بیا دیگه کشتی منو-

 ..با خنده سوار ماشین شدیم و به سمت بچه ها رفتیم

 ..کیهان با دیدن ما تعجب کرد

 !البته نه از دیدن من و سامیار

 !از دیدن معشوقش

 !آخ آخ آخ

 !عاشقا رو نگاه کن

 ..و بهم لبخند زدیم دست سامیارو گرفتم

 ..کیهان هم دیگه با سامیار خوب شد

 ..خوشحال بودم

 ..خدایا شکرت بابت این زندگی و خانواده ای که بهم دادی

****************** 

 سامیار خوبم؟-

 .وبی خوشکلی بیا بریم خسته شدم از بس ایستادماره بابا خ--

 .غر نزن صبر کن یه نگاه دیگه بکنم-

 اخه تو اینه ماشین چی میبینی؟--

 ..تو کار دخترا دخالت نکن-

 .بیا بریم دیگه..دستمو گرفت و کشید--

 !اخ روانی مچ دستم پکید.در باز شد رفتیم داخل. ای جان خونه رو. نه بابا آرمان هم بلده-

 .مثله ندیده ها نگاه نکن اینجا خونه داییم بود--
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 .ندیده عمته روانی-

 ..بی ادب--

 .سالم عزیز دلم-

 .سالم..رفتیم داخل با ذوق سارا رو بغل کردم--

 .صداش بغضی داشت که با بغل کردنم ترکید

 وا؟ این مهمان نوازیه؟ چرا گریه میکنی؟-

 ..رفی نمیزدم بیچاره داشت خودشو خالی میکردجوری بغلم کرده بود که داشتم خفه میشدم ولی ح

 ..هـــوی زنمو ول کن کشتیش--سامیار: 

 !به تو چه--سارا: 

 !..زنمه ها--سامیار: 

 ..اول دختر دایی من بود بعد زن تو--سارا: 

 !ای بابا بسه بابا اومدیم مهمانی! نیومدیم که باز شما دعواتون بشه که-

 !بریم بشینیم سامیار اینا که بلد نیستن مهمان نوازی کنن

 .رفتیم تو سالن و رو مبل نشستیم

 خب.. بسه دیگه.. تا فردا میخوای گریه کنی؟-

 !خب چیکار کنم ذوق کردم--

 !ذوقت تو حلق شوهرت-

 تو حلق خودت من چه گناهی کردم؟--آرمان: 

 !میخواستی شوهرش نشی-

 !بت شماست؟ دختر تو نمیخوای یه پذیرایی بکنی؟ گلوم خشک شدوای این بار نو--سامیار: 

 .وای ببخشید حواسم نبود االن میام--سارا: 

 ..وقتی سارا رفت تو آشپزخونه حواسم رفت سمت خونه
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خونشون بزرگ بود. سالن پذیرایی و آشپزخونه و غذاخوری طبقه پایین بود و اتاقاش طبقه باال.. درکل 

 .ب چیده شده بود سارا هم سلیقه خوبی داشتخونه خوشکلی بود و خو

 .میوه و شربت اورد و خوردیم

 

 

 خب چطوری؟ بچه مچه ندارید؟-    

 :سارا رنگش سرخ شد ولی آرمان با کمال پررویی جوابمو داد    

 !نه بابا مگه چند وقته ازدواج کردیم؟ خیلی زوده--    

 اوه اوه باشه بابا چرا میزنی؟-    

 من کی زدم؟-- آرمان:    

 .کوفت-    

بعد از شوخی و مسخره بازی و تعریف کردن گذشته ای که از تعریف کردنش واسه دیگران خسته     

 .شدم از سارا و آرمان خدافظی کردیم رفتیم سمت خونه

 .غروب بودسامیار منو برد خونه کیهان. با هم رفتیم باال    

ف زدن و من یه شام سریع درست کردم. سیب زمینی و کیهان خونه بود. نشستن دوتایی گرم حر    
 .سوسیس خورد کردم و تو روغن سرخ کردم مخلفاتم گذاشتم کنارش هم میز شامو حاظر کردم

 دایی یه چیز بگم؟--کیهان:     

 .کوفت بگو-    

 ..زن میخوام--    

 .برو مامانتو بگو برات بخره-    

 !تو؟ ازدواج؟ عجیبه--سامیار:     

 چرا مگه چمه؟ بهتر از توام مگه نه دایانا؟ من بهترم یا سامیار؟--    

 ساکت شید دوتاتون ببینم. کیو باید برات بگیریم حاال؟-    

 بنظرت؟--    



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

257 

 

 ..زل زدم تو چشمای خوشکلش    

 ..خانوم خنگ خودم منظورش شمیمه دیگه--سامیار:     

 نه بابا؟-    

 ..اره--کیهان:     

 .ک داداشی گلممبار-    

 .بغلش کردم    

 مامانو کی میگی بیاد؟--    

 .مامان اینا واسه همیشه میخوان باز بیان تهران-    

 جدی؟--    

 ..اره دیروز مامان زنگ زد و گفت-    

 .خیلی بهتر میشه.. ولی خب زود بیان اول برن خاستگاری--    

 .داماد چه هوله.. باشه بهش میگم-    

حالی شام خوردیم و دور هم بودیم.سامیار میخواست بره خونه، دروغ چرا دوست داشتم همیشه با خوش    
کنارم باشه.وقتی داشت از خونه میرفت بهم گفت فردا بریم خرید. منم قبول کردم.خونه رو مرتب کردم و 

 .بعد از کلی خستگی امروز رفتم تو اتاقم و خوابیدم

    ********************* 

 

 .بح با زنگ گوشیم بیدار شدمص    

 ..هوم-    

 .سالم خانوم خوابالوی من--    

 ..هــوم-    

 .پاشو بریم بیرون 9پاشو دیگه هی هوم هوم.. ساعت --    

 تو مگه کار نداری؟-    
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 .نه میخوام با خانومم برم بیرون--    

 .باشه-    

 ..من میرم دوش میگیرم تو هم اماده بشی ها--    

 .باشه-    

 .نخوابی ها پاشو ببینم--    

 .باشه-    

گوشیو قطع کردم و با کلی خستگی از جام بلند شدم. با فکر خرید یکم حوصله پیدا کردم و حولمو     

 .برداشتم و رفتم حمام یه دوش گرفتم

 :ر بوداخیش سرحال شدم. موهامو با سشوار خشک کردم و لباس پوشیدم. گوشیم زنگ خورد. سامیا    

 جانم؟-    

 !به به خانومم بیدار شده نه به اون هوم گفتن نه به این جانم--    

 ..خندیدم    

 اماده ای؟--    

 .نه تازه دوش گرفتم االن میخوام اماده شم-    

 باشه صبحانه خوردی؟--    

 ..نوچ-    

 کیهان هست؟--    

 ..نوچ-    

 .میام اونجا باهم صبحانه بخوریم--    

 ..باوشه-    

 ..پس اومدم، فعال--    

گوشیو قطع کرد و منم مشغول اماده شدن شدم. شلوار بیتل مشکی پوشیدم و مانتو گلبه ای که کوتاه     
بود پوشیدم. موهامو بستم باال و سریع یه ارایش ساده کردم و اماده شدم. شال گلبه ایم که تیره تر از 
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ه کوچیکمو گذاشتم رو مبل و رفتم تو اشپز خونه میز صبحانه رو مانتوم بود سر کردم و کیف یه طرف

 .اماده کردم.صدای زنگ در اومد. سامیار بود. درو براش باز کردم

 .اومد داخل و بعد از سالم و احوال پرسی باهم صبحانه خوردیم    

 منو کجا میخوای ببری؟-    

 ..یه جای خوب--    

 ی؟اذیت نکن دیگه چی میخوای بخر-    

 خیلی چیزا.. ما تا کی باید اینجوری بمونیم؟ یعنی تو نمیخوای خانومم بشی؟--    

 مگه نیستم؟ منظورت چیه؟-    

 !خب وقتشه دیگه یه عروسی بگیریم--    

 اها اره اصال حواسم نبود.. خب االن میخوایم بریم بیرون که چی؟-    

 ..تو بیا بریم--    

 .وایسا میزو جمع کنم-    

 .زود باش.میزو جمع کردم و همه چیزا رو مرتب کردم و رفتم تو اتاق کیفمو برداشتم--    

 .خب من امادم-    

 :نشسته بود رو مبل و وقتی چشمش بهم خورد از جا بلند شد    

 .بریم--    

 .باهم از خونه رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم    

 ..اینجا که همش لباس عروسه-    

 ..بیا تو--    

 .دستمو گرفت و منو با خودش می کشوند    

 .آخ آخ آخ.. وایسا بابا چه خبرته. دستمو کندی. یواش برو یکم-

 ..باشه باشه--
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اروم اروم میرفتیم و من لباسارو نگاه میکردم. خیلی خوشکل بودن. سامیار منو برد تو گرون ترین 

 .مزون عروس

 ..من لباس مجلسی نمیخوام ها-

 :گاهی بهم کردایستاد. ن

 ..چقدر حرف میزنی دختر--

 .دوباره دستمو گرفت و رفت سمت فروشنده

 .سالم خانوم خسته نباشید.. خاص ترین لباس عروساتونو میشه نشون ما بدید--

 .سالم ممنون خوش اومدید از این طرف بیاید--دختره: 

فتم ساکت باشم! چشمم خورد به یه به سمتی اشاره کرد و رفت جلو.. منو سامیار رفتیم دنبالش تصمیم گر
لباس خیلی ناز همونجا موندم سامیار وقتی متوجه شد ایستادم و لباسو نگاه میکنم به دختره گفت همین 

 .لباسو بیاره واسم

 .خدایی لباس نازی بود پف و عروسکی بود و همش تور بود. دکلته بود ولی خیلی خاص بود

 .م که بپوشمشدختره منو به سمت پرو برد و اومد کمک

 .وای چقدر خاص بود تو تن خیلی ناز تر بود

 .موهاتو باز کن بنداز دورت که نما داشته باشه--دختره: 

 .همین کارم کردم

 ..دختره از پرو رفت بیرون و به سامیار گفت بیاد داخل تا منو ببینه. منتظر موندم تا سامیار بیاد داخل

 ..وای پرنسس من چقدر ناز شدی--

 .تم. دامن لباسو تو دستم گرفتم و یه دوری باهاش زدم یهو دیدم تو بغل سامیارماومد سم

 ..دختر نکن اینکارارو با من قلبم می ایسته--

 ..لبخند رو لبام بود. تو دلم میگفتم خدایا شکر

 همینو میخوای؟--

 ..اوهوم-

 .پس من برم تو هم درش بیار تا منو روانی نکردی--
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 .باشه-

 .لپمو کشید و رفت

 .دیگه خودم تونستم درش بیارم

 .لباسامو پوشیدم دختره هم اومد لباسو برد که بذاره تو بسته مخصوصش

موهامو بستم و شالمو ردم و رفتم بیرون پیش سامیار. بسته تو دستش بود فقط تشکر و خداحافظی کردم با 

 .دختره و از مغازه رفتیم بیرون

 -..یهویی بود ها-

 !تو هول نبودیخوبه -

 .اذیت نکن-

 حاال نوبت منه.. ببینم داماد باید با لباس تو خونه بیاد تو عروسیش؟--

 !وای راست میگی.. سامیار ما که هنوز کسی رو نگفتیم؟-

 ..من با مامانم حرف زدم توهم به خانوادت بگو دیگه--

 .باشه پس بریم واسه تو خرید کنیم-

ستقیم منو میبرد جاهای خاص! با انتخاب خودش و نظر من کت خودش خوب جاهارو بلد بود ها.. م

 .شلوار سفید خاصی خرید. دستامون پر شده بود. همه رو گذاشتیم تو ماشین

 دیگه چی مونده؟--

 وای کفشامون؟-

 .من همون کفشارو میپوشم--

 کدوما؟-

 .عروسی اولمون. هنوز سالمن. دیگه نپوشیدمشون--

 ..که کفشای من تو تصادف خراب شد-

 .قربونت بشم خب برات میخرم--

 .بعد از اینکه چیزارو گذاشتیم تو ماشین رفتیم واسه کفش
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کفشا یکی از یکی ناز تر و منم مونده بودم چی بخرم. تقریبا تمام مغازه هاو پاساژا رو گشتیم. باالخره دلم 

 .گیر کرد پیش یکیشون

لژ دار بود و بلند خب من عادت داشتم. کنارش یه  باید سفید میخردیم خب سفیدا هم مدالی متنوعی داشتن.
 .پاپیون سفید، رنگ خودش داشت و روش تمام نگین بود خیلی خاص بود

 .من اینو میخوام-

 .چشم.. میخرم--

 .پوشیدمش حتی واسم اندازه بود. با کفشا تازه شدم هم قد سامیار. همونارو خریدیم

 .من گرسنمه--

 .اوهوم منم همین احساسو دارم-

 .شده بود 2ساعتو نگاه کردم. 

 .شد 2چه زود ساعت -

 بریم یه چیزی بخوریم؟--

 .من چلو جوجه میخوام-

 .باشه بریم--

 .رفتیم نزدیک ترین رستوران و سفارش دادیم واسمون بیارن. منتظر غذا بودیم

 .یه زنگ بزن به مامانت بگو میخوایم عروسی بگیریم--

 .یهان هم باید بگماها اره راست میگی. راستی قضیه ک-

 :گوشیمو دراوردم و زنگ زدم به مامان.. بعد از چندتا بوق

 .سالم دخترم--

 سالم مامان جون خوبی؟-

 قربونت برم تو خوبی؟--

 ..فدای تو، مامان یه موضوع مهم باید بگم. یعنی دوتا-

 .جانم بگو. چی شده؟ خیر باشه--
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 ..خاستگاری خیره عزیزم. پسرت زن میخواد زود بیاید که بریم-

 کیهان؟ واقعا؟--

 .بله مامان خانوم-

 طرف کیه؟--

 .از دوستامونه. غریبه نیست-

 خب پس خوبه. خبر دوم چی بود؟--

 .میخوایم عروسی بگیریم-

 مبارک باشه ایشاال همیشه با خبرای خوش. حاال کی؟--

 .هر وقت شد. البته ما خریدامونو کردیم-

 پس کاراتونو کردین؟--

 .لباس خریدیماره امروز -

 .خب پس مبارکه. تو زنگ بزن به خانواده دختره این هفته که اومدیم بریم واسشون--

 چشم عزیزم. مزاحم نشم کاری چیزی نداری؟-

 ..نه عزیزم خوش باشید خداحافظ--

 ..خدافظ-

 .گوشیو قطع کردم و غذا رو اوردن

 ..اینقدر گرسنه بودیم دوتایی افتادیم به جون غذاها

بعد از خوردن ناهارمون رفتیم سمت خونه. سامیار گیر داده بود که برم خونشون ولی قبول نکردم خونه 
کلی کار داشتم کیهانم کم کم باید میومد خونه.. منو رسوند دم در خونه و جعبه لباسو بهم داد و رفتم داخل 

 .خونه

رو تخت. باید قبل از اینکه کیهان تند تند لباس عوض کردم و لباسو از تو جعبه دراوردم و گذاشتمش 
 .میومد خونه رو مرتب میکردم

 .اول رفتم تو اشپزخونه و واسه شب خورشت سبزی درست کردم و گذاشتم رو گاز تا خوب جا بیوفته

 ..رفتم تو اتاق کیهان
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 .و بگیرماوه اوه اوه چه خبره اینجا.. بیچاره زنت خان داداش.. اوه اوه یادم اومد میخواستم شماره خونشون

 .چندتا از کتاباش گوشه زمین لباساش هم که خواست صبح عوض کنه همه رو نامرتب کرده بود

 .از بچگی همین طوری بود وقتی یه لباس میخواست بپوشه همه چیزارو بهم میریخت

همه جارو تمیز کردم. سریع رفتم یه دوش خیلی مختصر رفتم. امروز خیلی فعالیت کرده بودم دست و پام 

 .د میکرد. دوش گرفتم حالمو جا اورددر

 ..ظرفای صبحانه هنوز نشسته بودن. اونارو شستم و همه خونه رو کردم دسته گل

 :گوشیم رو میز بود. برداشتمش و به شمیم اس دادم

 .سالم عزیزم. خوبی؟ بی زحمت شماره خونتونو برام بفرست-

 .اونم زود برام فرستادش.صدای در اومد که باز شد

 ..داداشی جونمسالم -

 سالم چیزی میخوای؟--

 ..نوچ-

 ..چه مهربون--

 ..برو لباساتو عوض کن خسته ای-

 میشه تافت بزنم اینجوری بمونی؟--

 چجوری؟-

 !مهربون--

 ..وا.. من که همیشه با تو خوبم.. برو لباساتو عوض کن بیا-

 ..چشم--

 :رفت تو اتاقش از همونجا داد زد

 ذا، اخالق خوب؟چه خبره اتاق تمیز، بوی غ--

 مگه بار اولمه؟-

 .صدایی نیومد. اومد بیرون با تیشرت و شلوار اسپورت
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 ..خواهر منی تو--

 ..لپمو محکم کشید

 آخ چرا هر کی به من میرسه لپمو میکشه؟-

 !چون تپلی--

 کی من؟-

 !نه من--

 ..من الغرم خو-

 .نشست رو مبل و تی وی رو روشن کرد. ابروهاشو داد باال و مشغول عوض کردن شبکه شد

 .رفتم تو اتاقم و درو بستم

 ..ای بابا حاال تو قهر نکن--

خندم گرفت. فکر کرده قهر کردم. لباسامو دراوردم و لباس عروسمو پوشیدم. زیپش پشت نبود که اذیت 

 .موهامو هم باز کردم و انداختم دورمبشم کنار بود راحت میتونستم بپوشمش. 

 خواهر کوچیکه؟ قهری؟--

 .در اتاقو باز کردم و با لباس عروس رفتم جلوش

 .دهنش اندازه غار علی صدر باز شد. بهت زده داشت نگام میکرد

 چیه؟ لولو دیدی؟-

 .از جاش بلند شد و بازوهامو گرفت. هیچی نمیگفت. بغلم کرد تو بازوهاش له شدم

 .ه شدمکیهان ل-

 :ازم جدا شد. چشمای خوشکلش سرخ شده بود. به حالت خودش برگشت و گفت

 عزیزم ماه شدی اخه ماه چطوری اومده تو خونه من؟--

 .از تو شکم مامانم ماه اومده بیرون-

 ..اینبار واقعا عروس بشی ها--

 .چشم عشقم-
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 .یدمب**و*سگونشو 

 .برو لباستو دربیار خراب نشه بعد بیا حرف بزنیم--

 .رفتم تو اتاقم و درش اوردم و برداشتمش. لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون. نشستم سر مبل پیش کیهان

 خب امروز چیکار کردی؟--

صبح سامیار زنگ زد گفت بریم بازار منم باهاش رفتم و منو مستقیم برد مزون تا لباس بخرم. اونم کت -

 .و شلوار خرید

 خبریه؟--

 .. این هفته که مامان اینا اومدن معلوم میکنیم که کی جشن بگیریماره. میخوایم عروسی بگیریم-

 مبارک باشه. راستی به مامان گفتی واسه من؟--

 !اره بهش گفتم خوب که یادم اوردی-

 ..گوشیمو برداشتم و با تلفن زنگ زدم به خونشون. بعد از چندتا بوق

 سالم خانم خوب هستین؟-

 سالم مچکر شما خوبین؟--

 .ممنون. دوست شمیم هستم میخواستم باهاتون صحبت کنم-

 خیر باشه چیزی شده؟--

 .واسه امر خیره.. میخواستیم با خانواده خدمتتون مزاحم بشیم-

 ..خواهش میکنم مراحمید. یه چیزایی شنیدم از شبنم و شمیم--

 .پس اخر این هفته اگه بشه میایم-

 ..قدمتون رو چشم.. خوش اومدید--

 .نون چس دیگه مزاحمتون نشمخیلی مم-

 ..نه این چه حرفیه--

 .قربان شما.. خدافظ-

 ..خدافظ--
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 :کیهان ساکت بود و فقط داشت منو نگاه میکرد تلفنو که قطع کردم سریع گفت

 چی شد؟ چی گفت؟--

 .میخوای چی بگه؟ انگار مامانه خبر داشت-

 ..اره میدونه--

 .خب قبول کرد که بریم دیگه اقا داماد-

 ..رسی عزیزم تو بهترین خواهر دنیاییم--

 .خودتو لوس نکن دیگه من برم دور کارام-

  .غذا حاضر بود 8بود تا  7رفتم تو اشپزخونه و برنجو درست کردم. تازه ساعت 

 :بعد از خوردن شام کیهان رفت تو اتاقش و منم رفتم تو اتاقم زنگ زدم به سارا

 سالم کجایی؟-

 سالم خونه. خوبی؟--

 و خوبی؟ فردا وقت داری؟اره ت-

 مرسی. اره چرا هولی؟--

 .خب سارا جون اخر هفته میخوایم بریم خاستگاری واسه داداشم. گفتم بریم لباس بخرم-

 جدی؟ واسه شمیم؟ چی شد یهویی؟--

 اره خب یهویی بود. حاال فردا میای باهام؟-

 ..باشه میام--

 .بیا خونه عمه 10مرسی عشقم پس ساعت -

 باشه.. همین؟--

 راستی شوهرت خوبه؟-

 ..مرسی سالم میرسونه--

 سالمت باشه خب کاری چیزی؟-
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 ..نه عزیزم قربونت.. بای--

 ..بای-

 .گوشیو قطع کردم. رفتم از اتاق بیرون دیدم همه چراغا روشنه

ردم. منم اروم رفتم تو اتاق کیهان دیدم خوابیده تو اتاق روشن! پتوشو کشیدم روش و چراغارو خاموش ک

 .رفتم مسواکمو زدم بعد خوابیدم

********************** 

 .مامان بابا اومده بودن و مامان داشت ناهار درست میکرد. شب باید میرفتیم خاستگاری

بعد از ناهار کیهان رفت حمام منم مانتو کتی و شالمو اتو کردم. مانتوم سورمه ای گل دار درشت بود و 
 ..مشکی سادمو اتو کردم و رفتم حمامدکمه داشت. شال  1فقط 

 .موهامو خوب خشک کردم و لباس پوشیدم. صدای تق تق در اتاقم اومد

 بله؟-

 دخترم چیکار میکنی؟--

 .دارم حاظر میشم مامان-

 .باشه دخترم--

شلوار جین لوله تفنگی و مانتومو پوشیدم. موهای جلومو تند تند اتو کردم و بستمشون. موهای جلومو یه 
 .انداختم. گوشیم زنگ خورد سامیار بود. اونم باید میومد داماد خانواده بود و با اونا بیشتر اشنا بود طرف

 جانم؟-

 سالم خانومم. حاضری؟--

 .سالم عزیزم. اره دارم اماده میشم-

 !من دم درم--

 .ِا؟ خب بیا باال. من االن درو باز میکنم-

 .کردم و منتظر موندم بیاد داخل از اتاق رفتم بیرون و دیدم پشت دره. درو باز

 ..سالم عزیزم-

 ..سالم خانومم--
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 .ی کردیمب**و*سرو

 .رفت با مامان و بابا سالم کرد من رفتم تو اتاقم

نشستم پشت میز آرایش. سامیار اومد تو اتاق نشست رو تخت. اول کرم زدم بعد یکم رژگونه. یه خط 
چشم باریک و کشیده کشیدم و ریمل و یه رژ هلویی رنگ. تو آینه یه نگاهی به سامیار کردم دیدم داره با 

 .تموم دقت به من نگاه میکنه. برگشتم نگاش کردم

 هوم؟ چیه؟-

 !چقد خوشکل شدی--

 مگه زشت بودم؟-

 !نه خوشکل تر شدی--

 !مرسی عزیزم. بی زحمت از رو شالم بلند شو چروک شد-

 .وای ببخشید--

 .بلند شد و شالمو برداشتم و زدم سرم به حالت نیمه باز و اتکلون همیشگیمو زدم

 .یه دفعه منو کشوند تو بغل خودش

 ..پرنسس من اینقد خوشکل نکن خودتو یه بالیی سرت میارم ها--

نگاهش کردم. اخ چقدر این ته ریش بهت میاد عشقم این چشمای خوشکلت منو روانی کرده. گونشو 
 .یدم و ازش جدا شدمب**و*س

 .یه کت مخمل جیگری با پیراهن سفید و شلوار جین پوشیده بود

 اقای خوشتیپ نمیخوای بریم؟-

 .بریم--

 .کیف دستی کوچیک مشکیمو که از قبل اماده کرده بودم برداشتم

 .دستمو دور دست سامیار حلقه کردم

 .از اتاق رفتیم بیرون

 مامان؟ پس کی میریم؟-

 ..به به این دوتا چقدر بهم میان ماشاهللا--
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کیهان از اتاق اومد بیرون. اوه اوه. کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید پوشیده بود و همه موهاشو باال 

 .برده بود

 .دامادو ببین چه خوشکل شده-

 .دم رفتی خواهر کوچیکهبه خو--

 .پررو نشو دیگه بریم باید گل و شیرینی هم بگیریم-

 .همه از خونه رفتیم بیرون و من سوار ماشین سامیار شدم مامان و بابا هم با کیهان رفتن

 ..کنار یه گل فروشی ایستادیم و بعد شیرینی فروشی

مد گوییشون نشستیم. پدر و مادرش و درخونشون رسیدیم و در زدیم رفتیم داخل. بعد از سالم و خوش ا
 !شبنم بودن. مامان کنار مادرش بود و پدرش کنار بابا منم وسط سامیار و کیهان

 .بعد از حرف زدناشون شمیم چای اورد و نشست کنار شبنم

 .بعد از حرفایی که تو همه خاستگاریا میزنن فرستادیمشون تا باهم حرف بزنن. رفتن تو اتاق شمیم

 سامی یادته خاستگاری ما؟-

 !اره هیچ حرفی واسه گفتن نداشتیم--

 ..اره.. حیف پیر شدیم رفت-

 .کوفت دیوونه تازه اول زندگیمونه--

 ..تو اینو میگی-

 .وای سارا تو رو خدا زود باش من حوصله ندارم-

 .اومدم--

 ..سارینا؟ کجا موندی بدو-

 .اومدم--

 .بدو خو استرس دارم-

 .ز ما تو خونه بودیمبود هنو 8ساعت 

 .من رفتم تو ماشین-
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رفتم نشستم تو ماشین و منتظر اون دوتا دیوونه شدم. انگار نه انگار من عروسم! چقد طولش میدن. دیدم 

 .سامیار از خونه اومد بیرون

 .سالم عزیزم-

 سالم تو هنوز اینجایی؟--

 .اون دوتا نیومدن هنوز-

 .مت نمیخوام دیرت بشهپاشو بیا سوار ماشین من شو خودم ببر--

 .مرسی عزیزم-

 .رفتم تو ماشینش نشستم اونم اومد. سریع میروند زود رسیدیم به سالن

 .عزیزم لطفا خودت بیا دنبالم باز چیزیم نشه-

 .خدانکنه چیزی نمیشه تا من نیومدم جایی نری ها.. حاضر بودی بهم زنگ بزن--

 .وای سامی آتلیه رو هم داریم-

 .حاضر باش 1م میریم فضای باز فقط تو زود برو تا اونو ردیف کرد--

 .باشه عزیزم بای بای مراقب خودت باش-

 ..تو باید مواقب خودت باشی پرنسس من. بای--

رفتم تو سالن و خودمو معرفی کردم چون از قبل نوبت داشتم. رفتم اتاق مخصوص عروس حاضر شدم 

 ..تا بیان و درستم کنن که گوشیم زنگ خورد. سارا

 تو کجایی؟--

 .سالن از بس لفتش دادید با سامیار اومدم-

 .ای درد خو خبر بده--

 ..ساعت به امید اومدنتون تو ماشین بودم نیومدید 2برو بابا -

 ..خب حاال--

 .قطع کرد منم نشستم زیر دست آرایشگر موهامو درست کنه

 .اصال تو آینه خودمو نمیدیدم ولی ترسی نداشتم از اینکه زشت بشم از کارشون مطمئن بودم
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 .تو اتاقی که من بودم فقط من بودم سارا و سارینا یه قسمت دیگه بودن

 .عزیزم پاشو تموم شد--

 :از جام بلند شدم و خواستم برم جلو آینه دختره نذاشت

 .تو ببیننه نرو بیا اول لباستو بپوش یهو خود--

 .باشه-

 ..به کمک خودش لباسمو پوشیدم و رفتم جلو آینه

 .وای همونی که میخواستم واقعا ممنون-

 .خوشکی از خودت بود من زیاد روت کار نکردم--

 .نه عزیزم کار شما تاثیر گذاشته-

زده بود. موهامو برده بود باال و حالت داده بود خیلی ساده ولی مد بود. ارایشمم خیلی ساده ولی خاص 

 .همه چی به لباسم میخورد

امروز روز سرنوشت سازی بود برام. باید خوب پیش میرفت. اگه باز اتفاقی بیوفته مهمونا چه فکری 

 .میکنن؟ حاضر شدم و به سامیار زنگ زدم

 .الو سالم. من حاضرم بیا دنبالم-

 .سالم خانوم. چته چرا هولی؟ االن میام--

و سارینارو ندیدم دوست داشتم بدونم کارشون به کجا رسیده. یه دختره اومد منتظر نشستم تا بیاد. سارا 
 .پیشم

 .عروس خانم اقا داماد اومدن--

بلند شدم و از همشون خدافظی کردم شنلمو گذاشتم سرم و از اونجا رفتم بیرون. لبخند رو لبام خشک شده 

 .بود

دیدمش. فیلم بردار هم پشت سرش بود و فیلم با دیدن سامیار یه حسی بهم دست داد که انگار بار اولمه 
ی کردم و دسته گلو بهم داد. گالی رز سفید و قرمز. با کمکش نشستم تو ب**و*سمیگرفت. با سامیار رو 

 ..ماشین چون لباسم پوف بود خودم نمیتونستم

ماشینو روشن کرد. نگاش کردم. چقدر خوشکل شده. مثله همیشه ته ریش داشت. اینجوری بیشتر بهش 

 .میاد. تمام موهاشو برده بود باال. کت شلوارش هم تو تنش معرکه بود



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

273 

 

 ..چقدر خوشکل شدی--

 .ممنون-

 ..اهنگ گذاشته بود

 زندگی با تو دیگه رویا نیست پر شدم از تو تو دلم جا نیست

 از سر ِ شوق ِ همه ی ِ اشکام

 خیلی خوشبختم عزیزم تا تویی همرام

 زندگی با تو دیگه رویا نیست پر شدم از تو تو دلم جا نیست

 از سر ِ شوق ِ همه ی ِ اشکام

 خیلی خوشبختم عزیزم تا تویی همرام

♫♫♫ 

 تو نزدیکی به من و حسم میخواستم که برم اما نتونستم

 یه فرقی هست بین ِ عشق ِ ما

 با تموم ِ عاشقای ِ کل ِ این دنیا

 که غصه هات بشه فراموشت چه آروم گرم ِ آغوشت میخوام

 عشق ِ تو رویاست که شده تعبیر

 میخوام واسه تو دنیارو بدم تغییر

 زندگی با تو دیگه رویا نیست پر شدم از تو تو دلم جا نیست

 از سر ِ شوق ِ همه ی ِ اشکام

 خیلی خوشبختم عزیزم تا تویی همرام

 زندگی با تو دیگه رویا نیست پر شدم از تو تو دلم جا نیست

 از سر ِ شوق ِ همه ی ِ اشکام

 خیلی خوشبختم عزیزم تا تویی همرام
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 کجا میریم؟-

 ..بریم عکس بگیریم دیگه--

 خب کجا؟-

 ..فضای سبزی که عکاس در نظر گرفته--

 ..اها-

 .تا اخر راه فقط صدای اهنگ بود

 .با کمکش از ماشین پیاده شدم و رفتیم همونجایی که قرار بود عکس بگیریم

 .و سبزه و درخت بودتمامش گل 

 .جای قشنگی بود یه تاب هم داشت

 .عکاس گفت بشینم اونجا و سامیار تابم بده هر کاری میگفت انجام میدادیم. دوتامون خوب حس میگرفتیم

عکاس یه دختر که تقریبا هم سن و سال من بود با یه فیلم بردار زن که یکم بد اخالق بود ولی کارش 

 .خوب بود

 .تموم شد دوباره سوار ماشین شدیم و رفتیم باغ نجاوقتی کارمون او

تقریبا شب بود. دم در باز که رسیدیم صدای جیغ و دست بلند شد. باز با کمک سامیار از ماشین پیاده 
شدم. لباسم خیلی پف بود. با هم رفتیم داخل و همه دختر پسرا دست و جیغ میزدن. کیهانو دیدم که کنار 

دیگه. همه رو دیدم. سارا، مامان، عمه، مامان مریم، بابا، پدر جون، سارینا و شمیمه. نامزد شده بودن 

 ..امید

 ..دست سامیارو محکم گرفته بودم اصال احساس نمیکردم دارم فشارش میدم

 ..عزیزم فرار که نمیکنم دستمو له کردی--

 ..اوه ببخشید-

 .هم قدم هم رفتیم تو جایگاه نشستیم و همه باهامون سالم کردن

 ..دیگه امشب میشدم زن رسمی سامیار.. عروسش شدم.. باهم میرفتیم زیر یک سقف

 .نشسته بودم و به جمعیتی که داشتن میرقصیدن نگاه میکردم. سارا و سارینا اومدن سمتم و دستمو کشیدن

 ..باید برقصی پاشو بیا--
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 .منم همزمان دست سامیارو گرفتم و بردمش دنبال خودم

 .نگای شاد قر تو کمرم بوددروغ نگم با این اه

 .پسرا سامیارو بردن سمت خودشون و من با دخترا میرقصیدم

اینقدر رقصیدیم که خسته شدم رفتم نشستم. سامیار هنوز داشت میرقصید. به جمعیت نگاه میکردم و لذت 

 .میبردم

 .مامان و عمه و مریم جون اومدن پیشم

 ..عروس گلم خیلی ناز شدی--مادر جون: 

 .مادر جونممنون -

 ..برادر زاده خودم دیگه عروس شد چشم حسود کور--عمه: 

 عمه جون این چیزا چیه میگی؟-

 .به این چیزا اعتقاد نداشتی که اون بال سرت اومد--عمه: 

 ..عاطفه بس کن یادش نیار--مامان: 

 ..مامان جونم اشکال نداره اذیت نمیشم دیگه-

مال هم دیگه. برو پیش شوهرت ببین داره نگات میکنه برو اره امشب مهمه که دیگه شدن --مادر جون: 

 ..باهاش برقص

 ..چشم-

شب به یاد موندنی و بی  1بلند شدم و رفتم پیشش باهم رقصیدیم. امشب باید خستگی رو کنار میذاشتم 
 .تکرار بود

ز تزئینات. موقع خوردن شام بود. میزی که برای من و سامیار اماده کرده بودن جدا از همه بود و پر ا

 .رفتیم نشستیم و بقیه هم سر جای مخصوص نشستن

 ..من زیاد اشتها نداشتم ولی سامیار تند تند میخورد جوری که هی بهش میگفتم اروم تر

 .در حدی خوردم که گرسنم نشه از صبح هم زیاد چیزی نخوردم

بود پیش من منم که با کم کم همه که شام خوردن باز زدن و رقصیدن ولی سامیار شکمش پر بود نشسته 

 .کفشای پاشنه بلند دیگه توان رقصیدن نداشتم
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 .دیگه جشن داشت تموم میشد و باید میرفتیم خونه. تو ماشین نشسته بودیم و میخواستیم بریم خونه

 سامیار همه میان؟-

 ..نه فقط درجه یکا--

 ..االن همشون درجه یک میشن یهو-

 ..زود میرن بابا--

 ..باشه-

 ..ماشینو روشن کرد و با کارنوال عروسی رفتیم تا خونه. صدای بوق و اهنگشون هم یه کنار

از ماشین که پیاده شدیم جلوی در خونه و قبل از ورودمون گوسفند سر بریدن. از دیدن صحنه حالم بهم 

 .خورد سامیار هم بهم گفت نگاه نکن

 ..سارا و سارینا پایین لباسمو گرفتن که خونی نشه

 ..وارد شدن من و سامیار به خونمون شد اخر داستانو 

 ..داشتن سامیار بهم قوت قلب میداد جوری که بخاطرش داشتم میمردم

 ..مرده و زنده شدن من شد یه داستان ولی اخرش ارزش داشت

 ..اینقدر تو خودم غرق بودم که هیچی نفهمیدم و دیدم خونه خالی شده

 ..زرگفقط من بودم و سامیار و یه خونه ب

 خانومم؟--

 جانم؟-

 ..کجایی تو از صبح؟ بیا بریم داخل دیگه--

 ..بریم-

 ..دستشو گرفتم و از پله ها رفتیم باال

 

  ..: پایان :..
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