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 :مقدمه

 ...  اخداي

 ...  آدم همه اين میان دلم

 ... پیچیدگي همه اين میان

 ... تكلف همه اين میان

 ... ندارن شدن باز قصد که هايي قفل تمام میان
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 ... میخواهد سادگي کمي فقط

 :نپرسد که میخواهد را کسي دلم و

 " هست من به حواست "

 :دبگوي آرام نگاه اندکي با بیايد فقط

 " بود تو به حواسم "

 ...  دلم

 ... میخواهد بودن

 ...  ضمیر همه اين میان

 ... دلم

 ...  میخواهد معجزه

 ...  بودنت خدايي حد در

 ...  دلم

 ...  میخواهد آرامش کمي

 ...  عمیق آرامشي

 ...  تو حضور از پر

 ... تو بودن

 ...  تو تند تند نفسهاي

 ...  من خوب خداي راستي

 ...  کرده را ديروز هواي دلم

 ...  را ديروز

 ؟؟؟هست يادت

 ... را کودکي روزهاي هواي

 ... میخواهد دلم

http://www.negahdl.com/
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 ... کنم تمرين دوباره و کنم باز را مشقم دفتر

 ...  بردارم قاصدکي ديروز مثل میخواهد دلم

 ...  بیاورد تو براي تا بسپارم دستش به را آرزوهايم

 ... کنم خطي خط میخواهم را زندگي الفباي

 را دلم و شكستم دل که روزهايي آن تمام

 ... شكستند

 (خدا نام به)

 سرماي بود فايده بي اما بشن گرم دستام دهانم گرماي از بلكه تا کردم ها و بردم دهنم جلوي و زدم گره بهم دستامو

 بیرون کسي چرا ، دوختم رنگ سیاه در به نگاهمو. بود هم درد و استرس ، ترس ، ضعف از نبودبلكه هوا سردي از تنم

 دري رسوندم رنگ سیاه در به خودمو و شدم بلند سريع رفت يادم در صداي با افكارم... که روز 5. شد روز 5 نمیومد؟

 دل واسه منم. داشتم غم منم. بودم پوش سیاه منم. داشتن تن به خونه اين اهالي روزا اين که بود لباسي رنگ که

 عزيزمو نمیدونستم من ولي بودن داده دست از عزيز اينا. بود بدتر اينا درد از من درد. بودم پوشیده سیاه درموندم

 ...نه يا داشت خواهم

 راننده هشیش به. داشت نگه ديدنم با راننده. رفتم ماشین سمت به سريع امد بیرون پارکینگ از رنگي مشكي سوزوکي

 :گفتم التماس با و کوبیدم

 ...اقا ، کنید گوش حرفام به میكنم خواهش اقا، توروخدا-

 :زدم فرياد التماس با و دويدم دنبالش افتاد حرکت به ماشین که بود نشده خارج دهنم از حرف هنوز

 ... میكنم کنیزيتونو خدا خداوندي به بديد رضايت میكنم خواهش-

 با و افتادم زمین روي کوچه وسط اخر در و شدم کشیده خیابون توي همراهش کرد مي حرکت ماشین که طور همین

 بي هم برخي و میكردن نگاهم ترحم با میشدن رد کنارم از که مردمي. خواستم کمک خدا از و زدم زجه بلند صداي

 که بودم خودم حال توي. دادم سر نامه مصیبت دوباره و رسوندم رو پیاده به خودمو سختي به.  میشدن رد خیال

 و گرفت مامانشو دست خوشحالي با بعد و انداخت پام جلوي توماني صد ي پاره اسكناس و گذشت کنارم از کودکي

 :گفت

 میبخشه؟ گفتم بابا به صبح که دروغي خدا کردم کمک خانومه اين به مامان-

 :گفتم اسمون به خیره و کردم بلند سر. سوخت دلم. گرفت اتنیش جیگرم

http://www.negahdl.com/
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 به کارش خريدارن نازشو دنیا کل که دختري خان، ارسالن دختر تک افتادم؟ روزي چه به بیني مي خدا؟ بیني مي-

 خدا؟ کارته تو حكمتي چه رسمشه؟ اين خدايا. میگیرن اشتباهش گدا با که رسیده جايي

 چهار و رسوندم خونه جلوي خودمو و کشیدم جلو مشكیمو شال. بود بعدازظهر 6 ساعت انداختم، ساعت به نگاهي

 بود پوشونده ديوارو تمام که هايي بنر روي نگاهم. شدم خیره خونه به و نشستم رو پیاده توي خونه روبروي زانو

 و رفتي بدانید، شريک خود غم در هم مارا ربیعي اقاي میگويیم، تسلیت را پدرتان مردانه ناجوان گذشت در. چرخید

 ربان ان و حاجي عكس روي نگاهم اخر در... و کارمندان طرف از گودرزي، خانواده طرف از پدر، اي غم پراز شد دلم

 :موند خیره کنارش رنگ سیاه

 دخترمايي همون حرمت به حاجي دخترم؟ میگفتي بهم خونمون میومدي وقتي يادته حاجي. کن کمكم خودت حاجي

 سمق اسمش روي که خان ارسالن همون ها رفیقته بابام حاجي. بره بابام نزار حاجي. وضعیت اين از بده نجاتم گفتي که

 اشک صدا بي و انداختم پايین سرمو کرد پر چشمامو کاسه اشک... بود اتفاقي میدوني خودت حاجي خوردي، مي

 اهي. رفت خونه داخل به دوباره رنگ مشكي پاترول و امد ماشین صداي که بود گذشته چقدر نمیدونم ، ريختم

 زندگیم تمام بود روز 5 بودم، نخورده غذا که بود روز 5 نبود که شوخي کردم کم وزن حسابي روز 5 اين توي کشیدم

 وديمب کرده التماس کلي و بوديم کرده شرکت مراسما تمام توي مامان با گاهم، بي گاهو التماساي و خونه اين بود شده

 وتسك فقط جوابم اما بودم کرده خواهش و بودم افتاده پاشون به نمیكنم فراموش هرگز اتفاقي قتل يه رضايت براي

 ینهنب دخترشو، شكستن نبینه نشستنمو، سیاه خاک به نبینه تا نكرد همكاري باهام ديگه بود مغرور مامان. بود

 طبقه ايه پنجره از يكي از مدت اين تمام توي که سنگیني کردم، احساس نگاهیو سنگیني... يكدونشو يكي التماساي

 هر کار بودن، امید و عمو خان کردم نگاه عقب به ترس با گرفت قرار شونم روي دستي. کردم مي احساسش خونه دوم

 :گفتم عجز با حرفي هر از قبل. خونه برم کنن راضیم تا میومدن بود شبشون

 بريد میكنم خواهش نمیام خونه من عمو-

 :گفت کنه بلندم میكرد تالش که طور همون و گرفت بغلمو زير عمو

 فهمي؟ مي شدي جنازي شبیه ببرمت ديگه که اومدم امروز-

 :گفتم و زدم زل چشماش به التماس با

 .بدن رضايت تا میشینم اينجا انقدر میگیرم رضايت باالخره من جونم؟ از میخوايد چي عمو، بزاريد راحتم-

 :گفتم سريع که بزنه حرفي خواست عمو

 بزاريد راحتم ارزو خاک ارواح جان عمو-

 تكیه ماشین به و رفت عقب عقب قدم چند گرفت غم بوي نگاهش عمو. نداشتم اي چاره اما زدم اي رحمانه بي حرف

 :گفتم که بیاد سمتم به خواست امید.داد
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 میكنم خواهش بريد امید-

 :گفت نگران امید

 خطرناکه درسا شده تاريک هوا-

 :گفتم و زدم پوزخندي

  اينجام که روزه 5 من رفته يادت انگار-

 :گفت اخر در و گشت اي بهونه دنبال امید

 نمیكنه گرمت که پوشیدي تو که نخي مانتوي اين بپوش گرم لباس خونه بريم بیا حداقل-

 :گفتم و شدم خیره خونه به

 سوخت حالم به دلشون شايد بهتره اينطوري-

 :گفت داشت کنترلش در سعي که عصبانیتي با امید

 نمیارم اسمتو ديگه نیومدي اگه خدا به درسا، نكن لج-

 :گفتم سرد

 بدم نجات پدرمو میدم ترجیه-

 زا. رفتن و شدن ماشین سوار باهم و کشید را عمو بازوي و رفت ماشین سمت به دلخوري با نگفت هیچي ديگه امید

 .بود پدرم االن من زندگي مسئله تريم مهم نبودم ناراحت اصال رنجوندم خودم از اونارو که اين

 و بود خلوت خلوت خیابان. میشديم نزديک شب نیمه به تر تمام هرچه سرعت با و میرفتن جلو سرعت به ها دقیقه

 ي همه که میشد دقايقي کردم ساختمان به نگاهي. بودن برق تیر ي سوخته میان در يكي هاي چراغ روشنايي تنها

 ي پنجره به نگاهي. بود افتاده تنم به بدي لرز و بود شده روزها اين تمام از سردتر هوا. بودن شده خاموش ها چراغ

 هک پسري بود اين حاجي ، زدم پوزخند. خورد تكوني پرده. میكردم احساس نگاهیو سنگیني بازم انداختم مشكوک

. ودب گرفته درد زمین سرماي از بدنم تمام شدم بلند جام از سختي به میكردي؟ تعريف ازش خونمون میومدي وقت هر

 روي سرمو و کردم جمع شكمم توي پاهامو و کردم کز خونه ديوار و در بین تاريكي توي و رفتم ديوار گودي سمت به

 .گذاشتم پاهام

 به شدمو بلند جام از اروم. بود صبح 7 ساعت انداختم، مچیم ساعت به نگاهي. پريدم خواب از ماشینا صداي سرو با

 و دست و گرفتم معدني اب بطري يک و شدم سوپر وارد بود بزرگي سوپرمارکت سرکوچه. افتادم راه کوچه اول سمت

 در روبروي زانو چهار. نو از روزي نو از روز دوباره و رسوندم خونه به خودمو زيادي ضعف با. شستم باهاش صورتمو
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 مدا بیرون پوشي مشكي خانم و شد باز در که کردم مي نیاز رازو داشتم دلم توي. شدم گفتن ذکر مشغول و نشستم

 :گفت زن که کنم باز التماس به دهن خواستم شدم بلند سريع

  مستخدمم يک فقط من. هیچكارم من-

 :گفت و شد مهربون کمي نگاهش. کردم نگاهش امیدانه نا

 !ببینتت میخواد اقا تو بیا. اومده کوتاه کمي اقا کنم فكر-

 :گفتم خوشحالي با کردم حس خوبي به گذشت چشمام از که شادي برق

 !واقعا؟؟-

 :گفت و زد لبخندي

 تو بیا اره-

 هخون تحلیل و تجزيه وقت االن. شدم وارد زن همراه و کشدم جلو شالمو. تكوندم خاکشو و کشیدم لباسام به دستي

 .داشت قرار ساختمان پشت حیاط و بود جنوبي خونه که کردم توجه حد همین تا اما.  نبود

 زن سر پشت و گفتم اهلل بسم لب زير. گرفت فرا وجودمو تمام بدي استرس. رفتیم باال که ساختمین جلوي هاي پله از

 نديد. کردم همراهي را زن توجه بي. شیک و لوکس لوازم از پوشیده و بود بزرگي و دوبلكس خونه. شدم خونه وارد

. شديم پذيرايي وارد پله 2 از رفتن باال از بعد و گذشتیم هال از. نداشت اينجا از کم خودمون خونه نبودم که بديد

. دنش بلند جاش از هیچكس اومدنم با. بودن نشسته سلطنتي هاي مبل روي اقا سه و خانم دو. انداختم جمع به نگاهي

 :گفتم استرس با. بودم ايستاده سالن ابتداي تكلیف بال. نمیرفت انتظار اينم از بیشتر

 سالم-

 :گفت ناراحتي با پرويز عمو. بود من امید جمع اين توي که کسي بود، پرويز عمو داد سالممو جواب که کسي تنها

 دخترم بشین بیا-

 :گفتم و نشستم مبل اولین روي

 پرويز عمو ممنون-

. مانداخت زن دو به نگاهي. نمیزد حرف کس هیچ بود بدي خیلي جو. شدم خیره قالي هاي گل به و انداختم پايین سرمو

 تن به مشكي دو هر بود حاجي دختر حتما که ساله 26 دختر يه و باشه حاجي همسر زدم حدس که مسن خانم يک

 پرويز عمو که ها اون از يكي کردم نگاه مرد سه اون به و چرخوندم نگاهمو. بود پیدا صورتشون توي از غم و داشتن

 بدي اخم با که پسري اخر در و داشت مسنه خانم به زيادي شباهت که بود هم ديگه مسن اقاي يک حاجي، برادر بود

 :گفت مقدمه بي ديد خودش متوجه نگاهمو که پسر. میكرد نگاهم
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 خوايم مي بها خون-

 :گفتم سريع

 بديد رضايت شما فقط میدم بريدن که اي ديه برابر دو من-

 زد؟ پول حرف کي-

 :گفتم گیجي با

 چي؟ پس-

 خورده پول هم شما براي پول اين نیاد، چشم به پول اون که داريم انقدرا ما-

 بگید واضح حرفتونو و کنید درک منم حال میكنم خواهش. نمیشم منظورتون متوجه واقعا من-

 کنه خنک ديدمو داغ دل که باشه توش زجر انقدر که شرطیه میزارم من که شرطي. جون دختر نكن عجله-

 :گفت چون نكشید طول خیلي انتظارم بده ادامه تا کردم سكوت

 بها خون عنوان به ما خانواده به میديد دختر يه-

 اقا نداره امكان اين چي؟-

 ترم راضي دار چوب به من واال ندارم اصراري من-

 یمیرهم يكي میشه دعوا ها قبیله بین که فیلما مثل نكنه چیه؟ منظورش اصال. میكنه تحريكم چطوري ببین عوضي

 فكرشم. همینه منظورش دقیقا ؟ جااااااااااااااااااانم؟؟؟... مقتول پسر به میدن دخترشونو قاتل خانواده دعوا پايان واسه

 همیگ راست چي؟ بابات پس بري کجا شدي ديونه. میرم میشم بلند االن. عمو نشه زياديت پرو پسره بكنه نبايد

 :گفتم مقدمه بي. نمونده دادگاه زمان تا چیزي میشه؟ چي بابا وجدانما

 فرزندم تک من-

 :گفت و کرد برانداز پامو سرتا پسر

 نیستي بد توهم-

 :گفتم اروم فقط بگم که نداشتم چیزي. نگفتم هیچي

 قبوله-

 :گفت تمسخر با پسر

 کني کنیزي که من خونه میاي بهايي، خون باشه يادت. کنیا خانومي که نمیاي من خونه تو-
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 بود؟ اينجا من خط اخر يعني خدايا کنم؟ کنیزي برم من خدا؟ ديگه حد چه تا حقارت. بود گرفته گلومو بدي بغض

 .باش داشته هوامو خواهشا بهت سپردم خودمو خدايا! افتادم روز اين به گناه کدوم خاطر به میدونستم کاش خدايا

 تقور بغضمو. گرم دمت خديا امیدم از اينم. بودم من که سمتي جز به میكرد نگاه جا همه به کردم نگاه پرويز عمو به

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس و دادم

 میديد؟ رضايت کي-

 ...بودن کنیز به. حرفش به زدم تايید مهر حرف اين با

 میديم رضايت میريمو بعد و میكنیم عقد صبح اول روز يه-

 :گفتم قاطع

 چي؟ نداديد رضايت و گرفت صورت عقد اگه و-

 :گفت و انداخت باال ابرويي پسر

 چي؟ نشديد حاظر عقد سر شما و دادم رضايت من اگه-

 :گفتم جديت با. ترم زرنگ تو از من نداري؟ خبر حاجي؟ پسر زرنگي انقدر کجايي بچه

 از رصتف اولین در بتونم من و باشه من با طالق حق نداديد رضايت اگر که بديد من به قانوني تعهدنامه يه عقد از قبل-

 بشم جدا شما

 :گفتم معمولي خیلي. پرويز عمو هاي لب روي لبخندي و نشست پسر هاي لب روي پوزخندي حرفم اين با

 عقد؟ براي بريم کي-

 :گفت حرص با پسر

 حولي خیلي انگار چیه-

 :گفتم زدمو زل چشماش به

 بیارم در رفته ناحق به که جايي از پدرمو که اين براي حولم بله-

 :گفت بودمش نشناخته هنوز که مردي. نگفت چیزي و کرد بدي اخم پسر

 کنیم برگزار عقدو شنبه 5 و نديم کشش بهتره-

 :پرسیدم اکراه با

 شنبست؟ چند امروز-
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 شنبه سه-

 :گفتم نارختي با

 بديد خبر من به داشتید که اي برنامه هر میزارم براتون تماسمو شماره من باشه-

 :گفتم پرويز عمو به رو. گذاشتم پذيرايي وسط میز روي و اوردم در کارتمو کیفم توي از بعد و

 بزنید؟ حرف مامان با شما باشه بهتر کنم فكر میايد من با پرويز عمو-

 بیام منم تا در دم برو دخترم اره-

 .شدم خارج خونه از جوابي گرفتن بدون و کردم خداحافظي جمع به رو

 من به نگاهي اومد بیرون درهم هاي اخم و سرخ اي چهره با عمو بعد دقیقه چند ايستادم، پرويز عمو منتظر در جلوي

 :گفت و انداخت

 جان عمو بريم-

 :گفت استرس با و کرد روشن ماشینو عمو. شديم سوار و رفتیم ماشین سمت به عمو همراه

 . من برادر بهاي خون جاي به بده دخترتو تک بگم چطوري. میكشم خجالت خانم پري روي از-

 :گفتم نارحتي با

 عمويي ندارين تقصیري که شما-

 کفش يه توي پاشو پسره اين اما طور همین هم ستاره راضیه داداشم زن. اومده سرش به چي پسره اين نمیدونم-

 کرده ول زندگیشو خونه بده رضايت نره مامانش که اين ترس از حتي. میدم رضايت شرط اين با فقط من که کرده

 .باباش خونه اومده

 کاره تو حكمتي حتما عمو نباشید ناراحت-

 بیوفته اتفاقا اين زاشتم نمي وگرنه داده قسمم عالیه جون به که حیف-

 که شرطي گفتن از داشتم، ترس. بوديم خونه در جلوي بعد دقیقه چند نگفت، چیزي ديگه هم عمو کردم سكوت

 زنگ ترديدي هر از قبل شدمو پیاده ماشین از. ترسیدم مي هم مامان العمل عكس از ترسیدم، مي بودم کرده قبولش

 :پیچید ايفون توي مامان صداي بعد ثانیه چند. زدم درو

 عزيزم تو بیا مادر؟ اومدي درسا؟ تويي-
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 سمت به سرعت با گفتمو عمو به ببخشیدي رفتم داخل خودمم بعد و بشه وارد کردم تعارف گرفت قرار کنارم عمو

 :زدم داد بردمو داخل در از سرمو. رفتم ساختمان

 داريم مهمون کنید سر چادر مامان-

 :گفتم عمو به رو بعد

 خواستم خودم من نباشید نگران عمو تو بفرمايید-

 به چشمش وقتي اومد در جلوي سر به چادر مامان شديم وارد اورديمو در کفشامونو در جلوي. داد تكون سري عمو

 :گفت دلخوري با افتاد عمو

 پرويز اقا کرديد گم راه-

 :گفت و انداخت پايین سرشو عمو

 خانم پري شرمندم-

 :گفتم جو اون از رهايي براي

 داريم نگه در جلوي مهمونو نیست خوب جان مامان-

 :گفتم عمو به رو بعد و نزنه حرفي که کردم اشاره مامان به چشم با

 بشینین باال اين بیاين جان عمو بیاين -

*** 

 غذا بود روز چند که اين با. چسبید واقعا روز 5 از بعد کردن حمام نشستم تخت روي و پیچیدم موهام دور را حوله

 تخت توي راحت خواب يه براي دلم شدم، ولو تخت روي و کردم خاموش چراغو پس نبودم گرسنه اصال اما نخوردم

 ريهگ ياد افتادم، پیش ساعت چند ياد باخداگاه کشیدم اهي. ندارن خونه که کسايي بیچاره بود شده تنگ نرمم گرمو

 توي مامان کردن قبول اخر در و عمو هاي شرمندگي ياد مامان، هاي گاليه ياد عمو، افتاده زير به سر ياد مامان، هاي

 اسهو داشتنش، واسه بابا، بودن واسه من بود کوچک که اتفاق اين ارزيد، مي بابا بودن به اينا ي همه ولي نارضايتي اوج

 ماموچش و گذاشتم ماليمي اهنگ و برداشتم گوشیمو. گذشتم مي خودم از هم اينا از بیشتر باشه سرم باال که سايش

 ...بستم

 برم اشتباه بگیر،نزار دستمو

 برم کجا بگو تو ، خونهات در جز

 من قرار همه اي ، قرارتم بي
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  من تبار تو ،عشق کسیهام بي تو

  من آخر و اول عشق

  من سر رو تو سايه

 من باور همهي اي

 آه کارم و کس اي

  نگات به مديونم تو به

  کشیهات عاشق همه به

 هوات، به سر دل میزاره

 آه دارم رو تو تا

 است شكسته دل توي تو جاي

 است بسته درهاي همهي کلید اسمت

 سیره زندگي از، دلم وقتي

 است خسته دلهاي واسهي مرهم تو ياد

 ببین رو سرگردون من

 ببین رو پنهون اشكهاي

 ببین رو مهمون غربت

 آه باش پناهم تو

 ببین خالیمو دستهاي

 رو بالیم و پر بي

 ببین حالیمو گرفته

 باش گاهم تكیه

 (زماني حامد – بگیر دستمو)
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. وردخ گره کرد مي نگاهم غصه با و بود نشسته سرم باال که مامان نگاه با نگاهم کردم، باز چشم دستي هاي نوازش با

 :گفت و زد غمگیني لبخند مامان

 دختر؟ خوابي مي چقدر-

 :گفتم گیجي با

 چنده؟ ساعت مگه-

 :گفت و کرد نگاهم مهربون مامان

 خانم خواب خوش ظهره 22 ساعت-

 پريدم جا از يهو

 رفتید؟؟؟؟ صبح ؟؟؟؟22 چي؟؟؟؟-

 :گفت بغض با مامان

 رفتم اره-

 نتیجه؟؟؟؟ خوب؟؟؟؟-

 :گفت و گريه زير زد مامان

 بینيب نبودي... شكست چشمم جلوي من مرد... شد داغون بابات... شد حالي چه گفتم بهش وقتي ببیني نبودي درسا-

 از پر چشماش چطري ببیني نبودي... شد جمع من قويه مرد چشماي توي اشک ببیني نبودي... شد پیر سال 21

 ...شد شرمندگي

 :گفتم گريه با و گرفتم اغوش در مامانو. بده ادامه مامان نداد اجازه گريه

... بگیرن ازم بابمو نمیزارم من مامان. نرفتم مالقاتش ماه 2 اين توي که باباست شرمندگیه نديدن براي منم مامان-

 روز اون حاجي کاش کارخونه، رفت نمي حالش اون با بابا روز اون کاش مامان... نیست حقش خدا به نیست حقش

 نمي دعواشون خوردن مي قسم هم اسم روي که رفیق دوتا اون وقت هیچ کاش... بشه عصبي که کرد نمي تصادف

 نبودم بها خون االن من نبود کاشا اين ي همه اگه... شد

 ازم مامان دقیقه چند از بعد. شديم تر اروم کمي تا کرديم گريه انقدر هردو و داد فشارم اغوشش توي سخت مامان

 :گفت میشد خارج در از که طور همون و بوسید پیشونیمو گرفت فاصله

 بخوريم ناهار بیا بشور صورتتو و دست پاشو. يدونم يكي پاشو-
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 و دست شستن از بعد رفتمو باال طبقه سرويس سمت به شدم، خارج اتاق از و شدم بلند جام از رفت پايین که مامان

 پشت طاقت بي اورد يادم روزمو 6 گرسنگي غذا بوي شدم که اشپزخونه وارد. رفتم پايین و کردم مرتب خودمو صورتم

 گرفت قرار میز روي که غذا ديس. شدم خیره میكشید ديس توي کاريو پلو داشت که مامان دست به و نشستم میز

 شدم خوردن مشغول ولع با و کردم پر بشقابمو

 انگار نخیر. شدم دادن جواب خیال بي پس نداشتم کسو هیچ حوصله. خورد زنگ موبايلم که خوردم مي ساالد داشتم

 اين اب. بود ناشناس شماره. برداشتم بودم اورده پايین خودم با که موبايلمو و کردم دراز دست نیست، بردار دست يارو

 :دادم جواب کرده عوض خط ها بچه از يكي باز که فكر

 بله؟-

 دنبالت میام نزار قرار جايي صبح فردا-

 :گفتم تعجب با. بود کي ديگه اين جااااااااااااانم؟؟؟

 اقا گرفتید اشتباه-

 :گفت که کنم قطع خواستم

 هستم ربیعي-

 :گفتم مسخرگي با

 خوشبختم هستم صالحي منم-

 :گفت حرص با تلفن پشت شخص

 حاجیم پسر نیار در بازي مسخره -

 :گفتم سرد. فهمیدم حاال اوهو

 امرتون؟ اهان،-

 :گفت خشم با

 دنبالت میام باش اماده 7 ساعت صبح فردا-

 :گفتم ريلكس

 بريم؟ کجا که-

 :گفت بیشتري خشم با
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 ازمايشگاه-

 داريد؟ مارو منزل ادرس باشه-

 :گفت حرص با

 بله-

 کرد مي نگاهم فقط االن تا که مامان. خداحافظي نه کرد سالم نه چیزيه خوب شعورم رواني، پسره مرض کرد، قطع و

 :پرسید

 بود؟ کي-

 :گفتم حوصله بي

 ازمايشگاه بريم دنبالم میاد فردا گفت بود حاجي پسر-

 :گفت کرد مي جمع ظرفارو که طور همون و کرد اخمي مامان

 بريم که ببیني خونشو ببرتت بگو بهش هم فردا. باشه نو بايد پات تا سر يارو اين خونه میري خريد برو بعدازظهر-

 .کنیم کامل جاهازتو سريع

 هب و گفتم اي باشه ناچار به. دارم نخورده دست لباس کمد يه کار چي خوام مي نو لباس فكرايه، چه تو باش مارو مامان

 .رفتم باال طبقه سمت

 تارا ماس به چشمم که کردم مي پايین باال موبايلمو مخاطبین لیست نشستم، میزتوالت صندلي روي شدم اتاقم وآرد

 :پیچید گوشي توي نازش پر صداي بوق چند از بعد. فشردم رنگو سبز دکمه بعد و کردم مكث کمي خورد

 الوووو؟-

 خوبي؟. خواهري سالم-

 :گفت دلخوري با

 ترم غريبه غريبه صدتا از فهمم مي تازه که نزن خواهر از حرف سالمي؟ چه-

 ببخشید. نبود درست شرايطم منم اما جون تارا داري حق-

 داشتي؟ چیكارم حاال-

 کاري؟ بي بعدازظهر-

 چطور؟ اره-
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  دارم کارتون بزار قرار کافه توي ازمايشگاه هاي بچه با هم 8 ساعت خريد، بريم دنبالت میام 5 ساعت-

 باز؟ شده چیزي. باشه-

 میگم ديدمتون حاال-

 5 ساعت تا پس باشه-

 فعال قربانت-

 يک حاال میديدم هارو بچه روز هر که مني شده، تنگ ها بچه براي دلم چقدر شدم متوجه تازه کردم قطع که تلفنو

 بود، پارسال المپیاد مال عكس برداشتم، میزو روي عكس قاب و کردم دراز دست. نداشتم خبر ازشون که بود هفته

 هک مني لبخندا؟ اين از بگذرم چطور خدايا. شد خشک لبامون روي ي خنده روي نگاهم. شد برنده ما تیم که المپیادي

 ،نشد نشد روزم هر خدا ازمايشگاه برم بزاره کنه خدا... دوشمه رو بزرگ بار يه حاال چیه سختي نمیدونستم عمر يه

 بلند ازجا. بود 2 کردم ساعت به نگاهي... سپردم سرنوشت دست به خودمو کشیدمو اهي... روز دو درهفته حداقل

 بخونم نماز تا برگشتم اتاق به گرفتمو وضو. رفتم سرويس سمت به شدمو

 بايد گذاشتم تخت روي و کشیدم بیرون بزرگمو چمدان تخت زير از رفتم تخت سمت به کردمو جمع جانمازمو

 کردم باز درشو و رفتم کمد سمت به ، بودم پدريم ي خونه توي که بود روزي آخرين فردا کردم، مي جمع وسايلمو

 اصال شدم بلند ازجام سريع بود 4 ساعت اومدم خودم به وقتي. شدم کردن جمع مشغول کردمو لباسام به نگاهي

 جلوي کردم تن به مشكي مانتوي همراه به مشكي لي شلوار شدم شدن اماده مشغول. بودم نشده زمان گذر متوجه

 رمس باالي موهامو. زدم لبام به کالباسي رژ و کردم بلندتر ريمل با هامو مژه تنها نداشتم ارايش حوصله رفتم ايینه

 نبرداشت از بعد و زدم عطر کمي. کردم تنظیمش نباشه پیدا خیلي موهام که طوري و کردم سر مشكیمو شال و بستم

 :گفتم بلند صداي با. رفتم پايین موبايلم و کیف

 ندارين؟ کاري بیرون میرم دارم من مامان-

 :داد جواب که رسید گوشم به حال توي از مامان صداي

 کن خريد راحت خیال با ريختم پول کارتت توي سالمت، به برو مادر نه-

 :گفتم کرم مي پام تختمو کفشاي که طور همون

 فعال ماماني، مرسي-

 رانندگي و بشینم محبوبم 216 پشت خواستم مي دوباره مدت يک از بعد رفتم پارکینگ سمت به شدمو خارج خونه از

 :گفتم خوشحالي با رسیدم که ماشین به. کنم

 خوشگلم يار سالم-
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 طبق خنديدم، دلخوشیام و خودم به داشتم، شدم ماشینم سوار وقتي اول بار که داشتم را هیجاني شدم که سوار

 بود 5. کردم نگاه ساعت به. بودم اينا تارا ي خونه در جلوي بعد دقیقه 21 تقريبا. افتادم راه کشیدمو جلو شالمو عادت

 لمث تارا و شد باز در موقع همون چون نكشید طول خیلي انتظارم بیاد بیرون تارا تا زدم کوتاه بوق دو. خودم به ايول

 اب و چرخید سمتم به. شد سوار و اومد ماشین سمت به سريع. گرفت قرار ديدم توي جلف کمي البته و شیک همیشه

 :گفت ذوق

 جیگووولي سالم-

 :گفتم لبخند با

 بود شده تنگ برات دلم خوبي؟. گلم سالم-

 :گفت و بوسید لپمو و شد خم تارا

 نمیشدي گور گمو هفته يه داشتي شعور ،اگه من خواهر شعوري بي تو که بس-

 :گفتم ساختگي دلخوري با

 ديگه نكنه درد شما دست-

 :گفت خنده با تارا

 خريدم عاشق من که خريد بريم بزن حاال ابجي بود حقیقت-

 روشن ضبتو تارا که بود نگذشته هم دقیقه دو هنوز. اوردم در حرکت به خريد مرکز مقصد به ماشینو و خنديدم ريز

 :گفت مظلوم کردو

 زندم موزيک با من که میدوني-

 :گفت و ايستاد اهنگ يک روي اخر در و رفت مي کلنجار ضبت با حرف بي تارا. باشه خوش بزار نگفتم چیزي

 اينه اهااااااان-

 داديم گوش تارا انتخابیه اهنگ به سكوت توي دو هر مقصد به رسیدن تا

 باروني مث واسم تو

 رويايي مث واسم تو

 زيبايي همه اين با تو

 تنهايي همه اين منو
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 میدوني که حالي منو

 آرومم تو با من

 میگیري دستامو وقتي

 میپرسي حالمو وقتي

 سیري ازم وقتي حي

 دلگیري که وقتي حتي

 میمیرم تو بي من

 میفهمي حالمو که تو

 میخوني فكرمو که تو

 میدوني حسمو که تو

 میدوني حسمو که تو

 :گفت تعجب با بود شده خم عقب صندلي سمت به که طور همون تارا

 !!!!کنم خريد منم برگرديم بیاد قحطي قراره اگه چیه؟ براي خريد همه اين درسا؟ خبره چه-

 فهمي مي گفتم صدبار-

 :گفتم تشر با کردمو بهش نگاه نیم

 کنن مي جريممون االن بشین درست -

 :گفت و چرخید جاش توي تارا

 توهم بابا خوب-

 يددو کافه در طرف به شوق و ذوق با و پريد بیرون شدن ازاد تازه که هايي زنداني مثل تارا کردم پارک که کافه جلوي

 ها بچه بقیه يا درسا مثل بودم نتونسته وقت هیچ شدم پیاده کردمو درست پارکمو جاي ارامش با همیشه مثل من اما

 زا و دادم حل را کافه در. بودم صبوري و اروم ادم ذاتا باشما داشته مشكلي که نه کنم ايجاد صدا سرو و کنم شیطنت

 و مداد تكون بود ايستاده پیشخوان پشت که سیاوش براي دستي. شدم لذت غرق در اويز جیلینگ جیلینگ صداي

 زا بود پر که اي کافه. امدم مي کافه اون به که بود بار اخرين براي انگار رفتم باال طبقه هاي پله سمت به اروم اروم

 و ها میز شیشه زير. بودن چوب از هم ها صندلي و میز حتي و بود چوبي تماما نما کردم، ديوار و در به نگاهي. خاطرات
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 با هاش خیلي و بود شده نوشته مختلف شاعران اشعار روش که سوخته نیمه کاهي هاي کاغذ از بود پر ديوار روي

 خوبي به خیابون و داشت قرار پنجره کنار که سالن اخر نفره 8 میز به نگاهم رسیدم باال طبقه به. بود من خط دست

 نا کردمو نگاه بود اويزون پارسا گردن از شیطنت با که تارا به. بودن اومده همه ها بچه. موند خیره شد مي معلوم

 خودمو و برداشتم تر سريع قدمامو.میشه تنگ هم ها بازي خول اين براي دلم اومد هام لب روي لبخندي خداگاه

 :گفتم و گذروندم تكشون تک بین نگاهمو ذوق با رسوندم بهشون

 سالااااااام-

 عدب کردم پرسي احوال سالم بهرام و ارمان ، مهرداد ، پارسا با ترتیب به برگشتن، سمتم به شنیدن که صدامو ها بچه

 با و دادم مي اهمیت محرم نا و محرم به ها بچه بقیه برعكس من. دادم دست رويا و مژده با و رفتم دخترا سمت به

 :گفتم اروم و شدم خم سمتش به نشستم تارا کنار.  دادم نمي دست پسرا

 میشي پارسا اويزون انقدر ها بچه جلو نیست خوب کن، رعايت يكم خانومي تارا-

 :گفت و کرد اخمي تارا

 حساسي که تويي فقط بعدشم نامزدمه بكشم خجالت نیست که پسرم دوست بابا، خیال بي-

 که نكشید طولي. دادم گوش ها بچه صحبتاي به حرف بي. نداشت که ايي فايده شدم پشیمون اما بزنم حرفي خواستم

 مشغول. کردم مي نگاهشون لبخند با سكوت توي همیشه مثل منم کرد پر فضارو کل ها بچه ي خنده و شوخي صداي

 :گفت و شد نزديک بهمون خنده با سیاوش که بوديم خنده

 خوريد؟ مي چي. خودم خوش سر مشترياي بر سالم-

 :گفت و برداشت را منو پارسا. داد حل میز روي را منو حرف اين با همزمان

 موافقید؟ چاکلت هات با-

 يادم وقت هیچ. بود کافه صاحب و پارسا خاله پسر سیاوش. بیاره سفارساتو تا رفت سیاوش و کرديم موافقت همه

 ايصد دوباره. ما فقط. بده ما به میزو اين داد قول اون و کرديم کمک سیاوش به ديزاينش و کافه کاراي توي که نمیره

 :گفت متفكر تارا که بود گرفته باال ها بچه خنده

 داره دلیل امروزمون شدن جمع لحظه، يه ساکت-

 :گفت کنجكاو مژده

 چي؟ يعني-

 :گفت و کرد اشاره من به تارا

 بپرس درسا از-
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 :گفت ارمان

 چیه؟ جريان بگي خواي نمي-

 سیني اب سیاوش که بزنم حرف خواستم. گفتم مي بايد اما بود سخت گفتنش.  رسید میترسیدم ازش که زماني باالخره

 :وگفت چید میز روي فنجونارو. شد وارد سفارشات

 نداريد؟ الزم اي ديگه چیز-

 :گفت کرد من به نگاهي رويا. رفت سیاوش و کرديم تشكر همگي

 خوب؟-

 :گفتم مقدمه بي

 کنم ازدواج خوام مي-

 :گفتن زمان هم بعد و کردن نگاه بهم سكوت توي ها بچه لحظه يه

 !!!!چي؟؟؟؟-

 :گفت شک با مهرداد

 نبود جالبي شوخي اصال-

 :گفتم خیرشون نگاهاي از کالفه

 نبود شوخي-

 :گفت رويا

 ...االنت شرايط اخه... توکه اخه؟ چي يعني-

 :گفت بلندي صداي با تارا

 درسا بزن حرف-

 سعك رفتیم، کوه که روزايي عكس. جمعیمون دست عكساي از بود پر اش شیشه زير که میزي. دوختم میز به نگاهمو

 چشمامو... و اصفهان اردوي عكساي ، کرديم برگزارش کافه توي که پارسا تولد عكس المپیاد، توي شدنمون برنده

 بابا از کشیدم، که زجرايي تمام از حاجي، خونه جلوي نشستم بست که روزي 6 از ، اجباري ازدواج از گفتم، بستمو

 :گفتم بغض با اخر در و چیز همه چیزو همه و گفتم
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 زير زدم، اج که نیست معني اين به نیومدم، ديگه اگه بگم تا شديم جمع جا اين ازمايشگاه، بیام نتونستم ديگه شايد-

 ...خواست اينجوري من واسه ديگه سرنوشته نزدم، قولمونم

 :گفت خشم با و زد زل چشمام توي زيباش رنگ مشكي چشماي با بهرام

 فهمي؟ مي ديونگي ديونگیه، اين اما-

 :گفتم و کردم نگاه بهرام به

 کنن؟ اعدامش چشمات جلوي تا میزاشتي دست روي دست يا میدادي نجات باباتو کردي؟ مي چیكار بودي اگه تو-

 دمونشا همیشه جمع به نگاهي. اعصابم روي بود رفته حسابي و کرد مي فین فین گوشم بغل تارا. نزد حرفي هیچكس

 گرفته دستاش بین سرشو میز،ارمان به خیره مهرداد و بود عصبي بهرام ريختن، مي اشک اروم مژده و رويا انداختم

 کم خون هم خواهر دوتا از چیزي اما نبوديم خون هم که کسي عزيزم خواهر. بود شده قرمز چشماش پارسا و بود

 :گفت کالفه پارسا. کرد مي گريه صدا با و بود گذاشته میز روي سرشو نداشتیم

 موخمه رو صدات ديگه کن بس تارا-

 :گفت اشكي چشماي و حرص با و کرد بلند سر تارا

 داري؟ موخم مگه تو-

 :گفتم و زدم اي مسخره لبخند و کشیدم حسرتي پر اه. پوووووووووف. نبودن بردار دست موقعیتم اين توي دوتا اين

 میشه عروس دوستتون ديگه روز دو مثال زديد غمبرک چي براي االن-

 ريهگ بلند صداي با و کرد پنهان پارسا سینه توي سرشو تارا رفت، پايین و شد بلند جا از سريع مهرداد حرفم اين با

 که بود اشک سیل بعد و اومد پايین چشمام از اشک اولین بیارم طاقت نتونستم ديگه. کرد

 سیار مشغول که ديدم مهردادو در جلوي.  زدم بیرون سريع و شدم بلند جا از طاقت بي گ.شد مي جاري چشمام از

 :گفتم سختي به که بیاد سمتم به خواست من ديدن با بود کشیدن

 مهرداد نه-

 :زدم داد کوبیدمو فرمون روي محكگم. شدم سوار رفتمو ماشین طرف به العملي عكس هر براي دادن اجازه از قبل و

 من خدايا من؟؟؟ هاي شونه روي انداختي مشكالتو همه بار چرا منو؟؟؟ صداي میشنوي خدايااااااا؟؟؟ خداياااااا؟؟؟-

 خودت مهردادو شكسته دل جواب خدايا... نه جوري اين حداقل کنم، ازدواج خواستم نمي من خدايا!!! داشتم ارزو کلي

 تهنگذش بیشتر ندارم ازدواج قصد من گفتم بهش که اين از هفته دو هنوز عزيزم دوست براي بمیرم الهي... بدي بايد

 بده صبر بهم خودت خدايا... کنم ازدواج خوام مي میگم اومدم که
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 وها ، کردم نگاه اينه توي خودمو و کردم بلند سر شدم تر اروم که کمي کردم گريه صدا با گذاشتمو فرمون روي سرمو

 و مکشید عمیقي نفس.  کشیدم چشمام زير اوردمو در مرطوب دستمال کیفم توي از بود ريخته بهم حسابي قیافم اوه

 بیشتر سرعتمو فكر اين با بود تنها خونه مامان خونه رفتم مي زودتر بايد بود22:21 کردم نگاه ساعت به افتادم راه

 ...کردم

*** 

 هب توجه بي برداشتمو تختي پا روي از گوشیمو کردمو دراز دست الود خواب ، شدم بیدار گوشیم زنگ صداي با صبح

 :دادم جواب شماره

 بله؟؟؟-

 پايین بیا درم جلوي من-

 :گفتم گیجي با

 "شما؟-

 سامم امیر-

 اقا نشید مزاحم نمیارم جا به-

 :گفت عصبانیت با صدا

 ؟!!!خوابي هنوز که نگو-

 !خودت؟ واسه اقا میگي چي-

 پايین بیاي بشي اماده میدم فرصت بهت ربع يک فقط ببین-

 مي گرم دوباره داشت چشمام. شدن ديوانه مردم ، مدلي اين الي بودم ديده مزاحم جور همه. کردم قطع توجه بدون

 خواب چرا!!! نه وااااي. بود 7:15 انداختم ساعت به نگاهي پريدم ازجا چي؟؟؟؟؟ سام؟ امیر گفت ببینم وايسا... که شد

 ماومد بیرون و شستم صورتمو و دست تند تند و رفتم دستشويي سمت به سريع. رفت ابروم خداجون واي موندم؟؟؟

 ودب افتاده صندلي روي بود تنم ديشب که لباسايي. نبود خودم دست کارام که بودم کرده حول انقدر رفتم اتاقم به

 لوازم با بستم باال موهامو زدمو موهام به سري سر شونه رفتم ايینه جلوي. پوشیدم همونارو و کردم دراز دست سريع

 کردم نگاه ساعت به. کشیدم جلو اونو انداختمو سرم روي رنگمو مشكي شال اوردم، فرم روي قیافمو کمي ارايش

 ورودي در به خودمو کردمو يكي دوتا هارا پله زدم بیرون اتاق از برداشتمو موبايلمو و کیف عجله با بود شده 7:25

 رود ريلكس و کشیدم عمیق نفس چند ايستادم در پشت. رفتم در سمت به دو با پوشیدمو هوا روي کفشامو رسوندم،

 .رفتم بیرون کردمو باز
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 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت به استرس با. بود در جلوي رنگ مشكي اشناي سوزوکي انداختم اطراف به نگاهي

 :گفتم سريع حرفي هر از قبل

 موندم خواب خاطر همین به بودم بیرون وقت دير تا ديشب خوام مي معذرت واقعا من-

 اي جذبه چه میكنه؟ نگاهم طوري اين چرا اين خدا يا چرخیدم، سمتش به و کشیدم عمیقي نفس شد تموم که حرفم

 با داشت مشكي و کشیده چشماي. کردم مي نگاهش دقیق طوري اين بود اول بار.  کردم براندازش دقت با. داره هم

 باال که مشكي موهاي با بود پوست سفید. ايي قلوه تقريبا هاي لب با سرباال کمي و کشیده بیني هشتي، و پر ابروهاي

 .داشت خشني و جذبه با مغرور، چهره کل در بود کرده تر خشن صورتشو ريشي ته و بودشون زده

 شد؟ تموم-

 بله؟-

 نكردي سالمم ضمن در میكاري منو جوري اين باشه اخرت بار هیچي-

 تاخیرم بابت میكنم خواهي معذرت بازم دم مي حق بهتون من-

 :گفتم و انداختم بوديم توش که خیابوني به نگاهي. افتاد راه و کرد روشن ماشینو نگفت چیزي ديگه

 اونجا؟ بريم میشه میشناسم خوب ازمايشگاه يه من-

 :گفت توجه بي

 نه-

  کمتره معطلیمون اشناست میگم که جايي اين-

!!! ينها. گفتم من که ادرسي به میريم داريم فهمیدم داد که مسیري تغییر از اما نگفت چیزي. دادم ادرسو و گفتم اينو

 پارک جاي اصال رسیديم که ازمايشگاه به کردم نگاه خیابونا به سكوت توي. میده جواب زدن حرف منطقي همیشه

 :گفتم کنم نگاهش که اين بدون نبود

 پارکینگ توي بريد-

 :گفت تمسخر با

 مجتمعه کارکنان مال فقط پارکینگ-

 میدن راهمون بريد شما میدونم-

 هب علي عمو. گرفت جلوشو علي عمو که داخل بره خواست. پیچید پارکینگ توي و فرستاد بیرون حرس با نفسشو

 :گفت و زد شیشه
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 اقا؟ کجا-

 :گفتم و دادم پايین را شیشه

 داخل بريم بديد اجازه منم. علي عمو سالم-

 :گفت رويي خوش با علي عمو

 بفرمايید نیوردم جا به ببخشید خانم؟ شمايین-

 .کرد پارک و برد پارکینگ داخل ماشینو امیرسام. زدم لبخندي

 کفشام به زدمو 3 طبقه دکمه شدم که اسانسور وارد. رفتیم اسانسور سمت به من راهنمايي با شديمو پیاده باهم. 

 نگاهي سردر به رفتم بود ازمايشگاه که واحدي سمت به و اومدم بیرون زودتر شد متوقف که اسانسور. شدم خیره

 :گفت کنارم از صدايي. درسا ازمايشگاه. زدم لبخند کردمو

 هست؟ اسمت به ازمايشگاه يه بگي که اينجا اورديمون-

 به. ديگه منه شانس اينم امروز، شلوغه چقدر باش اينجارو. شدم ازمايشگاه وارد. پرو دراد چشت تا ندادم جوابشو

 :گفت ديدنم با و کرد بلند سر الناز. ايستاد کنارم و اومد سرم پشت امیرسامم رفتم پیشخوان سمت

 !!!نبوديد وقتي اومديد؟چند باالخره. خانم سالم-

 :گفت امیرسام به رو بعد

 اقا بفرمايید-

 :گفتم من امیرسام جاي به

 . کن رد ما براي وقت دوتا جان الناز-

 :گفتم امیرسام به رو

 بشینیم منتظر بايد-

 با تمداش.نشستم کنارش و رفتم سالن به اجمالي نگاه بعداز منم. نشست و رفت ها صندلي سمت به حرف بي امیرسام

 ردک صحبت کمي. رفت پیشخوان سمت به و اومد بیرون مهرداد و شد باز ممنوع ورود اتاق در که میكردم بازي گوشیم

 به. داوم ما سمت به دادن تكون سر بعداز مهرداد و داد نشونش مارو الناز. برگشت بوديم نشسته ما که سمتي به بعد و

 :گفتم مهرداد به رو شدمو بلند جا از رسید که ما

 نباشي خسته خوبي؟. سالم-
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 :گفت پرتي حواس با. امیرسام به لحظه يه و بود من به نگاهش لحظه يه مهرداد

 کني مي تصادف نكرده خدايي گفتم رفتي ديشب تو که حالي اون با بودم نگرانت چطوري؟ تو مرسي سالم-

 کردم خراب شماهم شب. بودم ريخته بهم يكم ديشب خوبم بابا نه-

 :گفت بود خشن همیشه که صدايي با و گرفت قرار کنارم امیرسام که بده جواب خواست مهرداد

 نمیكني معرفي-

 :گفتم استرس با

 هستن سام اقا ايشونم جان مهرداد.  من همكار و دوست هست مهرداد ايشون چرا چرا-

 :گفت و زد غمگیني لبخند مهرداد

 خوشبختم-

 :گفت و کرد نگاهم مهرداد. نشست و داد تكون سري مغرورانه امیرسام

  کمک بیا بپوش لباس شلوغه امروز-

 میام االن منم برو تو باشه-

 :گفتم و برگشتم امیرسام سمت به. رفت ممنوعه اتاق به حرف بي مهرداد

 کنن مي صداتون شد نوبتمون کارم سر میرم من-

 تن دموسفی روپوش رفتم بود اونجا لباسامون که اتاقي سمت به توجه بي. کرد نگاهم اخم با فقط نگفت هیچي امیرسام

 سالم باهاشون بودن کار مشغول اونجا تارا و مژده پارسا، مهرداد، ارمان،. رفتم ممنوعه اتاق به اول. رفتم بیرون کردمو

 اروي به اول اتاقا در دم از رفتم ازمايش اتاقاي سمت به و اومدم بیرون بعد. موندم پیششون کمي و کردم پرسي احوال

 .شدم خودم اتاق وارد و کردم سالم بهرام به بعد و

 رفتم بیرون سريع. شد خونده الناز توسط اسممون که امد رفت در اتاقا بین دايم و بودم کار مشغول ساعتي يک تقريبا

 وارد امیرسام همراه منم رفتیم بهرام اتاق سمت به گرفت قرار کنارم که امیرسام.  بیاد که کردم اشاره امیرسام به و

 :گفت اخم با شدم

 بود کناري اتاق خانوما، اتاق-

 میدونم-

 :گفتم و رفتم بهرام سمت به
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 کنه پیدا رگو تا میاره در ادمو پدر رويا اخه بگیري؟ ازمايش تو من از میشه جان بهرام-

 :گفت لبخند با بهرام

 بشین بیا خانومي اره-

 :گفت امیرسام به رو بعد

 نده دستش از میادا گیرت داره خانومي خوب شما؟ خوبي. سالم-

 :گفتم اعتراض با

 بهرام-

 هب مهرداد که کنم عوض لباس برم خواستم. اومديم بیرون شد تموم که کارمون.نگفت چیزي و زد پوزخندي امیرسام

 :گفت و اومد سمتم

 زياده کارا بمون درسا-

 :گفتم شوخي به

 بديا دستور رئیس به نشد قرار ديگه مهرداد اقا اهاي-

 :گفت و خنديد مهرداد

 بمونید مندم خواهش رئیس خانم-

 شد حاال-

 :گفتم امیرسام به رو

 خوام مي معذرت صبح بابت بازم. برين شما-

 :گفت اخم با امیر

 دارم کارت. میريم هم با-

 تنهان دست ها بچه شلوغه اينجا امروز اخه-

 بريم کن عوض لباس سريع نداره اخه-

 :گفتم ناراحتي با برگشتمو مهرداد سمت به

 بینمتون مي محضر توي فردا. کن خداحافظي من طرف از ها بچه با برم بايد-
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 باش خودت مراقب باشه-

 .کنم عوض لباس تا رفتم و دادم تكون سري

 هب نگاهي. خورد زنگ تلفنم که کردم مي بازي حلیمم ظرف با و بودم نشسته امیرسام روبروي فروشي حلیم توي

 :دادم جواب و انداختم گوشیم صفحه

 بهرام؟ جانم-

 :گفت مي که شد مي شنیده ها بچه خنده بین بهرام شاد صداي

 درسا؟ کجايي-

 اومده؟ پیش مشكلي. بیرونم-

 بچسبش دستي دو بگم زدم زنگ. بود ايي تیكه خوب سام اقا اين که رسیديم نتیجه اين به ما فقط نه-

 :فتم تعجگب با

 ديدنش؟ مگه ها بچه-

 گرفتیا کم دست عزيزم اره-

 همینه؟ مهردادم نظر. عجب-

 خداحافظ من از داره کارت تارا درسا ببین. ابجي نیست مهم اون نظر-

 خداحافظ-

 :پیچید گوشي توي تارا صداي بعد ثانیه چند

 چیه؟ فردا برنامه فقط. گیرم نمي زياد وقتتو من. درسا سالم-

 فردا ندارم حوصله نگفتم هم عمو به حتي من نندازيا راه بازي شلوغ نداريم اي برنامه هیج جان درسا. خواهري سالم-

 .داريد خبر شما فقط هم ماجرا از بیايد گفتم شما به فقط من. بیارن در بازي غیرتي اونجا بیان پاشن امید خودشو

 زنیم مي حرف شب حاال باشه باشه-

 تو به سپردم ازمايشگاهو مثال بگو مهرداد اون به ديگه، کارتون سر بريد. گلم اوکي-

 باي. نگیر سخت هم تو مگیم باشه-

 خداحافظ-
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 نگاهش مستقیم نمیتونستم چرا دونم نمي. انداختم سام به نگاهي بار اولین براي و کردم بلند سر شد تموم که تلفنم

 :گفتم و شدم خیره سینش اواسط جايي به. کنم

 بزنید؟ حرف من با خواستید مي-

 :گفت صورتمو به شد خیره من برعكس امیرسام

 بدوني که الزمه چیزا سري يه اره-

 بفرمايید-

 لباسم دکمه نه کن نگاه من به میزنم حرف باهات وقتي همه از اول-

 :گفتم و کردم نگاه رنگش سیاه چشماي به طوسیم چشماي با و کشیدم باال نگاهمو اروم

 بفرمايید حاال-

 :گفت جدي کرد مي نگاهم خیره که طور همون و کرد قفل هم توي هاشو دست و داد تكیه صندلیش به امیرسام

 بد راتب خیلي بشم اگه که نشم، عصبي تا نپیچي پام پرو به کن سعي پس هستم عصبي ادم من جون دختر ببین-

 شدي؟ متوجه. میدي انجام وظايفتو سكوت توي فقط نمیكني دخالت من کاراي توي. میشه

 بله-

 . بشه جهنم دومون هر براي زندگي نكن کاري که اين خالصه-

 میكنم اروم زندگي يک کردن فراهم براي تالشمو همه من. شدم متوجه-

 :گفت و انداخت باال ابرويي

 !!!خوبه-

 :گفت که کشیدم پايین نگاهمو دوباره نداشتم گفتن براي حرفي

 گرفتن؟ تماس بودن دوستات-

 :گفتم و کردم نگاهش

 بله-

 گفتن؟ مي چي-

 نبود خاصي مسئله-
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 بشه داده جواب کامل بايد پرسم مي که سوالي نمیاد خوشم دادن سرباال جواب از اصال-

 :گفت که نزدم حرفي

  چیه؟ ازمايشگاه اين ماجراي-

 :دادم توضیح کامل زد که حرفي تاثیر تحت

 جايزمون پول با گرفتیم تصمیم و کرديم کسب اولو رتبه المپیاد توي دوستام و من ، دوستامه و من مال اونجا-

 و ادهزي شیطنتشون ها بچه و گذاشتم من سرمايرو بقیه و نبود کافي پول که اونجايي از. کنیم اندازي راه ازمايشگاهو

 .شدم اونجا مدير من کنن اداره اونجارو تونن نمي

 اونجا بري توني نمي ديگه بعد به حاال از اما طور اين که-

 چرا؟ اخه-

 نمیدم اجازه من چون-

 :گفتم و گرفتم دندون به لبمو ناراحتي با

 ديگه میدونید صالح طوري اين شما حتما-

 :گفت و شد بلند جا از امیرسام.  نشد زده حرفي ديگه

 . بخور صبحانتو کنم تسويه میرم من تا -

 ارشکن من اگه که طوري داشت بلندي قد. شدم کردنش براندازش مشغول کردمو دنبالش نگاه با. شد دور و گفت اينو

 تداش تن به مشكي ي مردونه پیراهن. داشت عضالني بازوي و سینه و بود چهارشانه. بودم شونش تا گرفتم مي قرار

 انداختم بهش اجمالي نگاه دوباره بود، داده مشكیش کتان شلوار داخل لباسشو پايین و بود زده تا ارنج تا استیناشو که

 .رفتم امیرسام سمت به و شدم بلند جا از کشیدمو اهي. میزد چشمک هم دور از مارکش ساعت

 *** 

 يب میدم جواب حوصله بي ديد وقتي که پرسید صبح راجب سوال چندتا و اومد استقبالم به مامان شدم که خونه وارد

 :گفت مامان که رفتم مي باال ها پله از داشتم. نگفت چیزي ديگه و شد خیال

 ببیني؟ خونشو رفتي درسا راستي-

 :گفت و زدم پیشونیم به محكم

 گیرم مي تماس باهاش االن رفت يادم مامان واي-
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 ها نره يادت باز-

 نه-

 مي سرم از شالمو که طور همون اوردم در توش از موبايلمو و انداختم تخت روي کیفمو رفتم باال ها پله از تند تند

 .گرفتم امیرسامو شماره کشیدم

 :داد جواب که کردم مي قطع و میشدم ناامید داشتم ديگه

 فرمونم پشت درسا بگو زود-

 کنم تهیه الزمو وسايل تا ببینم خونتونو ببريدم بخوام ازتون رفت يادم. زدم زنگ موقع بد ببخشید سالم-

 بیار خودتو نیاز مورد لوازم فقط تو کردم عوض تازه وسايلم مبلست من خونه بیاري جهاز تو نیست نیازي-

 برم؟ من يا بگیريد ازمیشاتو جواب میريد شما فردا ديگه چیز يک فقط. راحتین جور هر باشه-

 باش 23 شماره محضر 21 ساعت فردا فقط تو میگیرم میرم خودم من-

 خداحافظ فعال. ممنون باشه-

 نکرد جمع مشغول لباسام تعويض از بعد و انداختم باال ايي شونه خیال بي. کرد قطع خداحافظي بدون معمول طبق

 . شدم وسايلم بقیه

 هاي موژه کرده تر تیره و تر کشیده چشماشو کشیده اونا باالي که مشكي چشم خط که طوسي هاي چشم با دختري

 و کوچک بیني با همراه مشكي کوتاه و زده تغ ابروهاي میرسه، نظر به پرتر و بلندت ارايش واسطه به که سیاه و پر

 موهاي که داره رنگي مهتابي و کشیده صورت دختر. داده رنگ اونارو گلبهي رژ که اي قلوه نسبتا هاي لب و متناسب

 مانتوي با که داره بلندي قد و کشیده اندام زيباست میگن همه که دختري دختر،. گرفته قاب اونو مشكیش لخت

 جذابیت به که شده ايي نقره هاي دوزي سنگ مانتو ي سینه روي. میرسه نظر به تر کشیده داره تن به که مشكي

 منم، دختر اين حاال و. میده نشون وقتي هر از تر عزادار اونو که داره تن به مشكي شلوار دختر.میكنه اضافه دختر

 .... میشه؟ پیروز يا خوره مي شكست... بجنگه زندگي با تا میره داره که دختري صالحي درسا

 :گفتم اي گرفته صداي با بیام بیرون افكارم از شد باعث در صداي

 مامان تو بیاين-

 :گفت و کرد نگاهم غصه با شد، داخل مامان که بود نشده تموم حرفم هنوز

 نداره خوبیت مادر؟ پوشیدي مشكي چرا-

 :گفتم کشیدمو اهي
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 حاضري؟ شما مامان، ترم راحت طوري اين-

 :گفت کردو بادمجونیش دامن و کت به نگاهي مامان

 خودم براي و کنم تنت سفید لباس روزي همچین توي بود ارزوم مادر نداشتم، دخترم يكدونه براي که ها ارزو چه-

 ...کنه بختت خوش خودش خدا انشااهلل. نرسیدم که ارزوم به. خواستم زيادي خدا از انگار اما. ببرم پارچه

 :گفتم بغض با

 زاريم مي تموم سنگ من بچه عروسي واسه دومون هر نداره اشكالي جونم، مامان نخوريدا غصه-

 :گفت و زد بغضي پر لبخند مامان. خنديدم زور به زدمو حرفو اين

 ببینم روزو اون و بمونم زنده خوام مي خدا از-

 :گفتم بوسیدمو سرشو رفتم مامان سمت به

 .بريم که کنید سر چادر بريم هم حاال. باشید زنده سال 221 انشااهلل بشم فداتون نزنید حرفا اين از-

 :گفت و چرخید در سمت به مامان

 نرسیم دير که شو اماده تر زود توهم-

 رس بپوشونه موهامو که طوري بادقت و برداشتم داشت اي نقره هاي طرح که مشكیمو ساتن روسري و گفتم اي باشه

 نگقش اتاق ي گوشه گوشه به حسرت با و ايستادم اتاق در دم. برداشتم ايمو نقره کفش و کیف و زدم عطر کمي. کردم

 همه و اومدم پايین ارومي به ها پله از. بستم اتاقو در و اومدم بیرون بگیره ام گريه اينكه از قبل. کردم نگاه رنگم سبز

 سر مشكیشو چادر که طور همون و شد نزديک بهم مامان رسیدم که ورودي در به. سپردم ياد به دقت با خونرو جاي

 :گفت کرد مي

 اينجا بیاي نیست قرار ديگه انگار کني مي نگاه جور يک عزيزم چیه-

 :گفتم بشنوم خودم فقط که طوري اروم

 نیستم شاد و ازاد درساي اين ديگه موقع اون اما میام چرا-

 طرف. بود پیدا همشون چهره از استرس و بودن ايستاده کنارم مامان و ها بچه ، کردم اتاق توي حاضر افراد به نگاهي

 حاال اما بودمش نشناخته حاجي خونه توي روز اون که مردي و ستاره خانم، حاج پرويز، عمو ، امیرسام سمت و ديگه

 پوشان مشكي تنها و بودن اورده در سیاه ماه 2 بعداز همگي حاضر افراد. بودن ايستاده امیرسامه دايي بودم فهمیده

 با و داشت تن به مشكي پا سرتا. کردم بود نشسته کنارم که امیرسام به نگاهي ايینه توي. بوديم امیرسام منو جمع

 :گفتم ارامش با. بود گرفته ضرب زمین روي پا با عصبي امیرسام و بود نیومده هنوز عاقد. کرد مي نگاهم اخم
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 زمین؟ روي نكوبید میشه-

 :گفت سريع و عصبي امیرسام

 نه-

 :گفتم دوباره و کردم حفظ ارامشمو

 کنید مي وارد استرس منم به کار اين با-

 نگاهش چشمي زير. ايستاد حرکت از پاهاش بعد ثانیه چند. نگفت چیزي و کشید هم توي بیشتر اخماشو امیرسام

 تند تند و نشست میز پشت و کرد جمع به سالمي شد وارد عاقد و شد باز در حین همین در.زدم لبخند و کردم

 :گفت بود کرده جلوش بزرگ دفتر توي سرشو که طور همون. شد دفترش کردن باز مشغول

 اينجا بیاد خانومم عروس پدر بديد من به هارو شناسنامه-

 چیزي ارومو رفت، عاقد سمت به و کشید جلو چادرشو فشرد هم به هاشو لب مامان. کردم نگاه مامان به نگراني با

 هب امیرسامو و من شناسنامه و گرفت قرار مامان کنار پرويز عمو. گذاشت میز روي را حضوري غیر رضايت برگه و گفت

 اشاره با. داد مي تكون فهمیدن نشونه به سرشو مرتب هم عاقد و زدن مي حرف عاقد با کمي عمو و مامان. داد عاقد

 :گفت گوشم کنار و داد دستم به کوچیكي قران مامان. برگشتن جاشون سر عمو و مامان عاقد

  بخون را سوره اين-

 هب اول بار براي خطبه. بود رفته فرو سكوت توي سالن و بود کرده شروع خطبرو عاقد شدم مشغول و دادم تكون سري

 :گفتم و کردم دستي پیش که بزنه حرفي خواست تارا. بوسیدم و بستم قرانو رسید اتمام

 بله خدا بر توکل با-

 و گفت مبارکي عاقد. شد انجام عشقي و عسل بدون سابیدني قند بدون شوري هیچ بدون عقد سادگي همین به

 بلند جا از زمان هم. اومد سمتمون به خانوم حاج گفت بله که امیرسامم. شد امیرسام براي خطبه خواندن مشغول

 گرفت من سمت به و کرد باز هارو جعبه از يكي در. کشید بیرون جعبه دو و کرد کیفش توي دست خانم حاج. شديم

 :گفت اعتراض و عصبانیت با امیرسام کنم نگاه کوچک جعبه داخل به کنم فرصت که اين از قبل

 نیست الزم کار اين بودم گفته بهتون مامان،-

 :گفت و کرد اخمي خانم حاج

 نكن دخالت تو-

 :گفت من به رو خانم حاج. شد خیره مادرش حرکات به عصبانیت با تنها نگفت چیزي امیرسام
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 دخترم جلو بیار دستتو-

 :گفت خانم حاج. بردم جلو راستمو دست اروم

 دستت اون-

 :گفت و کرد حلقم انگشت توي اي حلقه خانم حاج. بردم جلو چپمو دست

 بیاد خوشت وارم امید بردم کار به سلیقمو نهايت من-

 :گفتم و کردم نگاهش بغض با

 ندارم شما از انتظاري هیچ من ممنونم-

 :گفت و بوسید صورتمو خانم حاج

 دخترم باش نداشته چیزا اين به کاري-

 تبريک و اومدن جلو همگي. رفت عقب و بوسید صورتشو و کرد دستش به اي حلقه چرخید امیرسام سمت به بعد

. ادد هديه بهم زيبايي انگشتر ستاره و دادند سام امیر و من به تمام سكه يک کدوم هر رضا دايي و پرويز عمو. گفتن

 و ختاوي گردنم به اهلل بند گردند اومد جلو مامان همه از اخر. کرد دستم تارا که بودند گرفته دستبند يک برام ها بچه

 :گفت گريه با همراه و کرد بغلم محكم

 ببینه؟ که کجاست اما بود خريده روزي همچین واسه ارسالن بندو گردند اين-

 :گفتم لرزوني صداي با و نريزم اشكي که کردم تالشمو تمام

 نداشتم چشماشو شرمندگي و غم ديدن طاقت نبود که بهتر اما امروز، بود خالي خیلي بابا جاي ماماني-

 :گفت و گرفت مامانو بازوي ، شد نزديک بهمون تارا. بود صداش بي گريه ي دهنده نشون اين و لرزيد مي مامان شونه

 بشه تموم کار و کنن امضا و دفتر برن بزاريد. باشید اروم جون مادر-

 شابهم گردنبندي حرف بي رفت امیرسام سمت به و کشید عمیقي نفس کرد پاک اشكاشو تند تند و شد جدا ازم مامان

 اج از من از زودتر امیرسام. کنیم امضا دفترو و بريم که کرد اشاره عمو. برگشت جاش سر و اويخت گردنش به من مال

 :گفت عاقد گرفتیم قرار که میز کنار کردم حرکت سرش پشت منم رفت عاقد میز سمت به و شد بلند

 کنید امضا را تعهدنامه اين اول شما داماد اقاي-

 ردک امضا تعهدنامه برگه و شد خم امیرسام میره؟ يادم کرده فكر چي؟ پس. ديدم امیرسامو فک شدن منقبض خوبي به

 . کرديم امضا عقدو دفتر دو هر اون از بعد و
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 با. رفت و کرد خوشبختي ارزوي هم پرويز عمو ها بچه از بعد. رفتن اونا و کردم خداحافظي ها بچه با محضر در جلوي

 اخم با و گرفت مچمو امیرسام که بشم ماشین سوار برم خواستم و کردم خداحافظي هم رضا دايي و ستاره خانم، حاج

 :گفت و کرد نگاهم

 کجا؟-

 قاضي؟ پیش بريم نیست قرار مگه-

 خوب؟-

 میارم مامانو من ديگه خوب-

 خونه برمت مي بیاي، نكرده الزم تو-

 بیارم ماشینمو خوام مي اخه-

 ريم مي من با میاي مامانت به میدي ماشینو بیاري، چیزي بابات خونه از نكرده الزم-

 شما ماشین توي کنم جا به جا وسايلمو بزاريد حداقل پس باشه... اخه-

 کن خداحافظي مامانت با برو تو کنم مي جا به جا من-

 :گفتم و انداختم دستم مچ به نگاهي

 برم که کنید ول دستمو میشه-

 :گفتم و رفتم بود ايساده ماشین کنار که مامان سمت به کرد، رها مچمو و کرد اخمي امیرسام

 خونه ببريد باشه شما دست ماشینم. بیام باهاتون نمیتونم من مامان-

 :گفت و بوسید گونمو چیه قضیه بود فهمیده انگار که مامان

 نباش چیزي نگران تو برو مادر باشه-

 خودش ماشین صندوق توي هامو چمدان امیرسام. دادم مامان به سويچو صندوق کردن باز بعداز و کردم تشكري

 :گفت ستاره به رو بعد. کرد خداحافظي مامان با و گذاشت

 میام خونه میزارم درسارو من بريد دايي با مامان و تو-

 .شديم ماشینا سوار همگي و کرد قبول ستاره

 الو؟-

 خوبي؟ درسا سالم. الو-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

34 

 خوبي؟ تو مرسي. گلم سالم-

 کجايي؟. مرسي-

 چطور؟ خونم-

 بزني؟ حرف توني مي-

 نیست خونه امیرسام اره،-

 شد؟ چي رفتیم ما کن تعريف باش زود ايول،-

 دمکر خالي که اتاقي توي وسايلتو. دوم طبقه گفت داد بهم کلیدو کرد، پیاده خونش در جلوي منو امیرسام هیچي،-

 بقیه پیش رفت بعدم بزار

 داشتي؟ حسي چه عقد موقع درسا واي-

 متوجه اصال محضر توي افتاده، اتفاق حاله يه توي امروز اتفاقاي تمام انگار نیست؟ يادم هیچي اصال میشه باورت-

 تازه خونه اومدم چطوره؟ مهرداد راستي. بود شكلي چه بود محضر توي که عقدي سفره نمیاد يادم حتي. نبودم هیچي

 افتادم اون ياد

 اومده کنار زد، حرف باهاش پارسا ديشب خوبه مهردادم ، طبیعیه بودي، شوک توي عزيزم میگي چي دونم مي-

 گرفت دستمو مچ امیرسام. بگم رفت يادم تارا وااااي. خوبه-

 بعدش؟ خوب-

 ديگه همین-

 همین؟-

 کمیه؟ چیز اين وا-

 بزرگه؟ شكلیه؟ چه خونش حاال.  جان خواهر بده شفات خودش خدا-

. متريه 281 کنم فكر خونه دومه، طبقه ما واحد. نیست بیشتر واحد يک طبقه هر توي. طبقست سه اپارتمان يه-

 داره کار کلي ريختست بهم حسابي خونه اما تمیزن و نو همه وسايلم

 داره؟ خواب چندتا. خوبه-

 دوتا-

 اره؟ جداست اتاقاتون-
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 کلفتي اورده منو جدي جدي اوهوم،-

 حرفیه چه اين ديونه مرز-

 اصال نشده تمیز حاال تا انگار خونه میگم راست خدا به -

 بچینش داري دوست جور هر ايي سلیقه خوش که تو شم فدات نداره اشكالي -

 کنم کارو همین بايد -

 زندگیمون خونه سر بريم هم ما بخره خونه يه بتونه پارسا بشه جور خونه پول کن دعا درسا -

 برگردونید بهم اقساطي شما میدم پولو بهتون گفتم که من -

 کنم شروع قرض با زندگیمو ندارم دوست میگه. نمیشه راضي پارسا ، ندارم تعارف تو با که من-

 میكنه حل مشكالتتونو خودش خدا خواهرم نباش نگران -

 نداري؟ من با کاري برم ديگه من. انشااهلل-

 برسون سالم عزيزم، نه-

 بگو منم به شد خبري پدرجون از اگه راستي. باشي سالمت-

 فعال. گلم اوکي-

 فعال-

  اخه؟ کنم شروع کجا از. کردم مي تمیزکاري به شروع بايد. کردم اطراف به نگاهي. شدم بلند جا از کرد قطع که تارا

 ايي قهوه کفشي جا که داشت قرار کوچک راهرو يک شدي مي وارد که ورودي در از کردم اطراف به نگاهي دوباره

 راست سمت گذشتي مي که رو راه از ، خوبه جاش که اين. بود شده گذاشته اونجا داشت قدي ايینه که رنگي

 ودپرب اشپزخونه وسط نفره چهار میز روي بود، قرمز ست و بود شده پر وسايل جديدترين با که داشت قرار اشپزخونه

 و بود شكل مستطیل خونه. بود شلوغ که بس از رفت نمیشد اصال که سینک سمت. مونده غذاي و کثیف ظرف از

 بلم پنجره جلوي و بود شده پوشانده ايي فیروزه ابي زيباي و بلند ي پرده با که داشت سرتاسري پنجره اون انتهاي

 راهروي ، چپ سمت در ها مبل از جلوتر کمي. بود شده چیده طاليي چوب و طرح با ايي فیروزه ابي سلطنتي هاي

 مبل با ست ايي نفره 22 ناهارخوري میز راهرو روبروي و. بود اونجا بهداشتي سرويس و ها اتاق که داشت وجود بزرگي

 چیده تلويزيون جلوي ايي قهوه کرم راحتي مبل دست يک. ورودي در نزديک جلوتر کمي ، داشت قرار سلطنتي هاي

 طرف شد، اراسته نیز سبزه به بود گل. مشروب و دلستر هاي بطري و نصفه هاي لیوان از بود پر اطرافش و بود شده

 .خوره مي مشروبم
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 وارد اي ريسه پرده زدن کنار از بعد و کشیدم ها اتاق راهروي سمت به زحمت با هامو چمدان رفتم ورودي در سمت به

 ديگه در دو هم وسط ديوار در و راهرو انتهاي ديگري و راهرو ابتداي يكي داشت قرار هم روبروي در دو.  شدم راهرو

 .کردم باز اروم و درش رفتمو راهرو ابتداي اتاق سمت به. اونجاست شويي دست و حمام بود تابلو که داشت وجود

 تخت يک پنجره زير اتاق ي گوشه در. همینه امیرسام نظر مورد اتاق بود مشخص اتاق بودن خالي از ششم حس ايول

 و يپاتخت يک ، تخت کنار. بود شده اويزون نارنجي توري ي پرده پنجره به و داشت قرار نارنجي تختي رو با نفره يک

 اتاقو ديگه طرف هم کمد و خالي ي خانه کتاب. بود ايي وسیله گونه هر از خالي که داشت قرار توالت میز اون کنار

 . شدم کار مشغول لباس تعويض از بعد و گفتم اهلل بسم. بودند کرده اشغال

 ناستی لباس با مشكي بلند ماهي مدل دامن. انداختم لباسام به نگاهي اومد در صداي که سشتم مي هارو ظرف داشتم

 صداي .ارايشي هیچ بدون بودم بسته سرم باالي ساده موهامم. پوشیدست لباسام خوبه. داشتم تن به بادمجوني بلند

 :گفتم و انداختم امیرسام به کوتاهي نگاه. شد متوقف اشپزخونه کنار صدا شنیدم مي خوبي به امیرسامو هاي قدم

 سالم-

 :گفت و زد پوزخندي کرد اطراف به نگاهي و داد تكون سري

 دوني مي نگفته وظايفتو ، خوبه-

 سره يه شبه 8 ساعت که االن تا اومدم که صبح از نكرد تشكرم يه شعور بي ادبه بي. رفت اتاقا سمت به و گفت اينو

 زا صدايي. نخوردم ناهارم بشه تموم کارا اومدنش قبل تا که اين بخاطر که منه تقصیر. انگار نه انگار اصال کردم کار

 :گفت درونم

 بدي انجام کارارو اين که خونه اين توي اومدي تو خانم درسا نره يادت-

 اقات سمت به و کشیدم لباسام به دستي شد تموم که ظرفا شستن. نیست تدبیر را خودکرده. عزيز وجدان میدونم

 :فتگ عصبانیت با و پريد تخت روي از امیرسام در شدن باز با همزمان. کردم باز درو و زدم در استرس با. رفتم امیرسام

 کردي؟ باز درو که تو بیاي گفتم من-

 زدم در که من-

 شنیدي؟ جوابم-

 زدم در اما نه-

 داري؟ چیكار حاال. زدن در اون خوره مي عمت درد به-

 تو؟ بیام تونم مي-

 ديگه تو بیا کني مي خود سر کاري همه که تو -
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 تک مبل و توالت میز کمد، ، ها تختي پا و داشت قرار وسط اي نفره دو تخت. کردم اطراف به نگاهي. شدم داخل اروم

 و تجزيه از دست امیرسام صداي با. بود شیري و چمني سبز رنگ به چیز همه بود شده چیده اتاق دور تا دور بادي نفره

 . برداشتم تحلیل

 بگو کارتو شد تموم زدنت ديد اگه-

 :گفتم استرس با و نشستم اون ي لبه رفتم تخت سمت به

 شد؟ چي قاضي پیش رفتید خبر؟ چه-

 :گفت خشن و کرد بدي اخم سام امیر

 خواستي مي که شد همون جون دختر نترس-

 :گفتم حالي خوش با

 میشه؟ ازاد کي بابام حاال واقعا؟-

 قانون و باباته بعد به حاال از. داديم رضايت ما نداره ربطي من به ديگه اونش -

 :گفتم ناراحتي با

 نمیشه؟ ازاد بابا يعني-

 :گفت جنسي بد با

 قاتله يه بابات باالخره بمونه، زندان توي سال چندين شايد. نه-

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با

 بود مقصر هم شما باباي دعوا اون توي قاتل، بگین بابام به ندارين حق شما. نیست قاتل من باباي-

 رس بلندي هین و گذاشتم صورتم چپ طرف روي دستمو. اومد فرود صورتم روي سیلي که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :اومدم در بهت از فريادش صداي با. بود شده سرخ عصبانیت از صورتش. کردم نگاه امیرسام به بهت با. دادم

 فهمیدي؟ باال بري مي صداتو باشه اخرت بار جون دختر کن گوش خوب. جايي اين چرا و هستي کي رفته يادت انگار-

 :زد فرياد بلندتري صداي با. نگفتم هیچي و کردم نگاهش رقصید مي توشون اشک که چشمايي با

 نه؟ يا فهمیدي نشنیدم،-

 :گفتم بغض با

 فهمیدم بله-
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 ديگه؟ و-

 خوام مي معذرت-

 بیرون شو گم حاال-

 اومدم بیرون اتاق از غصه از خم هايي شونه با و شدم بلند جا از اروم

 ايدنب هست عصبي ادم بود گفته. بود خودم تقصیر. نشستم پشتش و بستم و در و رسوندم اتاقم به سريع خودمو

 يزندگ شب اولین. کرد اين که بود نكرده بلند دست روم حاال تا بابام... اما. بود من تقصیر اره. بردم مي باال صدامو

 مشترک؟ گذاشت میشه اسمشو مگه... مشترک هه. مشترک شد زندگیم باهاش که فردي از سیلي اولین با مشترک

 کني؟ پا به خون که کجايي خوردم زندگیمو سیلي اولین بابايي کني؟ حمايت ازم که کجايي جونم بابا

 که بود اين ي دهنده نشون اين و بود شده روشن کامال اتاق کردم اطراف به نگاهي. کردم باز چشم بدي درد بدن با

 9 انداختم ديوار روي ساعت به نگاهي. میرفت گیج ديشب هاي گريه خاطر به سرم شدم بلند جا از اروم. شده صبح

 چشمام. کردم وحشت خودم ديدن از ايینه توي. رفتم شويي دست سمت به و شدم خارج اتاق از سختي به. بود

 تمش چند و کشیدم دردناکي اه. بود پیدا امیرسام انگشتاي جاي خوبي به صورتم چپ طرف و بود کرده پف حسابي

 .پاشیدم صورتم به سرد اب

 چه من به. ديگه نیست خونه حتما. نبود امیرسام از خبري. کردم اطراف به نگاهي اومدم بیرون که شويي دست از

 .رفتم حمام به و برداشتم کمد توي از حولمو رفتم اتاقم به. اصال

. تمگرف موهامو نم و کردم تن به ايي پوشیده لباس. اومدم بیرون شد اروم اعصابم وقتي و بودم حموم توي ساعتي نیم

 ردنک سرخ مشغول. کنم درست ماکاراني گرفتم تصمیم فريزر کردن رو و زير از بعد و رفتم خونه اشپز به حوصله بي

 هاشپزخون به که طور همون. بود مامان. برداشتم موبايلمو و رفتم اتاق به سريع. خورد زنگ موبايلم که بودم ها پیاز

 :دادم جواب گشتم برمي

 مامان؟ جانم-

 خوبي؟. دخترم سالم-

 بودن؟ خوب ديديد بابارو ديروز خوبین؟ شما مرسي جان مامان سالم-

 میشه ازاد ديگه ماه يک تا داريم که پارتي با احتماال کاراشه دنبال وکیلش. خدا شكر بود خوب باباتم خوبم من-

 خداروشكر خوب-

 بیارم؟ کاچي و حلوا برات الزمه جان درسا-

 عروسم تازه انگار میزنید حرف جوري يه. ها خوشه دلت من، مادر بابا نه -
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 ديگه هستي-

 جديدم کلفت ، نیستم عروس تازه-

 :گفت غصه با مامان

 خوابید؟ مي جدا-

 ترم راحت جوري اين مامان اره-

 چي؟ که اخرش سال، دو سال، يک کني؟ زندگي جوري اين خواي مي کي تا بیاري، بدست شوهرتو دل کن سعي مادر-

 کنم مي فكر بهش چشم نگذشته، روزم يه که فعال من مادر-

 همینه درست کار مادر اره-

 چشم-

 عزيزم باش خودت مراقب. برم من زنن مي درو زنگ جان درسا-

 خاحافظ.طور همین هم شما-

 چیكار؟ خوام مي کاچي. داره شادي دل واقعا مامان پوووووووووف

 من اصال؟ چه من به رفته که جا هر. رفته کجا صبح از نیست معلوم نیومد؟ چرا پس. بود 3 انداختم ساعت به نگاهي

 و کشیدم غذا خودم براي توجیهات اين با. نخوردم هیچي حاال تا ديروز از اخه؟ بمونم منتظر چقدر خورم مي نهارمو

. شدم میز کردن جمع مشغول خیال بي. نشد امیرسام از خبري اما گذشت هم ديگه ساعت نیم. شدم خوردن مشغول

 و بستم يخچالو در. بود امیرسام اومدن ي دهنده نشون اين و اومد در صداي که زاشتم مي يخچال توي ساالدو داشتم

 :گفتم و کردم ورودي در به نگاهي و ايستادم پشتش. رفتم اوپن سمت به

 سالم-

 دش ولو راحتي هاي مبل روي من به توجه بي و گذاشت اپن روي کوهنورديشو کوله کنه نگاهم که اين بدون امیرسام

 :گفتم کردم مي نگاه خستش چهره به که طور همون. بست چشماشو خستگي با و داد تكیه مبل پشتي به سرشو

 کوه؟ میريد نگفتید من به چرا بوديد؟ کوه-

 :گفت و کرد نگاهم خشم با. کرد بلند سرشو و گرفت جبهه سريع

 بگم تو به نداره دلیلي میرم بخواد دلم هرجا من-

 :گفتم و کردم نگاهش ارامش با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

40 

 کردم مي اماده صبحانه براتون گفتید مي بهم اگه. نبود فوضولي قصدم-

 سمتش به باشه معلوم سیلي جاي که طوري صورتمو و نشستم کناريش مبل روي. اومدم بیرون خونه اشپز از اروم

 :گفتم و گرفتم

 خورديد؟ ناهار-

 گاهن از کالفه. کرد توقف بیشتر گونم کبودي روي و کرد برسي صورتمو اجزاي تمام خیره نگاه با تنها نداد جوابمو

 :گفتم رفتم مي اتاقم سمت به که طور همون و شدم بلند جا از خیرش

  بكشید خودتون براي. هست گاز روي نخورديد غذا اگه-

 نه يا خورده غذا بگه اگه مرد نمي. میاره در حرسمو واقعا توجهیاش بي و نزدنا حرف اين. بستم درو و شدم اتاق وارد

 :اومد در صداش وجدانم... که

 پس؟ پرسیدي چرا خورده غذا حتما بیرونه موقع اين تا وقتي دونستي مي که تو-

 خونه اين توي پوسیم مي که نزنیم حرف. ديگه بزنیم حرف باهم بايد خوب وا-

 اينو؟ میفهمي. میاد بدش تو از اون-

 زنشم من حال هر به میاد بدش که چه من به-

 کنه؟ بلند زنش روي دست ديدي کیو-

 کاراش متوجه شه مي که عصبي نیست که خودش دست. داره عصبي مشكل اون. خواهشا نده گیر جان وجدان -

 نیست

 امیرسام بود معلوم میومد که ابي صداي از شدم خارج اتاق از. اومد در صدا به خونه تلفن که بودم درگیر وجدانم با

 فظري صداي. گیر پیغام روي رفت بدم جواب که اين از قبل اما رسوندم بود اپن روي که تلفن به خودمو سريع. حمامه

 :پیچید خونه توي بود دلخور هم کمي که زني پرناز و

 عزيزم. ندادي تلفنمو جواب ديگه رفتي که ظهر بعداز ديروز از تو کجايي معلومه نیستي؟ خونه جان سامي الو؟-

 بده جواب موبايلتو خواهشا

 :دادم جواب کنه قطع که اين از قبل عجله با

 بفرمايید-

 :گفت تعجب با صدا

 ربیعي؟ منزل-
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 امرتون؟ گرفتید تماس درست بله-

 هست؟ سامي-

 داريد؟ کارش بله-

 :گفت کاري طلب با صدا

 هستي کي تو اصال. ديگه زدم زنگ که دارم کار-

 :گفتم و خنديدم دراري حرص حالت با

 هستم سام همسر من. کنم معرفي رفت يادم-

 :گفت حرص با صدا

 حتما مسخرت شوخي اين خاطر به باش مطمئن اما داري چیكار سامي خونه توي و هستي کي نمیدونم من ببین-

 میگیرم حالتو

 :گفتم تمسخر با

 منتظرمه سامي پیش برم بايد نشو مزاحم اين از بیشتر هم حاال. بكن کارو اين حتما بود شوخي اگه-

 هم هکش نمي خجالت مرتیكه. ديگه بود دخترش دوست داره پرسیدن... هه ديگه؟ بود کي اين. کردم قطع و گفتم اينو

 .برگشتم اتاقم به و کوبیدم اپن روي تلفنو حرص با.دختر دوست هم داره زن

 وددانل رمان چندتا تا کردم باز نودوهشتیارو سايت. داشت نت خداروشكر. کردم روشن تاپمو لپ و نشستم تخت روي

. بزاره پست تا میاره در ادمو پدر که نفسم اين. کردم مي رو و زير تايپو حال در رماناي داشتم. بشم مشغول و کنم

 دبع کن تموم کنم م دنبال دارم من که رمانو اين اول خوب. نويسه مي ديگه رمان يه داره کرده ول ناپذيرو جدايي رمان

 توي سام امیر و شد باز شدت به در که کردم مي خالي بیچاره نفس سر حرصمو داشتم... اه بنويس ديگه رمان يه

 شده ريخته صورتش روي خیس موهاش. انداختم بهش نگاهي و شدم بلند تخت روي از سريع.  شد ديده در چارچوب

 :گفتم تعجب با. باريد مي خشم چشماش از و بود سرخ عصبانیت از صورتش. بود

 شده؟ چیزي-

 :گفت عصبانیت با. بشه منفجر تا بود کافي حرفم همین

 . بدي جواب تلفنو داد اجازه تو به کي-

 :گفت بلندتري صداي با دم نمي جواب ديد وقتي. داده گزارش زده زنگ خانم چیه قضیه گرفتم حاال اوکي

 بدي؟ جواب تلفونو داد اجازه بهت کي گفتم نیستم؟ تو با مگه-
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 ارامش يکم تا کشیدم عمیقي نفس. گفتم مي چیزي يه بايد. کردم برخورد ديوار به که اين تا رفتم عقب عقب ترس با

 :گفتم کرد مي نگاهم منتظر که سام امیر به. بیارم بدست

 ندارم اجازرو اين که بوديد نگفته من به شما-

 :گفت و دوخت نگاهم به نگاهشو و ايستاد متريم میلي چند توي و اومد جلو قدم چند. شد عصبي دوباره

 هان؟ گفتي؟ بود چي پرتا چرتو اين ديگه ، درک به ، دادي جواب درست، نگفتم، من-

 :گفتم و اوردم در حرکت به چشماش بین نگاهمو و ريختم چشمام توي ارامشمو تمام

 گفتم حقیقتو منم کیم من پرسید خانم اون-

 :گفت کنه قطع چشمیشو ارتباط که اين بدون

. ونج دختر بهايي خون تو رفته؟ يادت هان؟ زنمي؟ تو مگه اصال ببینم؟ کیو بايد مني زن تو بدونه کسي نخوام من-

 اومدي؟ اينجا کارايي چه براي که نرفته يادت

 پايین موسر اروم نگفتم چیزي. بكوبه سرم توي دائم موضوعو اين نداشتم انتظار. سوختم کلمه واقعي معني به سوختم

 :گفتم میومد در چاه ته از که صدايي با و انداختم

 نمیرم تلفن سمت ديگه خوام مي معذرت-

 وقتي من غرور.  ندارم غروري امیرسام براي من خیال بي. کنم مي خواهي معذرت که باره دومین اين حاال تا ديروز از

 کردن بیرونم اما افتادم پاشون به عزاداري مراسم توي که روزي من غرور. شكست بدن رضايت کردم مي التماس

 نبود چیزي ديگه که خواهیا معذرت اين شكست

 موهاش بین دستي. رفت عقب به قدم يک امیرسام. نشه ديده بود ريزش حال در اشكي تا گرفتم تر پايین سرمو

 :گفت و کشید

 کن نگاه من به-

 باز چشمامو سريع. گرفت قرار چونم زير دستي. اومد جلو دوبارزه که کردم حس خوبي به. بستم چشمامو توجه بي

 :گفت ارومي صداي با و داد حل باال به چونمو امیرسام. کردم

 کن نگاهم-

 در چشمام بین نگاهش. بود رفته بین از عصبانیتش. کردم نگاهش دلخور و اشكي چشماي با و بردم باال نگاهمو اروم

 :گفت شمرده. بود امد و رفت در گلوم زير شستي انگشت و بود گردش حال

 بكشم عذاب من هم بشي اذيت خودت هم نزار خوب؟. نكن عصبیم-
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 .خوردم سر ديوار روي فرستادمو بیرون شدمو حبس نفس. رفت بیرون اتاق از سريع و گفت اينو

 شبا. میديدم کم خیلي امیرسامو. بود شده سپري صحبتي هیچ بدون مدت اين. گذشت مي ماجرا اون از روزي چند

 توي هم امیرسام ديدم مي فیلم و بودم نشسته هال توي. کرديم مي نگاه تلويزيون باهم نهايتا و خورديم مي شام باهم

 تادهاف ايفون صفحه توي جوني پسر چهره رفتم ايفون سمت به و شدم بلند جا از. اومد در صدا به ايفون که بود اتاقش

 :دادم جواب. بود

 بله؟-

 خونست؟ سامي. سالم-

 شما؟. بله-

 لطفا کنید باز سامي دوست پدرامم -

 :گفتم امیرسام اخم به توجه بي و شدم وارد زدن در بدون. رفتم امیرسام اتاق سمت به دو با و زدم درو شدن باز دکمه

 پدرام اسم به اومدن اقايي يه-

 :گفت و گذاشت تخت روي تاپشو لپ شد بلند بادي مبل روي از امیرسام

 کردي؟ باز درو-

 بله-

 :گفت و اومد اتاق در سمت به امیرسام

 اتاقت توي برو تو خوب خیلي-

 شلواري دامن. کردم لباسام به نگاهي شدم اتاق وارد. اومد درم صداي همزمان. رفتم اتاقم سمت به و دادم تكون سري

 زرشكي باز جلو بلند ي جلیقه و رفتم کمد سمت به سريع. مشكي ربع سه استین لباس با همراه داشتم تن به مشكي

 هر. فتمر بیرون بودنم اراسته از اطمینان از بعد و کردم سر به مشكي شال. پوشیدم لباسم روي و کشیدم بیرون رنگي

 :گفتم بلند صداي با شدم که تر نزديک کمي. بودن نشسته راحتي هاي مبل روي من به پشت دو

 سالم-

 وشخ با و شد بلند جا از پدرام. لبخند با پدرام و کرد مي نگاهم اخم با امیرسام. برگشتن سمتم به دو هر هم با همزمان

 :گفت رويي

 شما؟ احوال خانم درسا سالم-

 :گفتم تعجب با
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 اومديد خوش خیلي. بفرمايید. ممنون-

 مي شكالت خوري شكالت توي داشتم. چاي کردن درست مشغول و شدم خونه اشپز وارد امیرسام اخم به توجه بي

 :شنیدم پدرامو اروم صداي که ريختم

 زنهب زنگ ها بچه بقیه به. گرفته سراغتو و زده زنگ انقدر منو کرده ديونه بكن دختره اين حال به فكري يک سامي-

 ها میشه ريزي ابرو

 چیه دردش ببینم سراغش میرم بعدازظهر فردا. بابا اي-

 :گفت شیطنت با پدرام

 میومد گیرم زني همچین تا مرد نمي طبیعي مرگ به منم باباي کاش-

 :گفت حرص با امیرسام

 رفیق؟ داري دوست چقدر دندوناتو-

 ینيس توي شكالتو ظرف ندونستم جايز بیشتر موندنو. بود امیرسام شدن حرصي براي جوابي پدرام بلند خنده صداي

 .رفتم بیرون چاي فنجون سه با همراه و گذاشتم

 :گفت مهرباني با پدرام. نشستم پدرام و امیرسام روبرويي مبل روي و کردم تعارف چايو

 کنه؟ نمي اذيتتون که ما امیرسام اين خانم درسا-

 :گفتم و کردم نگاه امیرسام به و زدم لبخندي شرمگین

 داره اي العاده فوق اخالق سام پدرام، اقا حرفیه چه اين-

 :گفت و خنديد ريز پدرام

 طوره همین-

 :گفتم و انداختم باال ابرويي

 کرده ازدواج ندونه کسي میده ترجیه سام اخه. داريد اطالع ما ماجراي از شما کنم مي تعجب-

 :گفت و کرد نگاه سام به چشمي زير پدرام

 داره اي کننده قانع دلیل حتما نگفته کسي به که اينم. برادريم دوتا مثل سامي و من خوب-

  دارم مشكلي من احتماال-

 بهترينید سامي براي شما. خان داريد اختیار-
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 :گفت و کوبید سامي پاي روي پدرام. نگفتم چیزي و زدم لبخندي

 سهب ديگه شد ماه دو بیاريم در تنت از سیاه گرفتیم همي دور يه هفته اخر بگم که اينه خاطر به اومدنم اينجا اصل -

 داداش

 :گفت من به رو پدرام. نداد جوابي و کرد اخمي امیرسام

 بیاريد در مشكیتونو بهتره هم شما. دعوتیدا هم شما-

 :گفتم و کردم اشاره سام امیر به

 حتما بده اجازه سام اگه-

 کردم صادر اجازرو من. نزاريد الالش به ني ني انقدر داداش زن بابا-

 :گفتم و خنديدم ريز

 حالیه خوش باعث-

 اعتيس يک پدرام. برگشتم بقیه پیش و برداشتم میورو ظرف ، کردم جمع هارو فنجون و شدم بلند حرف اين دنبال به

 درامپ خداحافظي موقع. برگشته بدنم به روح کردم احساس مدت يک از بعد خنديديم گفتیمو حسابي و بود پیشمون

 :گفت

 نوازيتونه مهمون عوارض اينا. اينجام روز هر من بعد به اين از خانم درسا-

 :گفتم و خنديدم

 چشم روي قدمتون-

 توي .رفتم پتو زير و کردم قفل اتاقو در. رفتم اتاقم به و کردم جمع ظرفارو سريع. رفت پايین پدرام همراه به امیرسام

. بود درست حدسم. شد پايین باال سرهم پشت در دسته که بودم نريسیده 211 به هنوز کردم شمارش به شروع دلم

 :گفت که اومد امیرسام عصبي صداي. امشب کردم عصبیش حسابي

 نشكستمش تا کن باز درو درسا، کن باز درو-

 :اومد صداش دوباره که دادم ادامه شمارشم به توجه بي

 بشه جمع هم روي خواستي خودت. نمیره يادم امشبت هاي خنده و عشوه اما نكن باز باشه-

 .بخوابم کردم سعي و اوردم بیرون پتو زير از سرمو راحت خیال با شنیدم که هاشو قدم صداي

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

46 

 میرم پس ايول. نبود خونه ظهر بعداز امروز زد پدرام به امیرسام که حرفي طبق. شدم بیدار خواب از 9 ساعت صبح

 بیرون خونه از و شدم حاظر. خوردم صبحانه حال سر و رفتم حمام به فكر اين با. اينه. بینم مي هارم بچه ازمايشگاه

 و بودن شده شوکه حسابي ديدنم از ها بچه. رسوندم ازمايشگاه به خودمو چطوري دونم نمي داشتم که ذوقي از. زدم

 ساعت منی بعداز خنديديم، گفتیمو حسابي گذاشتیمو منتظر ساعت نیم مردمو بیچاره. بود شده من ي خنده باعت اين

 . کافه توي ظهر از بعد براي بزاريم حرفارو ادامه و کارامون سر بريم همهگي شد قرار

 ديگه هم کله سرو توي و اورديم در بازي مسخره کلي در جلوي. کرد پیادم خونه جلوي مهرداد که بود شب 21 ساعت

 روي لبخند هم هنوز میرفتم باال که هارو پله. شدم خونه داخل من و کنديم دل هم از ربع يک از بعد اخر در و زديم

 .بشه روشن خونه تا زدم برقو کیلید و شدم وارد خوان اواز. کردم باز درو انداختمو کیلید لبخند همون با. بود لبام

 :گفت صدايي که رفتم مي اتاقم سمت به داشتم

 بودي؟ کجا-

 اگه .سیگار دود از بود پر دورش و بود داده لم راحتي مبل روي امیرسام. برگشتم صدا سمت به و کشیدم ايي خفه جیغ

 :دادم جواب من من با. گفتم دروغ نترسیدم بگم

 بودم ازمايشگاه... چیزه-

 :گفت اخم با و اومد سمتم به شد بلند ازجا امیرسام

 بازه؟ شب 21 ساعت تا ازمايشگاهي کدوم-

 :گفتم و کردم نگاهش و دادم قورت دهانمو اب ترس با

 ديگه رفتم باهاشون منم بزنیم دوري يه بیرون بريم کردن اصرار ها بچه... چیزه خوب-

 :گفت بود شده رگه دو خشم از که صدايي با و ايستاد سینم به سینه امیرسام

 بري؟ بودم داده اجازه من-

 :گفتم و دوختم سرش پشت به نگاهمو

 ...اما نه-

 :گفت فرياد با

 کن نگاه من به میزنم حرف باهات وقتي بگم بهت بايد چندبار-

 :زد فرياد دوباره. بود زده بیرون گردنش و پیشونیش هاي رگ. کردم نگاهش ترس با. شد منفجر باالخره خدا يا

 ديگه بده جواب هان؟ ازمايشگاه؟ بري نداري حق نگفتم اول روز من مگه-
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 :کفتم اروم

 گفتید چرا-

 هدوبار صداش با که رفت مي گیج شدت به سرم. افتادم زمین به شدت با. خوابوند راستم گونه روي محكمي سیلي

 :شدم هوشیار

 بزن حرف درسا، بزن حرف نفهمم؟ من و بزني دور منو زرنگي؟ خیلي کردي فكر هان؟ رفتي چرا پس-

 :وگفت زد پهلوم به لگدي. باشه خونه کردم نمي فكر. نداشتم حرفي. میگفتم چي

 جون دختر خوندي کور اره؟. سادست عجب که خنديدي من به دلتم تو حالت و عشق پي رفتي حاال تا صبح از-

 ديگه لگدي

 هرفت باهاش پاشده زنم که خنديده من به دلش تو گرفته قلوه داده دل هم کلي رسوندتت اورده که پسره اون حتما-

 دور دور

 ديگه لگدي

 بدي؟ انجام خواست دلت غلطي هر میزارم کردي فكر خودت؟ با کردي فكر چي-

 ديگه لگدي

 امروزت از اينم دوستم واسه کردنات ناز و ديشبت از اون-

 ديگه لگدي

 هان؟ ندارم؟ غیرت من کردي فكر-

 ديگه لگدي

 لعنتي بزن حرف د-

 هر ريختم اشک صدا بي فقط نگفتم هیچي اما نداشتم، هاشو ضربه طاقت ديگه رفتم مي هوش از داشتم ديگه، لگدي

 كوتس من براي کار بهترين و بود داده دست بهش عصبي حمله. بشه تحريک بیشتر شد مي باعث من طرف از حرکتي

 .نفهمیدم چیزي هیچ ديگي و رفت سیاهي چشمام بیارم طاقت تونستن چقدر دونم نمي بود تحمل و

 اولین. شدند واضح تصاوير کم کم و بود تار جا هم اول. کردم باز چشم صورتم به خنكي چیز شدن پاشیده حس با

 :گفت لب زير کردم باز چشم ديد وقتي. بود امیرسام ي پريده رنگ چهره. ديدم که چیزي

 خداروشكر-
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 سر .افتاد يادم پیش دقايقي اتفاقات کردن فكر کمي با. بودم مبل روي. کردم نگاه اطرافم به. نشستم جام توي اروم

 رسامامی. نشستم دوباره شد بیشتر سرگیجم که شم بلند جا از خواستم. کرد مي درد تنم تمام و داشتم بدي گیجي

 :گفت اروم

 درسا؟-

 :اومد دوباره صداش. نكردم نگاهشم حتي ندادم، جوابي

 دادم دست از کنترلمو لحظه يک نبود خودم دست درسا ببین-

 :رسید گوشم به کالفش صداي. کنه ساده خواهي معذرت يک حتي نمیده اجازه لعنتیش غرور... هه

 درسا؟-

 :تمگف و گرفتم سمتش لیوانو کنم نگاهش که اين بدون و برگشتم سمتش به برداشتم میزو روي لیوان و شدم خم

 بگیريد اينو-

 :گفتم اروم. گرفت دستم از لیوانو و کرد دراز دست

 زمین بكوبیدش-

 :گفت تعجب با

 شدي؟ ديونه چي براي-

 بكوبید شما-

 :گفتم تاسف با. شد تبديل تكه 2111 به لیوان و کرد رها لیوانو تعجب و شک با

 کنید خواهي معذرت ازش حاال-

 چیه؟ کارا اين از منظورت-

 کنید خواهي معذرت شما-

 :گفت حرص با

 لیوان خوام مي معذرت-

 :گفتم ناراحتي با

 شديد؟ متوجه حاال-
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 تاقما به خودمو درد پر و کشون کشون و شدم بلند جام از سختي به. کردم مي حس خوبي به زدشو بهت نگاه سنگیني

 .رسوندم

 مي اون که وقتي صبحا بودم، نديده امیرسامو هم بار يک مدت اين تمام توي گذشت، مي ماجرا اون از اي هفته دو

 و چیدم مي میزو اومدنش از قبل بعدازظهرم ، رسیدم مي خونه به و کردم مي اماده غذا رفتم، مي بیرون اتاق از رفت

 اين عادت طبق. گذروندم ها بچه و مامان با تلفني زدن حرف و خوندن رمان به هفترو دو اين تمام. رفتم مي اتاقم به

 میومد مرتب مدت اين توي چون اومده پدرام باز احتماال. اومد در صدا به در زنگ که بودم نشسته اتاقم توي هفته دو

 زتی گوشامو. اومد ايي زنونه صداي کردم احساس که دادم ادامه رمانم خوندن به تفكرات اين با. میزد سر امیرسام به و

 دراز زمین روي و رفتم در سمت به شدم بلند جا از سريع میومد زن يک صداي بله دادم، گوش دقت با و کردم

 :گفت زن دلخور صداي. دادم گوش و چسبوندم در پايین خالي قسمت به گوشمو کشیدم،

 نمیدي؟ جوابمو چرا چته؟ هست معلوم عزيزم، سامي-

 :داد جواب عصبي سام

 خوديه بي اودنت اينجا بوديم زدي حرفامونو ما-

 ببینمت؟ بیام ندارم حق معرفت، بي بود شده تنگ برات دلم-

 :گفت بلندي صداي با امیرسام

 نداري حق نه-

 :گفت التماس با زن

 نگذره بد بهت میدم قول قديما، ياد به باشیم، باهم امشبو يه فقط-

 :گفتم التماس با دلم توي. نشد شنیده سام از صدايي

 ...کني مي ردش که میدونم نكن، خرابش دارم اعتماد بهت من سام تروخدا، سام-

 :زد فرياد امیرسام که بودم افكار اين توي

 بیرون برو. نزن دست من به-

 نكن من با کارو اين سام-

 بیرون گفتم-

 گذشتي من از خاطرش به که کیه دختره اين نیست معلوم-
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 ممنونم. برگشتم تخت روي و شدم بلند راحت خیال با شنیدم درو کوبیدن بهم صداي وقتي. نیومد صدايي ديگه

 خداجون

 صدا به واحدمون زنگ که کشیدم مي جارو خونرو داشتم. بود ريخته بهم حسابي اعصابم و بود شده قطع اب صبح از

 هب چشمي توي از. رفتم در سمت به کردمو سر رنگیمو چادر و رفتم اتاق به سريع روز؟ وقت اين بود کي يعني. اومد در

 يک مرد.کردم باز درو اروم اومد در صدا به دوباره زنگ. بود ايستاده در جلوي اي ساله 51 مرد پیر کردم نگاه بیرون

 :گفت کرد مي نگاه زمین به که طور همون و رفت عقب به قدم

 پايیني طبقه همسايه هستم هاشمي من دخترم سالم-

 داريد؟ شما؟امري خوبین. سالم-

 ...ترکیده ساختمان اب لوله که بگم خواستم مي مزاحمت از قرض. ممنون-

 ي مردونه پیراهن. میومد باال هارو پله بود گوشیش توي سرش که طور همون امیرسام. شد خشک پله راه روي نگاهم

 از شد نزديک که ما به امیرسام. اورد در مشكیشو باالخره پس. داشت تن به مشكي کتان شلوار با همراه لجني سبز

 اخم اب و گرفت قرار مرد کنار و اومد باال سريع موندرو باقي پله چند کرد نگاه ما به و کرد بلند سر مرد صداي شنیدن

 :گفت

 هاشمي اقاي اومده پیش مشكلي-

 :داد جواب رويي خوش با مرد

 زمین زير از لوله گفت اوردم کش لوله صبح من ترکیده اب ي لوله گفتم، مي خواهرتون به داشتم. پسرم سالم-

 تادمفرس پسرمو خانومو حاج من بره، مي زمان روزي چند يه. کنیم عوض هارو لوله بكنیم پارکینگو زمین بايد ترکیده

 .بكنید فكري يه هم شما بدم اطالع گفتم مادرخانومم، خونه

 زحمتا. دارن تشريف سفر هم مرندي اقاي. سرکارم بعدازظهر تا صبح از که من. هاشمي اقاي داديد اطالع ممنون-

 ديگه ببخشید بايد. شما دوش روي میوفته

 باشه راحت خونه بابت از خیالتون پسرم حرفیه چه اين-

 ديگه؟ امر. ممنون-

 .خدانگهدار. نكیشم مزاحم ديگه نه-

 :گفت امیرسام

 خداحافظ-
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 از چادر رفتم مي اتاقم سمت به که طور همون و برگشتم داخل به رفت که مرد. دادم تكون سر و زدم لبخندي منم

 :گفت و رسون بهم خودشو امیرسام که بودم نرسیده اتاق به هنوز. کشیدم سرم

 میكني؟ باز غريبه مرد روي درو چرا نیستم خونه من وقتي-

 :گفتم و کشیدم پووووفي

 بود پدرم سن هم-

 ريختم؟ مي سرم تو خاکي چه من بود اورده سرت باليي اگه بیاره؟ سرت باليي نمیتونه پدرت سن هم-

 :گفتم حرص با و زدم زل چشماش به

 برتون و دور هستن ماشااهلل نداره، فرقي شما براي که من نبود و بود-

 :گفت و کرد اخم امیرسام

 چیه؟ منظورت-

 فاصلش اهلل بسم. چرخوندم خودش سمت به و گرفت هامو شونه پشت از. دادم ادامه راهم به و انداختم باال اي شونه

 :گفت و کرد نگاه چشمام به خشم با. بردم عقب کمي سرمو. نمیرسید مترم میلي به باهام

 ديشبه؟ اتفاق منظورت-

 :گفتم دلخور

 نیست مهم-

 :گفت و کرد رها هامو شونه بعد و کرد نگاهم کمي سكوت توي

 اينا مامان خونه بريم دنبالت میام 4 ساعت کن جمع نیازو مورد وسايل شرکت، برگردم بايد من-

 :گفتم انداختمو پايین سرمو

 ...ي خونه بريم نمیشه-

 :گفت سريع

 نزن حرفشم اصال-

 تمیرف ورودي در سمت به که طور همون و امد بیرون بدست پوشه بعد دقیقه چند و رفت اتاقش سمت به و گفت اينو

 :گفت

 بريم اومدم که بكن کاراتو زود میرم دارم من-
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 .شد خارج خونه از تا کردم نگاهش حرف بي

 وقتي چیدم چمدان توي نیازمو مورد وسايل و کشیدم بیرون کوچكي چمدان رفتم اتاقم سمت به رفت که امیرسام

.  کردم باز امیرسامو کمد در. گذاشتم تخت روي و بردم امیرسام اتاق سمت به کشون کشون چمدانو شد تموم کارم

 کمد کردن رو و زير مشغول. بزارم خواست دلم لباسي هر راحت خیال با میتونم پس اورده در که مشكیشو خوب

 به میزاشتم، ساک توي بود خوب اگه و کردم مي تصورش امیرسام تن توي میومد خوشم لباسي هر از شدم امیرسام

 هديگ اينارو البته گذاشتم، براش زير لباس هم چندتا زيراشه لباس عالم خاک کردم، باز را اولي کشو جوراب دنبال

 سمت به. گذاشتم ساک توي و کشدم بیرون تمیز جوراب جفت چند بعدي کشو از بعدهم. نكردما تصور تنش توي

 ريش همراه به بود بو خوش خیلي که دوتاشون و کردم بو همرو وسواس با. بود ادکلن و عطر پراز رفتم، میزتوالت

 خوب. گذاشتم چمدان توي و کردم تا اونم افتاد حولش به چشمم کردم، اطراف به نگاهي. گذاشتم ساک توي تراشش

 كردهن تجربش حال به تا که حسي داشتم، خوبي خیلي حس نشستم، تخت روي خستگي با. برداشتم چیزو همه ديگه

 ...نمیدونم میاد؟ امیرسامم منو خوبه روزاي يعني. داشتن مسولیت حس بودن، خونه خانم حس بودم،

*** 

 وقتي بپوشم رنگي لباس داشتم تصمیم. رفتم اتاقم به و کردم خاموش تلويزيونو. بود 3:31 کردم نگاه ساعت به

 هم ماليمي ارايش و زدم اي قهوه کرم تیپ. کردم باز کمدو در بپوشم؟ مشكي چرا من اوردن در مشكي حاجي خانواده

 یشبرس دقت با نبود، اين به حواسم اصال افتاد دستم توي ي حلقه به چشمم که کردم مي مرتب شالمو داشتم. کردم

 رنگ به ورساچ طرح رديف يک اون وسط و داشت بلريان نگین رديف دو بود شده ساخته سفید طال از حلقه کردم،

 :گفت درونم از صدايي که بیارم در حلقرو خواستم خانم، حاج نكنه درد گلت دست بود زيبا واقعا. طاليي

 نه-

 ساعت چند اين حساي تاثیر تحت هنوز. امیرسام ورود با شد هماهنگ من خروج. شدم خارج اتاق از و زدم چشمكي

 :گفتم و زدم خواستني لبخند خاطر همین به بودم،

 سالم-

 :گفت و انداخت باال ابرويي کرد نگاهم امیرسام

 ايي؟ اماده! سالم-

 بله-

 منتظرمونه دادم خبر مامان به پس بريم-

 کنید؟ کمک شما میشه بیارمش تونم نمي سنگینه چمدان فقط باشه-

 :گفت و اومد سمتم به امیرسام
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 کجاست؟ اره-

 شما اتاق توي-

 :گفت تعجب با امیرسام

 من؟ اتاق چي؟-

 بیرون بیارمش نتونستم ديگه شد سنگین گذاشتم که شمارم لباساي-

 بود پیدا صورتش اجزاي تمام از تعجب اما نگفت چیزي ديگه سام

 بهم نگاهي امیرسام. میاورد يادم بديو تلخ خاطرات خونه اين رفت هم توي اخمام ناخداگاه رسیديم که در جلوي

 :گفت و انداخت

 ديگه شو پیاده-

 امامیرس رفتیم، در سمت به دو هر و شد پیاده من همراه امیرسامم شدم، پیاده و کشیدم عمیقي نفس ، بستم چشمامو

 و خانم حاج رسیديم که اصلي ساختمان به. شد باز حرفي هیچ بدون در بعد ثانیه چند و اورد در صدا به درو زنگ

 :گفت نمیچسبید دل به خیلي که لبخندي با خانم حاج رسیديم بهشون وقتي. بودند منتظرمون در جلوي ستاره

 امديد خوش. دخترم سالم-

 :گفتم دادمو دست باهاش

 داديم زحمت شماهم به تروخدا ببخشید خانم حاج سالم-

 داخل بیايین حرفیه چه اين-

 امیرسام گوش دم خانم حاج کردم نگاه عقب به. کرد پرسي احوال باهام گرم خانم حاج برعكس رفتم ستاره سمت به

 و نشوندم لبم به اجباري لبخند نداشتم، خوبي حس اصال. داد مي تكون سر هم امیرسام و گفت مي چیزي تند تند

 :مگفت ستاره به رو بدي سردرد با افتادم گذاشتن شرط که روزي ياد افتاد فضا اون به که چشمم شدم، پذيرايي وارد

 بدي؟ نشونم منو اتاق میشه جان ستاره-

 باالست طبقه سامي و تو اتاق عزيزم اره-

 :گفت و ايستاد در اولین جلوي ستاره ، بود اونجا در سه رفتم باال طبقه به ستاره همراه

 بیاره چمدانتو سامي میگم من برو تو شماست اتاق اينجا-

 :گفتم و زدم لبخندي
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 عزيزم ممنون-

*** 

 سمت به گذاشتو اتاق گوشه چمدانو اومد، داخل امیرسام و شد باز در که بودم نشسته اتاق داخل ي نفره دو تخت روي

 :گفت که کردم نگاهش منتظر بزنه حرفي خواد مي بود مشخص نشست، کنارم و اومد من

 دارم خواهش يه درسا-

 :گفتم تعجب با

 بفرمايید-

 :گفت سختي به

 چیزي شرايطمون از ندارم دوست کن، برخورد تر صمیمي يكم مادرم جلو میشه اگه... بگم بهت چطوري... ببین-

 میشه؟؟؟. بدونه

 :گفتم زدنش حرف طرز از متعجب

 البته بله-

 :گفت و داد بیرون صدا پر نفسشو

 بیا کن عوض لباس بیرون میرم من -

 .کردم تماشا رفتنشو و دادم تكون سري حرف بدون

 تم،برگش در سمت به و گرفتم سینم جلوي دستمو سريع شد باز در که گشتم مي لباسم دنبال چمدان توي داشتم

 :گفت وضع اون توي ديدنم با بود، ستاره

 ببخشید-

 :گفتم لبخند با که بره بیرون خواست

 نیستم حساس من بابا تو بیا-

 :گفت و نشست تخت روي شد وارد خنده با

 پايین بیا کرده گرم غذا براتون مامان بگم بهت اومدم-

 بريم بپوشم لباس نكنه درد دستشون-
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 يهو هستار که بپوشمش کوتاهم مشكي دامن با خواستم کشیدم، بیرون بود جذبي سبز تیشرت که نظرم مورد لباس

 :گفت

 کبوده پهلوت درسا؟ شده چي ، واااااي-

 :گفتم پوشیدم مي لباسمو سريع که طور همون و کشیدم پهلوم به دستي

 کردم کوچیک تصادف يه پیشا چندوقت نیست چیزي-

 :گفتم رفتم مي در سمت به که طور همون و کشیدم موهام بین دستي سريع و گفتم اينو

 پايین بريم بهتره-

 .شد همراه باهام و کرد نگاهم شک با ستاره

 اموامیرس کنار صندلي. بود غذا کشیدن مشغول خانم حاج و بود نشسته میز پشت امیرسام شديم که اشپزخونه وارد

 براي خدا هبند. بود تحلیلم تجزيه مشغول و بود زده زل بهم بقیه به توجه بي امیرسام. نشستم کنارش و کشیدم بیرون

 بود نشسته روبرومون که رو ستاره و رفتم بهش اي قره چشم اروم. کرده تعجب ديیدتم پوشیده لباس بدون بار اولین

 .نشست ستاره کنار ما روبروي و گذاشت میز روي برنجو ديس خانم حاج. گرفت ازم نگاهشو و کرد اخمي. دادم نشون

 :گفتم نگاهشون از کالفه

 خوريد؟ نمي غذا خودتون پس-

 :گفت و گذاشت چونش زير دستشو ستاره

 خورديم ناهار ما-

 مشغول و برداشت بشقابمو چون خوند بودنمو موذب چشمام از ظاهرا. کردم نگاه امیرسام به و زدم زوري لبخند

 :گفتم سريع کشید که کفكیر يک. شد کشیدن

 کافیه ممنون-

 :گفت تعجب با

 همین؟-

 :گفتم و زدم اجباري لبخند

 عزيزم خورم مي قدر همین همیشه که من-

 :گفت و انداخت باال ابرويي
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 اره اهان-

 :گفت ستاره که بودم نبرده دهنم توي بادمجانمو خورشت از قاشق اولین هنوز. اه کنن ضايعت سر تو خاک يعني

 کرده تصادف درسا بودي نگفته سامي-

 :گفتم سريع

 بود کوچولو تصادف يک که نبود چیزي-

 کنه؟ مي کبود ادمو تن طوري اون کوچولو تصادف يک-

 بشید نگران نخواستیم... بگم چي-

 .کنه حالي اين به يكي حاال خدا اي. بود دوخته من به نگاهشو گیج سام. زد زل سام به و انداخت باال ابرويي ستاره

 :گفتم جو کردن عوض براي

 ها میشه سرد ديگه بخور غذاتو سام-

 شد خوردن مشغول اخم با و کرد اخم معمول طبق

 شده کبود کجات ببینم بیار در لباستو گفتم نكن لج من با درسا-

 نزنید حرفشم اصله-

 :گفت اخم با

 بیارم درش خودم نكن کاري درسا-

 :گفتم حرص با

 گید مي زور خیلي-

 باش زود هست که همینه-

. بینمب کبوديو بیار در لباستو داده گیر ربعو يک اين تمام اتاق، توي اومديم که ربعه يک گرفت مي گريم داشت ديگه

 :گفت عصبي. کردم نگاه بود روبروم کمي فاصله با که چشماش به التماس با. اخه؟ داره ديیدن

 بشم کار به دست خودم بايد که اين مثل نه،-

 :گفتم که بگیره تیشرتمو پايین تا اورد جلو دستشو

 میارم در خودم باشه باشه-
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 سام. کردم مي حس خوبي به تنم روي سامو نگاه سنگیني. شدم خیره زمین به و اوردم در تنم از تیشرتمو بختي بد با

 روي دستمو و کردم نگاهش سريع شد، سیخ تنم به مو کردم احساس. کشید پهلوم کبودي روي و اورد جلو دستشو

 :گفت عصبي و کرد نگاهم اخم با. نده ادامه حرکتش به تا گذاشتم دستش

 ببینم بردارم دستتو-

 :گفت عصبانیت با. کشیدم پس دستمو و گرفتم دندان به پايینمو لب

 شده؟ کبود بدجور انقدر چرا-

 :گفتم بغض و دلخوري با

 پرسید مي من از-

 :گفت و نشست تخت روي داد، فشار هم روي چشماشو

 لعنتي-

 يم برندازم خیره نگاه با زد خشكم کردم نگاه که امیرسام به پوشیدم، اروم و برداشتم زمین روي از لباسمو و شدم خم

 :گفتم استرس با. کرد

 سام؟ اقا-

 :گفت و کرد اخمي اومد، خودش به

 رسمي جوري اين باشه اخرت بار ، مهرداد پسره اون بعد اقام شوهرتم که من ، گفتنت اقا اقا اين با کردي ديونم اه-

 میزنیا حرف

 :گفت کنم مي نگاهش تعجب با ديد وقتي. داره کار منم زدن حرف به بود کي ديگه اين بابا اي

 بخواب بگیر بیا کن خاموش چراغو نكن، نگاه جوري اون-

 .فرستادم بیرون صدا پر نفسمو و کردم بود شده اشغال امیرسام توسط طرفش يک حاال که دونفره تخت به نگاهي

 سختي به. نشستم تخت ي لبه و رفتم تخت سمت به اروم و کوتاه هاي قدم با. کردم خاموش چراغو و زدم برقو کلید

 :گفتم

 خوابم مي پايین من-

 :گفت کشید مي دراز دوباره که طور همون و انداخت تخت کنار و اورد در لباسشو حرکت يک با امیرسام

 بخواب بگیر درسا نیار در بازي مسخره-
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 که يجاي تا کشیدم دراز امیرسام کنار و زدم کنار روتختیو حرص با. خوابید من به پشت و چرخید پهلو به و گفت اينو

 .بخوابم کردم سعي و بستم چشمامو و رفتم تخت گوشه داشت جا

*** 

 چشمام. بودم زده خواب به خودمو توجه بي اما من. شد مي پهلو اون به پهلو اين از امیرسام که بود باري هزارمین اين

. کردم نگاه امیرسام به چشمي زير. گرفت قرار شكمم و پام روي سنگیني چیز کردم احسالس که شد مي گرم داشت

 .بود گذاشته پاهام روي پاشو و بود کرده حلقه شكمم دور دستشو

 نمي ينا کنار من خونه توي خوبه. کردم مي احساس خوبي به پوستم زير خونو تجمع. بود رفته باال حسابي قلبم ضربان

 .بود داده ترتیبمو االن تا وگرنه خوابما

 .بخوابم و کنم منحرف فكرمو امیرسام به توجه بي کردم سعي

 ترس هک نكشید طولي اما بود متريم میلي يک توي امیرسام صورت بكشم، جیغ ترس از بود نزديک کردم باز که چشم

 دقیقه چند از بعد و کردم برسي صورتشو اجزاي تمام دقت با. کرد مي اخم خوابم توي حتي سام داد، لبخند جاشو

 شلوار و بلوز با لباسامو اومدم که بیرون. رفتم اتاق توي سرويس سمت به و کشیدم بیرون دستاش حلقه از خودمو اروم

 نشستم امیرسام کنار اروم رفتم تخت سمت به.  بود 9 کردم نگاه ساعت به. کردم ارايش هم کمي و کردم عوض زيبايي

 :گفتم و

 سام؟ اقا-

 :گفتم دوباره نخورد تكوني ديدم وقتي

 امیرسام؟-

 :گفتم و گذاشتم برهنش شونه روي دستمو نداره شدن بیدار قصد نخیر

 ديگه شید بیدار سام-

 :گفت الود خواب و کرد باز چشماشو الي اروم بعد لحظه چند

 چنده؟ ساعت مگه درسا کن ولم-

 :گفتم ارامش با

 پايین بريم باهم بلندشید 9 ساعت-

 :گفت و شد خیز نیم جاش توي يهو

 شرکت رفتم مي بايد واي-
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 نكنید عجله نداره اشكال-

 يم خنكي نسیم قلبم توي کردم مي احساس. شدم خیره در به. رفت شويي دست به سريع و شد بلند جاش از اخم با

 اومد بیرون امیرسام که کردم مي صاف تختیو رو داشتم. کردم مرتب تختو و شدم بلند و زدم شادي لبخنده. وزه

 حاال خوب. ديگه اورد در لباسشو ديشب خدا خنگ خوب. نیست تنش لباس چرا اين عالم خاک. انداختم بهش نگاهي

 مشوهرم بابا برو. نبودي هیز که تو خانم درسا بكش خجالت. داره اندامي عجب خودمونیما جوني وجدان ولي. نبود يادم

 .میپره خوبم حس ديگه نده گیر. میكنیا شوهرم شوهرم خیلي جديدا کنم؟ نگاه تونم نمي

 یهادم عجب. کردم بهش پشتمو سريع که کنه عوض شلوارشو خواست و کرد تن به لباس رفت کمد سمت به امیرسام

. شرکت بره تا بود پوشیده لباس شیک و ساده همیشه مثل. برگشتم سمتش به شد قطع خش خش صداي وقتي. ها

 :گفتم و کردم کج سرمو

 بريم؟-

. رفتیم اشپزخونه به و شدم خارج اتاق از همراهش. کردم عادت اخما اين به ديگه من. رفت در سمت به و کرد اخمي

 :گفتم و شدم قدم پیش. بود خوردن صبحانه مشغول خانم حاج

 بخیر صبح سالم-

 :گفت و کرد اشاره میز به خانم حاج

 بخوريد صبحانه بیاين بخیر شماهم صبح-

 :گفتم و نشستم میز پشت امیرسام کنار

 خوابه؟ هنوز ستاره-

 دانشگاه رفت زود صبح مادر نه-

 .شدم خوردن مشغول و گفتم اهاني

 چند و بده جواب رفت ستاره. اومد در صدا به در زنگ که بوديم تلويزيون ديدن مشغول ستاره و خان حاج همراه

 :گفت و امد حالي خوش با بعد لحظه

 اومدن ژاله عمو زن-

 :گفتم و شدم بلند جا از

 باهاشونه؟ مرد-
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 وضع بلندي تونیک با لباسمو رفتم اتاقم به و شدم بلند جا از. کنه حجاب تا رفت اتاقش به و داد تكون سري ستاره

 پذيرايي سمت از. رفتم که پايین. شدم خارج اتاق از و کشیدمش جلو عادت طبق و انداختم سرم روي شالمو.  کردم

 :گفتم بلندي صداي با نبود من به حواسش کس هیچ شدم که پذيرايي وارد. میومد مهمونا صداي

 سالم-

 :گفت و کشید اغوشم در يهو و اومد سمتم به و شد بلند جا از سريع بود شقايق شد متوجهم که کسي اولین

 گفتم کم بود شده تنگ برات دلم بگم هرچقدر درسا وااااي-

 :گفتم و بوسیدم گونشو محبت با

 گل خانم بود شده تنگ برات دلم منم-

 :گفت و زد کنار شقايقو شهاب

 میكني؟ چیكار اينجا تو درسا ببینم، کنار برو-

 :گفتم لبخند با

 کني مي تو که کاري همون-

 :گفت تعجب با

 مهموني؟ اومدي-

 :گفتم و اوردم در براش زبوني

 خنگول ديگه اره-

 :گفت و کشید دستمو شقايق

 دارم حرف کلي که پیشم بشین بیا-

 :گفتم ارامش با

 .بعد کنم پرسي احوال جونم ژاله با کن صبر عزيزم-

 :گفتم بوسیدمو گونشو. رفتم جون ژاله سمت به و گفتم اينو

 نیومدن؟ پرويز عمو چرا مهربونم؟ خانم ژاله خوبید-

 :گفت و بوسید محبت با پیشونیمو جون ژاله
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 خوبن؟ مامانت. االن کارخونست که میدوني پرويزم. عزيزم مرسي-

 خوبه مامانم خدا شكر-

 شده داغون چقدر خدا بنده بودم، خونتون پیشا روز چند-

 :گفتم و کشیدم اهي

 ديگه مشكالته-

 :گفت جیغوش جیغ صداي با شقايق

 ديگه بیا درسا-

 دم بشها. نشستم من و کردن باز برام خودشون وسط جايي شهاب و شقايق. رفتم شقايق سمت به و گفتم ببخشیدي

 :گفت گوشم

 شدم شكه حسابي گفت ماجرارو که بابا-

 خوب نزنیم حرف راجبش جان شهاب-

 :گفت و گذاشت چشماش روي دست

 چشم-

 حرص به شهاب. بود برداشته خونرو کل هامون خنده صداي ، میزديم هم کله سرو توي شقايق و شهاب با داشتیم

 :گفت ستاره به رو و خنديد من خوردن

 زشته؟ درسا نه مگه بگو، شما عمو دختر-

 نه-

 ما رويروب بقیه با پرسي احوال سالم بعداز و شد پذيرايي وارد همیشگیش اخم با امیرسام. برگشتیم صدا سمت به همه

 :گفتم شهاب به رو اخمش به توجه بي. کرد نگاه من به اخم با و نشست

 زشته؟ کجام من بدي خیلي شهاب-

 :گفت و کشید بینیمو شهاب-

 من زشتوي میكنم شوخي-

 :گفتم اعتراض با

 کارو اين نكن گفتم بار صد شهاب،-
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 .شد باهاش زدن حرف مشغول و برگشت ستاره سمت به و اورد در برام شكلكي شهاب

 :گفت امیرسام به رو و کرد قطع جون ژاله با حرفشو خانم حاج

 مادر؟ خوردي ناهار-

 :گفت اروم شقايق. نگفت چیزي و داد تكون سري امیرسام

 کني؟ عروسي دماغ گند اين با شدي حاظر چطوري خدايي-

 :گفت که اومد شهاب صداي

 سواله منم واسه اين میگه راست-

 :گفتم و کوبیدم شهاب پاي روي حرص با

 میدي؟ گوش ما حرفاي به يا میزني حرف ستاره با تو-

 هردو-

 :گفتم حرص با

 ها میشه دعوامون دوباره شهاب-

 شده تنگ دعواهامونم براي دلم زشتو، نداره اشكال-

 ديد وقتي کرد مي نگاهم غلیظي اخم با افتاد امیرسام به نگاهم. برگندوندم رو ازش و دادم تكون سري تاسف با

 :گفت و شد بلند جاش از کنم مي نگاهش

 ؟ میاي لحظه يک درسا-

 .رفتم باال طبقه سمت به سرش پشت و شدم بلند جام از و زدم ها بچه به لبخندي

 :گفت عصبانیت با شديم که اتاق داخل

 ببند درو-

 ارامش با. نیوردم خودم روي به اصال اما چیه بخاطر اومدنمون اينجا میدونستم خوب. دادم تكیه بهش و بستم درو

 :گفتم

 داشتید؟ کارم-

 :گفت بلندي تقريبا صداي با و ايستاد قدمیم يک توي شد نزديک بهم
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 نزن حرف جوري اين من با نگفتم مگه-

 :گفتم و کشیدم هیني

 ببخشید رفت يادم-

 :گفت خشن و دوخت نگاهم به خشم با نگاهشو

 کشي؟ نمي خجالت تو-

 نه-

 :گفت شده گرد هاي چشم با

 درسا شدي پرو خیلي-

 :گفتم جانب به حق

 بكشم خجالت چي براي نكردم بدي کار وقتي-

 :گفت عصبانیت حرصو با

 میخندي؟ و میگي غريبه پسر بغل تو نشستي رفتي نكشیدي خجالت. درسا نیار باال منو روي اون-

 نیست جديدي چیز میشستم کنارش هم همیشه. بودم نشسته شهاب کنار من-

 بود شده تنگ دعواهاتونم براي دلش هه-

 وقت هیچ شما مادر که موضوع اين ديگه شدم، بزرگ باهاشون شناسم مي بچگي از پرويزو عمو خانواده من سام اقا-

 ابدم تا بوده طوري همین اول از شهاب و من رابطه. نداره ربطي من به کنه امد و رفت ما خانواده با نداشت دوست

 میمونه طوري همین

 غیرت شوهرش که بخندن ريشم به هم بقیه بكنه خواست دلش غلطي هر زنم نمیدم اجازه من کني، مي غلط تو-

 نداشت

 :گفتم لجبازي با

 شدن روز به ديگه االن مردم نباش نگران اصال غیرتتي، نگران پس اهان-

 شروع پلكم شد، بسته درد شدت از چشمام. اومد پايین صورتم روي سیلي که بود نیومده بیرون دهنم از حرف کامل

 :گفتم ناله با کرد، مي نگاهم زده بیرون هاي رگ و سرخ چشماي با امیرسام کردم باز چشمامو اروم.  کرد لرزيدن به

 سام-
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 کني تمومش بلكه کنم مي نگاهت اخم با هي نشستم روبروت ساعت يک. کشمت مي که نزن حرف درسا، نزن حرف-

 ...اصال اما بري رو از بلكه

 :گفت داد با و اورد باال دستشو که بزنم حرفي خواستم

 بمیري تا میزنم انقدر بزني اضافه حرف موال به درسا-

 :گفتم بغض با و گذاشتم گوشم روي دستمو

 پايین میره صدات نزن داد-

 :گفت و زد سینم قفسه به محكمي ضربه

 جهنم به-

 نفس امیرسام. شدم مچاله خودم توي زمین روي و خوردم سر در روي بود تر دردناک سینم سوزش از قلبم سوزش

 وبازوم امیرسام. انداختم پايین سرمو سريع کرد پیدا خودشو راه که اشک اولین.  بود ايستاده سرم باال زنان نفس

 .شد خارج اتاق از کردو باز درو شدت با و زد کنارم در جلوي از و داد هولم تر طرف اون کمي گرفت

 زود اما خوشبختم کردم مي حس داشتم امروز خدايا. داره حدي منم صبر خدا کنم؟ تحمل بايد کي تا کي؟ تا خدايا

 گناه؟؟؟ کدوم به خدايا. پرونديش

 هک درک به بود، شده تنیس توپ اندازه گريه شدت از چشمام هم بود شده کبود صورتم هم نرفتم بیرون اتاق از ديگه

 .شد ريزي ابرو

 چند .خوابیدم کنه فكر بزار نخوردم تكون اصال. ديگه بود امیرسام حتما. شد باز اتاق در که بود گذشته شب نیمه از

 :گفت اروم که رسي گوشم به امیرسام صداي. خورد تكون تخت بعد لحظه

 درسا؟-

 .رفتم خواب به و شد گرم چشمام. برد خوابم کي نمیدونم ديگه. خوابید جاش توي نمیدم جواب ديد وقتي

 بلند جا از الود خواب. سرکار رفته حتما نبود اتاق توي امیرسام کردم اطراف به نگاهي. شدم بیدار درد سر با صبح

 .رفتم حموم به و برداشتم حولمو رفتم کمد سمت به کشون کشون و شدم

 متمو که کردنم حموم. بودم حموم توي ساعتي نیم. شد تر کم دردم سر کردمو پیدا ارامش ريخت تنم روي که گرم اب

 راحت خیال با نبود اتاق داخل کسي انداختم بیرون به نگاهي در الي از. کردم باز درو الي و پیچیدم دورم حولرو شد

 زدممی کرم کمي نبود معلوم زياد خداروشكر. شدم ديشب سیلي جاي برسي مشغول رفتمو اينه روبروي اومدم، بیرون

 . بود حل
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. خورد زنگ موبايلم که کردم مي شونه موهامو داشتم. شدم موهام کردن خشک مشغول و پوشیدم لباس سريع

 :دادم جواب سريع مهرداد عكس باديدن

 معرفت بي سالم-

 پرو؟ بچه معرفتم بي من. خانوما خانم سالم-

 ديگه نمیزني زنگ که معرفتي بي-

 دارم خوب خبر بعد براي بزار شكايتاتو-

 چي؟-

 هستي؟ شبونه دور دور پايه-

 :گفتم ذوق با

 براش زده لک دلم اره وااااااي-

 کافه 6 ساعت پس-

 ريخته؟ کي برنامشو. اوکي-

 ديگه مهرداد اقا-

 6 ساعت تا پس. عاشقتم-

 باي هاني اوکي-

 باي-

 ومدنا از قبل کنم پیدا راهي يه بايد شبونه، دور دور بوديم نرفته بود وقت خیلي نداشت حد که بودم حال خوش انقدر

 .بیرون بزنم خونه از امیرسام

 بگو بهش امد لطفا نداد جواب گوشیو بدم خبر که زدم زنگ سام به اينا مامانم خونه میرم دارم من جان ستاره-

 برسون سالم عزيزم باشه-

 خداحافظ قربونت-

 خداحافظ-

 رفتم مي تر سريع بايد بود 5 کردم نگاه ساعت به. شدم راحت باالخره پريدم باال حالي خوش با اومدم بیرون که در از

 افهک در جلو. رفتم کافه به گرفتمو دربست تاکسي رسوندمو کوچه سر به خودمو سرعت با. رسید مي امیرسام وگرنه
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 نیست کسي ديدم وقتي رفتمو پیشخوان سمت به. شدم کافه وارد طاقت بي شد زنده برام خاطرات تمام رسیدم که

 کمي فاصله با رفتمو سمتش به اروم کرد، مي اماده چیزي گاز روي داشت من به پشت سیاوش. شدم اشپزخونه وارد

 :گفتم کلفتي صداي با و گذاشتم چشماش جلوي دستمو

 کیم؟ من گفتي اگه-

 :گفت خنده با سیاوش

 نمیزني دست نامحرم به که تويي فقط خانم درسا بردار دستتو-

 :گفتم برداشتمو دستمو ، خنديدم بلند صداي با

 سیاوش جنسي بد خیلي-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ سیاوش

 نیومدن؟ ها بچه تنهايي؟-

 باشه؟ نگو بهشون تو اما خورم مي شكالتي کیک يک من فقط میرسن ديگه االن چرا-

 : گفت جنسي بد با سیاوش

 باشه-

 شغولم ولع با و نشستم همیشگي میز روي. رفتم باال طبقه به برداشتمو بزرگ شكالتي کیک تكه دو يخچال داخل از

 .شدم کیكم خوردن

 بغلي میز روي کیكو ظرف سريع میان، کافه سمت به که ديدم هارو بچه که کردم مي نگاه بیرونو پنچره از داشتم

 المس همه با ذوق با. شد پیدا کلشون سرو که نكشید ثانیه به و اومد ها بچه هاي قدم صداي بعد دقیقه چند. گذاشتم

 هي و بودن کرده شک خودشون به خداها بنده که کردم نگاهشون دلتنگي سر از انقدر و کردم پرسي احوال

 :گفت و اومد سمتمون به دست به منو سیاوش. کردن مي صاف لباساشونو

 داريد؟ میل چي همیشگي مشترياي سالم-

 :گفت سريع رويا

 شكالتي کیک-

 :گفت انداختو باال ابرويي سیاوش

 نداريم -
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 داري شكالتي کیک همیشه ديگه نكن اذيت سیاوش-

 خورد همشو داره دوست شكالتي کیک هم خیلي که خانومي يک اخه-

 :گفتم من من با برگشت من سمت به همه ها سر ضايع، احمقه

 داره دوست شكالتي کیک که هست ادم همه اين خوب-

 :گفت شده ريز هاي چشم با پارسا

 گفتیم؟ چیزي ما مگه-

 نخوردم شما بدون من اما خوب نه-

 .گذشت خیر به شكر خدارو و خنده زير زدن ها بچه کارم اين با. رفتم سیاوش به ايي غره چشم و گفتم اينو

 تا مکردي رو و زير پاساژارو خورديمو شام و کرديم بازي بیلیارد رفتیم هم بعد بوديم کافه توي ساعتي يک ها بچه با

 .کردم خاموش گوشیمو اخر در و زد زنگ بار هزار سام مدت اين توي.  شد 22:31 ساعت

 يتو پارسا و تارا بوديم، ماشین يک توي مهرداد و من. بشه شروع خواست مي شبانه دور دور و بوديم اتوبان توي حاال

 :گفت و کرد بهم نگاهي مهرداد. ديگه ماشین دو توي وبهرام مژده و ارمان و رويا طور همین ديگه، ماشین

 ايي؟ اماده-

 :گفتم هیجان با

 بريم بزن-

 :گفتم مهرداد به رو. گذشت کنارمون از سرعت با ارمان. اومدن در حرکت به سرعت با ها ماشین و زد بوقي تک مهرداد

 زدن جلو ازمون ديگه برو تند-

 :گفت و خنديد مهرداد

 بشین محكم-

 داشت سعي و بود گذاشته گاز روي پاشو مهرداد. جلو میوفتاد يكي دفعه هر بودنو درگیر هم با ماشینا بود ساعتي نیم

 :گفتم ترس با پريد اتوبان وسط سرعت با سگي يكهو که کنه حفظ بودنو اول

 باش مراقب مهرداد-

 محكم من سمت از اخر در و چرخید خودش دور دور، چند ماشین بود زياد سرعت چون ، پیچوند فرمونو سريع مهرداد

 .شد متوقف و کرد برخورد گاردري به
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 :گفت و شد خم سمتم به مهرداد. کردم نگاه اطراف به بهت با

 نشد؟ چیزيت خوبي؟ ؟ درسا-

 قیهب. کرد باز منو سمت ودر زد دور ماشینو شد پیاده سريع مهرداد. بزنم حرف تونستم نمي اصال که بودم شوکه انقدر

 :گفت گريه با و ايستاد روبروم و زد کنار مهردادو تارا اومدن، سمتمون به دو با و کردن پارک ما سر پشت هم ها بچه

 خواهري؟ شدي چي-

 :گفت و اومد جلو پارسا

 بیرون بیاريمش ماشین از کنید کمک شده شوکه کنم فكر-

 :زدم فرياد که بكشه بیرونم خواست و گرفت بازومو پارسا و کرد باز کمربندمو مهرداد

 پام اااااخ-

 :گفت و کرد نگاه پام به و شد خم سريع مهرداد

 خالیه خونه پاش ابوالفضل، يا-

 :زد داد پارسا

 بیرون میارمش اروم خودم ببینم کنار بريد اه-

 گیج درد شدت از سرم. اوردن بیرونم بود شده مچاله من طرف از که ماشیني از مهرداد و پارسا کمک با باالخره

 چشمام. کردم مي حس خوبي به پارسا و مهرداد دستاي روي بدنمو شدن سنگین. میشد تار داشت جا همه. میرفت

 .نفهمیدم هیچي ديگه و رفت سیاهي

 بیمارستان توي ظاهرا. انداختم اطراف به نگاهي گیجي با بود سفید سقف ديدم که چیزي اولین کردم باز که چشم

 :نالیدم ضعیفي صداي با. بودم

 مهرداد؟-

 بلند سرمو سختي به کردن وصل کیلويي 51 وزنه پام به کردم مي احساس. نشنیدم خودمم که بود ضعیف انقدر صدام

 شم بلند جام از خواستم من؟ سراغ نمیاد کس هیچ چرا اه گچه؟ توي چرا پام من خداي انداختم، پام به نگاهي کردمو

 نگراني با و رسوند من به خودشو سريع. شد اتاق وارد پريده رنگي با مهرداد و شد باز شدت با در. امد در جیغم که

 :گفت

 کشیدي؟ جیغ چرا تو؟ شدي چي-

 :گفتم گريه با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

69 

 کنن مي سوزن پام توي هي کنم مي احساس. دارم درد مهرداد-

 بزنن مسكن بهت بیان گم مي االن عزيزم نكن گريه-

 :گفتم کشیدمو باال بینیمو بودم شده ها بچه مثل

 بري خودت اينجا نكني ول منو بیايا، زود-

 میام زود نكن گريه تو ديونه نه-

 ساعت. شد بیشتر گريم ساعت ديدن با. چرخوندم ديوار روي ساعت دنیال به نگاهمو. شد خارج اتاق از و گفت اينو

. کرد پیدا شدت گريم تفكرات اين با... میدونم نمیزاره زندم. کنم کار چي امیرسامو حاال. میداد نشون بامدادو 2:51

 و کرد تزريق بهم مسكني امپول حرف بي پرستار. اومدند داخل پرستار يک همراه مهرداد که کرم مي ناله داشتم

 :گفتم ضعیفي صداي با مهرداد به رو. رفت بیرون

 رفتن؟ ها بچه-

 حیاط توي برن گفتم من بود افتاده فشارش تارا بیرونن نه-

 :گفتم بغض با

 بمونم؟ اينجا بايد من حاال-

 :گفت شوخي به مهرداد

 بريم که میام کنم مي ترخیصتو کاراي االن. میشه خوب ديگه هفته سه اونم شكشته پات نخوردي، که ترکش-

 بیان مژده و تارا بگو-

 بیمارستانا اوردمت خودم من ديگه نشو لوس-

 میبخشه خدا نبودم خودم حال توي که موقع اون-

 نداري؟ که درد. بیان میگم اوکي. اعتقادات اين با مارو کشتي-

 کنم مي زبوني بلبل برات دارم که شده کمتر يكم-

 رفتم من پس خوب، خیلي-

 :گفت دلسوزانه تارا. بشم بلند تا کردن کمكم و اومدن مژده و تارا بعد دقیقه چند رفت که مهرداد

 بیارم؟ ويلچر برم-

 شده اروم دردم زدم مسكنم. میريم اروم اروم نخوردم که ترکش مهرداد قول به بابا نه-
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 من روي بنداز وزنتو سنگیني پس راحتي، هرجور-

 سمت باهم همه و اومد مهردادم ما با همزمان. رسوندم حیاط به خودمو مژده و تارا کمک با بود کندني جون هر با

 :گفتم ها بچه به رو و ايستادم پارسا ماشین کنار. رفتیم ماشینا

 شد خراب هم شما شب ها بچه شرمندم-

 :گفت ارمان

 حرفیه چه اين رواني گمشو-

 بود وظیفتون وگرنه باشم کرده تعارفي يک خواستم-

 :گفتم خنده با. خنده زير زدن ها بچه حرفم اين با

 خداحافظ ديگه بريد-

 :گفت مهرداد

 بیام؟ باهات خواي مي-

 نكنه درد گلتم دست میرم پارسا و تارا با نه-

 بود وظیفه-

 البته صد-

 :گفت و خنديد مهرداد

 نشو پرو ديگه-

 :گفت پارسا. شديم پارسا ماشین سوار رفتن که ها بچه

 برم؟ کجا درسا-

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم تارا

 زده زنگ هم دفعه 21 نزديک خودمون، خونه بیا بود داده اس ام اس امیرسام کردم روشن گوشیتو بودي که بیهوش-

 مايي؟ با بودي نگفته بهش بود،

 :گفتم و انداختم پايین سرمو

 ديگه همونجا بريم پس-
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 :گفت کنه حرکت که اين از قبل کردو روشن ماشینو پارسا

 دردسر توي میوفتاد مهرداد میومد سرت اين از بدتر بالي اگه جان، درسا نكردي درستي کار-

 یرهخ بیرون به پنجره از و نگفتم چیزي پس بود گذشته کار از کار ديگه اما میدونستم خودمم اينو گفت مي راست

 .شدم

 اوردم در کیفم توي از کلییدو سريع که بزنه درو زنگ خواست تارا شدم، پیاده تارا کمک با رسیديم که خونه در جلوي

 هک اونجايي از رفتم، باال کندن جون با هارو پله. بريم داخل تا کرد کمک و کرد باز درو حرف بي. گرفتم سمتش به و

 :گفتم تارا به رو کشه مي نتظارمو چي خونه داخل میدونستم

 کن تشكر هم پارسا از داخل میرم اروم اروم خودم من ديگه برو تو جان تارا-

 :گفت کردو نگاهم شک با تارا

 میزنم زنگ بهت باش خودت مراقب گلم باشه-

. ردمک باز درو گفتمو اهلل بسم لب زير شد،، گم که پله پیچ توي. کردم دنبال رفتنشو چشم با زدمو زورکي لبخند

 دهکر روشن هالو کمي نور و بود روشن اشپزخونه چراغ ،.شدم خونه داخل بود بدبختي هر با و گرفتم ديوار به دستمو

 احتماال. نبود اونجا امیرسام شكر خدارو کشیدم، توش سرکي و رسوندم اشپزخونه به خودمو ديوار کمک با بود،

 .برسونم اتاقم به خودمو صدا سرو بدون داره امكان که جايي تا کردم سعي. ديگه خوابیده

. بود اورده بند نفسمو و بود افتاده درد به دوباره پام. کردم رها تخت روي خودمو زدمو برقو کلید شدم که اتاق وارد

 :گفت صدايي که میدادم ماساژ پامو گچ اطراف داشتم

 شدي داغون که بینم مي بهت، نگذشته خوش انگاري-

 نمیگم چیزي ديد وقتي. کرد مي نگاهم اخم با و بود داده تكیه در چارچوب به امیرسام کردم نگاه عقب به ترس با

 :گفت و انداخت باال ابرويي

 بود؟ خوب کجايي نداشت خبر اصال که جونت مامان گذشت؟ خوش بابات خونه-

 :گفت و شد تر نزديک صداش. زدم زل قالي به و گرفتم ازش نگاهمو

 هان؟ خونه برگشتي صبح 4 ساعت که بودي رفته کجا-

 :شد تر نزديک صدا

 اومده؟ در روز اين به پات که کردي غلطي چه-

 :گفت بلندي صداي با که شنیدم گوشم کنار از صداشو
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 بوده کجا نیست معلومم که اين ترش جالب نبوده، خونه کامل شب يک من زن-

 :کفتم بغض با

 نزن داد انقدر بده حالم بیني نمي مگه

 :زد فرياد

 بشي ادم تا بشكنم پاتم يكي اون بزنم حقته کشمت، نمي که کنم مي حاتو رعايت دارم د-

 کن صحبت درست-

 تا نماو. بیرون بري دوستتات با نداري حق نگفتم بهت من مگه کني؟ کاري توني مي ببینم بزنم حرف بد خوام مي-

 .سراغت نمیام هم بمیري اتاق اين توي ندارم بهت کاري ديگه شب، نصف

 :گفتم لب زير و دادم بیرون نفسمو. رفت بیرون اتاق از و گفت اينو

 داشتم اينارو از بدتر انتظار خداروشكر-

 ....کنم چیكار پس خدايا... برم تونستم نمي که امیرسامم سراغ نداشتم، مسكنم کرد، مي ديونم داشت پام درد

 کمي... خوابن االن حتما. خونه رفتن نیست بیشتر ساعت 3 ها بیچاره اخه... پیشم بیاد ها بچه از يكي میزنم زنگ اهان

 با ثانیه چند بعداز. گرفتم شقايشو شماره و برداشتم گوشیمو تفكر اين با. شقايق به میزنم زنگ خودشه... کردم فكر

 :داد جواب الود خواب صداي

 بله؟-

 کجايي؟ شقايق سالم. الو-

 :گفت هوشیارانه و کرد اي سرفه شقايق

 افتاده؟ اتفاقي میلرزه؟ صدات چرا خوبي؟ تو. میشه شروع فردا از کالسام اصفهان برگشتم-

 :گفتم امیدانه نا

 کوه بريم هم با صبح داري وقت اگه بگم خواستم مي نه-

 تو؟ خوبه حالت کوه؟-

 خداحافظ برم ديگه من. اره اره-

 توي شهاب شاد صداي بوق دومین با. زدم زنگ شهاب به بالفاصله و کردم قطع سريع بگه چیزي ندادم اجازه ديگه

 :پیچید گوشي
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 شده سحرخیز خانوم درسا شده چي به به-

 :گفتم گريه با و گريه زير زدم شنیدم که شهابو صداي

 شهاب؟-

 :گفت متعجب شهاب

 کني؟ مي گريه چرا شهاب؟ جان-

 کجايي؟ شهاب-

 شده؟ چي. کار سر میرم ديگه ساعت نیم!!!  خونم-

 اينجا بیا شهاب-

 تو؟ کجايي مگه-

 درسا جون بیا زود ديگه امیرسامم خونه-

 اومدم باشه باشه-

 مداو در صدا به در زنگ که بود گذشته ربعي يک. نكنم فكر پام درد به کردم سعي و بستم چشمامو شهاب اومدن تا

 المخی شنیدم که امیرسامو قدماي صداي نبودم، شدن بلند به قادر اصال اما کنم باز درو برم و شم بلند جا از خواستم

. کردم در به نگاهي باال اومد زود چه شهاب اوا. شد باز در که میرفتم ور پام گچ با داشتم. میكنه باز درو که شد راحت

 :گفت عصبي امیرسام... بگذرونه خیر به خدا. امیرسام باز خدا اي

 اينجا؟ بیاد پسره اين گفتي تو-

 کیه؟ پسره-

 ديگه شهاب-

 بگي اسمشو بهتره داره، اسم شهاب خوب اهان-

 منا اعصاب روي نرو درسا-

 :اومد شهاب نگران صداي که بدم جواب خواستم

 تو؟ کجايي درسا-

 :گفتم بلندي صداي با امیرسام به توجه بي

 اينجا بیا شهاب اتاقم توي-
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 :گفتم و انداختم امیرسام به نگاهي نیم

 ديگه بري توني مي-

 :گفتم و کردم نگاه شد مي وارد در از که شهاب به. نداد جوابي و کرد اخمي امیرسام

 شدم؟ چي ديدي شهابي-

 :گفت نگراني با و نشست کنارم تخت روي شد، نزديک بهم سريع افتاد پام به که چشمش شهاب

 تو؟ اوردي خودت سر باليي چه-

 :گفتم بغض با

 کردم تصادف-

 مگه؟ بودي کجا تصادف؟-

 اناتوب وسط اومد سگ يک يهو بود باال سرعتمون... بودم مهرداد ماشین توي داشتیم شبانه دور دور برنامه ها بچه با-

 هکن مي قاطي ديگه میگیره سرعت که مهرداد اون با اونم رفتي؟ پاشدي باز خطرناکه؟ کار اين بگم بار چند درسا-

 خوام مي مسكن دارم درد ، ديگه نكن دعوام بابا اي-

 بخرم برات راه سر نگفتي چرا مسكن؟-

 خوب رفت يادم-

 -بیارم برم تا بخواب تو باشه ماشین توي کنم فكر

 :برگشتیم سمتش به نگاهمون دو هر امیرسام صداي با

 دارم من نیست الزم-

 نارک زمین روي کشیدنم دراز از بعد. بكشم دراز تا کرد کمكم و کرد صاف بالشتمو شهاب. شد خارج اتاق از و گفت اينو

 :گفتم ارومي صداي با. شد موهام نوازش مشغول و نشست تختم

 جونم؟ داداشي-

 دلم؟ جون-

 پیشم؟ بموني میشه-

 کنه؟ مي اذيتت-
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 :گفتم بغض با

 نگي؟ کسي به میدي قول بگم چیزي يه-

 شم فدات بگو-

 :گفتم و نشه جاري اشكم تا فشردم بهم چشمامو

 میزنتم سام-

 درسا نگو چرت-

 نیومدم؟ ديگه من باال رفتیم ما يادته يادته؟ حاجي خونه بوديد اومده شما که روز اون ، میگم راست خودم جون به-

 :گفتم گريه با و کردم پاک میومد پايین داشت که اشكي. نمیشه باورش هه. کرد نگاه چشمام به شک با شهاب

 میگم راست درسا مرگ به-

 :گفت گرفتو اغوش در سرمو شهاب

 کاري کسو بي کرده فكر عوضي پسره میكنم، حالیش خودم شم فدات میكنم باور-

 :شدم جدا شهاب از امیرسام عصبي صداي با

 اينجا؟ خبره چه-

 :گفت ريلكس شهاب

 قرصو؟ اوردي-

 کردي؟ بغل منو زن حقي چه به عوضي توي خبره؟ چه اينجا میگم-

 :گفت بلندي صداي با و شد بلند جا از سريع شد جوشي شهاب

 مرتیكه نیورديش که اسیري میكني، بلند زنت روي دست که تويي عوضي-

 :گفت و کرد من به خشمگیني نگاه امیرسام

 کني؟ تعريف اين براي زندگیمونو بشیني داده اجازه تو به کي-

 :داد جواب من از زودتر شهاب

 هان؟ بگه کي به نگه من به-

 باشي؟ کي شما-
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 بودم محرمش تو از تر قبل خیلي محرمشم من-

 :گفت و کرد شهاب به نگاهي و من به نگاهي گیج امیرسام

 چیه؟ منظورت-

 :گفتم التماس با

 نده ادامه تو عزيزم شهاب ديگه، کنید بس-

 :گفت و کرد بهم نگاهي نیم شهاب

 سرته باال مرد يه سايه بدونه بزار کاري، کسو بي که نیست اين بر دلیل زندانه تو بابات اگه بفهمونم بهش بزار نه-

 :گفت و داد فشار محكم سرشو امیرسام

 میگي؟ چي ببینم بزن حرف درست-

 خشكل با شیرشو بچگي تمام که برادري رضايي، برادر برادرشم، ساله 25 برادرشم، محرمشم، شنیدي، درست اره-

 فهمیدي؟ حاال کرد، تقسیم ارسالن عمو

 :گفت عصبي امیرسام

 کرد؟ حجاب جلوت ما خونه روز اون چرا پس نبودي؟ عقد موقع چرا پس نگو، چرت-

 بابا کرده فكر حتما روز اون ثالثا بودم فرانسه موقع اون من نمیدوني که غرقي خودت عالم تو انقدر تو اوال-

 .همراهمونه

 :گفت منو به کرد رو بعد

 درسا؟ اره-

 :گفتم نگراني با. رفت بیرون اتاق از و کشید درهم اخماشو امیرسام. دادم تكون سر تايید نشونه به

 داداشي؟-

 بخور قرصو اين کنه؟ نمي درد پات مگه. درسا نزنیم حرف راجبش-

 فراموش پامو درد اصال. بیاره اب تا شد خارج اتاق از و داد دستم به قرصي. برداشت قرصو بسته زمین روي از و شد خم

 وانولی. برگشت اتاق به اب لیوان با شهاب. کردن مي پاره تیكه همو وگرنه نبود دعوايي شهاب شكر خدارو. بودم کرده

 :گفت و داد دستم به

 بخوابم کنارت منم تا تر طرف اون برو يكمم بخور اينو-
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 شخوامو چراغو شهاب. بخوابه کنارم شهاب تا کشیدم عقب کمي خودمو. گذاشتم تختي پا روي لیوانو کشیدم سر ابو

 :گفت و کشید موهام بین دستي. کشید دراز کنارم و کرد

 نكن فكر چیزيم به دلم عزيز بخواب-

 .بستم چشمامو حرف بي و دادم تكیه بازوش به سرمو

 :گفت و ريخت بهم موهامو لبخند با شهاب. کردم باز چشم دستي نوازش با

 خوابالو شدي بیدار باالخره-

 :گفتم الود خواب و زدم کنار صورتم روي از موهامو

 شهاب میاد خوابم-

 تنهاست دست بابا کارخونه برم بايد من فقط ، گلم بخواب-

 خداحافظ باشه-

 بزن زنگ داشتي کاري کوچولو موش خوابه، خوابه کن نگاش-

 :اومد امیرسام صداي که بودم نرفته خواب به کامل هنوز. ندادم بهش جوابي و بستم چشمامو

 بزنیم حرف بايد پاشو درسا-

 بخوابم خوام مي کنید ولم بابا بزارم، دلم کجاي ديگه اينو خدا اي

 بیداري میدونم پاشو میزنما حرف دارم تو با درسا-

 :گفتم و کشیدم باال کمي خودمو کردم باز چشمامو

 هوم؟-

 زنمب زندگیم کارو از نمیتونم من اينجا اومد پسره اين که بود باري اخرين اين بعدشم بزن حرف درست چیه هوم اوال-

 نباشي تنها باهاش خونه توي که خونه بمونم

 :گفتم حوصله بي

 هم اتفاقي بوديم تنها خونه باهم بودن مكه خانوادمون که ماهي يک شهاب منو میزدي زندگیت کارو از نیست الزم-

 نیوفتاد

 نباشه حرف من حرف روي پس هستي حاال نبودي من زن موقع اون ندارم چیزا اين به کاري من-

 همین؟-
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 شدي دراز زبون جديدا باش رفتارت مراقب اعصابما روي میري داري باز درسا-

 بخوابم خوام مي بیرون بري میشه حاال-

 .بست محكم درو و شد خارج اتاق از و داد تكون تاسف روي از سري امیرسام

 میزنه؟ اسیب خواهرش به برادري کدوم اخه ما، نداريم خوش روز يه اه داره درگیري خود پسره

 زندگي خانواده اين توي مگه اخه، میشه مگه نمیدونست؟ شهابو منو ماجراي واقعا يعني نمیارم در کاراش از سر اصال

 !!!عجیبه پسر اين چیز همه!!! عجیبه کنه؟ نمي

 ره از اول رسوندم، اشپزخونه به خودمو ديوار کمک با کشون کشون و شدم بلند جا از سختي به گرسنگي احساس با

 به نگاهي. کردم اب پراز و برداشتم ظرفي جا داخل از لیواني. بود شده وصل اب خداروشكر کردم، باز ابو شیر کاري

 .رفتم اپن روي گلدان سمت به کنان لي لي و انداختم اطراف

 تمام کردم مي احساس. افتادم زمین به صورت با کردو گیر صندلي پايه به پام که بودم برنداشته قدم دو هنوز

  سمتم به سرعت با که شنیدم مي امیرسامو هاي قدم صداي کردم، درد از اي ناله شكسته هام استخوان

 :گفت بهت با که خودش صداي بعد ثانیه چند و امد مي

 بود؟ چي صداي درسا؟ کني مي کار چي-

 ...که زمین افتادم بیني مي خوب انگار کوره. دادم ادامه کردنم ناله به بدم جوابي اينكه بدون

 بشي؟ بلند توني نمي درسا-

 :گفتم حرص با

 نه-

 ا

 انينگر و تعجب از چشماش خورد که صورتم به چشمش کرد جام جابه سختي به و گرفت بغلمو زير اومد کنارم میرسام

 :گفت اخم به و انداخت زمین به نگاهي سريع شد، گرد

 بود؟ دستت لیوان-

 صورتم به دستي خواستم داشت شديدي سوزش صورتم. دادم تكون سر و کردم نگاه زمین روي هاي شیشه خورده به

 :گفت سريع امیرسام که بكشم

 پوستت توي رفته شیشه نزن صورتت به دست درسا نه نه-
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 :گفتم و بستم چشمامو خجالت با. کرد بلندم حرکت يک با و انداخت پام زير دست عجله با و گفت اينو

 بیام تونم مي خودم زمین بزارم-

 شكني مي دستتو دفعه اين احتماال اما بیاي توني مي اره-

 . ندادم جوابي و اوردم در شكلكي براش دلم توي

 :گفت اخم با امیرسام. کردم باز چشمامو اروم گرفتم قرار که تخت روي

 داري؟ موچین-

 میزه روي همونجا بله-

 :گفت و نشست تخت کنار. اورد موچینو و رفت میز سمت به حرف بي

 داره درد يكم بیارم در هارو شیشه خوام مي-

 يتو چونمو و شد خم صورتم روي امیرسام. کردم نگاه حرکاتش به سكوت توي و دادم تكون فهمیدن نشونه به سرمو

 لندب سر که کردم مي نگاه دقت با حرکاتشو تمام داشتم. شد چونم از شیشه اوردن در مشغول دقت با و گرفت دستش

 :گفت اخم با و کالفه و کرد

 ببند چشماتو-

 :گتم تعجب با

 چرا؟-

 کارمي مزاحم چون-

 :گفت مي خودش با که رسید گوشم به امیرسام اروم صداي. بستم چشمامو و کردم نازک چشمي پشت

 کنه مي درست دردسر میشم غافل ازش دقیقه يک کار؟ چي اشپزخونه توي رفته موندم من-

 :گفتم مظلومي با

 بودم گرسنه خوب-

 بیرون شیشرو يهو که خنديدم مي بهش دلم توي داشتم. بود کرده غلیضي اخم ، کردم نگاهش چشمي زير اروم

 :گفت امیرسام. گفتم بلندي اخ.کشید

 نكني دخالت من حرفاي توي ديگه باشي تو تا-

 :گفتم درد با
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 شنیدم گفتي بلند خوب چه من به بعدشم بدي، خیلي-

 .کشید صورتم روي شیشه جوي جستو در دستتشو و نداد جوابي ديگه

 شد تموم ديگه خوب-

 :گفتم بغض با و کردم باز چشمامو

 شده؟ داغون خیلي صورتم-

 :گفت و چرخوند صورتم توي نگاهشو

 تحملي قابل هنوزم نباش نگران میشه، خوب زود کوچیكه خراش چندتا زياد نه-

 :گفتم نارحتي با

 کني اوري ياد هي نیست الزم متنفري من از کمكت، خاطر به ممنون-

 :گفت رفت مي بیرون اتاق از که طور همون و زد پوزخندي امیرسام

 گیري مي همچیو خوب که اين اونم میاد خوشم خیلي چیزيت يک از-

 :گفتم بلند صداي با و دادم فرو زور به بغضمو بست که اتاقو در

 نیست معلوم خودت با تكلیفت که هستي رواني بیماره يه تو عوضي، اشغاله ر، ف ن ت م ، متنفرم ازت-

 :گفت و کشید درهم اخماشو. نشستم جام توي سريع اومد، داخل امیرسام و شد باز در نكشید ثانیه به

  گفتي؟ چي-

 :گفتم ترس با

 نگفتم چیزي من-

 زدي؟ حرفارو اون جرئتي چه به. خودتي-

 ...که نبودم شما با اهان،-

 باشي نبوده من با که نفعته به-

 باش مطمئن-

 نیستم-
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 تماس فودي فست با و برداشتم موبايلمو میرفت ضعف حسابي ها،دلم ادمیه عجب. رفت بیرون دوباره و گفت اينو

 در اصد به در زنگ که اين تا کردم گردي نت گرم سرمو غذام اومدن تا. دادم توپ مكزيكي پیتزا يک سفارش و گرفتم

 و دادم ادامه کارم به عجله بدون. داد جواب ايفونو که شنیدم امیرسامو صداي که بلندشم میكردم تالش داشتم. اومد

 دستش توي پیتزاي به بهت با امیرسام، اومدن داخل با شد همزمان من رسیدن. رسوندم هال به خودمو کنان لي لي

 :گفتم و انداختم نگاهي

 ها منه غذاي خوري مي داري که اون-

 :گفت و زد بهش بزرگي گاز و انداخت دستش توي پیتزاي تكه به نگاهي امیرسام

 منه مال حاال خوب-

 :گفتم ناراحتي با

 بده غذامو خواهشا گرسنمه خیلي من-

 بده سفارش دوباره تو خوردم من ديگ که اينو-

 :گفتم لرزان چونه با و کردم نگاهش بغض با

 رحمي بي خیلي-

 :گفت و برداشت ايي ديگه تكه و انداخت باال اي شونه

 گرفتم نمي ترو ديگه که ببندم قرارداد رستوران با خواستم مي اگه من کني، اشپزي بايد فردا از درضمن-

 ديگه شدم که اتاق وارد. برگشتم اومدرو راه اروم و کردم نگاهش ثانیه چند بودن باريدن به اماده که چشمايي با

 ...گريه زير زدم بلند صداي با و دارم نگه خودمو نتونستم

  قشنگه گريه کن گريه

 تنگه دل سهم گريه

 غروره گريه کن گريه

 دوره راه اين مرحم

  حق حق آواز بده سر

  تنگه که دلي کن خالي

  قشنگه گريه کن گريه
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  قشنگه گريه

  تنگه دل سهم گريه

 قشنگه گريه کن گريه

  احساس پروانه بزار

  بگیره بغل دلتو

  کن رها رو کهنه بغض

  بگیره نفس دلت تا

  بموني تنها نكنه

  بدوزي ها غصه به دل

  ستاره مثل بشي تو

 بسوزي شبا دل تو

  قشنگه گريه کن گريه

 تنگه دل سهم گريه

  قشنگه گريه کن گريه

 تنگه دل سهم گريه

 غروره گريه کن گريه

 دوره راه اين مرحم

  حق حق آواز بده سر

  تنگه که دلي کن خالي

  قشنگه گريه کن گريه

  قشنگه گريه

  تنگه دل سهم گريه

 قشنگه گريه کن گريه
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 قشنگه... 

 قشنگه... 

 (قمیشي سیاوش/کن گريه اهنگ)

... هه بزنه؟ در يادگرفته تاحاال کي از. کشیدم عمیق نفس چند و کردم پاک اشكامو سريع اومدم خودم به در صداي با

 :گفتم بلندي چندان نه صداي با

 بفرمايید-

 :گفت کنه نگاهم اينكه بدون امیرسام شد باز ارومي به در

 بخور بیا گرفتم غذا برات-

 ندارم میل ممنون-

 !گرسنته گفتي که تو-

 نیستم ديگه االن بودم گرسنه موقع اون-

 :گفت حرص با

 جهنم به-

 گرفتم رو تارا شماره و برداشتم تلفنو پس نداشتم که سرگرمي. شد خارج اتاق از و

 شكسته پا خواهر بر سالم-

 خبر؟ چه چطوري؟ بريز، مزه کم شیطون، سالم-

 قمشقاي. میرسه دستم به ديگه روز دو تا. دادم سفارش کارت رفتم صبح نیست خاصي خبر واال چطوري؟ تو خوبم من-

 بنويسیم کارتارو که خونتون میايم دوتايي. میاد اصفهان از موقع اون

 اخر؟ شد کي عروسي پس، شدي رفتني سالمتي به خوب-

 ديگه ماهه يک دقیقا ماهه اذر توي عروسي-

 گیري؟ مي مراسم بابا بدون میشه؟ چي بابا پس-

 میشه ازاد موقع اون تا انشااهلل-

 انشااهلل... بگم چي-
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 خريد میريم داريم دنبالم اومده پارسا ديگه برم من جان درسا-

 فعال. عزيزم بگذره خوش-

 فعال-

 که مني نه چشه مي بختیو خوش طعم داره اون تارا، حال به خوش. شد بدترم نشد که بهتر روحیم کردم قطع که تلفنو

 اين به کنم مي حسادت اخرش اما بختیشه خوش ارزوم هرچند خواهرمه، مثل تارا هرچند. شدم عروس ساعته نیم

 واقعا؟؟؟ چیه زندگي از من سهم...  کنن مي ردوبدر پارسا با که ايي عاشقونه نگاهاي به کنم مي حسادت روزاش،

 از که شلواريه همه از بدتر و کنم تحمل خودمو تونم نمي واقعا حاال و نرفتم حمام که روزه سه شدم مي ديونه داشتم

 سمت به و شدم بلند جا از اني تصمیم يک توي. بیار درش نتونستم کردم تالش چقدر هر ديروز پامه، هنوز شب اون

 .زدم در به اي تقه و رفتم امیرسام اتاق

 تو بیا-

 .کردم نگاه منتظر امیرسام به و کردم باز درو

 داري؟ کاري-

 :گفتم من من با

 دارم خواهش يه... چیزه-

 :گفت و انداخت باال ابرويي امیرسام

 بگو-

 حمام برم خوام مي من خوب... بگم چطوري-

 :گفت تعجب با و شد جا به جا صندلي روي کمي امیرسام

 گرفتم جلوتو من مگه برو خوب-

 :گفتم کالفه

 دارم الزم کمک يكم...  تونم نمي خودم-

 :گفت تامل کمي از بعد و انداخت پام به نگاهي امیرسام

 میام االن من برو تو باشه-
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 رفتم حموم سمت به و برداشتم قیچي با همراه بزرگي پالستیک رفتم، اشپزخونه سمت به حرف بي و دادم تكون سري

 :گفت و انداخت دستم توي وسايل به نگاهي اومد امیرسامم من با همزمان. 

 من؟ کنم کار چي-

 :گفتم و نشستم حمام داخل کوچک صندلي روي رفتم، حمام داخل

 به نبايد اب اصال نشه، خیس که گچ روي بكشیم پالستیكو اين هم بعد ببريمش قیچي با بايد نمیاد در پام از شلوارم-

 نرم حمام هفته يک تا بود گفته دکتر تازست، هنوز چون ها برسه گج

 زا امیرسام کمک با رسید الزم حد به وقتي شد، بريدن مشغول و گرفت دستم از قیچیرو و داد تكون سري امیرسام

 مي شديدي گرماي احساس. شد گچ دور پیچیدنش مشغول و برداشت پالستیكو امیرسام. شدم راحت شلوار اون شر

 با و کرد نمي نگاهمم حتي اما امیرسام. شد مي بیشتر گرمي اين خورد مي برهنم پاي به امیرسام دست که هربار کردم

 .بود کارش مشغول اخم

 کن صدام داشتي کاري بیرون میرم من باشه خوب کنم فكر ديگه خوب-

 :گفتم خجالت با

 ممنون باشه-

 غلطي عجب شدم مي اب داشتم اوووووف. شد خارج حرف بي و کرد نگاه خجالتم از سرخ صورت به اخم با امیرسام

 .ارزيد مي روز سه بعداز کردن حمام به نداره اشكال ولي کردمااا

 خوشگلن خیلي کارتا اين تارا واي-

 :گفت و داد جلو سینشو تارا

 گرفتیا کم دست خواهرتو چي پس-

 :گفت شوخي به شقايق

 کنه منم قسمت خدا رفتین که دوتا شما ، خیال بي حرفارو اين-

 :گفت کوبیدو شقايق بازوي به تارا

 نزن حرف ها ترشیده دختر اين مثل زهرمار-

 :گفت و شد جدي تارا دقیقه چند از بعد خنده، زير زديم همگي تارا حرف اين با

 بزن خط لیست توي از نوشتیم ما اسمي هر تو درسا کنیم، شروع بیايد ديگه بسه-
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 :گفتم و انداختم لیست به نگاهي

 شد مي کلي کردي مي دعوت خوديارو همین نبودا، الزم پاش و ريخت انقدر تارا-

 :گفت توجه بي تارا

 دارم شبو اين ارزو عمره يک ديگه شبه يک نیستم، بلد بودن براه و جويي صرفه تو مثل من بابا برو-

 :گفت بدجنسي با شقايق

 داري؟ چیو ارزوي ديگه اينايي پارسا خونه شب هر که تو-

 :گفت جیغ با و کرد حمله شقايق سمت به تارا

 خودتن؟ مثل همه کردي فكر بدبخت، منحرف شعوري، بي خیلي-

 :گفت خنده با و کرد درازي زبون شقايق

 بشنوه دلت ته از خدا-

 :گفت و کرد نازک چشمي پشت تارا

 هستي ماهري شناگر چه دونم مي من وگرنه نیست اب خانم، شقايق بینیم مي شمارم-

 :گفتم که بده جواب خواست شقايق

 کنید شروع کارتونو ديگه کنین بس-

 :گفت نوشت مي فامیالشونو از يكي اسم که طور همون و برداشت کارتو اولین تارا

 کنیم؟ دعوت مادرشوهرتم درسا راستي-

 باشم خوش خوام مي شب يک ندارم حوصلشو اصال بابا نه-

 :گفت و انداخت باال ابرويي تارا

 داد نشون خوب خیلي ها حلقه اون با خودشو که عقد سر نیست؟ خوب باهاش رابطت-

 :گفت و گذاشت پالستیک توي کارتو شقايق

 عمومه زن سیاست کارا اين ها خوشه دلت-

 :وگفت انداخت باال اي شونه تارا

 نمیارم در سر که من-
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 :گفت و رفت تارا به اي قره چشم شقايق

 نگرفته انگشترم يک حاجي اموال رو افتاده زنه نگن حاجیم عروس گفت درسا جايي اگه که کرد کارو اون جان احمق-

 عروسش واسه

 :گفت و کرد نگاه من به تارا

 مسخرست که واقعا-

 :گفتم خیال بي

 اصال داره اهمیتي چه شماهم کنید ول-

 اتار. شدن کارشون مشغول حرف بي خاطر همین به کنه پیدا ادامه بحث اين ندارم دوست فهمیدن ها بچه حرفم اين با

 :گفت و برداشت گوشیشو

 باال بره کار هیجان بزارم شاد اهنگ يک بزاريد ها عروسیه مثال-

  چشمامه تو تو نگاه هماهنگه من با دلت

 میخوامه که حسي همون میرقصه من با تنت

  نیست پناهي آغوشت جز شبها واسه دنیا اين تو

 نیست جايي ديگه اينجا جز درم من که حالي اين با

  خوبه هوا که همینجا میمونم تو با همینجا

 میكوبه تو واسه دلم میگیره سینه تو نفس

  شم عاقل وقتشه ديوونم يه من

 شم عاشق بده حق خوبي ته تو

  شي پیدا تو که تا گشتم عمرمو

 باشي میخوام فقط نمیفهمم هیچي

  چشمامه تو تو نگاه هماهنگه من با دلت

 میخوامه که حسي همون میرقصه من با تنت

  نیست پناهي آغوشت جز شبها واسه دنیا اين تو
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 نیست جايي ديگه اينجا جز درم من که حالي اين با

  خوبه هوا که همینجا میمونم تو با همینجا

 میكوبه تو واسه دلم میگیره سینه تو نفس

  شم عاقل وقتشه ديوونم يه من

 شم عاشق بده حق خوبي ته تو

  شي پیدا تو که تا گشتم عمرمو

 باشي میخوام فقط نمیفهمم هیچي

 (بیگي سامي/ هماهنگ اهنگ)

 تارا به اومد، در صدا به شدت به اتاق در که داديم مي انجام کارمونو و خونديم مي بلند بلند اهنگ همراه ها بچه با

 :گفتم بلندي صداي با و کنه قطع اهنگو دادم عالمت

 بله؟-

 :گفت که رسید گوشم به امیرسام عصبي صداي

 لحظه يک بیا درسا-

 متس به و کشید بازومو امیرسام رفتم، بیرون اتاق از و انداختم باال کردن مي نگاهم سوالي که ها بچه براي اي شونه

 :گفت اخم با شديم که اتاق وارد برد اتاقش

 مگه؟ نمیشنوي کردم صدات بار صد-

 :گفتم ارامش با

 خوب نشنیدم-

 :گفت حرص با

 گرفتي؟ پارتي اينجا؟ خبره چه-

 شقايقن و تارا که نیستن غريبه-

 مونن؟ مي شب-

 زياد احتمال-
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 خونه؟ نیام من که گفتي مي من به نبايد-

 نشده چیزي که حاال خوب-

 :گفت و کرد نگاه چشمام به خشم با

 ننداختم راه ريزي ابرو تا بیرون برو-

 :گفت که بیرون برم خواستم

 ببینم وايستا-

 :گفت و انداخت نگاهي سرتاپامو کردم، نگاهش منتظر و برگشتم سمتش به

 پوشیدنه؟ لباس وضع چه اين-

 گرفتم دندان به لبمو داشتم، تن به بازي يقه تاپ با همراه کوتاه دامن يک سرم، تو خاک کردم، نگاه لباسام به تعجب با

 :گفت و داد تكون سري. نگفتم وچیزي

 لباسارو اين کن عوض دوستات جلو زشته-

 :گفتم فكر بي

 ديدنم لباس بدون بار هزار اونا نداره اشكالي بابا نه-

 به و شدم خارج اتاق از اضافه حرکت هیچ بدون و گرفتم دهنم جلوي دستمو سريع گفتم، چي گرفتم تازه اوخ اوخ

 :گفتم تعجب با کردن مي نگاهم جوري يه شقايق و تارا شدم که اتاق وارد. رفتم اتاقم سمت

 چتونه؟-

 :گفت و کرد نگاهم دلسوزي با کمي تارا

 بزنیم؟ حرف يكم-

 زنیم مي حرف داريم همش که ما وااااا-

 جدي حرف-

 :گفتم و نشستم تخت روي انداختم، باال اي شونه

 بگو-

 :گفت خواهرانه و گرفت دستش توي و دستم و نشست پام جلوي کشید جلو خودشو تارا
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 چیه؟ امیرسام به حست درسا-

 :گفتم و کردم فكر کمي

 نمیدونم-

 چي؟ متنفري؟ ازش داري؟ دوستش حرف، نشد که نمیدونم-

 م،نیست چاکشم سینه عاشق نیستم، متنفر ازش که دونم مي اما نكردم فكر بهش حاال تا اصال بگم، چطوري خوب-

 نمیدونم واقعا نمیدونم

 :گفت نگراني با تارا

 تيسخ کار کرد، خر بايد مردارو که میدونم انقدر اما کنم راهنمايي تورو بخوام که ندارم تجربه انقدر من درسا ببین-

 اتاق؟ يكي اون توي اون اتاق اين توي تو کني زندگي اينجوري خواي مي کي تا نیست،

 زندگي اين با ندارم مشكلي من-

 میشي خسته باالخره چي؟ ديگه سال دو طوره؟ همین هم ديگه سال يک اما نداري االن-

 :گفت و اومد جلو شقايق

 پات به دنیارو بیاري دست به دلشو داره، مهربوني قلب اما تنده اخالقش خشنه، عصبیه، شناسم مي امیرسامو من-

 میريزه

 :گفتم کالفه

 چیه؟ براي حرفا اين-

 :گفت بغض با و زد دستم به اي بوسه تارا

 میگم خودت براي میگم هرچي خدا ،به ديگه طرف يک تو زندگي طرف يک مشكالتم همه برم، قربونت نگرانتم-

 :گفتم گیج و انداختم پايین سرمو

 نكردم فكر امیرسام به وقت هیچ اما خواد مي خوشبختي دلم خودمم نمیدونم،-

 خوام مي خیرتو پارسا جون به کن فكر حرفام به-

 :گفت و کوبید پام روي شقايق.نزدم حرفي و دادم تكون سري

 بديم ادامه حالمون و عشق به پاشو نزن غمبرک حاال خوب-

 :گفتم و زدم اجباري لبخند
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 بخوريد بیارم چیزي يک براتون میرم-

 ...شدم خارج اتاق از بهانه اين به و

 رفت شما خاطر به سام ديگه، بمونید ها بچه-

 :گفت و بوسید گونمو تارا

 ديگه شبه يک انشااهلل نمیشه اما بمونیم داريم دوست-

 :گفتم ناراحتي با

 باشه-

 :گفت و اومد ما سمت به شد تموم تلفن با حرفش شقايق

 عیادت خونتون بیايم شب فردا گذاشتن قرار که اين مثل میزدم حرف شهاب با االن جان درسا-

 :گفتم و زدم لبخندي

 چشم روي قدمتون-

 :گفت بود شده تموم کفشاش پوشیدن که تارا

 گلم خداحافظ بريم، ما ديگه خوب-

 :گفت بوسیدمو شقايقم

 بینمت مي فردا-

 باشید خودتون مراقب خداحافظ-

 شب 22 به نزديک انداختم ساعت به نگاهي شد تموم کارام وقتي. شدم کثیف ظرفاي شستن مشغول رفتن که ها بچه

 تماس باهاش و رفتم اتاقم به فكر اين با خونه؟ نمیاد شدن موندگار ها بچه کنه فكر نكنه نیومد؟ امیرسام چرا پس بود،

 :گرفتم

 باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 اومد چشمم جلوي که چیزي اولین بستم، چشمامو و کشیدم دراز تخت روي و کردم پرت کناري گوشیو خیال بي

 :گفت مي که بود تارا نگران چهره

 میشي خسته باالخره چي؟ ديگه سال دو طوره؟ همین هم ديگه سال يک -
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 يک گفت من به میشد داشتم؟ ارامش زندگیم توي من واقعا بدم؟ ادامه زندگي اين به خواستم مي کي تا بود تارا با حق

 ... نه واقعا... نه بخت؟ خوش فرد

 همشون باالخره باشم دوستام با نمیتونم که عمرم اخر تا خوام مي همدم ديگه ادماي همه مثل منم باال رفت که سنم

 ...کنن مي ازدواج روزي يه

 ...وجودم از باشه خودم از که خوام مي يكیو منم شدن دار بچه که ديگم دوستاي باال، رفت که سنم

 نیست، من مال دلش اما بود خوب واقعا بود، خوب امیرسام... ذهنم توي اومد امیرسام چهره که بودم افكار اين توي

 ...کنم خودم مال قلبشو تونم مي بخوام من اگه... میشه که گفت شقايق اما... باباشم قاتل دختر من داره حقم البته

 يزندگ يک ، بختي خوش به رو زندگي يک کن، شروع جديد زندگي يک فردا از... نگیر کم دست خودتو خانم درسا اره

 امیرسام با خوب هاي روز به رو

 ...همینه درستش اره

 .رفتم ارامش با خوابي به و گذاشتم هم روي چشم افكار همین با

 باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 ايبر و کردم باز درو ها بچه چهره ديدن با رفتم، ايفون سمت به و گذاشتم اپن روي گوشیمو در زنگ صداي شنیدن با

 کردم، باز درو ها بچه صداي و سر شنیدن با و کردم درست جاکفشي ايینه جلوي شالمو رفتم، در جلوي استقبال

 :گفتم لبخند با و انداختم شادم همیشه دوستاي به نگاهي

 سرتون روي گذاشتید ساختمونو کل خبرتونه چه-

 :گفت و کرد گرد چشماشو ارمان

 گويه؟ خوشامد عوض اين-

 :گفتم و کردم کوله و کج براش صورتمو

 مگه؟ مهمونید شما تو برو بیا-

 :گفت شد مي وارد که طور همون و زد کنار ارمانو پارسا

 خودش واسعه پاتوقیه اينجايیم، روز هر کنن ول اگه مارو میگه، راست اينو-

 :گفتم و زدم لبخندي

 ما خونه نیومدي بارم يک خوبه حاال-
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 و دش داخل نفر اخرين شهاب داخل، برن کردم راهنمايیشون و کردم سالم بقیه به نگفت، چیزي ديگه و خنديد پارسا

 :گفتم خنده با. کرد فرار و بوسید گونمو ثانیه از کسري توي

 نكن بوس اينجوري منو بگم چندبار خره دنبالت، بیام نمیتونم اوردي شانس-

 :گفتم داري مهمون رسم به و شدم هال وارد دنبالش نشست،به ها بچه بقیه کنار و شد هال وارد من به توجه بي شهاب

 پذيرايي توي باال میرفتید نشستید، اينجا چرا-

 :گفت خیال بي مهرداد

 ديگه بشین بیا نوازي مهمون فهمیديم-

 :گفتم خنده با

 نیست ادم مثل چیزتون هیچ-

 :گفت و شد بلند سريع تارا که بیارم میوه و چاي و اشپزخونه توي برم خواستم

 کنم مي پذيرايي من بشین بیا تو-

 :گفتم خواسته خدا از

 نكنه درد گلت دست-

 :گفت تعجب با مژده که نشستم کنارش و رفتم شهاب سمت به

 کو؟ ها میوه و کمپوتا-

 :گفت پدرام و انداختن بهم نگاهي رويا و پدرام

 بوديد؟ گرفته مگه-

 :گفت و انداخت پدرام به نگاهي مشكوک مهرداد

 تو دست دادم نیار در بازي مسخره-

 :گفت و انداخت دستش کف به نگاهي پدرام

 بیني؟ مي چیزي تو کو-

 :گفت نداشت کارو اين انتظار که پدرام رفت پدرام سمت به سريع حرکت يک توي مهرداد

 شد کم اناناس کمپوت يک و موز تا2 فقط-
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 :گفتم مهربوني با خنده، زير زديم همه

 جونتون نوش-

 :گفتم مهرداد به رو بعد

 نكن اذيتش-

 :گفت و برداشت تلويزيونو کنترل نشست جاش سر مهرداد

 ازش کنه مي حمايت چه اوه-

 :گفتم دلجويانه و کردم نگاهش دلخوري با

 دلمین عزيزاي همتون خوب-

 ديگه شدم خر خوبه خوبه-

 :گفت شقايق نگفتم، چیزي و زدم نمايي دندون لبخند

 نیست؟ امیرسام راستي-

 :گفتم و زدم ايي مسخره لبخند

 میشه پیداش ديگه االن-

 :گفت و شد نزديک بهم شهاب نگفت، چیزي ديگه و شد مژده با زدن حرف مشغول دوباره شقايق

 شمال؟ رفته نداري خبر-

 :گفتم و برداشتم بود گرفته جلمون تارا که سیني توي از چايي

 نیومد خونه ديشب نه،-

 ماموريت واسه شمال رفته-

 نداشتم خبر واال بگم چي-

 نداشتي؟ درد ديگه راستي-

 نبود جور بد شكستگیش خداروشكر نه-

 خداروشكر خوب-

 :گذاشت نصفه حرفمونو مهرداد صداي
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 میشه شروع فوتبال االن ايجا بیا من عشق جون از میخواي چي شهاب-

 :گفت سريع پارسا

 مهرداد-

 :گفت و زد تلخي لبخند و انداخت پايین سرشو مهرداد

 نبود حواسم ببخشید-

 :گفتم و زدم غمگیني لبخند

  خیال بي-

 :گفت و نشست شقايق کنار بود شده فارق پذيرايي کار از که تارا

 میگردي؟ بر کي شقايق-

 :گفت ناراحتي با شقايق

 بیام و برم بايد هي کالس هفته در روز دو واسه امدا، رفتو اين از شدم خسته دارم، پرواز جمعه-

 :گفت و گذاشت دهانش توي شكالتي تارا

 نكردي گوش بگیر انتقالي گفتم بهت چقدر-

 ديگه گذرونم مي جوري يک نمونده بیشتر ترم يک-

 :گفت و زد شقايق کمر پشت تارا

 باشي موفق-

 ديگه بود، خاموش هنوز اما گرفتم تماس چندباري نشد، امیرسام از خبري اما گذشت مي ها بچه اومدن از ساعتي يک

 با و گذروند کوتاهو راهرو شد، وارد که بود امیرسام بعد و اومد در قفل توي کلید چرخش صداي که بودم شده امید نا

 سر زدن حرف مشغول هم دخترا نبودن، متوجه اصال و میديدن فوتبال داشتن که پسرا کرد، نگاه ها بچه به تعجب

 :گفت بلندي صداي با نشد متوجهش کسي ديد که امیرسام بودن، مد اخرين

 سالم-

 :گفتم و رفتم سمتش به لنگان لنگ رسید که من به نوبت ، کردن سالم يک به يک همه ها بچه

 که داريم مهمون گفتم اومدي دير چقدر نباشي، خسته سالم-

 :گفت گیج امیرسام
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 ببخشید ديگه شد دير-

 :گفت ها بچه به رو بعد

  میام کنم عوض لباس من بفرمايید-

 که در شدم، اتاق وارد همراهش و کردم حرکت امیرسام سر پشت شدن، مشغول دوباره و نشستن تعارف بي ها بچه

 :گفت و کرد نگاهم عصبانیت با شد بسته

 خونه توي اوردي برداشتي مجرد پسر دختر مشت يک خودت واسه گرفتي مهموني نه؟ شادي خیلي-

 :گفتم تعجب با

 هم شما فامیالي شهاب و شقايق تازه برادرم هم ديگه يكي شوهرشن و خواهرم میكني عرض که پسرايي دختر-

 شدن شناخته هم کامال دوستامن هم بقیه هستن،

 نبود کننده توجیه اصال دلیالت-

 :گفتم ناراحتي با

 مسايهه نگفتي میكني غیرت غیرت انقدر باشه، تنها خونه شب خطرناکه نگفتي شمال رفتي کردي ول منو که واقعا-

 ...طوري اين اومدي که هم حاال خونه نمونه تنها زنم داره مجرد پسر بااليي

 :گفت اخم با

 نموندن؟ دوستات مگه-

 نخیر-

 مونن مي گفتي تو-

 نبود که صد در صد مونن، مي احتماال گفتم-

 بزني زنگ تونستي مي-

 ديگه االن میگم هي کجاست شوهرت پرسن مي هي شب سر از رفت ابروم خاموشه، گوشیت زدم زنگ بار هزار-

 شمال رفتي بشنوم شهاب از بايد بعد میشه پیداش

  برس مهمونات به بیرون برو فعال-

 :گفتم رفتم مي بیرون که طور همون و کردم باز اتاقو در حرص با

 بیايا زود-
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 .رفتم ها بچه پیش و نموندم جواب منتظر ديگه

 :گفت و شد بلند تارا که بود نگذشته ساعتم نیم هنوز. نشست پسرا پیش و اومد امیرسامم بعد دقیقه چند

 داديم زحمت خیلي ديگه بريم ما-

 کرديد خودتون که کارارو همه حرفیه چه اين بابا نه-

 :گفت گوشم زير اروم و اومد کنارم تارا اخر لحظه در کردن، رفتن قصد و کردن تشكر و شدن بلند يكي يكي ها بچه

 میشه ازاد 9 ساعت صبح فردا بابا-

 :گفتم بلندي صداي به

 چي؟؟؟-

 بیا کن راضي امیرسامو گفتم، که همین ديونه اروم-

 :گفتم عصبانیت با

 بگي؟ من به بايد االن-

 بیا کن فردا براي فكري يه گفتم که حاال الكي نیار جوش-

 کنم مي کاريش يک-

 فردا تا پس-

 :گفت شهاب. شد خارج نفر اخرين تارا

 بلديم رفتنو راه ما ديگه تو بريد-

 ...بستم درو حرصش از و اوردم در زبون براش

 از لقب رفتم، اتاقم به راحت خیال با پس کرد جمع چیزو همه رفتن از قبل تارا خداروشكر انداختم، خونه به کلي نگاه

 مي و میشد ازاد فردا بابا میزدم حرف باهاش بايد خاموش، چراغ و بود بسته در انداختم، امیرسام اتاق به نگاهي ورود

 .کنم استقبال ازش نفر اولین و باشم اونجا لحظه اون توي خواستم

 تيتیشر با بودم پوشیده پوشیدگیش خاطر به که سارافني و اوردم در سرم از شالمو شدم، اتاقم وارد تفكرات اين با

 امشب بزن، زندگیو جديد روش استارت امشب شد شروع خانم درسا انداختم، ايینه توي خودم به نگاهي. کردم عوض

 و رفتم بیرون اتاق از بشم پشیمون که اين از قبل بري، فردا بده اجازه تا کن راضیش تارا حرفاي به توجه با و برو
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 انداختم، داخل به نگاهي کردم، باز درو الي اروم و کشیدم عمیق نفس چند در پشت رسوندم امیرسام اتاق به خودمو

 :گفتم و نشستم تخت گوشه اروم رفتم، تخت سمت و شدم وارد اهسته بود، خوابیده تخت روي امیرسام

  سام؟-

 :گفت و کرد نگاهم گیج برداشت، چشماش روي از ارنجشو امیرسام

 خستم خیلي درسا بگو کارتو زود-

 :گفتم سختي به و شدم برهنش سینه روي درهم هاي خط کشیدن مشغول و بردم جلو دستمو

 میشه ازاد فردا بابام-

 :گفت اخم با و زد پس دستمو

 چي؟ که خوب-

 :گفت و زد پس و دستم عصبي که بگم چیزي خواستم و کردم تكرار کارمو و بردم جلو دستمو دوباره

 نكن-

 :گفتم و انداختم باال شونه

 برم؟ منم میشه... میشه دنبالش، برن خوان مي مامان و تارا-

 نه-

 :گفتم و برچیدم لب دلخوري با

 کنم مي خواهش سام-

 :گفت و گذاشت چشماش روي ارنجشو دوباره سام

 گفتم که همون-

 :گفتم بغض با

 خونه اين توي گذاشتم پا روزي همچین خاطر به روزيم، همچین منتظر ماهه چند نديدم، بابامو ماه چند سام-

 بخوابم خوام مي بیرون برو شد تموم اگه سخنرانیت-

 :گفتم و گذاشتم بازوش روي دستمو میومدم، کوتاه نبايد

 میدي؟ گوش حرفام به اصال کن، نگاهم لحظه يک سام-
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 :گفت و کرد نگاهم احساس از خالي و خوصله بي

 بگو-

 :گفتم سختي به و شدم خیره چشماش به بود اشک لبريز که چشمايي با

 کنم مي خواهش-

 :گفت و کشید پووووفي

 کنم مي فكر بهش باشه-

 :گفتم امیدانه نا

  نیست کردن فكر وقت باشم اونجا بايد 9 ساعت فردا-

 :گفت و کشید موهاش بین دستي

 میگرديم بر و بیني مي اقارو اون دقیقه چند فقط میريم خودم با-

 :گفتم خوشحالي با

 راضیم همینم به-

 :گفت و کرد اشاره اتاق در به

 ديگه برو حاال-

 :گفتم مهربوني با و کردم نگاهش تشكر با

 سام ممنونم-

 با و زدم بهم دستامو گذاشتم بیرون در از که پامو. شدم خارج اتاق از لنگیدم مي که طور همون و شدم بلند جام از

 :گفتم ذوق

 عاشقتم جونم خدا-

 :گفتم تارا به رو بود، نیومده بیرون باباهنوز اما بود 9:31 کردم نگاه ساعتم به

 نمیاد؟ چرا پس-

 :گفت و انداخت اهنین بزرگ در به نگاهي تارا

 نمیدونم-
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 :گفتم گرفتم مامانو دست

 یايدب ديگه، ببخشید نخوريد، منم غصه الكي که بود اين خاطر به فقط شكسته پام نگفتم بهتون اگه جان مامان-

 ها میشه ناراحت قهريم ببینه بیاد بابا کنیم اشتي

 :گفت و کرد نازک چشمي پشت مامان

 کنم؟ قهر بچم من مگه-

 :گفتم و بوسیدم محكم لپشو

 ديگه؟ اشتي پس-

 :گفتم و زدم لبخندي نگفت چیزي و کشید اهي مامان

 برم خودم مهربون مامان قربون-

 :گفت هیجان با تارا

 شد باز در-

 تارا و مامان کنم، حرکت نمیتونستم و بودم کرده قفل هیجان از دهنم توي میومد داشت قلبم کردم، نگاه در به سريع

 و کرد اطراف به نگاهي بابا رفتم، جلو قدم يک بهت با گرفت، اغوش توي دوتاشونو هر محكم بابا و دويدن بابا سمت به

 ديگه اومد، سمتم به سريع هاي قدم با و کرد باز هم از دستاشو و کرد رها رو تارا و مامان افتاد من به چشمش وقتي

 از امیرسام کردم، نگاه سرم پشست به و برگشتم بغلش، توي برم که نبود دلم توي دل بود نمونده بابا رسیدن به چیزي

 و فتمر جلو رو مونده باقي قدم يک ، برگشتم بابا سمت به و زدم بهش بغضي پر لبخند کرد مي نگاه ما به ايینه توي

 :گفت لرزوني صداي با و داد فشارم خودش به محكم بابا انداختم، بابا اغوشه توي خودمو

 دونم دور واسه بود زده لک دلم بشم فدات الهي-

 :کردم زمزمه و شدم خیره چهرش به ولع با گرفتم، فاصله بابا از کمي

 بابايي-

 :گفت و گرفت اغوش در سرمو بابا

 بابا عمر بابا، جون-

 :گفتم گريه با

 کردي؟ تنهام چرا گذاشتي؟ تنهامون چرا بابا بود، شده تنگ برات دلم بابا-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

101 

 :گفت اشک از پر چشماي با و زد پیشونیم به اي بوسه بابا

 بابا شرمندتم-

 :گفتم و کردم بوسه غرق صورتشو و شدم اويزون گردنش از

 برات میدم جون باشه الزم بابايي، شرمنده دشمنت-

 :گفت نگراني با افتاد پام به که چشمش و کرد نگاه پامو تا سر محبت با بابا

 شده؟ چي پات راستي-

 :گفتم و زدم لبخندي

 مهرداده رانندگیه پخت دست-

 :گفت و کشید لپمو بابا

 ناشي اون ماشین تو نشستي باز-

 :گفت و کشید بابارو بازوي تارا نگفتم، چیزي و خنديدم

 بابارو کردي تموم ادمیم اينجا جونم منومادر ولي خانوما درسا خوام مي معذرت خیلي-

 :گفت و انداخت تارا کمر دور دست بابا

  اينجاست جاش که بابا شیطون-

 میرساما ماشین مال صدا برگشتم، عقب به میشیني بوق صداي با که کنم اعتراض خواستم کرد، اشاره قلبش به بعد و

 :گفتم بقیه به رو و دادم تكون سري برگردم که کرد اشاره کنم مي نگاهش ديد وقتي بود،

 میزنم سر بهتون میام ديگه، برم من خوب-

 :گفت تعجب با مامان

 خونه؟ نمیاي مگه کجا؟-

 :گفتم و کردم اشاره امیرسام ماشین به و زدم غمگیني لبخند

 بهتون بگذره خوش بريد شما خونه، برم بايد نه-

 به و بوسیدم هاشونو گونه تک به تک و زدم اجباري لبخند نگفت، چیزي و کرد نگاهم طوسیش ناراحت چشماي با بابا

 .شدم سوار سريع و دادم تكون دست براشون و برگشتم شم سوار اينكه از قبل رفتم، ماشین سمت
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 : گفت و انداخت بهم نگاهي نیم امیرسام. شد جاري اشكام گذاشتم ماشین توي که پامو

 بشم پشیمون اوردمت اينكه از نكن کاري-

 :گفتم گريه با

 ...خیلي بود، شده شكسته خیلي-

 داد گناهشو تقاص-

 :گفتم ناراحتي با

 میشم ناراحت پدرمه، باشه هرچي نگو جوري اين-

 :گفتم و کشیدم اهي. افتاد راه و کرد روشن ماشینو و زد پوزخندي امیرسام

 ...گرفته دلم خونه؟ نريم میشه-

 نمیشه نه-

 :گفتم اعتراض با

 چرا؟-

 :گفت اخم با

 گذشتم کارم از برات زيادي جاشم اين تا جون دختر نیستم بیكار که من-

 کن پیاده ازمايشگاه جلوي منو حداقل خوب-

 :گفت و کرد نگاهم خشم با

 میكني پیدا من اعصاب ريختن بهم واسه بهونه يک همیشه-

 :گفتم و رفتم در کوره از

 بیزارم زندگي اين از ديگه، کردي خستم-

 :گفت و کرد عصبي خنده

 نره يادت وقت هیچ اينو کنم مي زندگي باهات کنم مي لطف دارم هست، زياديتم زندگي اين شد، چي نفهمیدم-

 :گفتم بلندي صداي با
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 تمام وت کنم، مي تحمل زندگیو اين دارم منم لعنتي نه چاکتم؟ سینه عاشق من کردي فكر بود، نكرده مجبورت کسي-

 فهمي؟ مي کردي جهنم زندگیمو گرفتي، منو ازادي

 :زد فرياد و اورد فرود صورتم روي سیلي و کرد ترمز دقیقه يک از کمتر توي

 کنم مي ادمت اوردي؟ در زبون اومدم، راه باهات کردم لطف باال؟ بري مي من براي صداتو حقي چه به-

 :گفتم گريه با

 کردم عادت زدنا اين به من اما کني مي خالي زدن با حرستو میاري کم که وقت هر بلدي، کارو همین فقط-

 گرفتم، ازش رومو و دادم تكون تاسف روي از سري اومد، فرود صورتم روي حرفم شدن تمام با زمان هم بعدي سیلي

 :زدم تشر بهش کنم نگاهش که اين بدون بود، کننده کر شدن مي رد کنارمون از که ماشینايي بوق صداي

 اتوبانیما وسط ديگه، بیوفت راه-

 ...اورد در حرکت به ماشینو و فرستاد بیرون حرص با نفسشو امیرسام

 گريه با. اومد نمي بر دستم از کاريم هیچ و خاريد مي کچ داخل از شدت به پام بود، شب 2:31 کردم نگاه ساعت به

 :زدم فرياد بلند صداي با اخر در و کردم نگاه پام گچ به ناچاري با و زدم کنار بود ريخته دورم اشفته که موهامو

 سام؟-

 :کردم تالش بلندتري صداي با دوباري

 سام؟-

 و دش اتاق داخل سراسیمه امیرسام و شد باز در يكهو که زدم صدا دوباره و دوباره ثانیه چند از بعد خوابه، حتما لعنتي

 :گفت

 شده؟ چي-

 :گفتم گريه با و انداختم برهنش سینه و الود خواب چهره به نگاهي

 خاره مي پام-

 :گفت و کرد اخمي

 کردي؟ بیدار و زدي صدا وضع اون با منو خاره مي پات چون-

 :گفتم کالفه

 شم مي ديونه دارم خاره مي گچ توي از پام-
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 :گفت و شد نزديک بهم

 شد؟ قطع خارشش اومدم من حاال خوب-

 :گفتم گريه و حرص با

 نیست من کردن اذيت براي مناسبي وقت اصال االن سام کن بس-

 :گفت و کرد غلیضي اخم

 کنم کار چي من میگي حاال-

 کردم نمي صدا شمارو که کنم کار چي میدونستم اگه-

 گچ داخل بكنیم کنم پیدا چیزي يک برم تا نگیر ابغوره الكي خوب خیلي-

 :گفت و گرفت سمتم به سیخو برگشت، سیخي با بعد دقیقه چند و شد خارج اتاق از حرف اين دنبال به و

 بخارون خاره مي که هرجا گچ توي بكن اينو بیا-

 میشه داغون پام که اين با چي؟-

 خارشاش اول و خوردنشه جوش اول تازه پات نیست ايي ديگه چاره-

 :گفتم ايي بچگونه صداي و بغض با

 چي؟ ببره پام اگه میترسم-

 :گفت و کشید دستم از سیخو حرص با

 خاره؟ مي کجاش میشي، بچه واقعا وقتا بعضي-

 داخل گچ ازکنار اروم خیلي سیخو و نشست زمین روي پام جلوي دادم، نشونش خارشو محل گچ روي از و برچیدم لب

 :گفت و کرد نگاهم امیرسام برگشت، رفتم دست از ارامش بعد کمي شد، خاريدن مشغول و کرد

 شد؟ رفع-

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 نكنه درد دستت بله-

 :گفت رفت مي در سمت به که طور همون و گذاشت تختم کنار سیخو شد بلند جا از امیرسام

 بخارونش اروم بعد به اين از خودت نشد؟ هیچي ديدي-
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 :گفتم خاص و اروم اراده بي که میرفت بیرون در از داشت

 سام؟-

 م،فشرد هم روي چشمامو و کردم نگاهش تشكر با. کرد نگاهم منتظر و گشت بر سمتم به و ايستاد حرکت از امیرسام

 ...رفت بیرون اتاق از و چرخید پا پاشنه روي کرد، کج برام کمي سرشو

 روز 23 دوستامو، نه بودم ديده خانوادمو نه بودم، دور دنیام تمام از که روزي 23 شد، روز 23 انداختم، تقويم به نگاهي

 ، کردم باز پامو گچ و رفتم بیرون سام امیر همراه باالخره امروز ترشدم، پژمره روز به روز و بودم خونه توي روز شبانه

 نتونستم که خورم مي غصه ديگه طرف از و نخريدم لباس هنوز من و تاراست عروسي ديگه روز چند نگرانم خیلي

 ...بشم همراه باهاش خريداش از کدوم هیچ توي

 بود هگرفت دلم جور بد بزنم حرف يكي با خواست مي دلم برداشتم، موبايلمو و انداختم میز روي تقويمو و کشیدم اهي

 ، کردم ازب چشم اروم گرفتم، هارو شماره از يكي و کردم پايین باال لیستو و بستم چشمامو رفتم مخاطبین لیست ،توي

 گوشیو وصل، ارتباط که کنم قطع خواستم کرد مي کجي دهن بهم گوشي صفحه روي امیرسام اسم داري؟ شانسو هي

 :گفتم و بردم گوشم سمت

 سالم-

 داري؟ کاري-

 خونه؟ میاي زودتر ظهر بعداز-

 بشه؟ چي که-

  نخريدم لباس هنوز من تاراست عروسي ديگه روز چند-

 میشه چي ببینم-

 کنم هماهنگ ديگه يكي با من که بگو نمیاي اگه سام-

 بیرون؟ خونه از بري دادم اجازه مگه من-

 بیا خودت پس خوب-

 نداري؟ کاري-

 سام؟-

 بگو-

 ديگه؟ میاي-
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 میشه چي ببینم که گفتم-

 سام؟-

 چیه؟ ديگه-

 بگو چیزي يک تو کنم، درست چي شام نمیرسه ذهنم به من-

 ديگه خوريم مي چیزي يک بیرون بیايم کي نیست معلوم بازار بريم ما-

 فعال مرسي باشه ديگه؟ میاي يعني ايول-

 .رفتم حمام به و برداشتم حولمو و انداختم باال اي شونه. کرد قطع خداحافظي بدون معمول طبق

 کنم پیدا خوب لباس يک خداکنه دارم استرس خیلي سام واي-

 گیري مي سخت داري زيادي-

 میشه عروس بار چند مگه ها، خواهرمه عروسي وا-

 چیه؟ قضیه میكنه، صدا بابا و جون مادر باباتو مامان چیه؟ شما خانواده با تارا ارتباط نفهمیدم من-

 بگم؟ داره داستان-

 برسیم تا مونده حاال بگو-

 من اما بود مونده شب حتي و بود اومده ما خونه بارها ،تارا صمیمي خیلي و بوديم همكالسي ابتدايي اول از تارا منو-

 روال اين بمونه هم شب و ما خونه بیاد مرتب میزارن چطوري که بود سوال برام اين و دونستم نمي خانوادش از هیچي

 از مادرشو پدر بوده سالش 3 وقتي که کرد تعريف برام تارا روز يک و شديم تر بزرگ سالي چند که اين تا داشت ادامه

 وقتي گرفته، الزايمر و نیست خوب خیلي عمش حال حاال و کرده مي زندگي پیرش عمه با بعد به اون از و میده دست

 خیلي ارات که شد طوري اين و بگیره عهده بر تارارو سرپرستي گرفت تصمیم بابام گفتم بابام مامان به موضوعو اين من

 بزرگ ما خونه توي تارا... بابا بابام، به و جون مادر میگه مامانم به که خاطره همین به شد ما خانوده از عضوي شد راحت

 ...التحصیل فارق تا ابتدايي از زندگیمون مراحل تمام توي بوديم باهم ماهمیشه شد

 ...میشه عروس داره خواهريم حاال

 ...داستاني چه عجب-

 ...واقعي اما عجیبه-

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي امیرسام
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 بیام بعد کنم پارک من شو پیاده تو-

 امیرسامم بعد دقیقه چند ايستادم، امیرسام منتظر و رفتم رو پیاده سمت به و شدم پیاده سريع و دادم تكون سري

 :گفتم کاري هر از قبل شديم، پاساژ داخل باهم و اومد

 باشم گفته ببینما خوام مي هارو مغازه همه من-

 :گفت و کشید دستمو اخم با امیرسام

 احتیاجه که میريم هايي مغازه تو فقط کاريم بي مگه-

 :گفتم راضي نا

 سام-

 بیا باش زود ، نداره سام-

 نگاه مشغول و ايستادم مغازه اولین ويترين جلو. رفتم مجلسي هاي لباس مغازه سمت به همراهش و کشیدم پوفي

 :گفت گوشم کنار امیرسام. شدم لباسا کردن

 دوختن بهم هارو اضافي پارچه هاي تیكه تیكه انگار لباسن؟ اينا-

 بخريم اينا از نیستیم مجبور که ما-

 بعدي بريم پس-

 :گفتم کالفه

 ايم مغازه اولین تازه ديگه نزن غر اه-

 متنفرم زنا با خريد از-

 :گفتم دادنش حرس براي

 بیام مهرداد يا شهاب با تونستم مي من نیا توني نمي اگه گفتم که من-

 پسرايي اويزون کال نه؟ نداري دختر دوست تو-

 باش زدنت حرف مراقب لطفا-

 میشه؟ چي نباشم ببینم خوام مي-

 :گفتم عصبي
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 خونه برگرديم-

 :گفت اخم با و ايستاد سینم به سینه

 وخريدت ادم بچه مثل اضافه حرف بدون پس باهات اومدم زدم زندگیم کارو از نیستم، تو مسخره من جون دختر ببین-

 بزني قیدشو بايد وگرنه کن

 بعد و شد کشیده دستم که بودم نرفته بیشتر قدم دو. رفتم جلو امیرسام به توجه بي کوبیدمو زمین پامو حرص با

 :امیرسام خشن صداي

 شلوغه؟ چقدر بیني نمي بیا، من با-

 :کردم زمزمه لب زير

 زورگو-

 ...شدم قدم هم باهاش و

 صشخ اون چون نبود فراري راه هیچ برگشتم، رفتم سكته مرز تا روبروم صحنه ديدن با که بود مونده مغازه چند هنوز

 رنگم که میدونستم خوب میومد، ما سمت به بلند هاي قدم با و بود زده زل چشمام به عصبانیت با و بود ديده منو

 :کردم نگاهش و اومدم در بهت از امیرسام صداي با رفتنه، پايین حال در فشارم و پرده حسابي

 ايستادي؟ چرا ديگه بیا-

 :گفتم گیجي با

 ...بگم چطوري... سام چیزه-

 شد؟ چي ديگه بزن حرف-

 :گفت صدايي که بودم نكرده پیدا زدن حرف فرصت هنوز

 کي اقا اوردي، در اينجا از سر شد چي دبي رفتي گفتن شد، چي کرديم مي فكر چي ورا، اين از خانم، درسا به به-

 باشن؟

 :گفتم ترس با

 ...نیست میكني فكر که طوري اون... میدم توضیح من... ببین-

 :پريد حرفم وسط

 دبي بري کني ول يهو تو عاديه غیر کنه؟گفتم مي غلطي چه دخترش داره خبر روشن، بابات چشم-
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 :داد ادامه و کوبید سینم به

 هم رو ريختي پسرشون با نگو دادن رضايت يهو اينا عاديه غیر گفتم بابام به هي حاله، و عشق پي خانم نگو-

 :گفت خشن و انداخت جلو خودشو امیرسام

  باشا زدنت حرف مراقب اقا هوي-

 مارو خانواده ابرو کردي؟ مي کارو همین بود خودتم خواهر تو؟ حالیته ناموس نكشیدي؟ خجالت مرتیكه ور اون برو-

 سوال زير بردي

 :گفتم و کردم دخالت گرفت، نمیشد جلوشو ديگه شد مي عصبي امیرسام اگه کردم مي کاري يک بايد

 ...بزنم حرف منم بزار خوب نیست، کني مي فكر که طوري اون اصال کن صبر امید-

 :گفت و گرفت دستش توي يقمو شد، ور حمله سمتم به و کرد نگاهم نشسته خون به هاي چشم با امید

 پاکه دخترش میكنه فكر که عمو بیچاره عوضي خفشو-

 صبانیتع با و زد پهلوش به لگدي کرد، پرتش زمین روي و کشید امیدو بازوي امیرسام افتاد؛ میوفتاد نبايد که اتفاقي

 :زد فرياد

 میارم در پدرتو کثافت؟ فهمیدي خوره، مي من زن به دستت باشه اخرت بار-

 :گفت و زد صورتش توي مشتي و اومد امیرسام سمت به و شد بلند سريع امید

 من واسه نكن زنم زنم عوضي، خفشو-

 ودنب شده جمع که مردمي به رو گريه با. بود گرفته باال دعوا. رفت امید سمت به و کرد باز هاشو استین دکمه امیرسام

 :گفتم

 کنید کمک خدا ترو-

 امامیرس سمت به ناچار کنن، مي نگاه و میاستند تنها کنن نمي دخالت موارد اين توي مردم روزا اين انگار نه انگار اما

 :گفتم التماس با و گرفتم بازوشو و رفتم

 تروخدا سام کشتیش، کن ولش امیرسام-

 :گفت و داد حلم عقب به سام

 اونور گمشو-

 :گفتم و انداختم وسطشون خودمو رفتم سمتشون به دوباره
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 بريم بیا سام کنید، تمومش-

 :گفت و کرد نگاه چشمام به خشم با امیرسام

 طرف اون برو میگم بهت-

 :گفتم و زدم زل چشماش به التماس با

 بیرم بیا درسا جون-

 :گفت و کشید دست موهاش بین بار چند عصبي

 نمیزارم زندش خدا به کشمش مي-

 :گفتم و کردم هدايتش ديگه طرفي به اروم و گذاشتم کمرش پشت دستمو

 ديونه شدي داغون بیا من با باشه باشه-

 جهنم به-

 امیرسامو دست کنن، ارومش داشتن سعي و کردن مي صحبت باهاش و بودن گرفته امیدو مرد دو کردم نگاه عقب به

 :گفتم و انداختم اطراف به نگاهي شديم خارج که پاساژ از رفتم، پاساژ بیرون سمت به و کشیدم

 بگیرم اب برم اينجا بشین-

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 میوفته داره جلو بكش شالتو-

 ...رفتم بود نزديكي اون که سوپرمارکتي سمت به و کردم صاف شالمو و بردم دست سريع

 و گرفت ازم بطريو حرف بي گرفتم، سمتش به و کردم باز بطريو در برگشتم، امیرسام پیش و خريدم معدني اب سوپر از

 پاک مشغول اروم و اوردم بیرون دستمالي کیفم داخل از کردم مي نگاهش نگراني با که طور همون نوشید، اب کمي

 :گفتم ناراحتي با خداگاه نا شدم، صورتش روي از خون کردن

 عوضي دستش بشكنه-

 ادامه کارم به و گرفتم دندون به لبمو کرد، مي نگاهم خیره حرفي هیچ بدون کردم نگاه امیرسام چشماي به سريع

 :گفتم شد پاک که ها لكه. دادم

  بزن صورتت به اب يكم-
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 دادم دستش به ايي ديگه دستمال پاشید، صورتش به و ريخت دستش توي اب کمي ايي سابقه بي سكوت با امیرسام

 دبو شده باز که پیراهنش بااليي هاي دکمه و کردم دراز دست افتاد لباسش يقه به چشمم کنه، خشک صورتشو تا

 :گفتم و بستم

 بهتري؟-

 :گفت کرد مي نگاهم خیره که طور همون

 اره؟ بود عموت پسر-

 :گفت دوباره که دادم تكون سر حرف بي

 نه؟ نداشتن خبر-

 :گفت اخم با که دادم تكون سر نه نشونه به

 مگه؟ نداري زبون-

 :گفتم و دادم نشونش زبونمو نوک

 دارم-

 :گفت و زد باال بود ريخته پیشونیش توي که موهايي

 درارم قرطي بچه اون از پدري يک-

 :گفتم اعتراض با

 سام-

 :گفت و گرفت جبهه سريع

 میدوني خودت کردي طرفداريشو اگه-

 :گفتم و بردم باال تسلیم حالت به دستامو

 کنن مي نگاهمون مردم نشستیم اينجا نیست خوب بريم، بلندشو بهتري اگه بابا، باشه-

 :گفت و کرد اخمي

  کنن مي غلط-

 :گفت کردن مي نگاهمون کنجكاوي با که مردمي به رو بعد و
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 نديديد؟ ادم چیه-

 :گفتم و گرفتم دندون به لبمو

 بريم پاشو اصال تروخدا، کن داري ابرو سام-

 ...رفتیم ماشین سمت به هم با و شد بلند جا از و کرد نگاهم اخم با

 *** 

 :گفتم و انداختم امیرسام به نگاهي نیم بود فرما حكم ماشین توي بدي سكوت

 کنم؟ روشن پخشو-

 نه-

 کنم مي روشن-

 پرسي؟ مي چرا پس-

 :کردم روشن پخشو و کردم دراز دست و ندادم جوابشو

 توام گاه تكیه ولي شكستم

 توام پناه اما کس بي ببین

 پرم غم و غصه از که عمره يه

 میخورم شكست بازم تو جاي به

 اي خسته زندگي از که وقت همون

 اي بسته هردر نشد باز برات

 کنم بازي تو نقش توي میخوام

 کنم راضي تقديرو هرسختي به

 دوشمه تورو خاطرات اگه

 آغوشمه تو غصه تو بجاي

 میكشه تو سمت منو حسي يه

 آرامشه عین عذاب اين میگه
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 منو نديدي کنارت وقت توهیچ

 رو جاده اين رفتم ازت جلوتر

 کنه سد تو راه غم که مبادا

 کنه بد من به دنیا تو بجاي

 تو مال شاديا و خنده همه

 تو دنبال به قلبم رفتیو تو

 بري جا هر دارم رو تو هواي

 بري تنها حتي پیشتم بازم

 (شیري رضا _ تو بجاي من)

 بیرون به چشمي توي از رفتم، در سمت به و شدم بلند سريع اومد، در صدا به در زنگ که خوردم مي صبحانه داشتم

 :گفتم لبخند با و کردم باز درو و کشیدم لباسم به دستي. بود در پشت مسني خانم کردم، نگاه

 بفرمايید-

 :گفت مهربوني با و کرد برانداز پامو سرتا خانمه

 هستم بااليیتون همسايه من ، دخترم سالم-

 داخل بفرمايید شما؟ خوبین-

 5 ساعت ظهر بعداز امروز مولودي، کنم دعوتت اومدم نمیدم زحمت عزيزم ممنون-

 شم مي مزاحمتون حتما شد اگه کردين، لطف-

 بیاي بايد ديگه نه-

 :گفتم و زدم اجباري لبخند

 حالیه خوش باعث چشم-

 منتظرتم ظهر بعداز گیرم نمي وقتتو اين از بیشتر من پس-

 ديگه؟ زنونست مجلس فقط مراحمید،-

 :گفت و زد بازوم به ارومي ضربه
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 راحت خیالت دختر گل اره-

 :گفتم ناچار به پس نداشتم گفتن براي حرفي

 نمیايید؟ داخل-

 :گفت و کشید جلو چادرشو چیه منظورم فهمید که زن

 فعال کنم، دعوت هارم همسايه بقیه برم عزيزم، ممنون-

 نگهدارتون خدا-

 .بابا نمیرم داره؟ غريبه ادم مشت يک حوصله کي بستم، درو و برگشتم داخل رفت، پايین ها پله از که زن

 با... میشه درست شر باز برم اجازه بدون نه يا میده اجازه ببینم سام به میزنم زنگ اصال. میشه بد خیلي نرم اگه ولي

 کشیدم خونه گوش و سر به دستي و کردم جمع صبحانرو بساط و برگشتم اشپزخانه به تصمیم اين

 ايقشق به زنگ يک بايد نكنه خدا واي. مونم مي لباس بي اخرشم افتادم، لباس ياد که کردم مي مرتب کمدمو داشتم

 ...بخرم لباس بريم باهم بزنم

 و داختمان صفحه به نگاهي رفتمو سمتش به سريع خورد، زنگ تلفنم که بودم ها برنامه اين لباسو و عروسي فكر توي

 :دادم جواب

 الو؟-

 ايي؟ خونه درسا الو-

 چطور؟ خونم بله نباشي خسته سالم،-

 ها نري جايي گذاشتم جا کلیدمو من-

 بااليي همسايه خونه برم خوام مي ظهر از بعد من-

 خبره؟ چه-

 پايین میام بزن من به زنگ تک يک اومدي وقت هر شما نرم زشته کرد، دعوتم دارن مولودي-

 باشه گوشي به حواست پس خوب، خیلي-

 نداري؟ کاري چشم،-

 نه-

 ...کرد قطع خداحافظي بدون معمول طبق و
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 ردمک تر لخت سشوار کمک به موهامو کردم، تن به مشكي ساپورت همراه رنگي قرمز اي حلقه استین مجلسي تونیک

 .کنم پا اونجا تا گذاشتم کیفم توي رنگمو قرمز پاپوشاي و زدم عطر کمي کردم، ماليمي ارايش و

 از کلید و موبايل برداشتن از بعد و کردم سر رنگي چادر بود، خوب چیز همه انداختم ايینه توي خودم به اخرو نگاه

 افراد بود معلوم بود اونجا که هايي کفش از انداختم در جلوي به نگاهي. رفتم باال طبقه سمت به و شدم خارج خونه

 که همسايه خانم توسط در بعد ثانیه چند اوردم، در صدا به درو زنگ و کردم مرتب چادرمو هستن خونه داخل زيادي

 :گفت خوشرويي با زن. شد باز نمیدونستم اسمشو هنوز

 دخترم تو بیا اومدي خوش-

 :گفت و گرفت قرار کنارم زن کردم، تشكر شدم مي وارد که طور همون و زدم لبخندي

 ...لباس خواي مي اگه-

 :گفتم و بده ادامه نزاشتم

 میارم در چادرمو فقط نه نه-

 بقیه پیش بشین بیا پس-

 لمشغو و بودن نشسته کامل هاي ارايش و فاخر هاي لباس با هايي خانوم سنین تمام توي کردم، حاضر افراد به نگاهي

 ...بودن زدن حرف

 دخترام پیش پیش بشین بیا نكن غريبي-

 ردک هدايتم بودن نشسته سالن گوشه که دختر چند سمت به همسايه خانم کردم، نگاه اطراف به معذب و زدم لبخندي

 :گفت و

 باشید داشته مهمونمونمو هواي دخترا--

 :گفتم و زدم لبخندي کردن، نگاهم سوالي و شدن بلند جا از من حضور با بودن نشسته اونجا که دختري پنج

 هستم درسا-

 تكون سر الكي فقط نموند يادم کدومو هیچ من البته که کردن معرفي خودشونو و دادن دست باهام تک به تک

 سیر خودم عالم توي خودم براي منم شدن زدن حرف مشغول دوباره اونا و نشستم دخترا کنار اوردمو در دادم،چادرمو

 :گفت من به رو دخترا از يكي که کردم مي

 صحبتي کم چقدر-

 :گفتم و کردم ارايشش در غرق هاي چشم به نگاهي
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 باشم شنونده میدم ترجیه-

 نكني غريبي وقت يک که گفتم خالصه-

 میدم گوش من شما باشید راحت نه-

 مين دلم ، داشتم مولودي به که ايي عالقه تمام با بودم شده کالفه واقعا من و گذشت مي مراسم شروع از ساعتي يک

... نکشید رخ به و نمايي خود براي بود مجلسي باشه ائمه براي شادي مجلس اينكه از بیشتر چون باشم اونجا خواست

 ...شم مي راحت و میشه پیدا امیرسام کله و سر ديگه االن بود، 6:21 کردم نگاه ساعت به کالفه

 شباهت که زن دو و همسايه خانم شدم، خیره نگاه چند متوجه که چرخوندم جمع توي نگاهمو همسايه خانم دنبال به

 ديگه طرف نگاهمو خیال بي زدن مي حرف اروم و کردن مي نگاه من به و بودن ايستاده اي گوشه داشن بهش زيادي

 ...کردم ها قیافه تحلیل ي تجزيه مشغول خودمو و گردوندم اي

 صداي ورودي در به نزديكیم خاطر به که شدم مي ديونه جمع اون توي داشتم واقعا و گذشت هم ديگه ساعت نیم

 الي اروم و برگشت در سمت به سر به چادر و رفت اتاق به سريع و کرد نگاهي چشمي از همسايه زن شنیدم، درو زنگ

 هن وااااي کردم، نگاه گوشیم به سريع شد، ظاهر جلوم امیرسام چهره که دوختم بیرون به نگاهمو کنجكاو کرد، باز درو

 م،رفت در سمت به و برداشتم وسايلمو و کردم سر چادرمو شدم بلند جا از سريع نشدم متوجه من بود زده زنگ بار سه

 :گفت و زد لبخندي من ديدن با همسايه زن

 اومدن خودشون-

 :گفتم و کردم نگاه امیرسام به شرمندگي با

 سالم-

 :گفت همسايه خانم به رو و داد تكون سري امیرسام

 اجازتون با شدم مزاهم که خوام مي معذرت بازم-

 :گفت ارومي صداي با و گذاشت هم روي درو شد خارج خونه از اروم همسايه زن

 که بودن چشم توي امروز انقدر خواهرتون ماشاهلل اما نیست جاش اينجا دونم مي داشتم ات درخواستي يک پسرم-

 کنه اقدام من از تر زود کسي ترسم مي

 :گفت گیج سام

 شم نمي حرفاتون متوجه-

 :گفت و زد لبخندي زن
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 بديد اجازه اگه خواستم اومد خوشم خیلي ديدم شمارو خواهر باري چند برقه، مهندس سالشه 29 دارم پسر يک من-

 برسیم خدمت خیر امر براي

 :گفت تعجب با امیرسام

 درساست؟ منظورتون-

 ديگه بله-

 :گفت و کرد اخم سريع امیرسام

 بعیده شما از-

 زدم؟ بدي حرف مگه اوا-

 :گفت زده بیرون هاي رگ و سرخ چهره با امیرسام

 کنید مي خواستگاري خودم از منو زنه داريد شما خانم-

 :گفت من من با و شد حول همسايه خانم

 خواهرتونه کردم فكر من... من...  من-

 خانم کردين اشتباه-

 خوام مي معذرت واقعا من-

 :گفت و کرد من به رو بعد

 دخترم؟ نگفتي چیزي چرا تو-

 :گفتم جانب به حق

 نپرسیديد چیزي شما خوب-

 :گفت کشید مي پايین سمت به که طور همون و گرفت بازومو امیرسام

 خدانگهدار خانم نیست شما تقصیر-

 :گفتم حرص با و کشیدم دستش از بازومو شديم گم که پله پیچ توي

 تو؟ چته معلومه-

 :گفت و کرد نگاهم خشم با امیرسام
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 کنم روشن باهات تكلیفمو تا خونه برو نزن حرف-

 ...شدم وارد و کردم باز درو و انداختم کلید رفتم، واحدمون سمت به دلخوري با

 :تگف و کشید بازومو رسوند، بهم خودشو سريع که باشم امان در دعواش دست از تا کردم حرکت اتاقم سمت به سريع

 ببینم وايسا-

 :گفت و انداخت پام تا سر به نگاهي کردم، نگاهش حوصله بي و اوردم در سرم از چادرمو برگشتم سمتش به

 پوشیدنه؟ لباس طرز چه اين کنه، خواستگاري ازت داده اجازه خودش به يارو که اونور اينور میري طوري همین-

 :گفتم و کردم نگاه لباسام به تعجب با

 چیه؟ مشكلش-

 :زد فرياد

 فهمي؟ مي چشمه توي که اينه مشكلش-

 :گفتم حرص با

 شده؟ چي مگه حاال کني، مي روي زياده داري-

 :گفتم التماس با و گرفتم صورتم جلوي دستمو سريع که اومد سمتم به عصبانیت با

 میره ابروم تاراست، عروسي ديگه روز سه نزن خدا ترو سام-

 ياخم امیرسام. کردم نگاه کرد، مي نگاهم بهت با که امیرسام به و اوردم پايین دستمو اروم نمیاد صدايي ديدم وقتي

 :گفت گیج و کرد

 ...بزنمت خواستم نمي-

 :گفتم بغض با

 باال بیاري دستتو خواستي مي ديدم خودم-

 ترسي؟ مي من از تو ببینم وايسا-

 .دادم تكون سر نه نشونه به و زدم زل چشماش به بود اشک غرق که هايي چشم با

 کني؟ مي گريه چرا پس-

 :گفتم اشكي چشماي و لرزون چونه با
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 ازب بیاد پیش چیزي يک نكنه که باشه باهام استرس اين همیشه که اين از شدم خسته فهمي؟ مي سام شدم خسته-

 عمر يک خوايم مي ما سام تو، بجز بیام همه چشم به بس از شدم خسته کنه، کبودم و سیاه بشه عصباني امیرسام

 مي خواد مي دل ته از خنده يه دلم... خواد مي بختي خوش دلم من باشه؟ جوري اين قراره کي تا کنیم زندگي باهم

 ...فهمي

 :گفت اروم و گرفت دستش توي بازومو امیرسام ريختم، اشک اروم و انداختم زير سرمو بدم ادامه نزاشت گريه ديگه

 درسا؟ امروز؟ شدي جوري اين چرا...من به کن نگاه درسا؟-

 اروم و کرد نگاه چشمام به بود ور غوطه پشیموني و نگراني توش که نگاهي با کردم، نگاهش و کشیدم باال نگاهمو اروم

 تگرف اغوشش توي سرمو حرکت يک توي و کرد پاک خورد سر پايین سمت به چشمم از که اشكي و اورد باال دستشو

 :گفت ايي گرفته صداي با و

 توي مردو يک حس توني نمي تو کرد، خواستگاري زنم از خودم روي توي خانومه وقتي کردم داغ کن، درکم درسا-

 کني درک لحظه اون

 :گفتم گريه با و کردم جا به جا اغوشش توي سرمو

 بزني؟ منو بايد کني؟ خالي من سر بايد-

 :گفت خشن کمي و اورد در حرکت به موهام بین دستشو

 بزنمت خواستم نمي گفتم بار يک-

 طور همون و شد جدا ازم امیرسام که اين تا بوديم حالت همون توي ثانیه چند نگفتم، چیزي و انداختم باال اي شونه

 :گفت گردوند مي چشمام بین نگاهشو که

 خوب؟ ترسي، مي ازم که بفهمم ندارم دوست ديگه-

 :گفت و کرد پاک اشكو رد و کشید چشمم زير شستشو گرفتم، ازش نگاهمو و دادم تكون سر اروم

 بیرون بريم شو اماده برو خوب دختر يک مثل حاال-

 :گفتم بود شده گرفته گريه خاطر به که صدايي با

 بريم؟ کجا-

 :گفت و زد لبخندي

 بخر لباستو بازار بیريم شو اماده نبودي؟ لباست نگران مگه-

 ...رفتم اتاقم سمت به اروم و کردم کج سرمو

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

120 

 *** 

 رانمنگ و سوزوند مي دل برام که تاراي بود؟ صبورم سنگ که تارايي بود؟ تارا اين واقعا ، کردم نگاه روبرم فرشته به

 شد؟ خواهر بود دوست که تارايي بود؟

 سرنوشت زود چقدر شديم، جدا زود چقدر گذشت، زود چقدر خواهرمه، و دوست همون جلومه که اي فرشته اين اره

 :گفتم بغض با و گرفتم اغوشش در محكم کردمو طي بینمونو قدمه يک بیارم طاقت نتونستم ديگه کرد جدامون

 خواهري شدي ماه مثل-

 :گفت مهربوني لبخند با و شد جدا ازم تارا

 تو و دونم مي من کني گريه خدا به-

 :گفتم و کردم نگاهش عشق با

 نمیشه باورم تارا-

 :گفت و خنديد تارا

 من خواهر بشه باورت-

 :گفت و شد بوديم توش ما که اتاقي وارد ارايشگر که بگم چیزي خواستم

 اومدن داماد اقا-

 :گفتم و زدم لبخندي

 عزيزم برو-

 :گرفتم امیرسامو شماره و برداشتم میز روي از موبايلمو شد، خارج اتاق از و فرستاد بوسي برام تارا

 کجايي؟ سام الو-

 خانم؟ کو سالمت-

 :گفتم حرص با

 رفت يادم من بارم يک نمیكني سالم تو همیشه حاال-

 :گفت و خنديد امیرسام

 اونجام ديگه دقیقه 21 تا من -
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 فعال بريم هم اتلیه بايد ديگه بیا زود-

 فعال باشه-

 نا... دخندي نمي اصال قبال... کرده تغییر روز چند اين توي امیرسام چقدر که افتادم فكر اين به کردم قطع که گوشیو

 ...شدم وسايلم کردن جمع مشغول و زدم لبخندي ذهنم توي اومد اغوشش گرماي خداگاه

 دکلته که داشتم تن به رنگي گلبهي لباس انداختم، خودم به نگاهو اخرين و رفتم ايینه جلوي کردم جمع که وسايلمو

 از و خود تورمي طبقه طبقه بعد به رونم اواسط از و داشت دوزي سنگ و دوزي گیپور و بود تنگ رونم اواسط تا و بود

 وهاموم داشتم بودن، داده زيبايي شینیون موهامو و بودن کرده لباسم با متناسب ارايشي داشت،برام دنباله کمي پشت

 ،پوشیدم عجله با و برداشتم صندلي روي از کوتاهمو کت سريع انداخت، کال میس امیرسام که کردم مي مرتب يكم

 زمین روي بود برگ گل شكل که سنجاق زيادم عجله خاطر به اما بشه بسته جلوش تا بزنم کتو جلوي سنجاق خواستم

 يچ حاال کردم، نگاه شكسته سنجاق به ناچاري با نمیشد اين از بدتر اه... داشتم برش زمین روي از و شدم خم افتاد،

 که لموشا ناچار به نكردم پیدا بخوره بدرد که چیزي اما کردم رو زيرو کیفمو و رفتم وسايلم سمت به عصبي کنم؟ کار

 یرونب ارايشگر از تشكر از بعد و برداشتم وسايلمو ، کشیدم سینم جلوي پايینشو و کردم سر بود لباسم جنس از

 بیرون سريع امیرسام ماشین ديدن با کشیدم سرک بیرون به و کردم باز اروم وروديو در و گذشتم حیاط از اومدم،

 حرف که بگه چیزي اومد و برگشت سمتم به امیرسام من شدن سوار با همزمان شدم، سوار شدن ديده از قبل و رفتم

 :گفت و کرد براندازم خیره... ماسید دهنش توي

 کردي تغییر چقدر-

 :گفتم و زدم شرمگیني لبخند

 بد؟ يا شدم خوب حاال-

 :گفت و کرد شیريني اخم

 بد-

 :گفتم دلخوري و تعجب با

 واقعا؟-

 :گفت و کرد اخم بیشتر

 باشه بهت حواسم مجلس تمام بايد چون من واسه بد واقعا، بله-

 :گفتم و کردم نگاهش مهربوني با مستقیمش غیر تعريف از زده ذوق و زدم لبخند

 اقا شدي العاده فوق شماهم-
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 ...افتاد راه به اتلیه سمت به و کرد روشن ماشینو ، نگفت چیزي و انداخت باال ابروشو امیرسام

 *** 

 تنش یتف کامال که سفید پیراهن با مشكي شلوار و کت اون توي واقعا کردم، نگاه امیرسام به شديم پیاده که ماشین از

 :گفت و کرد نگاهم سام امیر. درخشید مي بود

 شلوغه اونجا واينسا وضع اون با ديگه، بیا-

 :گفت و انداخت ها دکمه به نگاهي امیرسام شديم اسانسور وارد باهم شدم، مجتمع وارد همراهش و دادم تكون سري

 بود؟ چندم طبقه-

 :گفتم و دادم فشار دو شماره دکمه

 دو-

 :گفت و کرد نگاهم شک با کمي سام امیر

 بودا سه-

 :گفتم و کردم فكر کمي زد، سه طبقه دکمه بعد و

 مطمئنم نبود سه نه-

 :گفتم و کشیدم دستشو بهت با داد، فشار هارو دکمه همه تند تند و انداخت باال اي شونه امیرسام

 ديونه؟ کني مي کار چي-

 :گفت و انداخت باال اي شونه خیال بي

 شیم مي پیاده بود طبقه هر توي ديگه ايسته مي ها طبقه همه-

 :گفت و کشید بینیمو که کردم نگاهش شده گرد هاي چشم با

  بود راه ترين ساده نكن نگاه جوري اون-

 :گفتم لب زير و گرفتم ازش نگاهمو تعجب با

 ديونست-

 :گفت کالفگي با زن

 رفتید؟ کجا اتلیه عروسیتون براي ندازيد؟ مي عكس معذب انقدر چرا شما-
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 :گفتم مظلوم

 نرفتیم اتلیه-

 میرن همه ديگه االن میشه مگه-

 نگرفتیم عروسي اصال ما خوب-

 :گفت تعجب با زن

 کنن تن عروس لباس که اينه دخترا اکثر ارزو االن بزنن؟ عروسیو قید که دخترايي هستن هنوز واقعا-

 :گفتم نشنوه که جوري اروم

 ...داشتم ارزو منم-

 ارهدوب زن کرد، مي نگاه زمین به بودو کشیده هم توي اخماشو کردم، نگاه بود ايستاده کنارم که امیرسام به غمگین

 :گفت

 مسافرت رفتید عروسي جاي به حتما-

 :گفت خشن امیرسام بگم چیزي من اينكه از قبل

 شده ديرمون ما عكس سراغ بريم بهتره خانم، خیر نه-

 :گفت اروم من به رو و کرد نازک چشمي پشت زن

 اين؟ دست از کشي مي چي-

 :گفت بلند صداي با بعد و

 ماش خانم خانم، کمر پشت بزاريد دستتونو اقا شما بشه، تموم زود کارتون که بگیريد ژستارو درست خواهشا خوب-

 لب به احساس با شما حاال اقا افرين ببند، چشماتو و باال بگیر يكم سرتو حاال خوبه اهان ، اقا سینه روي بزار دستتو هم

 خوبه خوبه تر، احساس با يكم ها بچه کن، نگاه خان هاي

 کردف مي ترم معذب امیرسام بدن گرماي و بودم معذب واقعا مختلف، هاي زاويه از عكس چیک چیک صداي بعد و

 گیر ناي از بیشتر عكاسه اين خداکنه حاال کردم، گوش کیو حرف بگو منو تاراست اين تقصیر همش کردما غلطي عجب

 نده

 تاتودس از يكي کن دراز پاهاتو زمین روي بشین بیار در کتتو شما اقا ، بعدي عكس براي بريم سريع شد تموم خوب-

 انمخ حاال خوب بشین، کنارشون بشه درست قائم زاويه که طوري شماهم خانم کنارت، بزار کتتم بده تكیه عقب به

 توي خانومو چونه شما اقا خوبه هم، مقابل صورتاتون عقب، سمت به شو خم کمي و بده تكیه زمین به دستتو يک
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... اشهب خانم لب به نگاهت اقا کن نگاه چشماشون به شماهم خان ، لبش روي بزاريد شستتونو انگشت و بگیريد دست

 بگیرم عكس تا کنید حفظش خوبه

 شد تموم مرسي مرسي-

 :گفت و کشید موهاش بین دستي امیرسام شدم، بلند اروم و فرستادم بیرون نفسمو

 روشنه؟ کولر خانم-

 :گفت و گرفت دوربین از نگاهشو تعجب با زن

 بود؟ کجا کولر زمستونه ديگه ماه يک اقا-

 :گفت کالفه امیرسام

 ديگه بريم تمومه اگه-

 کنید؟ انتخاب عكسارو نمیمونید-

 میايم ديگه روز يک خانم نه-

 راحتید طور هر-

 :گفتم امیرسام به رو و سر شالمو و کردم تن کتمو رفتم، لباسي چوب سمت به

 بريم؟-

 :گفتم خانمه به رو رفت، در سمت به دادو تكون سري امیرسام

 عكسا انتخاب براي میايم هفته همین توي نكنه درد دستتون-

 :گفت اروم و اورد جلو سرشو زن

 کني؟ مي تحمل چطوري اخالقه بد خیلي شوهرت-

 :گفتم اخم با

  نیست اخالق بد من براي-

 و کرد نگاهي اخمام به امیرسام... بداخالقه من شوهر توچه به پرو اومدم، بیرون و گفتم خداحافظي ، گفت ايشي زن

 :گفت

 شده؟ چي-
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 :گفتم حرص با

 میزد زياد حرف زنه اين هیچي-

 ديره بريم کن ول-

 ...افتادم راه دنبالش به حرف بي

 :گفتم و چرخیدم امیرسام سمت به بشیم پیاده که اين از قبل

 سام؟-

 :گفتم و انداختم پايین سرمو. کرد نگاهم منتظر و انداخت چشمام به نگاهي

 مردم جلوي خدا به زشته کني رفتار خوب بابام با میشه-

 :گفت و کرد اخمي

 شو پیاده فعال-

 :گفتم خواهش با

 ...سام-

 شو پیاده-

 زا قبل رفتیم باغ در سمت به هم همراه و گرفت قرار کنارم حرف بي امیرسام بستم، محكم درو و شدم پیاده حرص با

 خواست نمي دلم اصال و بودن فامیل تمام امروز کردم، حلقه امیرسام بازوي دور و بردم جلو دستمو برسیم که اين

 و اباب که داشتیم فاصله در با قدمي چند نگفت، چیزي و کرد نگاهم چشمي زير امیرسام. ندارم ارومي زندگي بفهمن

 :گفت و کرد براندازمون پدرونه محبت با اومد جلو ما ديدن با بابا ديدم، در جلوي پارسارو پدر و امید و عمو

 پسرم سالم دخترم، سالم-

 :گفتم و بوسیدم بابارو گونه

  خوبین؟ جونم، بابا سالم-

 اومدين دير چقدر عزيزکم، مرسي-

 :گفتم و زدم لبخندي

 داخله؟ شد،مامان دير اوديم تا ديگه-

 داخل برو عزيزم اره-
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 :گفت و کرد اخمي که کوبیدم امیرسام پهلوي به ارنجم با اروم

 سالم-

 :گفت خوشرويي با بابا

 داخل برو که نه اگرم ما پیش وايستا اينجا خواي مي اگه اومدي خوش پسرم، سالم-

 :گفتم سريع

 بهتره بیادتو باهام جون بابا نه-

 راحتید هرطور-

 کنید؟ نمي معرفي عمو-

 :گفت ببازه خودشو اينكه بدون بابا شد، کشیده بودن اومده کنارمون که امید و عمو سمت به نگاهمون هرسه

 سام اقا عزيزم داماد-

 :گفت دلخور عمو

 بوديم؟ غريبه انقدر ما يعني داداش؟ میگي چي-

  شد يهويي خیلي حرفیه چه اين-

 :گفت و من به کرد رو عمو

 نبودي؟ دبي ديروز تا تو مگه اصال-

 :گفت و زد پوزخندي امید

 ...دبي هه-

 :گفت سرد و پريد بحث وسط عصبي امیرسام

 دارن؟ مشكلي ما ازدواج با اقايون-

 :گفت و شد خیره امیرسام هاي چشم به خشم با امید

 ...اخه زياديته-

 :گفتم و کشیدم دستشو سريع که بزنه حرفي خواست امیرسام

 داخل بريم بهتره عزيزم سام-
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 :غريد دندوناش بین از امیرسام

 بعد براي باشه جوابت-

 :گفتم ذوق با رسیديم که پارسا پدر به شد، رد و زد امید به اي تنه بعد و

 استاد سالم-

 :گفت تعجب از گرد چشماي با پارسا پدر

 استاد؟ میگي من به هم اينجا-

 :گفتم و خنديدم

 هستید و بوديد استادم همیشه شما-

 :گفت و کرد ايي مردونه خنده پارسا پدر

 اومدي همه از اخر که باز دانشجو جوجه-

 :گفتم اعتراض با

 بودم دانشجو جوجه که زمان اون گذشت تازه دانشگاهه؟ اينجا مگه استاد-

 :گفت و داد تكون خنده با سري

 میاد خواهرت االن جون دختر برو-

 :گفتم و زدم چشمكي

 جونم استاد اجازه با-

 :گفتم و گرفتم قرار کنارش بود ايستاده منتظرم گوشه يک امیرسام رفتم، داخل سريع

 بريزي؟ بهم اينجوري که کني مي بحث باهاش چرا خوب-

 :گفت و کرد نگاهم برزخي امیرسام

 نكن الكي طرفداري-

 :گفتم اروم و گردوندم چشماش بین نگاهمو

 بشي عصبي ندارم دوست خودتم، نگران من کنم نمي طرفداري اون از-

 :گفتم و کردم باز اخمشو گره و کردم دراز دست بعد
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 شد بهتر حاال-

 :گفتم گیج ريخت هري دلم افتاد چشماش به دوباره که نگاهم

 کني؟ مي نگاهم طوري اين چرا-

 :گفتم و دادم تكون بازوشو بود، زده زل چشمام به حرف بي اما امیرسام

 سام؟-

 :گفت و کشید موهاش بین دستي و اومد خودش به

 بله؟-

 :گفتم و دادم نشون باغو ته بود افتاده دلم به که عجیبي استرس با

 میان دوماد عروس االن بريم-

 راه به باغ انتهاي سمت به بازوش دور دستام شدن حلقه از بعد و اورد جلو بازوشو خودش بار اين و داد تكون سري

 ...افتاديم

 میشه ناراحت تارا خدا به ديگه پاشو درسا-

 کني؟ مي اصرار انقدر چرا نداره فايده میدوني وقتي عزيزم-

 نمیشه شب هزار که شب يک شو خیال بي امشبو يه شماست به حواسش همش تارا کن نگاه گل خانم-

 رقصم نمي مرد همه اين وسط من شهاب هستیا گیري عجب-

 :گفت و انداخت باال ايي شونه شهاب

 خواستي خودت باشه-

 و ارمان ، مهرداد ، رويا ، مژده ، شقايق پیست توي حضورم با برد، رقص پیست سمت به و کشید دستمو سريع بعد و

 اب تارا پیوستن، ما جمع به و گرفت پارسارو و تارا دست رفت داماد عروس جايگاه سمت به شهاب گرفتن، دورمو پدرام

 مشغول ناچار به و انداختم بودن گرفته دورمونو که ها بچه به نگاهي زد چشمک بهم و گرفت قرار مقابلم شوق

 ويت شالم که شقايق به سريع شد، کشیده سرم از شالم کردم احساس که بوديم رقصمون اوالي شدم، تارا با رقصیدن

 ...دادم ادامه رقصم به اروم و زدم دريا به دلو بدم ادامه کرد اشاره و کرد اخمي که کردم نگاه بود دستش

 يكصدا میخونن ما با عاشقا تموم امشب

 دنیا عروس ترين عاشق تويي میگن
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 شهر به شهر کوچه به کوچه ببر بردارو دلمو

 دلبر عروس اي چمشمات نذر که بگو

 طاليي حلقه يه سیاهو چشم جفت يک

 فدائي شد که دلي و الماس و ياس فرش يه

 بستم که عهدي اين با مستم مست من اره

 هستم کي من از نپرس واي چشمات ي ايینه ايشون

 نا مي مستي اي مهتاب عروس اي

 درياب و دوماد بوسه تا صد با امشب

 هستم تو با که حاال

 میپرستم رو دنیا

 هستم عاشقت نگفتم يكوقت که نگي

 کي تا

 هستم زنده تا

 نداريم سحر ماه شب امشب

 داره دسته دو عروس اين مستي و راستي

 نداره خبر ديگه کي ستاره همه اين با

 میاره کم تو پیش امشب 24 شب ماه

 باما کرده چه ببین زيبا سرنوشت اين

 ماشااهلل بگین همگي

 ايشاهلل مبارکه

 نا مي مستي ي مهتاب عروس اي

 درياب رو دوماد بوسه تا 211 با امشب

 میپرستم رو دنیا م هست تو با که حاال
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 هستم عاشقت نگفتم يكوقت که نگي

 کي تا

 هستم زنده تا

 (اصف فرامرز/مهتاب عروس)

 شهاب که برگردم جام سر خواستم و گرفتم اغوش در اروم تارارو و رفتم جلو زدن، دست همه شد تموم که اهنگ

 :گفت و گرفت دستمو

 بشین برو بعد برقص بامن دورم يک-

 :گفتم اعتراض به

 شهاب-

 برام شهاب شد تموم که اهنگ. کردم همراهیش و رفتم اي غره چشم بهش شد، رقصیدن مشغول و زد لبخندي شهاب

 مچ روي دستیو داغي که ايستادم گوشه يک و رفتم کنار اهسته ، شد همراه مهرداد با بعدي اهنگ با و فرستاد بوس

 ...که انداختم نگاه کنارم به ترس با کردم حس دستم

 :گفت اخم با و گرفت قرار مقابلم برد اي گوشه به و کشید دستمو امیرسام

 سرت؟ به زد بدم جواب موبايلمو رفتم دقیقه دو-

 :گفتم استرس با

 بود شهاب تقصیر همش-

 :گفت و کرد نگاهم خشن

 گاهن لباست به... هیچي اونم اوردي در شالتو درک، به رقصیدي رفتي مگه؟ شوهرته میگیره؟ تصمیم تو براي شهاب-

 پیداست سینت تمام کردي

 :گفتم ناراحتي با شكسته کتم سنجاق که نبود حواسم اصال نه وااااي کردم، نگاه لباسم به سريع

 شده باز نشدم متوجه اصال-

 نه؟ نشدي مهردادم نگاهاي متوجه اهان-

 :گفتم گیج

 نه-
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 :گفت اخم با و پوشوند سینمو و کرد نزديک بهم و گرفت کتمو طرف دو کرد دراز دست

 کردي نمي استفاده سو طوري اين نمیدادم رو بهت اگه اومدنامه راه نتیجه اينا-

 :گفتم حرص با

 بگه بهم چیزي تونه مي کي ببینم میارم در کتمم االن گذاشتم باز قصد از اصال-

 :گفت و شد خیره چشمام به عصبانیت از سرخ چشماي با شد تر نزديک بهم خشم با

 میارم سرت باليي چه ببیني کني امتحان میتوني-

 :گفت گوشم کنار گرفتم، ازش نگاه گفتمو بابايي برو

 کردم مي ادمت وگرنه نیستیم خونه کن خداروشكر برو-

 :گفت و کشید بازومو که برم مامانم سمت به خواستم و زدم کنارش توجه بي

 خودم پیش شیني مي کجا؟-

 و کرد دراز دست نشست کنارم نشستم، صندلي روي و رفتم میزمون سمت به حرص با فرستادمو بیرون صدا با نفسمو

 :گفت و گرفت سمتم به و برداشت میز روي از شالمو

 میوفته راه خواهرت عروسي تو دعوا يه وگرنه کن سرت اينو-

 :گفت کرد مي نگاه من به و بود نشسته بغلي میز پشت که پسري به رو بعد

 نديدي؟ ادم-

 :گفت شلي لبخند با مسته بود معلوم که پسر

 نديدم خوشكل-

 :گفتم و گرفتم بازوشو سريع که برداشت خیز سمتش به امیرسام

 دردسري؟ دنبال سام کن ولش-

 :گفت و کشید بیرون دستم از بازوشو امیرسام

 خونه برمیگرديم االن همین-

 :گفتم تعجب با

 نكن فكرشم اصال چي؟-
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 گفتم که همین-

 :گفتم ناراحتي با

 میره ابروم نكن اذيت سام-

 بهتره؟ بره دعوا خاطر به ابروت-

 :گفتم بغض با

 لعنتي میاد بدم ازت-

 :گفت سريع شدم، بلند بعد و

 کجا؟-

 :گفتم و کردم نگاهش بغض با

 کنم خداحافظي میرم-

 رفتنیم؟ کي مامان؟ واقعا-

 بشه انجام کارات تا بكشه طول هم ايي هفته يک کنم فكر اومد، ديروز دايیت نامه دعوت-

 منتظرم؟ چندماهه میدوني نمیشه باورم مامان واي-

 بري؟ میده اجازه شوهرت حاال-

 نیست که بیشتر ماه يک بابا اره-

 ها بريزه بهم چیز هم نه بگه اونم نود دقیقه نزاري بگو بهش حال هر به-

 راحت خیالت جونم مامان نه-

 کارا دنبال بره بابات که برامون بفرست اژانس با مدارکو بقیه پاستو-

 فعال؟ نداري کاري عزيزم باشه-

 فعال گلم نه-

 فعال-

 يكهو بفرسته، نامه دعوت تونست دايي باالخره نمیشه، باورم اصال خداجون واااي شد جور باالخره يوووووووهووووووو

 خیلي دوره اون برم بايد من بزنم، حرف منطقي باهاش بايد چي؟ برم نزاره امیرسام اگه... کرد فروکش حالیم خوش
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 ايدش بعد تا نمیگم بهش چیزي فعال حاال میشه؟ حالیش منطق اون مگه اخه... بگذرونمش و برم بايد حتما مهمه برام

 ...بهتره اين اره... رفتم يهويي و نگفتم بهش اصال

 يزر تا گذاشتم تخت زير چمدانو بعد گذاشتم داخلش وسايلمو از يكسري و اوردم در کمد توي از چمدانمو خوشحالي با

 بايلمومو تفكر همین با... نه يا بیاد باهام خواد مي هنوزم ببینم که میدادم خبر مهردادم به بايد. کنم جمع وسايلمو ريز

 ...رفتم اشپزخونه سمت به بودم اون دادن جواب منتظر که طور همون و گرفتم مهردادو شماره و برداشتم

 درسا جانم-

 مهرداد سالم-

 خوبي؟ عزيزم سالم-

 خوبي؟ تو مرسي-

 شده؟ طوري خوبم، منم-

 شده چي بزن حدس مهرداد-

 بگو خودت کنم فكر ندارم حوصله -

 زد زنگ مامانم امروز -

 خوب-

 فرستاده نامه دعوت دايیم-

 :کفت بلندي صداي با مهرداد

  تبريک شد؟ جور باالخره چي؟-

 نه؟ يا هستي همسفر حاال-

  بیام بتونم نكنم فكر بود، منتظره غیر نمیدونم-

 :گفتم ناراحتي با

 نداري؟ کاري نداره، اشكال باشه-

 شدي؟ ناراحت-

 ...بابا نه-

 فعال پس... باشه-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر• ήªƒªδ| • خوشبختى لمس رمان سایت نگاه دانلود
 

134 

 فعال-

 ندارم ايي چاره ظاهرا احتیاجه، امیرسام رضايت به بعد به اينجا از و شده جور کارام نصف گفت و زد زنگ مامان امروز

 اب اومد در صداي که بودم افكار همین توي بود، کرده دير امروز چقدر کردم نگاه ساعت به بگم، امیرسام به اينكه جز

 :گفتم ها بچه مثل و رفتم در سمت به عجله

 سالم-

 :گفت تعجب از گرد چشماي با و کرد نگاهم تعجب با

 سالم الیک-

 و کرد نگاه سرش پشت به تعجب با افتادم، راه سرش پشت اردک مثل منم رفت اتاقش سمت به و گذشت کنارم از

 :گفت تعجب با و ايستاد اتاق در جلوي دنبالش به منم ، برداشت قدم چند

 تو؟ بیاي خواي مي-

 داره؟ اشكالي-

 :گفت و کرد کج سر

 خوب نه-

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم نشستم تخت روي شدم اتاق وارد

 کنما عوض لباس خوام مي-

 نداره اشكالي-

 یزم صندلي ايستاد، حرکت از يكهو که کردم مي نگاهش شد، لباسش هاي دکمه کردن باز مشغول و انداخت باال شونه

 :گفت و شد سینه به دست گذاشت چپش پاي روي راستشو پاش نشست، روش و گذاشت روبروم توالتو

 بگو-

 :گفتم تعجب با

 بگم؟ چي-

 کني مي سازيشو زمینه داري مثال االن بگیو خواي مي که چیزي همون-

 :گفتم و کردم نگاهش خنگا مثل

 بود؟ تابلو خیلي-
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 :گفت کشیده و کرد کنترل خندشو

 خیلي-

 :گفتم مقدمه بي و زدم گره بهم دستامو

 امريكا برم خوام مي-

 امريكا؟ خبره چه-

 بگذرونمش برم خوام مي پزشكیه دوره يک-

 ببیني خوابشو خوابیدي که امشب توني مي-

 کنم؟ پیشرفت خوام مي بده مگه ديگه برم بزار-

 باشه تر اونور قدم دو که نیست شمال زني، مي حرف ديگه قاره يک به رفتن راجب داري جون دختر-

 الزمه شما رضايت االن کارام دنبال رفته بابا فرستاده، نامه دعوت دايیم کردم، کاراشو همه-

 گي مي بهم تازه احتیاجه من به که حاال کردي کاراشو همه پس اهان-

 ديگه بده اجازه-

 نكن فكرشم-

 خواهش-

 روزست؟ چند ح-

 ماهست يک-

 اصال نه... ادمه مشت يه بین غريب مملكت تو بعدشم زياده، خیلي کن، بیرون سرت از فكرشم چي؟-

 :گفتم و کردم نگاهش التماس با

 مراقبمه هست دايیم-

 خستم بیرون برو االن کردم، فكر روش شايد حاال-

 ديگه نكن اذيت سام-

 بیرون برو نشدم پشیمون تا هم حاال کنم مي فكر روش گفتم کنیا مي عصبانیم داري درسا-

 :گفتم اخر لحظه توي و شدم بلند جا از ناچار
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 سام؟-

 بله؟-

 باشه؟ مثبت جوابت میشه-

 :گفت حرص با

 بیرون برو-

 ...شدم خارج کشیدمو پوفي

 :گفتم کالفه و انداختم بود شده نوشته روش پروازا شماره که بردي به نگاهي

 داره؟ تاخیر انقدر چرا-

 :گفت و کرد نگاه سام امیر

 گم مي اخر بار براي کن گوش کن ولش اونو-

 :بودم شده حفظ حرفاشو اين ديگه کردم، نگاهش حوصله بي و چرخیدم سمتش به

 نمي باز لباس میري، دايیت با بري خواستي هرجا ور اون اينور نمیوفتي راه تنهايي نمیري، جايي وقت دير شب-

 وقت هر کني، نمي اعتماد کسي به خوري، نمي دادن بهت که نوشیدني هر کني، مي سر شال و روسري حتما پوشي،

 ...زدم زنگ

 :گفتم پريدمو حرفش وسط

 نشي نگران که میدم جواب دونم مي-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 میدي گوش کدومش به کردم تاکید همه اين ببینم حاال-

 :گفتم حالي خوش با امیرسام به توجه بي

 بريم پاشو کردن، اعالم-

 و کردم نگاه چشماش به رفتیم، پرواز سالن سمت به هم همراه شد، بلند جا از دادو تكون تاسف روي از سري امیرسام

 :گفتم

 برم من ديگه خوب-

 :گفت و گذروند نظر از صورتمو اجزاي تمام دقت با
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 بده خبر رسیدي باش خودت مراقب-

 خداحافظ. بخور و کن گرم فريزر توي گذاشتم کردم درست غذا طور، همین توهم-

 :گفت و داد تكون سري

 خداحافظ-

 :گفت صدايي که بردارم قدمو اولین خواستم و چرخیدم پا پاشنه روي

 درسا؟-

 در و گذاشت کمرم پشت دستشو و برد بین از بینمونو فاصله که کردم نگاه امیرسام به منتظر و برگشتم عقب به

 :تگف و بوسید پیشونیمو و شد خم که کردم نگاهش سوالي و شدم جدا ازش بهت با ثانیه چند از بعد کشید، اغوشم

 میشه ديرت برو-

 ...شدم دور ازش حرف بي و کردم نگاهش زده شوک

 فكري؟ توي چرا-

 :گفتم و انداختم دايي به نگاهي

 هیچي-

 :گفت و انداخت باال ابرويي

 شده؟ تنگ ايران براي دلت-

 :گفتم بغض با

 شده تنگ ايراني يه براي دلم-

 :گفت و شد خیره بود تاريكي در غرق که روبرو منظره به دايي

 شدي؟ عاشق-

 :گفتم سريع

 نه-

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم

 مطمئني؟-
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 :گفتم سردرگم

 نه-

 چي؟ يعني-

 کردم عادت سام به کنم فكر خواد، مي خونمونو دلم کالفم، دايي، نمیدونم-

 شدي عاشقش شايدم-

 ...نداره امكان-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم گیرانه مچ دايي

 اخر روز همه از تر بد کممون، خیلي هاي خنده دعواهامون، چشمم، جلو میاد ماه چند اين تمام جور بد روزه چند-

 قلبم کنم مي احساس ، شه مي گرمم میوفتم که يادش بود شده خاص خیلي اخر روزاي نگاهش دايي فرودگاه، توي

 سوزه مي

 باشه؟ تونه مي چي اينا معني-

 نمیدونم-

 عشقه هاي نشونه اينا-

 نیست نه-

 زني؟ مي پسش ذهنت از چرا کني؟ مي انكارش چرا-

 :گفتم و کردم پاک ريخت پايین چشمم از که مزاحمي اشک

 دايي؟ فهمید مي بسوزم، عمر يک خوام نمي بشم، طرفه يک عشق درگیر خوام نمي چون-

 باشه عاشق اونم شايد-

 جاست همین مشكل نیست، د-

 نزن حرفشو نشدي مطمئن چیزي از تا-

 مطلق سكوت توي اي دقیقه چند... شدم خیره بود پام زير که شهر به سكوت توي نگفتم چیزي و زدم پوزخندي

 :گفتم و انداختم گوشیم صفحه به نگاهي شكست، سوکوتو موبايلم صداي که گذشت

 خودشه-

 :گفت و زد رنگي کم لبخند دايي
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 بده جواب-

 :گفتم و گذاشتم گوشم کنار گوشیو زدم، اتصالو دکمه

 بله؟-

 سالم-

 :گفتم و بستم چشمامو

 سالم-

 :گفت و شكست سكوتو امیرسام که گذشت سكوت توي دقیقه چند

 خوبي؟-

 :گفتم کشیدمو اهي

 میاد نظر به خسته خیلي صدات تو اما خوبم،-

 ريختم بهم يكم اره-

 چرا؟-

 میشه؟ برگزار کالسات اونجا؟ راحتي خیال، بي-

 مونده ديگه هفته دو کالساهم خوبه، چیز همه اره-

 بگیرم؟ برات برگشت بلیط-

 حاال ايه عجله چه-

 شدي دايیتم مزاحم ديگه، زندگیت خونه سر بیاي بايد-

 بمونم من خداشه از که دايي-

 گیرم مي بلیط ديگه هفته دو براي-

 پرسیدي؟ من از ديگه چرا پس-

 االن سرده هوا اونجا پوشي؟ مي گرم لباس بیرون ري مي-

 پوشم مي پالتو بله پیچوندي، ناشیانه-

 نداري؟ کاري خوبه،-
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 :گفتم اروم خاطر همین به کنه قطع خواست نمي دلم

 سام؟-

 :داد جواب تاخیر با

 جانم؟-

 :گفتم و زدم لبخندي و فشردم هم روي چشمامو

 هیچي-

 درسا؟-

 :گفتم خودش مثل

 جانم؟-

 خداحافظ بخونن، همو فكر ادما شد مي کاش-

 ...شد مي کاش واقعا... بخونن همو فكر ادما شد مي کاش... بود چي منظورش اشغال، بوق صداي بعد و

 کنید تكمیل مدارکو داريد وقت ساعت 24 ناقصه مدارکتون خانم-

 کنن فكس برام ايران از تا گیرم مي تماس من بله-

 توي از گوشیمو گذشتم مي درمانگاه سالن از که طور همون و شدم خارج اتاق از نگفت، چیزي و داد تكون سري مرد

 :گفت الودي خواب صداي که کنم قطع خواستم مي ديگه... گرفتم سامو امیر شماره و اوردم در کیفم

 بله؟-

 :گفتم تعجب با

 گرفتم اشتباه اينكه مثل ببخشید-

 زا بعد بار اين... گرفتم شماررو دوباره شده، خط رو خط حتما... بود درست... انداختم شماره به نگاهي کردم، قطع بعد و

 :شد وصل ارتباط بوق چند

 بفرمايید-

 :گفتم شک با

 ...که اين مثل اما گرفتم تماس ربیعي امیرسام اقاي تلفن با من خانم، ببخشید-
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 :گفت کارانه طلب و پريد حرفم وسط

 کارت؟ زدي زنگ درست-

 :گفتم حرص با

 شما؟-

 باشن؟ کي خانم بینم اصال کیم؟ من بپرسي زدي زنگ شبي نصف-

 :بود شب 2 ساعت ايران االن بود اون با حق انداختم، ساعت به نگاهي

 هستم سام همسر من-

 :گفت و کرد ايي مستانه خنده

 کنه صحبت باهات تونه نمي االن سامي عزيزم تويي، وارده تازه پس اهان-

 :گفتم گیج

 شماست؟ پیش سام خانم؟ هستید کي شما-

 ...گیرم مي حالتو گفتم نیست؟ يادت کوچولو بوديم زده حرف باهم قبال-

 :گفتم شمرده

 تماس نم با بگو بهش شد تموم سام با خاطراتتون تجديد وقت هر کني، عصبي منو توني نمي حرفا اين با خانم ببین-

 بگیره

 ديب گیجه سر و بود افتاده شديدا فشارم... نداره امكان نه... سام واقعا يعني... عوضي دختره کردم، قطع سريع بعد و

 زده زنگ که دختره همون يادمه اره... شدم ولو صندلي روي رسوندمو سالن گوشه هاي صندلي به خودمو بودم، گرفته

 باش اروم... نداره واقعیت اين نه... شم مي ديونه دارم خدا واي... بود اومده شب اون که دختره همون... سام خونه بود

 ... لعنتي نمیشه د...  نداري بهش تعلقي که تو بكنه خواد مي دلش غلطي هر بزار درک به درسا

 تونم نمي مدارکو که دادم اطالع و رفتم درمانگاه رئیس اتاق به بعد بیارم بدست ارامش تا نشستم جا همون دقیقه چند

 بلیط بعد روز 4 براي و رفتم هواپیمايي دفتر به راست يک هم بعد گذرونم مي ايران کاراموزيمو هفته يک اون و بیارم

 ...گشتم مي بر بايد و بود هوا روي زندگیم بود راه بهترين اين... گرفتم

 شدم، هال وارد اروم و گذاشتم کفشي جا کنار چمدانمو شدم، خونه وارد و کردم دروباز و چرخوندم قفل توي کلیدو

 ايینپ درو دستگیره اهسته و رفتم اتاقم سمت به صدا سرو بي بود، پوشونده خونرو تمام تاريكي و بود شب 2 ساعت

 به نگاهي و شدم اتاق وارد میديدم، راحتي به جارو همه و بود کرده عادت تاريكي به چشمام ، کردم باز درو و کشیدم
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 ستهب در به بستم، درو و اومدم بیرون سريع برگشتم، و رفتم سكته مرز تا روبروم صحنه ديدن از... که انداختم اطراف

 به عسري بود پوشونده صورتمو سردي عرق و بود افتاده شماره به نفسم... نداره امكان نه... گفتم خودم با و دادم تكیه

 واردي روي حاال و بوديم گرفته تارا عروسي براي که عكسايي به توجه بي و شدم اتاق وارد و رفتم امیرسام اتاق سمت

 هدقیق چند از بعد... دادم تكون تند تند و گذاشتم امیرسام شونه روي دستمو و رفتم تخت سمت به بود شده نصب

 :گفت الود خواب صداي و بسته چشماي با امیرسام

 ساناز؟ چیه-

 :گفتم حرص با

 کیم من ببیني کني باز چشماتو خوب و شي بیدار خواب از بهتره-

 :گفت بهت با و کرد روشن تختو کنار اباژر پريد جا از يهو بعد و موند حرکت بي ثانیه چند

 تويي؟ درسا-

 :گفتم و کشیدم هم تو اخمامو

 که بیني مي-

 :گفت و کشید موهاش بین دستي

 بودي؟ نداده خبر چرا اومدي؟ االن-

 :گفتم عصبانیت با بگیرم اروم نتونستم ديگه

 خوابیده؟ من اتاق توي کیه دختره اين-

 اومدي؟ تنها شب موقع اين میاي؟ ندادي خبر چرا گفتم-

 که ناي به توجه بي مانتومو هاي دکمه و کشیدم سرم روي از شالمو سريع بود، گرفته گر تنم تمام عصبانیت شدت از

 :گفتم و زدم زل چشماش به باريد مي ازشون خشم که چشمايي با کردم باز نیست تنم لباس زيرش

 مثال خانم يک نبود، شوهرم همیشه مثل داد جواب که کسي اما زدم زنگ شوهرم به همیشه مثل روز يک چون-

 خوابیده من اتاق توي خانم اون حاال بده، منو جواب تونه نمي گرمه بدجور سرش شوهرم گفت و داد جواب محترم

 :گفت و کرد نگاه سرتاپامو امیرسام

 بدم توضیح برات بشین تو؟ چته-

 :گفتم و زدم کمرم به دستمو
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 ...ديدم هارم ديدني شنیدم، شنیدنیارو خودم توضیحي؟ چه-

 :دادم ادامه و کردن طي اتاقو عرض و طول کردم شروع بعد و

 کارست چه معلومه قیافش از که کردي مقايسش من با و خونه اين تو اوردي يكیو که سوزم مي اين از دارم-

 :گفت و گرفت قرار روبروم و شد بلند جاش از امیرسام

 کني مي عصبانیم کم کم داري-

 :گفتم و زدم پوزخندي توجه بي

 خانوما خانم ورود واسه کردي اماده زمینرو نگو اونور برم شدي راضي دردسر بي عاديه غیر گفتم-

 :گفت که امرسام بلند نسبتا صداي با

 ديگه کن بس-

 :گفتم و کردم نگاهش کارانه طلب و کمر به دست ايستادم، حرکت از

 بزني داد نداري حق پس تويي مقصر دفعه اين من، سر نزن داد-

 :گفت شمرده و زد زل چشمام به من مثل سامم امیر

 بزنم حرف منم تا ببند دهنتو دقیقه دو پس-

 :گفتم زدمو پوزخند

 منتظرم-

 :گفت و شد نزديک بهم امیرسام

 گذشتم توي فقط اما کنم، نمي انكارشم بود من گذشته توي ساناز دارم قبول من-

 :گفتم و پريدم حرفش وسط

 مشخصه کامال-

 :گفت حرص با

 نپر حرفم وسط-

 :داد ادامه و
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 لنده بوده رفته و بوده فروخته چیزو همه نبوده ساناز که مدت اين گفت و زد زنگ پدرام که اين تا نداشتم خبر ازشم-

 ساناز روزي چند بزارم کرد خواهش من از پدرامم پدرامه، خاله دختر اخه پدرام خونه رفته و برگشته مدت يک حاال

 که مدتم اين پدرام، خونه رفته ساناز که بود شده ناراحت حسابي پدرام نامزد اخه کنه براش فكري يک تا باشه اينجا

 همین. گشتم مي بر شب اخر میرفتم زود صبح من بود اينجا

 :گفتم تمسخر با

 بود؟ اون دست شما گوشي چرا بفرمايید میشه بعد اهمیتي، بي مسئله چه واقعا همین؟-

 بودم گذاشته جا خونه گوشیمو من که چون-

 بودي؟ کجا تو موقع اون زدم زنگ شب 2 من-

 :گفت تعجب با

 بیرون خونه از زدم منم داشت قصدايي يه ساناز شب اون کني؟ مي طوري اين چرا درسا-

 :گفتم بغض با

 زا يكي بودم نگران... بودم نگران همش بود، خونه توي فكرم همش روز، چند اين توي کشیدم چي من فهمي نمي تو-

 ...فهمي نمي... بگیره جامو و برسه راه

 :گفت و کشید اغوشم در و کرد دراز دست امیرسام... بدم ادامه نداد اجازه ديگه گريه

 ...من که پاک انقدر پاکي تو درسا کني؟ مي مقايسه دختره اين با خودتو تو؟ شدي ديونه-

 :گفتم گريه با و بردم فرو سینش توي بیشتر سرمو نداد، ادامه و کشید اهي

 بره بگو بهش-

 :گفت و اورد در حرکت به موهام بین دستشو

 راحت خیالت بره گم مي-

 :گفتم دوباره

 من؟ اتاق تو بره دادي اجازه چرا ندارم، دوست اتاقو اون ديگه من-

 :گفت اروم

 ...روزي يه شايد اتاقي اتاق، اين توي بیاد نداشتم دوست چون-
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 شاز محبوبشو عروسک که اي بچه مثل و کردم بلند صینش روي از سرمو کشید، اه و گذاشت نصفه حرفشو دوباره و

 :گفتم باشن گرفته

 بخوابم؟ کجا من حاال-

 :گفت و کرد اشاره تخت به و ريخت بهم موهامو و زد نادري لبخند امیرسام

 اونجا-

 :گفتم و انداختم تخت به نگاه يک امیرسامو به نگاه يک شک با

 کنم عوض لباس بیارم چمدونمو میرم-

 *** 

 :گفتم اروم

 بیداري؟ امیرسام-

 :گفت و چرخید طرفم به امیرسام

 اوهوم-

 :گفتم و شدم خیره سقف به

 میرما من باشه اينجا دختره اين فردا-

 :گفت و کرد اخمي امیرسام

  نكن فكر بهش ديگه، میره گفتم بار يک-

 :گفت نشنوم من که طوري امیرسام بستم، چشمامو و دادم تكون سري

 میكشم چي من شهاب مهردادو اون به چسبي مي وقتي بفهم حاال-

 ...زدم نشنیدم به خودمو و شنیدم من ولي

 راخی اتفاقات تازه امیرسامم اتاق توي ديدم وقتي و انداختم اطراف به نگاهي پريدم، خواب از میومد که صدايي سرو از

 ...بود باز در انداختم روبرو اتاق به نگاهي شدم، خارج اتاق از الود خواب شدمو بلند جام از اومد يادم

 کني؟ مي بیرون خونت از منو داري تو چي؟-

 :گفت مي که سام امیر صداي و
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 فاقتممر خیال بي ديگه بعد به اينجا از ندي مو پدرام با رفاقتم خاطر به االنم تا اينجايي تو معذبه و برگشته خانومم-

 افتاد؟ تره، مهم برام چیز همه از زنم راحتي شدم،

 خروج با شد همزمان اتاق به رسیدنم رفتم، اتاق سمت به ايي اهسته هاي قدم با و رفتم جذبش صدقه قربون دلم تو

 :گفت و کرد نگاهم خشم با ايستاد باديدنم ساناز ساناز،

 موني مي ذهنم توي-

 :گفتم و کشیدم ايي خمیازه توجه بي

 بدم؟ نشونت خروجو راه الزمه-

 :گفت و زد پوزخندي

 بلدم خوب خودم اومدم و رفتم زياد اينجا من عزيزم نه-

 :گفتم زدمو ملیحي لبخند

 خداحافظ پس-

 که اين از قبل رفت، خروجي در سمت به کشید مي خودش دنبال چمدانشو که طور همون و کوبید زمین روي پاشو

 :گفتم بشه خارج

 خونم تو بیاد کفش با کسي میاد بدم من نیا کفش با کني امد و رفت اينجا تونستي بعدم دفعه اگه راستي-

 :گفتم و پريدم باال ، برگشتم امیرسام سمت به هیجان با شد، خارج خونه از توقفي هیچ بدون

 عاشقتم بود عالي سام واي-

 ردک نگاهم تعجب با امیرسامم کردم، نگاه بهش تعجب از شده گرد چشماي با گرفتمو دهنم جلوي دستمو سريع بعد و

 :گفت داشت خنده مايه ته که صدايي با امیرسام خنديدن دقیقه چند از بعد خنده، زير زديم باهم زمان هم و

 نداري؟ کاري شده، ديرم خیلي برم بايد من-

 :گفتم و دادم تكون سر لبخند با

 سالمت به برو-

 *** 

 خاموش اما گرفتم تماس موبايلش با باري چند بود، نشده امیرسام از خبري اماهنوز بود گذشته شب نیمه از ساعت

 اشپزخونه به بشه گرم سرم اينكه براي مردم، مي استرس از داشتم و بود ريخته دلم توي دنیا بد حساي تمام بود،
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 و ريختم ظرف توي بودم کرده درست خوب روزاي نزديكي به امید و اينده به امید با که نخوردرو دست غذاي و رفتم

 ودب گذشته ساعتي نیم شدم، خیره ساعت به و نشستم مبل روي و برگشتم حال به دوباره و گذاشتم يخچال داخل

 ...که

 جیغ امیرسام ديدن با که بودم کرده اماده اعتراض براي خودمو شد، کشیده در سمت به نگاهم در صداي شنیدن با

 :گفتم بهت با و انداختم خونش غرق صورت به نگاهي دويدم، سمتش به کشیدمو بلندي

 سام-

 :گفتم گريه با و زدم زانو زمین روي سريع شد، زمین پخش و خورد سر ديوار گوشه امیرسام

 اورژانس به بزنم زنگ تا بیار طاقت سام بیار طاقت اورده؟ سرت بالرو اين کي شده؟ چي سام-

 :گفت سختي به و گرفت دستمو و برداشت پهلوش روي از دستشو امیرسام که شم بلند جا از خواستم

 دارم کارت بشین-

 :گفتم هق هق با و انداختم رفت مي پهلوش از که خوني به نگاهي

 میره ازت داره خون سام-

 :گفت و کرد اي سرفه

 حرفام به کن گوش-

 :گفت سختي به ارومي صداي با که کردم نگاه چشماش به اشكي چشماي با

 از من درسا... کنم بختت خوش که بود اين ارزوم همیشه... کنم اذيتت خواستم نمي وقت هیچ... وقت هیچ من... من-

 ...نمیدم رضايت گفتم يهو که بود افتاده گیر دلم... نداشتم کینه بابات و تو

 :گفتم دادمو فشار دستشو بده، ادامه نداد اجازه سرفه

 نده ادامه-

 :گفت و کرد ايي سرفه دوباره

 تمنتونس... شدم ديونه ديدم بودتنو محكم وقتي کشي، مي اتیش و اب به خودتو بابات واسه دل جونو از ديدم وقتي-

 تر ديونه... بودم ديونه... کردي صبوري... دادم عذابت... شدي من مال... کردي قبول... گذاشتم شرط... بگذرم ازت

 باش خوش من بعد... نبودي بخت خوش من با... ببینن نتونستن اما... شدم

 :گفتم التماس و گريه با
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... سام کن باز چشماتو خدا ترو... نخواب سام... بري نداري حق کردي عاشقم که حاال بري، نداري حق تو سام نه-

 تروخدا

 تماس اورژانس با شدمو بلند جا از سريع کردمو تمرکز کردم، مي کاري يک بايد شد مي سردتر لحظه هر دستاش

 اين و یزدم کند خیلي نبضش گرفتم، نبضشو و گرفتم دستم توي دستشو برگشتم، سام امیر پیش دوباره و گرفتم

 از ساورژان تا شدم گفتن ذکر مشغول بودم گرفته دستم توي امیرسامو دست که طور همون کرد، مي ترم نگران نگرانو

 ...برسه راه

 استرس از میرم مي دارم نمیاد بهوش چرا خانم-

 :گفت و انداخت بهم سردي نگاه زن

 هش مي بیدار بره که بیهوشي داروي اثرات سرتون، روي نزاريد بیمارستانو اين از بیشتر و باشید صبور بهتره-

 :گفتم ناراحتي و حرص با

 بفهمید که نبوديد من شرايط تو گفتید؟، مي همینو بودم خودتون همسر خانم-

 که هم به بريزن بیمارستانو ونظم بیارن در بازي کولي اينجوري همشون باشه قرار اگه اينجا میان تو مثل هزارتا روزي-

 واويال ديگه

 :گفت و کشید بازومو شهاب که بدم جوابشو خواستم

 خاره؟ مي تنت کن ول-

 :گفتم دلخوري با

 کنن نمي درک ادمو شرايط اصال زنه مي حرف چطوري بیني نمي مگه-

 خوبه؟ گیم، مي سرپرستش به ريم مي بعدا باش اروم تو خوب خیلي-

 اوهوم-

 نیست خوب حالم کنم عوض هوايي يه بیرون میرم من-

 نوازش مشغول بردمو جلو دست کردمو نگاه زخمش پر صورت به عشق با نشستم، تخت گوشه و دادم تكون سري

 ...گذرم نمي ادم اون از من کنیم، شكايت حتما بايد اورده؟ سرش بالرو اين کي يعني شدم، موهاش

 یرام درد از خمار چشماي به بعد و دوختم دستم به نگاهمو سريع نشست دستم روي دستي که بودم افكار همین توي

 :گفتم ذوق با سام،

 شكرت خداي اومدي، بهوش سام واي-
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 :گفت و زد جوني بي لبخند

 بیدارم؟-

 :گفتم بغض با

 بیداري عزيزم اره-

 درسا؟-

 جانم؟-

 :گفت دادو فشار هم روي درد شدت از چشماشو

 دارم؟ دوست گفتم-

 :گفتم و دادم دستش به فشاري

 نه-

 دارم دوست يس-

 :گفتم فشردمو هم روي ارامش با چشمامو

 دارم دوست منم-

 بست چشماشو و زد لبخندي

 :گفتم ترديد با

 بود؟ کي کار سام-

 :گفت و کرد باز چشماشو سريع

 نیست مهم-

 مهمه واسم بگو من مرگ-

 :گفت و کرد اخمي

 خوري مي قسمي همچین باشه اخرت بار-

 بگو حاال خوب-

 امید-
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 :گفتم تعجب با

 چي؟-

 :گفت اروم

 گرفتم دستاتو که اين همینه بختي خوش لمس هیس-

 گرفتم دستاتو اينكه همینه خوشبختي لمس

 موبهم ي فردا واسه ندارم دلشوره اينكه

 چشمام به اي خیره اينكه همینه خوشبختي لمس

 خوام نمي هیچي خدا از ديگه منو اروم اينكه

 خوشه دلم تو هاي خنده به من خوشه دلم تو نگاه يک به من

 خوشه دلم تو براي جي همه بگي اهسته گاهي اينكه به من

 خوشه دلم تو هاي خنده به من خوشه دلم تو نگاه يک به من

 خوشه دلم تو براي جي همه بگي اهسته گاهي اينكه به من

 اس ديگه جور يه زندگي چشمات ارامش پیش

 مقدس عشق يک حس هاي قشنگي مو من

 شم نمي ها لحظه مرگ قرارم بي هستي که تو

 شم نمي تنها ديگه من اينكه باور از شادم

 شه مي خاطره جهان يه عمرم ساعت هر با

 شه مي پنجره ناگهان دارم ديوار چي هر

 نشوني يه ستاره يه عجیبي روياي يه تو

 موني مي معجزه مثل مرده منه من واسه

 خوشه دلم تو هاي خنده به من خوشه دلم تو نگاه يک به من

 خوشه دلم تو براي چي همه بگي اهسته گاهي اينكه به من

 خوشه دلم تو هاي خنده به من خوشه دلم تو نگاه يک به من
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 خوشه دلم تو براي چي همه بگي اهسته گاهي اينكه به من

 (اتش مهران/ خوشبختي لمس اهنگ)
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