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 5 دوستدارم نیبب

 دوستدارم نیبب
 یباسمه تعال

 
 ســـام

 
 بعد از خداحافظی با مهران از مغازه ش خارج شدم.

 رفتم به سمت ماشین وسوار ماشین شدم. 
 گوشیم زنگ خورد،نیکا بود:

 _ سالم سام حالت خوبه؟
 _ سالم ممنون عزیزم،اگه تو خوب باشی من هم خوبم.

ــتی؟حموم بودم  ــام بهم زنگ زده بودی کاری داش ــکر.س _ من هم خوبم ش
 اآلن دیدم که زنگ زدی.

 _ آره،خواستم بگم امروز اگه میتونی بریم بیرون؟
 _ خب باشه بریم.چه ساعتی؟

 _ ناهار رو باهم باشیم چطوره؟
 یم بیرون یکمی کار دارم._ امروز نمی شه واسه ناهار بر

 _ خب باشه پس چی کار کنیم؟
_ بعد از ناهار میام،اخه امروز بعد از چند هفته روشــا اومده پی.ــم.ناهارم 

 اینجاست.
 _ پس ساعت سه می بینمت.
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 _ باشه فعال
سابی به خودم می  سمت خونه،امروز باید ح شی رو قطع کردم و رفتم به  گو

 رسیدم...
 موهام رو س.وار ک.یدم و

 از توی کمد لباس هایی که می خواستم بپوشم رو در آوردم.
بعد از پوشــیدن لباس ها یکمی از ادکلن همی.ــگیم زدم و از اتاق خارج 

 شدم.
از پله ها اومدم پایین و رفتم به ســمت در خرو ی که با صــدای اکرم خانوم 

 ایستادم و به سمتش برگ.تم،توی آشپزخونه بود:
 کجا میری مادر؟_ 

 _ چطور؟
عد از ظهر نری  هت بگم امروز ب که ب فت  نگ زد گ خانم ز خه پروین  _ آ

 نمای.گاه،مثل اینکه دختر خاله میترا می خواد بیاد اینجا.
 _ خب این چه ربطی به من داره؟

 _ دیگه من نمی دونم پسرم،حرف مادرت رو گفتم 
نه رو نمی  خاطر میترا بمونم خو به  ید  با که چرا من  یل این عا دل واق

 فهمیدم.خیلی ازش خوشم میاد که حاال به خاطرش بمونم خونه؟عمرا
_ به مامان بگید که امروز کارای مهمی دارم تو نمای.ــگاه،دختر خاله لط  

 کنه من رو ببخ.ه
 _ پس  واب مادرت با خودت.
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 _ باشه من رفتم.خداحافظ
حیاط شدم رفتم به سمت ماشین و سوار شدم با ریموت در رو بازکردم وارد 

سش بود و  سرکوچه کریم آقا رو دیدم که کلی خرید د شدم. و از حیاط خارج 
سش تکون دادم و رفتم.باید  ستی وا ستی تکون داد،من هم د شت می اومد د دا

 واسه ساعت سه می رسیدم...
 

 نـــیـــکـــا
دم و گفت که ســرکوچســت گوشــی رو قطع بعد از اینکه با ســام حرف ز

کردم،حسابی دیرم شده بود اگه می دونستم روشا انقدر دیر می خواد بره واسه 
 ساعت چهار قرار میذاشتم.

یدم و کیفم رو از روی تخت  هام رو پوشــ باس  خیلی  زئی آرایش کردم،ل
شدم.فقط باید قبلش به مامان زنگ می زدم  شتم و آماده ی خروج از خونه  بردا
 و می گفتم که دارم می رم بیرون که وقتی اومد و دید خونه نیستم نگرانم ن.ه...
پام  تا  به ســر  گاهی  قد ن نه ی  ماس گرفتم توی آیی مان ت ما با  که  عداز این ب

 انداختم،ترکیب دوتا رنگ کرم و سبز لجنی واقعا عالی بود!
. شی سر کوچه پیدا بود اما از  ایی که  سام  شین  شدم.ما ه از خونه خارج 

های ماشــینش دودی بود چهره ش رو به طور وا ــی نمی دیدم،رســیدم پیش 
 ماشین،در رو باز کردم و سوار شدم:

 _ چه عجب ت.ری  آوردی!ده دقیقه تاخیر داشتی نیکا خانم.
 _ علیک سالم ببخ.ید دیگه روشا دیر رفت.حالت خوبه؟

 بود؟_ یادم رفت سالم بدم،سالم عزیزم منم خوبم،روشا واسه چی اومده 
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سام بهم حتی  ستم بگم بخاطر اینکه تولدمه اومده بود،اما یادم اومد که  خوا
 تبریک هم نگفته و انگار اصال یادش هم نیست.پس گفتم:

_ نمی دونم.همینطوری اومده بود چند هفته ای می شـــد همدیگرو ندیده 
 بودیم.دیگه ناهار هم پی.م موند

 _ آها،خب حاال کجا بریم؟
 _ نمی دونم هر ا که تو بگی.

 _  پس پیش به سوی رستوران مورد عالقه ی من
 _ قبوله،فقط ما که غذا خوردیم بریم رستوران چی کار؟

 _ حاال بریم یه چیز دیگه می خوریم.
 _ باشه قبول.

ست  شن کرد،آهنگ های بابک  هانبخش رو خیلی دو شین رو رو  بط ما
 نبخش رو گذاشت:داشت و این بارهم آهنگ دوستدارم  ها

 خیلی وقته دلم می خواد بگم دوستدارم
 بگم دوستدارم،بگم دوستدارم

 از تو چ.مای من بخون که من تو رو دارم 
 فقط تو رو دارم،بی تو کم میارم

 نبینم غم و اشک رو تو چ.م هات 
 نبینم داره می لرزه دست هات
 نبینم ترس رو توی نفس هات 

 ببین دوستدارم
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 خودم تنهام من هم مثل تو با
 من هم خسته از تمومه دنیام

 من هم سخت میگذره همه شب هام 
 ببین دوستدارم

 ببین دوستدارم...
سام همراه با آهنگ زمزمه میکرد و من تموم این مدت به این فکر میکردم که 
واقعا یادش رفته که امروز تولد منه؟آره دیگه اگه یادش نرفته بود که حداقل یه 

ی بهم میگفت.اصال فکر نمی کردم بعد از سه سال تولدم تبریک خ.ک و خال
 رو یادش بره.

 باصداش از این افکار خارج شدم:
 _ به چی فکر میکنی چند باری صدات زدم،انگار ن.نیدی .

 _ چی؟ کی صدا زدی؟
 _ حواست کجاست دختر؟

 _ همینجا
 تا برسیم حرف خاصی نزدیم.

.ه می گفت  بهترین رستوران توی کل پیش رستوران مورد عالقه ش که همی
 تهرانه نگه داشت.

از ماشین پیاده شدیم و رفتیم به طرف رستوران.شونه به شونه ی همدیگه راه 
مام نمی  یدم  ز عطر تنش چیزی رو اســت.ــ که می ک.ــ می رفتیم،نفس 

 کردم،بوی ادکلنش هم درست مثل خودش خاص بود.
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وارد رستوران شدیم و با راهنمایی یکی از گارسون ها به سمت میزی رفتیم و 
ن.ستیم.واقعا رستوران شیکی بود و برای من از همه چیز لذت بخش تر صدای 

 پیانوی مردی بود که م.غول پیانو زدن بود.
 ：با صدای سام به خودم اومدم

 ی._ همچین نگاه میکنی انگاری تا حاال این رستوران رو ندید
 ：لبخندی زدم

_ همینطوری داشــتم اطرافمون رو نگاه می کردم،عجیبه که امروز یه کمی 
 خلوته

نه عزیزم عجیب نیســـت چون ســـاعت چهار بعد از ظهره و اکثر مردم   _
 ناهارشون رو خوردن.من و توام که واسه غذا خوردن نیومدیم

 
ــت و به طرف ما می  ــت داش ــون افتاد که ظرف بزرگی به دس نگاهم به گارس

 اومد:
 _ سام تو چیزی سفارش دادی؟

 _ نه چطور؟
 _ آخه گارسون داره با اون ظرفی که تو دست.ه میاد سمت ما

 نگاهی به گارسون انداخت:
 _ آره راست میگی چرا داره میاد اینجا؟

.مون و ظرف رو روی میز  شت با گارسون رسید پی شت و درش رو بردا گذا
 ：دیدن چیزی که توی ظرف بود حسابی تعجب کردم،صدای سام رو شنیدم
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 _ بفرمایید نیکا خانم.تقدیم به بهترینم
شده بودم.من تا اآلن فکر می کردم که یادش رفته امروز تولد  سوپرایز  واقعا 

 منه
 ： وابش رو دادم

 ه واقعا غافلگیر شدم._ ممنونم عزیزم،فکر می کردم تولدم رو یادت رفت
 _ مگه می.ه تولد ع.قم رو فراموش کرده باشم؟

دوتایی لبخند زدیم،گارســون شــمع عدد تولدم رو گذاشــت روی کیک و 
 ：روشنش کرد و رو به سام گفت

 _ آقای رادفر اگه امری نیست برم.
 _ نه دیگه کاری ندارم،امروز همه چی خوب بود ممنون.

 ：دبا رفتن گارسون سام نگاهم کر
 _ نمی خوای شمع ها رو فوت کنی؟همش آب شد که

 خندیدم و شمع ها رو فوت کردم
 _ تولد بیست و پنج سالگیت مبارک.

 ：نگاهش کردم
 _ ممنونم سام.

 _ قابل شما رو نداره دو تا تیکه ببر بده بخوریم.
 _ چ.م قربان
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یه کیک وانیلی قلب شکل که روش رو باکاکائو پوشونده بودن و روش نوشته 
شــده بود وتولدت مبارک بهترینمو با کاردی که روی ب.ــقاب بود دوتا برش به 
کیک زدم و یه تیکه گذاشتم توی ب.قاب  لوی سام و یه تیکه هم توی ب.قاب 

 ：خودم و رو به سام گفتم
ــه ما کافیه باق ــون هم _ همین دو تیکه واس ــون تا خودش یش رو بده به گارس

 بخورن،با سر باشه ای گفت و گارسون رو صدا زد...
 

 ：بعد از اینکه کیک رو خوردیم گفت
 _ نیکا؟
 _  انم

ته بود  کار ریخ ته خیلی  یه بگیرم،این هف هد _ من نتونســتم واســـت 
 سرم.ببخ.ید

 نگاه مهربونی بهش انداختم:
ــمند ترین _ این چه حرفیه؟همین که یادت بود تول ــه ی من ارزش دم رو واس

 هدیه ی دنیاست.
 _ قول میدم تولد بعدیت  بران کنم.

 _شما ثابت شده ای آقا سام،کارامروزت بهترین هدیه عمرم بود
 _ بازم شرمنده،اگه چیزی نمی خوری بریم؟

 _ نه دیگه میل ندارم.حساب کن بریم
 _ قبال حساب کردم
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ی کارا رو واسمون انجام داد تکون بلند شدیم دستی برای گارسونی که همه 
 داد و از رستوران خارج شدیم.

 رسیدیم پیش ماشین
 سوارشدیم، ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم.

صدام  سام.فقط به موزیک گوش دادیم. چند دقیقه ای نه من حرف زدم و نه 
 ：زد

 _ نیکا؟
 _ بله

 ：ماشین رو کنار یک پارک نگه داشت
 _ اآلن وارد بیست و پنج سالگی شدی

 _ وا؟خب خودم می دونم دیگه
 شی.ه ی ماشین رو داد پایین،بیرون رو نگاه کرد و زیر لب اوهومی گفت.

 _ خب اآلن چرا نگه داشتی؟
 ：نگاهی بهم انداخت،سرش رو پایین انداخت و گفت

 _ نیکا خانم
 ：پرس.گرانه  واب دادم

 _  ون نیکا؟
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حس کردم اســترس داره،نمی دونم چرا اما خیلی شــبیه اون روزی که توی 
باهاش تماس بگیرم و به حرف هاش گوش بدم  فیزیوتراپی ازم خواســـت که 

 ：شده بود.با صداش از حال و هوای اون روز خارج شدم
 _ میگم که...

نده  به فرمون مو حاال خیره  که  هاش  نداد،توی چ.ــم  مه  حرفش رو ادا
ه با ا ــطرابی می دیدم که هنوز دلیلش رو نمی دونســتم!با بود،شــوق همرا

ساعت ایجاد کرده  صدایی مثل تیک تاک  .ت هاش روی فرمون می زد و  انگ
 بود!

 _ میگی که چی؟
 _ نیکا می تونم ازت یه چیزی بخوام؟

 _ خب چی؟
 _ می.ه چ.م هات رو ببندی؟

 _ چرا ببندم؟
سته صدای ب شنیدن  .م هات رو ببند و بعد از  .م هات رو  _ چ شدن در چ

 باز کن.
شاید یه دقیقه  ستم. .م هام رو ب شده بودم،اما با این حال قبول کردم،چ گیج 
سام رو  .م هام رو باز کردم، شنیدم،چ شدن در رو  سته  صدای ب .ید تا  طول ک

 دیدم که به سمت نیمکتی می رفت که باالتر از ماشین 
 بود،تا وقتی ب.ینه با چ.م هام تعقیبش کردم
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افتاد به روی داشــبورد و یک پاکت نامه دیدم که  عبه ی زرشــکی نگاهم 
 کوچیکی روش بود.

  عبه رو باز کردم..
 نامه رو خوندم..

شروع به وزیدن کرده  سام نگاه کردم بادی که  شده بودم.به  شوکه  خدای من!
بود کت قهوه ایش رو باال و پایین می کرد،رد نگاهم رو گرفت و فهمید که زل 

 رو برگردوند و دستی توی موهاش ک.ید.زدم بهش،سرش 
 نمی دونستم باید  ای خالیم رو کنارش پر می کردم یا از اونجا می رفتم

شین  شتیم،در ما شاید اآلن هر دومون به تنهایی نیاز دا صمیم گرفتم که برم. ت
رو باز کردم و پیاده شدم،هوا کم کم داشت تاریک می شد،گیج شده بودم!نمی 

 ب پاییزی مقصدم کجاست فقط می خواستم برم...دونستم توی این غرو
 

 ســام
سنگینی می کرد و  زل زده بود بهم، نمی دونم چرا اما نگاهش بد وری روم 
ــیدم  ــتی توی موهام ک. ــتم.همزمان با این که دس من تحمل این نگاه رو نداش
ســرم رو برگردوندم تانبینمش،باد هم وزیدن گرفته بود و عجب غروبی شــده 

 بود...
ــرمبعد  ــتم ببینم هنوز هم داره بهم   از چند دقیقه س رو برگردوندم،می خواس

به اطراف  گاهی  کا نبود!ن ماشــین اثری از نی ما توی  نه؟ا یا  نه  گاه می ک ن
انداختم.دیدمش که از ماشــین فاصــله گرفته بود و داشـــت با ســرعت می 
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ستادم،با خودم فکر کردم که  سیدم ای شین که ر سمتش اماکنار ما رفت،دویدم 
 اید به تنهایی نیاز داره.یا شاید هم عصبی شد از دستم و واسه ی همی.ه رفتهش

چند باری شمارش رو گرفتم اما یه حسی مدام بهم گوش زد می کرد که اآلن 
 وقتش نیست.

شر فکر هایی که توی  شدم و در رو محکم کوبیدم،از  شین  سوار ما کالفه 
ــین رو ر ــتم،ماش ــرعت مخم رژه می رفتن آروم و قرار نداش ــن کردم و باس وش

 حرکت کردم.حوصله ی نمای.گاه رو نداشتم،رفتم به سمت خونه
 ماشین قدیمی مادر بزرگ میترا رو که  لوی در دیدم فهمیدم اومده اینجا.

ستم و  شین رو توی حیاط پارک کردم و درو ب شتم.ما صلش رو ندا صالحو ا
 رفتم توی خونه.

سته بود و تاب می خورد و نمی دونم  . صش ن صو صندلی مخ مامان روی 
ــته بود میتراهم روبه روش روی مبل  ــورتش گذاش ــکی بود که روی ص چه ماس
صورت مامان بود حرف می  سکی که روی  سته بودو با همدیگه را عب ما . ن

 زدن.
 اکرم خانم از توی آشپزخونه بهم سالم کرد،من هم  واب سالمش رو دادم.

 ن چ.م هاش رو از میترا گرفت،گفتم:ماما
 _ سالم

 _ سالم عزیزم،خوب شد زود اومدی،میترا  ون اومده
 و بادست به میترا اشاره کرد.

 بدون اینکه به میترا نگاه کنم گفتم:
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 _ بله دارم می بینم،خوش اومدن.
 میترا اومد روبه روم و دستش رو آورد  لو و با لحنی لوس گفت:

 وقته که ندیدمت چقدر تغییر کردی،بزرگ شدی! _ سالم پسرخاله،خیلی
 _ بی تو ه به اینکه منتظر بود بهش دست بدم گفتم:

 _ سالم،اما تو هنوز همون بچه ی لوسی که بودی موندی
و از کنارش رد شـــدم و رفتم به ســمت پله ها.مطمدن بودم که مامان اآلن 

سابی  صبیه اما به راهم ادامه دادم.از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم ح ستم ع از د
سمت پایین فرود اومدم.بازهم  ستم.به در تکیه دادم و کم کم به  شدم.در رو ب
ــرم رو بین دوتا  ــد س ــد هجومی که باعم می ش هجوم فکرها به ذهنم آغاز ش

 تا بتونم حتیدســتام بگیرم و چ.ــم هام رو ببندم و محکم روی هم ف.ــار بدم 
 شده واسه چند لحظه به آرامش برسم!

 چند دقیه ای رو همینطوری موندم.باشنیدن صدای تق تق در بلند شدم:
 _ سام در رو باز کن باید باهم حرف بزنیم.

 صدای مامان بود.در رو باز کردم:
 _ بله

 اومد تو و رفت کنار پنجره ایستاد:
ون به خاطر تو پاشــده اومده اینجا _ این چه رفتاری بود که با میترا کردی؟ا

 اونوقت تو...
 ادامه ی حرفش رو نگفت:

 _ به خاطر من؟ د خیلی بیخود کرده که به خاطر من اومده
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سریع میای و از میترا معذرت خواهی می  شده تو؟ .ب چت  _ بس کن،ام
 کنی.فهمیدی؟

ید  _ چی؟من از میترا معذرت خواهی کنم؟فکرش رو از ســرتون بیرون کن
 .مامان

_ ببین ام.ب بهت چیزی نمی گم،انگار حالت خوب نیست.دست و روت 
 رو آب بزن  و بیا پایین واسه شام.

 _ مـــامــان...
 نذاشت دیگه حرفی بزنم:
 _ شام نمی خوریم تا بیای

به  مل کنم.رفتم  مان میترا رو تح ما خاطر  به  پایین.پس مجبور بودم  فت  ر
 دست.ویی انتهای راهرو تا آبی به دست و صورتم بزنم..سمت 

 
سفر بودن و هنوز نیومده بودن،پس دور  سامان که  از پله ها رفتم پایین.بابا و 

 میز غذا خوری فقط دونفر ن.سته بودن اون هم مامان و میترا.
مان  ما به روی  که رو پایینی ب.ــینم  ندلی  مدم رو صــ مت میز او رفتم ســ

 م که مامان گفت:بودوازمیترا دورباش
 _روی این صندلی ب.ین

 و به صندلی روبه روی میترا اشاره کرد
 نخواستم چیزی بگم

 واقعا حوصله بحم نداشتم.رفتم و ن.ستم روی صندلی رو به روی میترا.
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 اکرم خانم اومد کنار صندلیم:
 _ چی میل داری پسرم

 به میز غذا خوری نگاه کردم غذا باقالی پلو باگوشت بود
 هرچی که خواستم رو می خورم اکرم خانم شما بفرمایید. _خودم

 رفت توی آشپزخونه کنار کریم آقا.
یه کمی از ســاالد واســه خودم ک.ــیدم،تموم این مدت حتی یک نگاه هم به 

 میترا ننداختم اما سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می کردم.
 مامان رو به میترا گفت:

 برات ساالد بک.ه _ میترا  ان ب.قابت رو بده تا سام
 از این حرف مامان واقعا عصبی شده بودم،اما چیزی نگفتم

 میترا با اون لحن لوس و حال بهم زنش گفت:
 _ مرسی خاله  ون فعال میل ندارم

 خب خداروشکر خطر رفع شد.
ستم رو بردم که پارچ آب رو بردارم که همزمان با من اون  ساالد رو خوردم،د

 رو برداره هم دستش رو آورد تا پارچ
 توی یه لیوان یه کمی آب ریخت و گرفت سمتم:

 چ.م غره ی مامان رو دیدم،انگاری باید میگرفتم اون لیوان رو.
سته  . نگاهی به میترا انداختم که خیلی آزاد با یه لباس تقریبا باز رو به روم ن
بود و موهاش رو ریخته بود روی شــونش،به چ.ــم هاش نگاه کردم،حالم از 

م های عســلیش بهم می خورد.لیوان آب رو از دســتش گرفتم، خودش و چ.ــ
 دلم نمی خواست از اون آب بخورم اما به خاطر مامان یه قلوپ ازش خوردم.
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بلند شدم و رفتم به سمت آشپزخونه از اکرم خانم بابت شام ت.کر کردم،یک 
قرص خواب خوردم و رفتم به سمت پله ها.خواب بهترین راه بود واسه به پایان 

 ردن ام.ب و خالصی از دست افکاری که بالی روحم شده بود...ب
 
 نیـــکــا پا

سام  بعد از این که کلی قدم زدم توی خیابون ها و به حرف های توی نامه ی 
ــت ظرف ها  ــام خورده بودن و مامان داش فکر کردم اومدم خونه.مامان و بابا ش

 رو  مع می کرد.رفتم پی..ون:
 _ سالم

  واب سالمم رو دادن،مامان گفت:
 _ غذا خوردی؟

 _ اشتها ندارم،با ا ازتون میرم استراحت کنم.
 _ باشه عزیزم برو.

له می  تا پ ـــه  نار آشــپزخونه بود و س که ک تاقم  مت ا به ســ تادم برم  راه اف
 خورد،صدای بابام رو شنیدم:

 _ نیکا ان؟
 با این که فکرم هنوز هم درگیر نامه ی سام بود اما با خوش رویی برگ.تم:

 _  انم
 _ چه کم توقع شدی بابا ان،به تبریک صبی قانع شدی؟

 کال یادم رفته بود که تولدمه و هنوز هدیه م رو از مامان و بابا نگرفتم.گفتم:
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 _ بابا از شما به ما رسیده
 خندید و بلند شد و به سمتم اومد:

 گوشیت رو ببینم دخترم _
گوشیم رو از توی کیفم درآوردم،لبخندی زد و به سمت سالن پذیرایی خونه 

 هدایتم کرد:
 _ برو اون ساک رو بردار

 و به ساک صورتی که روی عسلی بود اشاره کرد.
شتم،حدس می زدم هدیه ش رو،ممکن بود یک گوشی  ساک رو بردا رفتم و 

د رو درآوردم و بازش کردم.حدســم  دید باشــه، عبه ای که توی ســاک بو
 درست بود!

 _ وای بابا این  دیدترین گوشی امساله.یه دنیا ممنون.
 اومد پی.م و پی.ونیم رو ب*و*سید:

 _ لیاقتش رو داری دختر کوچولوی من
 خندیدم:

 سال.ه ها2۵_ بابا ون دختر کوچولوت اآلن 
 مامان از آشپزخونه اومد بیرون:

 ردید ها_ پدر و دختر خوب خلوت ک
 و رو به بابا گفت:

 _ آقا بهزاد به نیکا گفتی که هدیه از طرف  فتمونه دیگه؟
 بابا به من چ.مکی زد:

 _ آره گیتی خانم گفتم،خیالت راحت.
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 مامان که فهمید بابا الکی داره این حرف رو می زنه خندید:
 _ از دست تو بهزاد

سمت اتاقم.ما یه خونه ی دو  شدم و رفتم به  شون  دا  سه تایی خندیدیم،از
طبقه داشتیم که طبقه ی پایین زندگی می کردیم و طبقه ی باال رو واسه مهمون 
باالی  تاق خواب  تا ا که دو ته بودیم،خونمون دوبلکس بود و از  ایی  گذاشــ

 ال می رفتی.پارکینگ بودن واسه رفتن به اتاق ها باید سه تا پله رو با
به دســـت و  تاق بعد از این که لباس هام رو عوض کردم و آبی  رفتم توی ا
ــد،از توی کیفم درش آوردم و  ــام ش ــورتم زدم دوباره فکرم درگیر نامه ی س ص

 ن.ستم روی تخت شاید بهتر بود یه بار دیگه بخونمش.
 نامه رو باز کردم:

 
 به نظرم باید یه بار دیگه واسه خودم می خوندمش:

ــرفا فقط به خاطر     ــیه،نه ص ــالم نیکای عزیزم.امروز برای من روز خاص س
 تولدت.من امروز مهم ترین درخواست زندگیم رو از تو دارم.

از تو ا ازه می خوام تا درخواستی کنم که این روزهــــا همه ی ذهن و فکرم 
 رو م.غول  خودش کرده.

ـدوارم این  عبه  عبه ی کوچیک همراه این نامه درخواست من به تو،امــیـ
 رو خالی برام پست نکنی.

 
 نامه رو کنار گذاشتم و در  عبه رو باز کردم،چه انگ.تر زیبایی بو.
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 انگ.تر رو انداختم انگ.تم و به دستم نگاه کردم،چقدر به دستم می اومد.
دراز ک.ــیدم،همینطور که به حلقه توی دســتم نگاه می کردم به این فکر می 

یه ک که کاش ســـام  تا اینجوری کردم  با مقدمه ازم خواســتگاری می کرد  م 
 سردرگم نمونم...

 
 سـام

 از خواب بیدار شدم.
 آماده شدم واسه بیرون رفتن.

 خداروشکر وقتی اومدم پایین مامان و میترا رو ندیدم 
 مثل این که هنوز بیدار ن.ده بودن.

 ون.راشتهای خوردن صبحونه نداشتم،یه لیوان شیر خوردم و از خونه زدم بی
 خیلی با خودم کلنجار رفتم 

 که بتونم به نیکا زنگ بزنم،اما نه نمیتونستم
 از فکر این که  وابش منفی باشه دیوونه می شدم.

 تصمیم گرفتم برم و از دور ببینمش.ساعت ه.ت می رفت
 سرکار پس باید قبل از اینکه بره خودم رو می رسوندم.. 

 چند دقیقه ای تا ساعت ه.ت مونده بود که رسیدم حوالی خون.ون.
شتم و منتظر  شین و نگه دا شه ای ما ساعت نمی رفت پس یه گو قبل از این 

 بیرون اومدنش موندم.
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شتم از االن خودم رو ببازم  ست ندا باالخره بعد از چند دقیقه اومد بیرون،دو
ــخن نبود اما خب حس درونیم ظاهرم رو هم تحت  چون هنوز هیچ چیز م.

 تاثیر قرار داده بود.
   اما با ظاهر شدن صورت ملوسش  لو چ.مام

 آرامش کمی نصیبم شد.
 کاش اونقدر پر رو بودم که 

 برم پی.ش و از حس های تازه  وونه زده ی توی و ودم براش بگم
 که بیاد توی زندگیمدوست داشتم تا بهش بگم قبل از این 

 گله ای از تنهاییم نداشتم.حتی شاید لذت هم می بردم از این تنهایی.
 اما حاال همه چی فرق کرده

 دنیام زیر و رو شده.
 کاش می.د بهت بگم

که دلم می خواد از ســینم  یاده  نت توی من ز قدر حجم حس خواســت اون
 بک.مش بیرون تا کم تر دلتنگ و اسیرت ب.ه،

 خواسته شدن از طرفت،دنیام سیاه می شه.گاهی از ترس ن
 اما هر دفعه پس می زنم این حس لعنتی رو.

 توی ذهنم این حرف ها عبور می کرد 
 وچ.م هام همینطوره خیره به قدم هایی که بر می داشت مونده بود...

 
 وارد خیابون که شد ماشین رو روشن کردم.
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 می خواستم تاوقتی که سوار تاکسی می.ه نگاش کنم.
.مام  ز نیکا رو نمی  تو کل این خیابون بین همه آدم که تو پیاده رو بودن چ

 دید.
 کاش االن می شد برم و سوارش کنم تا با همدیگه بریم.

 
 سوار تاکسی شد و رفت به سمت فیزیوتراپی.

 
 

نمی دونم چرا اما دلم نمیخواست برم با این که نیکا رفته بود توی فیزیوتراپی 
 ونماما می خواستم بم

 دوستداشتم تا ظهر بمونم که دوباره ببینمش.
 نیم ساعتی میگذشت از این که اونجا نگه داشته بودم که گوشیم زنگ خورد.

 گوشی رو از توی  یبم درآوردم،تعجب کردم.
 نیکا بود!

 بدون معطلی  واب دادم:
 _ بله

 _ سالم خوبی؟
 _ مرسی.تو خوبی؟

 _ شکر. واب نامه تو نمیخوای انگار
 استرس گرفتم.یعنی می خواست  وابم رو بده؟

 _ چرا می خوام.
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 _ خب من  وابم منفیه.
 حس کردم واسه چند ثانیه قلبم از تپش افتاد

 _ چی؟چرا؟
 _ خب به این نتیجه رسیدم که به درد همدیگه نمی خوریم.

 حسابی زد تو ذوقم،گفتم:
 _ ولی نیکا من..من..

 ی پیچید:زد زیر خنده.صدای قهقهه هاش توی گوش
 _ شوخی کردم دیوونه.

 آرام.م برگ.ت.
 _  دی؟پس چرا اونروز رفتی؟

 _ خب یه دفه ای شد نتونستم خودم و کنترل کنم و بمونم.
 _ پس از سر ذوق نموندی؟

 از این حرفم حرصش گرفت
 _ از سر ذوق؟؟مگه دستم بهت نرسه سام.

 _ خب اگه بخوای دستت می رسه.
 _ یعنی چی؟

 گه می خوای بیا رو به روی فیزیوتراپی._ یعنی این که ا
 انگاری گیج شده بود

 _ باشه االن میام.
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 نــیــکا
 گوشی رو قطع کردم و رفتم به سمت در خرو ی فیزیوتراپی.

 رسیدم دم در.
دیدمش اون طرف خیابون به ماشینش تکیه داده بود و دست به سینه باحالتی 

 نگام می کرد و لبخند ژکوند تحویلم میداد.خاص 
 رفتم پی.ش و سوار ماشین شدیم.

 _ خب چطوری عروس خانم؟
 _ خوبم.تو چطوری؟

 _ وقتی همچین دختر نازی کنارم ن.سته مگه میتونم بد باشم؟
 با شیطنت ابرویی باال انداختم:

 _ خب معلومه که نه!
 خندید:

شو ستی.من به  شاالله از خود را یم ه خی یه چیزایی میگم تو  دی _ ما
 نگیرشون.

 با م.ت زدم به پاهاش:
 _ اینطوریه؟

 خودش و لوس کرد:
 _ آخ آخ نزن ک.تی آقا دامادو که.

 _ باالخره از اآلن باید تربیتت کنم که فردا به م.کل نخوریم.
 و باشیطنت خندیدم.
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_ عیبی نداره نیکا خانم فعال راحت باش.خرم که از پل گذشت درستت می 
 نم!ک

 _ شتر در خواب بیند پنبه دانه.
 ماشین و روشن کرد

 _ کجا میری سام؟کلی مریض توی فیزیوتراپیه.نگه دار
 _ االن برمیگردیم.

 _ خب کجا داریم می ریم؟
 _ پیش شتر!

 تعجب کردم:
 _ هوم؟شتر؟

 _ صبرکن خانم.
 

 باالخره تو یه کوچه ی خلوت نگه داشت.
 _ خب اآلن اومدیم اینجا که چی ب.ه؟

 _ اومدیم که شتر و بهت ن.ون بدم دیگه
 _ برو خودت و مسخره کن.اآلن اینجا شتر کو؟

 با دستش پنجره ی کنار صندلیم رو ن.ون داد و گفت:
 _ اونه ها..نمی بینی؟ پیش یه چ.م پزشک برو.
 شی.ه ی پنجر رو دادم پایین،سرم رو بردم بیرون:

 خره اینجا گربه ام نیست چه برسه به شتر._ پسره ی مس
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 انگار صداش رو از فاصله ی نزدیک تری شنیدم:
 _ چرا هست

یک  که خودش رو نزد ما از  ایی  بدم ا که  وابش رو  ســرم رو آوردم تو 
صورتامون خیلی کم بود،تر یی دادم فعال  صله ی بین  صندلی من کرده بود فا

 .حرف نزنم
  زای صورتم رو از نظر میگذروند.بهم خیره شده بود و تک تک ا

ستم و گرفت و  سینش که بره عقب اما د ستم رو باال آوردم و زدم به  ست را د
 در کمال تعجب من ب*و*سیدش.

 واج مونده بودم گفت: و رو به من که هاج و
 _ خیلی دوستدارم نیکا

 با این حرفش یه کم از این هاج و وا ی فاصله گرفتم:
 _ منم دوستدارم.

ر که دستم و توی دستش نگه داشته بود با صدای بلند نفس ک.ید و همینطو
 توی چ.مام نگاه کرد:

 _ باالخره این دستا مال خودم شد،ممنونتم خدا
 لبخندی از سر شادی زدم:

 _ هیچوقت قرار نبود مال کس دیگه ای باشه!
 با مهربونی بهم نگاه کرد:

 _ خوشحالم که بهترین شریک دنیا رو واسه زندگیم پیدا کردم.
  وابی ندادم و فقط نگاهش کردم.

  ا به  ا شد و کامال روی صندلی خودش ن.ست.
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 ماشین رو روشن کرد:
 _ خب شترم که ن.ونت دادم،بریم که به مریضاتم برسی.

 دوتایی قهقهه زدیم و راه افتادیم.
 دست چپم و گرفت و گذاشت رو پاهاش:

_ از اآلن تا ابد وقتی پی.م ن.ستی دستت اینجا باشه،یه آرامش خاصی بهم 
 میده این دستا.

 با شیطنت چ.مکی زدم:
 _ اطاعت سرورم.

 
 

 بعد از چند دقیقه من و رسوند و خودشم رفت نمای.گاه.
 رفتم توی فیزیوتراپی و به کارام رسیدم.

نم درگیر این بود که چجوری قضیه خواستگاری سام و همه ی این مدت ذه
 به مامان و بابا بگم

**** 
ــپزخونه تا ناهار بخوریم،بابا خونه  ــمت آش از اتاقم اومدم بیرون و رفتم به س
ضیه رو به مامان گیتی بگم تا اون با بابا  صت بود که ق نبود و به نظرم بهترین فر

 درمیون بزاره.
میز غذاخوری چهار نفره و به مامانم که رو به ن.ستم روی یکی از صندلیای 

 ：روم ن.سته بود گفتم
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 _ مامان،بابا امروز نمیاد؟
 _ نه توی شرکت کار داشت.عصر میاد

 _ آها که اینطور.
 _ چرا پرسیدی؟

 _ هیچی همینطوری
 _ خیلی خب.غذاتو بخور

چنگال و برداشــتم و به ماکارونی توی ب.ــقابم چ.ــم دوختم و همزمان 
 ازی کردم.باهاش ب

 _ نیکا؟
 _ بله

 _ چرا نمی خوری؟چیزی شده؟
 باید قضیه رو براش می گفتم،حاالهم که بابا خونه نبود راحت تر بودم

 ：پس گفتم
 _ مامان می خوام یه چیزی بهتون بگم.
 _ خب چرا استخاره می کنی بگو دیگه

ــری که قبال از بیمارای فیزیوتراپی بود  ــتش چند روز پیش یه آقاپس زم ا_ راس
 خواست که اگه ب.ه باخانوادش بیان واسه...

 ：حرفم و قطع کرد
 _ واسه خواستگاری؟

 سرم و به ن.ونه ی آره تکون دادم.
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 _ خب این آقا پسر خانواده نداره که خودش از تو خواستگاری می کنه؟

_ چرا داره.فقط ازم خواســت که با شــما حرف بزنم و اگه ا ازه بدین بیان 
 خونمون.

قدر م مار فیزیوتراپی بوده می _ چ که بی حد  ناســیش؟فقط در این  ی شــ
 شناسیش؟

 ：نباید دروغ می گفتم چون ممکن بود مخالفت کنه
 _ راستش باهم رابطه ی تلفنی هم داریم.ولی باز هرچی شما بگین.

 _ که اینطور پس قضیه ع.ق و عاشقیه.
 سرم رو از خجالت پایین انداختم و چیزی نگفتم.

 ؟درباره خانوادش چیزی می دونی؟_ خب شرایطش خوبه
باز  مادرش مربی بوده و االن  باالتر. حاال یکم  با  ثل خودمونن تقری _ م

 ن.ستست خودش و پدر و برادرش هم چند تا شعبه نمای.گاه مبل دارن.
 _ چه دقیقم از همه چی خبر داری.

 با این حرفش بیش تر از قبل خجالت ک.یدم و تر یی دادم حرفی نزنم.
 _ با پدرت حرف می زنم اگه قبول کرد بیان واسه آشنایی دوتا خانواده.

قند تو دلم آب شد.این که مامان قبول کرده بود که بیان یعنی نص  راه و رفته 
 بودم.

 ：با خوشحالی گفتم
 _ چ.م
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 وم.غول خوردن غذا شدم.
 _ چه اشتهام باز کردی

 و خندید
 از این حرفش منم خنده م گرفت

شین ظرف غذام رو خور .ون توی ما شتن دم و بعد از  مع کردن ظرفا و گذا
 شویی رفتم  تو اتاقم.

 ：گوشیم و برداشتم و به سام پیام دادم
 
 سالم.با مامانم حرف زدم مخال  نبود و گفت که شب با بابا حرف می زنه  
 

 پیام و فرستادم و بلند شدم و رفتم به سمت آیینه ی گوشه اتاقم.
 تو آینه نگاهی به خودم انداختم و از سر خوشی به خودم لبخند زدم.

 حس خوبی داشتم.
 زندگی با سام،کسی که دوستش داشتم و دوستم داشت به نظرم رویایی بود.

سمت  شدم و رفتم به  .نگ خارج  صدای زنگ پیام گوشیم از این افکار ق با 
 گوشی.

 ：سام بود
 وارم پدرتم مخال  نباشه.سالم.خداروشکر که مخال  نیست.امید   
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.ه.تازه مهم تر از همه  تو دلم گفتم همین که مامانم را یه بابامم را ی می
 نظرمنه که واسه بابا خیلی مهمه.

****** 
 سام

 تو نمای.گاه ن.سته بودم که دیدم سامان وارد نمای.گاه شد.
 ：وقتی رسید پی.م از روصندلی بلند شدم

 ؟_ سالم آقا سامان.سفر خوش گذشت
 ：بغلم کرد

 _ سالم داداش سام.چه خبر همه چی خوبه؟
سمت یه مبل دو نفره که روبه رومون بود  شدیم و به  از آغوش همدیگه  دا 

 هدایتش کردم.
 ：ن.ستیم رو مبل.گفتم

 _ اصفهان خوش گذشت؟شعبه  دید  در چه حاله؟
 م_ خوب بود.با یکی از دوستای بابا که اصفهان زندگی می کنه قرارداد بستی

 که شعبه  دید و اون بچرخونه.
 _ خب پس خوبه.اآلن بابا کجاست؟

 _ خونست. استراحت می کنه.منم اومدم یه سر به تو بزنم.
 _ خوب کردی سامان

 _ راستی میترا رو دیدم تو خونه.اینجا چی کار می کنه؟
 ：سری تکون دادم و گفتم
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 _ فکر کنم مامان می خواد قضیه چهارسال پیش و تکرار کنه.
 ：زد زیر خنده

 _ پس می خوای داماد شی داداش بزرگه؟
 _ داماد می شم ولی داماد میترا نه.

 _ خبریه سام؟
 _ شاید

 _ حاال طرف کی هست؟
 _ نمی.ناسید.

_ که اینطور.ولی اینجور که پیداســت مامان می خواد هر ور شــده میترا رو 
 بگیره واست.

_ من هیچوقت با میترا ازدواج نمی کنم.مامانم نق.ه های بیخود چیده.اصال 
 چرا به من گیر داده؟خب تو بامیترا ازدواج کن.

 _ خدا خیرت بده سام نگی این حرف و  ایی.
 _ خب چرا باید گیر بده به من؟

 _ تو واقعا نمی دونی که میترا از تو خوشش میاد؟
یل ا نداره.فقط دل با اون میترا _ برام اهمیتی  مان می خواد من  ما که چرا  ین

 ازدواج کنم و نمی فهمم.
 _ می خوای  دلیلش وبهت بگم؟

 _ آره حتما.
 _ خب به خاطر موقعیت میترا تو فرانسه.

 _ یعنی چی؟
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ــادی داره.می خواد تو با میترا ازدواج کنی که  _ یعنی این که مامان فکر اقتص
 یم.یری و یه شعبه خارج از ک.ور بزنبتونی خیلی راحت اقامتت و تو پاریس بگ

 ：بهم برخورد
 _ یعنی مامان می خواد از طریق من به آرزوهاش برسه؟واقعا که.

_ خب هم.م به خاطر خودش نیست.اگه تو با میترا ازدواج کنی  ز این که 
شعبه بزنی،خودتم میتونی توی پاریس زندگیت  میتونی مامان و ببری اون  ا و 

 و کنی.
 

23 
 دلم می خواد تو پاریس زندگی کنم.نه تن به این ازدواج می دم. _ من نه

اومد حرفی بزنه که گوشــیم زنگ خورد،گوشــی رو از توی  یب شــلوارم 
 ：درآوردم،نیکا بود

 _  انم؟
 _ سالم سام.زنگ زدم که بگم پدرم هم موافقت کرد.

 ：خوشحال شدم
 _  دی میگی؟

 _ آره.
 _ پس به مادرم میگم که با مادرت تماس بگیره.

 _ باشه عزیزم.کاری نداری؟
 _ نه گلم.خداحافظ
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 _ خداحافظ.
ــی بهم  ــامان نگاه کردم که حاال با حالت خاص ــی و که قطع کردم به س گوش

 ：نگاه می کرد
 _ چیه سامان؟

 _ طرف بود؟
 _این فضولیا به تو نیومده داداش کوچیکه.

 _  ون سامان بگو
 خودش بود.چطور؟ _ آره

 _ آخه بهش گفتی مامان به مامانش زنگ می زنه
 _ خب؟

 _ خب که،به نظرت زنگ می زنه؟
 _ اگه زندگیم واسش مهم باشه آره زنگ می زنه.

 _ چی بگم.
شو بریم خونه  ریان و به  ستن پا _ چیزی نمی خواد بگی.بچه ها این  ا ه

 مامان اینا بگم.
 _ ام.ب نمی.ه.

 _ چرا ن.ه؟
 ام.ب مامان مهمونی گرفته. _ چون

 _ مهمونی به چه مناسبتی؟
باهم  که تو و میترا می خواین  گه  مه ب به ه که  بت این  ناســ به م _ مهمونی 

 ازدواج کنین
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.ید.  سوت ک ست کارای مامان  سامان، مخم  از د شنیدن این حرف از  با 
 بدون این که چیزی بگم رفتم به سمت در خرو ی.

 ：صدای سامان رو شنیدم
 _ سام صبرکن.کجا میری؟سام...

  وابش رو ندادم و از نمای.گاه زدم بیرون.
سوار ماشین شدم و با سرعت هرچه تموم تر رفتم به سمت خونه.امروز باید 

 واسه همی.ه این بحم مزخرف و تموم می کردم..
 

24 
 ماشین و دم در پارک کردم و با عصبانیت رفتم توی خونه.

 وارد سالن پذیرایی که شدم مامان و دیدم.
ساختگی  شت میومد طرفم،اما خب از  ایی که دلیل این لبخند  با لبخند دا

 رو می دونستم تغییری توی چهره ی اخمو و عصبیم ایجاد نکردم.
 ：رو به روم ایستاد
 _ سالمت کو؟

 _ سالم.
ستم زنگ بزنم بگم که  زودتر _ خوب کردی زود اومدی.اآلن خودم می خوا

 بیای خونه.آخه ام.ب مهمونی گرفتم.
 _ بله در  ریانم.فقط با عرض معذرت من ام.ب خونه نیستم.

 _ چرا نیستی؟
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 _ چون  ایی کار دارم.
سه یه وقت  شی.کارت و بنداز وا .ب باید تو این مهمونی با سام تو ام _ نه 

 دیگه.
م تا از می دونســتم چرا باید تو این مهمونی باشــم.اما خب تر یی دادم نگ

 ：خود مامان ب.نوم
 _ چرا باید باشم؟

 _ چون این مهمونی به تو مربوط می.ه.
 _ می.ه دقیق تر بگید؟

_ مناسبت مهمونی ام.ب خواستگاری تو از میتراست.حاال برو واسه شب 
 آماده شو.

 _ مامان این فکر رو از سرت بیرون کن من با میترا ازدواج نمی کنم.
 ：تاقمراه افتادم تا برم توی ا

 _ صبر کن سام.
سالمه 2۹تو هی به حرفش نکردم.باالخره مامان باید می فهمید که من االن 

 و بزرگ شدم.
 ：پام رو که رو پله ی دوم گذاشتم باصدایی بلند تر گفت

 _ بهت میگم صبر کن.
 ：برگ.تم سمتش

 _ بله.
 _ تو خودت و زدی به نفهمی؟نمی دونی ازدواج با میترا چقدر به نفعته؟
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 ：زخندی زدمپو
 _ و همینطور به نفع شما.

 
25 

ــکلت با میترا  ــه منم نفع داره.اما خب دلیل اینم نمی فهمم که م. _ آره واس
 چیه که نمی خوای باهاش ازدواج کنی؟

 _ خب مادر من،عزیز من،من به میترا عالقه ای ندارم
 ：نیش خندی زد و گفت

ــام تو با میترا ازدواج می کنی.االنم اگه چیزی احتیاج داری برو بخر.هر  _ س
 دوتون ام.ب باید تک باشید.

_ مامان به خدا قسـم من اگه بمونم خونه ام.ـب این مهمونی رو خراب می 
 کنم.به نفع خودتونه که نباشم، یا کال مهمونی رو کنسل کنید.

 ：حرفم رو  دی نگرفت
شر .ت مهمونی  ساعت ه ساعت وقت مونده تا آماده _  .ه.همش دو وع می

 شی برو به کارات برس.
از عصبانیت دستم و محکم م.ت کردم و چیزی نگفتم و راه افتادم به سمت 

 اتاقم.
حاال که نظرم واســه مامان اهمیتی نداشــت،باید تو مهمونی کاری می کردم 

 که حرف ازدواج من و میترا واسه همی.ه تموم ب.ه.
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سپ شت و با یه پیرهن ا سمونی دا سورمه ای که چهارخونه های ریز آبی آ رت 

 شلوار لی آسمونی پوشیدم و آماده شدم واسه این که مهمونی رو خراب کنم.
 ：مامان در زد و وارد اتاق شد

 _ آماده ای؟
 _ من نمی خوام...
 ：حرفم رو قطع کرد

 _ هر وقت که بهت گفتم  لوی همه از میترا خواستگاری می کنی.
با میترا رو  ـــد ازدواج  مه بگم قص که  لوی ه چاره ای نبود  ز این  گار  ان

 ندارم.
 _باشه.

 _ حاالم همراه من بیا مهمونا اومدن.
  لوتر ازمن راه افتاد و منم پ.ت سرش رفتم.

 
26 

باهم رابطه خانوادگی  فامیل های نزدیک و همه ی کســـایی که  تا از  چند 
 داشتیم اومده بودن. 
ــغول حرف زدن و  مهمونا روی مبل ــته بودن و هرچند نفر باهم م. ــس ها ن.

 بگو بخند بودن.
 مامان ازم  دا شد و رفت پیش یکی از مهمونا،
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 منم راه افتادم و رفتم تا با مهمونا سالم و احوال پرسی کنم.
بعد از این کار کنار بابا و ســامان که م.ــغول حرف زدن با چند تا از مهمونا  

 بودن ن.ستم.
 _ سامان؟

 _  انم
 _ من ام.ب از میترا خواستگاری نمی کنم.

 _ پس می خوای چی کارکنی؟
 _ می خوام  لو همه بگم که قصد ازدواج با میترا رو ندارم.

 _ اگه این کار و کنی  واب مامان رو چی میدی؟
که میتونه حرف ازدواج من و  ها راهی  که تن _ نمی دونم.فقط االن مطمدنم 

 همی.ه همین کاره.میترا رو تموم کنه واسه 
 _ خودت می دونی داداش.

 کاش می شد طور دیگه ای مامان و قانع کنم.اما خب انگار چاره ای نبود.
سه خوردن  شده بود و مامان و بابا مهمونا رو دعوت می کردن وا شام آماده 

 شام.
 مثل این که قضیه خواستگاری مونده بود واسه بعد از خوردن غذا.

 
27 

 خوردن نداشتم. اشتهایی برای غذا
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رفتم توی حیاط تا یک کمی قدم بزنم و فکر کنم. با شنیدن صدای قدم های 
 کسی پ.ت سرم برگ.تم،میترا بود!

 _ نمیای تو واسه شام؟
 بسم الله...باید به میترا هم  واب پس می دادم؟

 _ اشتها ندارم تو برو بخور.
 _ منم اشتها ندارم.

 _ باشه.من میرم قدم بزنم.
 ：دم که صداش رو شنیدمراه افتا

 _ سام؟
 ：برگ.تم سمتش

 _ بله؟
 ：اومد و روبه روم ایستاد

 _ تو مناسبت مهمونی ام.ب رو می دونی؟
 _ آره می دونم.

عد تو از من  باهم بریم تو مهمونی،ب گه  قه دی ند دقی خب نمی خوای چ  _
 خواستگاری کنی؟

 ：از گفتن این حرفش توی دلم خندیدم
 _ ببین میترا،من نمی خوام با تو ازدواج کنم.

 ：انگار این حرفم بهش برخورد
 _ منم به اصرار خالست که اینجام.خواستم روی خاله رو زمین نندازم.
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 _ تو نگران نباش خودم درستش می کنم.
چ.مای عسلیش وح.ی شده بود.انگار با شنیدن این حرف ازم متنفر شده 

 ：بود.گفت
 ی خوای ازدواج کنی؟_ با کس دیگه ای م

 _ آره.
 _ که این طور.امیدوارم روزی نرسه که حسرت ام.ب رو بخوری.

با این که گفته بودم نمی خوام باهاش ازدواج کنم اما هنوزم داشــت با حفظ 
 غرورش تقال می کرد.

 _ نمی خورم.امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی.
 وی مهمونی.بدون این که  وابم رو بده برگ.ت و باسرعت رفت ت

ــد  ــالن که ش ــرش رفتم که ببینم می خواد چی کار کنه.وارد س ــت س منم پ.
 بدون تو ه به مهمونا رفت سمت پله ها و از اون ها باال رفت.

خوشــحال بودم از این که بدون خراب کردن مهمونی  واب میترا رو داده  
 بودم.

.ی ست از غذا خوردن ک شفته ی میترا، مامان د ه د و رفت ببا دیدن قیافه ی آ
 سمت پله ها.

 منم با خیال راحت رفتم سمت آشپزخونه که یک لیوان آب بخورم.
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 بعد از اینکه مهمونا شام خوردن،رفتم کنار سامان ن.ستم.
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م.غول حرف زدن بودیم که دیدم میترا لباساشو پوشیده و داره از پله ها میاد 
 پایین و مامان هم دنبالش.

که صــبرکنه اما فایده نداشــت میترا بین تعجب  ماما هی به میترا می گفت
فت  نداره نر یده  فا گه  ید دی که د مان هم  ما فت بیرون و  نه ر نا از خو مهمو
دنبالش.اما یه نگاه معنا داری بهم انداخت که خودم تا ته.و خوندم،برگ.ت و 

 رفت باال.مهمونا که این و ع و دیدن پاشدن و یکی رفتن.
 

ساعتی از رفتن مهمونا گذ شته بود،رفتم باال که بخوابم اما مامان  لوی یک 
 ：اتاق وایساده بود

 _ مامان برو کنار می خوام بخوابم.
 _ مهمونی رو خراب کردی حاال هم می خوای بخوابی؟

 _ بهتون که گفتم اگه خونه بمونم مهمونی خراب می.ه نگفتم؟
 _ پسره ی احمق اون حرفا چی بود که به میترا گفته بودی؟

 _ حرف دلم رو بهش گفتم پ.یمون هم نیستم.
_ تو بیخود کردی.فردا میری خونه ی مادربزرگش میترا اونجاســت.از دلش 

 درمیاری،فهمیدی؟
 _ نه نفهمیدم.سراغ میترا هم نمیرم.فقط یه چیزی؟

 _ چی؟بگو
 _ من از دختری که دوسش دارم خواستگاری کردم.

 ：نیش خندی زد
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 _ خب؟
 ره خواستگاری گذاشتم.لطفا آماده باشید._ خب که آخر هفته قرا

 _ چی میگی سام؟حالت خوبه؟
 _ آره من خوبم.باهام میاید خواستگاری؟

 _ معلومه که نه.توام حق نداری بری.
 ：کنترلم و از دست دادم و داد زدم

 _ چرا حق ندارم؟مگه من آدم نیستم؟
 چک محکمی خوابوند دم گوشم.

 عت اومدم سمت پله ها که برم پایین.دستم رو گذاشتم رو  ای چک و باسر
بابا و ســامان که از ســرو صــدای ما رو پله ها وایســاده بودن با تعجب نگام 

 ：کردن.بابا گفت
 _ چی شده سام؟
 _ چیزی نیست.

رفتم پایین و سوییچ رو از رو میزغذا خوری برداشتم و به سمت در خرو ی 
 از سالن رفتم.

 ：دوباره صدای بابا رو شنیدم
 _ وایسا ببینم چی شده.

 تصمیم گرفتم وایسم و قضیه رو واسش بگم.
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 ：رفتم و روبه روش وایسادم
_ چیزی ن.ــده.فقط من نمی خوام با میترا ازدواج کنم.به نظرتون حق ندارم 

 واسه زندگیم تصمیم بگیرم؟
 _ آروم باش.چرا حق داری من با پروین حرف می زنم.

 ：مامان از پله ها اومد پایین
 _ چه حرفی می خوای با من بزنی؟

 _ خب پروین  ان سام دلش نمی خواد با میترا ازدواج کنه.
 م نیست که دلش چی می خواد.مهم نفعیه که از ازدواج با میترا می بره.  _ مه

 _ نفعش واسه ما اهمیتی نداره.ولی انگار واسه تو زیادی مهمه.
 ：حرف.ون رو قطع کردم

یه میترا از نظر من ت ید _ قضــ یا بامن م ید  ـــت.فقط بهم بگ ـــده س موم ش
 خواستگاری دختری که بهش عالقه دارم؟

 ：بابا با تعجب گفت
 _ خواستگاری؟خواستگاری کی؟

ــال پیش  ــه س ــادف س ــتش من از دختری که فیزیوتراپم بود بعد از تص _ راس
 خواستگاری کردم.باهام میاید؟

 ：مامان با کنایه گفت
 و_ خودت خواستگاری کردی خودت هم بر

 ：اومدم چیزی بگم که بابا نذاشت
 _ خانم مهلت بده ببینیم قضیه چیه.خب ادامه بده سام
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گه  که ا خانم هم گفتن  مادر اون  پدر  گاری کردم و  گه خواســت _ همین دی
 خواستیم پنج.نبه بریم واسه خواستگاری.

 _ خب شرایط خانوادش چطوره؟
ــ ــازی داره و مادرش هم دبیر بازن. ــرکت داروس ــته ســت و _ پدرش یه ش س

شاید یک کمی از مال  خودش هم که تو فیزیوتراپی م.غوله.از لحاظ مالی هم 
 پایین تر باشن.باهام میاید؟

 _ که این طور.آره پسرم چرا نیام؟باالخره توام حق انتخاب داری.
 ：لبخندی به بابا زدم و روبه مامان گفتم

 _ شما چی میاید؟
الی که داشــت خیار گاز می زد قبل از این که مامان  واب بده ســامان در ح

 ：گفت
 _ آره داداش من میام.
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 ：از این حرفش تو این و عیت خنده م گرفت
 _ تو خیارتو بخور فعال.

 ：و رو به مامان دوباره گفتم
 _ میاید باهام؟

 _ نه نمیام 
 اومد و از کنارم رد شد
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 ：گفتم
 _ حتی اگه ازتون خواهش کنم؟

 ： وابم رو نداد
 _ مامان به خدا من پسرتونم.یعنی آینده م انقدر براتون بی ارزشه؟

 ：با شنیدن این حرف بدون اینکه برگرده گفت
 _ مگه نظر من واسه تومهمه که حاال آیندت واسه من مهم باشه؟

.م چیزی نمیگم.فقط  شما هرچی بگید من  ز چ سم  _ مادر من به خدا ق
 قضیه میترارو دیگه نک.ید وسط همین.

 ：برگ.ت سمتم و گفت
_ اگه من باهات بیام خواســتگاری دختری که می خوای دیگه حق نداری 

 پاتو تو این خونه بزاری.
 ：از این حرفش  ا خوردم.سامان که قیافه آشفتم رو دید گفت

 _ چی میگید مامان؟اینجا خونه ی سام هم هست.
ــر من نی ــتگاری اما تو دیگه پس ــتی_ همین که گفتم.باهات میام خواس .یه س

 عقد مفصل می گیریم واستون و همه چی تموم.
 انگار زبونم بند اومده بود.نتونستم حرفی بزنم.

 ：بابا گفت
 _ پروین می فهمی چی میگی؟سام  ز ما کسی و نداره.

 _ آره می فهمم.
 ：و روبه من گفت
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 _ قبوله؟
 ：گفتم

 رم_ مامان قضیه رو انقدر بزرگ نکنید توروخدا. من  ز شما کسی رو ندا
_ این م.ــکل خودته.یا با میترا ازدواج می کنی یا بعد از اینکه بااون دختره 

 ازدواج کردی پاتو تو این خونه نمیزاری.
 گزینه های پیش روم خیلی ناعادالنه بود!

 ازدواج با میترا کنار خانواده
 ازدواج با نیکا و خداحافظی با خونه.

 ：من با میترا ازدواج نمی کردم پس گفتم
 _ باشه قبوله.وقتی گذشتن از من انقدر واستون آسونه منم حرفی ندارم.

 ：سامان اومد چیزی بگه که مامان نذاشت و گفت
 _ شماره مادر دختررو بهم بده.

 _  سارتا اون دختر اسم داره و اسمش هم نیکاست.
 _ هرچی که هست واسم اهمیتی نداره.شماره شون رو فردا برام بفرست.

شه ای گفتم و از خونه واقعا دیگه حو سر با شتم با  سه بحم ندا صله ای وا
 رفتم بیرون،باید واسه چندساعت از این فضای لعنتی دور می شدم.

 صدای زنگ گوشیم دراومد.
 نیکا بود،از سر شب چندبار زنگ زده بود و  واب نداده بودم.

 ：ماشین رو یک گوشه نگهداشتم و گوشی رو  واب دادم
 _ بله
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 ند باری زنگ زدم  واب ندادی.کجا بودی؟_ سالم خوبی؟چ
 _ سالم.تو خونه مهمونی بود گوشیم توی اتاقم مونده بود.

 _ آها.خب تو با پدر و مادرت حرف زدی؟
 _ آره.

 _ چیزی شده؟حس می کنم حوصله نداری.
 _ نه هیچی ن.ده.

 _ اگه چیزی شدهربهم بگو
 ：باید بهش می گفتم.چون دیر یا زود باید می فهمید

 یکا؟_ ن
 _  انم

 _ مامانم بارازدوا مون موافق نیست.
 _ خب؟

خب که ام.ــب مهمونی گرفته بود تا من از دختر خالم میترا خواســتگاری 
 کنم.اما من این کار رو نکردم.

پام رو تو خونه  ندارم  گه حق  باتو ازدواج کنم دی گه بخوام  ته ا حاال هم گف
 بذارم.

 _ داری شوخی می کنی؟
 _ نه همه حرفام  دی بود.

 خب حاال چه تصمیمی گرفتی؟
 _ قبول کردم.
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 ：از شنیدن این حرف  ا خورد
 _ چی...چی رو قبول کردی؟
 _ شرط مامان رو قبول کردم.

 _ یعنی باهاشون قطع رابطه می کنی؟مگه می.ه؟اونا پدر و مادرتن.
ــکلی ندارن.فقط بعد از ازدوا مون دیگه مامانم  ــامان هیچ م. _ پدرم و س

 نمی خواد من رو ببینه.که اونم امیدوارم به مرور زمان درست ب.ه.
مدی  پاشـــدی او مادرت  بی  نواده من چی؟نمیگن چرا  خا خب   _

 خواستگاری؟
شرکت می کنه اما بعد  سم ازدوا مون هم  ستگاری.تو مرا _ باهام میاد خوا

 اسم همه چی تموم می.ه.از مر
 _ سام من نمی تونم این قضیه رو با پدر و مادرم در میون بزارم.
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 _ لزومی نداره که بگی.من مطمدنم که درست می.ه همه چی.
 _ اگه مامانت تو مراسم خواستگاری چیزی بگه چی؟

_ نه خیالت راحت اون گفت که بعد ازمراســم ازدواج نمی خواد من و ببینه 
 تگاری رو خراب نمی کنه.پس خواس

 _ باشه.امیدوارم همه چی درست ب.ه.
_ درست می.ه نیکا خانم.انقدری واسم ارزش داری که حتی اگه چیزی هم 

 درست ن.ه پ.یمون نمی شم از این تصمیمم.
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 _ ممنونم عزیزم.سام؟
 _  انم

 _ پس فردا پنج شنبه ست،شب خواستگاری.خوشحال نیستی؟
؟باالخره داری مال خودم می.ــی.اصــال یه _ مگه می.ــه خوشــحال نباشــم

 چیزی؟
 _ چی؟

 _ فردا وقت داری بریم خرید؟
 _ خرید واسه چی؟

 _ واسه خواستگاری دیگه.بریم به سلیقه تو لباس بخریم واسه من.
 _ عالیه.فردا ساعت چهار بریم 

یدار شــی می خوای بری  خب.اآلن برو بخواب صــبی بتونی ب _ خیلی 
 فیزیوتراپی.
 ت می گی.زمان از دستم در رفت ساعت شد دو._ آره راس

 _ بخواب عزیزم،فردا میبینمت شبت بخیر.
 _ شب بخیر

شبورد درآوردم به نیکا قول  سیگارم رو از تو دا شی رو قطع کردم و پاکت  گو
 داده بودم که نک.م اما تو این او اع نمی شد.

 با فندک یک نخ از سیگار رو روشن کردم و ک.یدم...
 

33 
 نیکا
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 پ.ت در اتاق پرو منتظر این بودم که سام لباس بپوشه.
 ：باالخره در اتاق پرو رو بازکرد

 _ وای سام عالیه این لباسا خیلی بهت میاد
 _ گلم من گونی هم بپوشم بهم میاد
 _ هیش چه از خود مچکرم هستی.

 _ حقیقته خب
 _ خب خوشت میاد؟

 _ من آره.تو چی؟
 _ به نظر من که فوق العادست.

عا هم فوق العاده بود یه پیرهن  ذب طوســی با شــلوار لی ســرمه ای که واق
  ذب پاهاش شده بود و کف.ای کالج م.کی رنگ.

 _ اگه نگاه کردنت تموم شد درشون بیارم؟
 ：خندیدم

 _ آره تموم شد برو عوض کن لباساتو.
 پول لباس هارو حساب کرد و باهم از فروشگاه خارج شدیم.

 ：سوار ماشین که شدیم رو به سام گفتم
 _ ما که هنوز وقت داریم باهم بریم حلقه ببینیم؟

 _ چرا که نه بریم.
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از ماشین پیاده شدیم و رفتیم به سمت چند تا  واهر فروشی که تو اون راسته 
 قرار داشت.

 پیش اولین مغازه  واهر فروشی وایسادیم
 ：به ویترین  واهر فروشی نگاه کردم

 تخاب چقدر سخته.هم.ون خوشگلن_ ان
 _ آره خب ولی به نظر من اون  حلقه ردی  سومی ق.نگ تره

 _ کدوم؟اون حلقه سفید طالئیه؟
 _ آره.به نظر تو خوبه؟

 _ آره خیلی خوشگله.یادت باشه بیایم همین و بخریم.
 _ چ.م.نمی خوای ویترین مغازه های دیگه رو ببینی؟

 _ نه دیگه.بعدا میایم االن یه چیز دیگه می خوام
 _  ونم؟بفرما

 _ لواشک ه*و*س کردم بد ور
 سالته ها2۵_ نیکا 

شک می کنم.حاال میخری ۷۵_ خب که چی؟ .ه باز ه*و*س لوا سالمم ب
 واسم یانه؟

 _ مگه میتونم نخرم؟اصال کی حری  تو می.ه؟
 _ معلومه که نمی تونی.آفرین زن زلیل من 

 
 ：اشین شدیم.ماشین رو روشن کرد و راه افتادسوار م
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 _ من و زن زلیلی؟کور خوندی.االنم لواشک بی لواشک
 _ سام با احساسات من بازی نکن لواشک می خوام.

_ نخوا.چون نمیخرم واســت،تو قراره مامان شــیش تا بچه های من ب.ــی از 
 االن نباید انقد لوست کنم

 _  ان؟؟شیش تا بچه؟مگه مهد کودکه؟
 ب من بچه دوست دارم._ خ

 _ دوست داری که دوست داری یدونه بسه.
 _ نچ بس نیست کمه.

_ اصــال بزن کنار من و تو به درد هم نمی خوریم برو با میترا  ونت ازدواج 
 کن.

 ：با صدای بلند شروع کرد خندیدن
 _ ببین به خاطر یه لواشک داری خون به پا می کنی ها.

ک که نمیخری هیچ شــیش تا بچه ام می _ آره که خون به پا میکنم.لواشـــ
 خوای پررو.

 _ خب خب لواشک میخرم واست فقط من رو نخور
 دوتایی خندیدیم.

 چه روز ق.نگی بود امروز کنار سام...
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 ساعت سه بود که از فیزیوتراپی رسیدم خونه.
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  ا خورده بودم. ناهار رو اون
بود که رفتم کمک مامان که داشت خونه ۵یک کمی استراحت کردم،ساعت 

 ：رو مرتب می کرد
 _ مامان  ان بقیه کار هارو من انجام میدم،شما ب.ین خسته شدی.

شب  ستگی نداره،اونم به خاطر  .یدن که خ ستمال ک شدم؟د سته چی  _ خ
 خواستگاری دختر عزیز دردونه م.

 ：لبخندی زدم
 _ ممنون.حاال اگه کاری هست بگید من انجام بدم.
 _ فقط رو مبلی هارو دربیار. دیگه کاری ندارم فعال.

 _ چ.م مامان  ون.
شروع  شده تو خونه و  سمت مبل های نه نفره و هفت نفره ی چیده  رفتم به 

 کردم به درآوردن رو مبلی ها.
 توی دلم غوغایی بود،ام.ب،شب خواستگاری سام از من بود.

قرار بود من و ســـام یک عمر کنار همدیگه زندگی کنیم.خیلی خوشــحال 
 بودم،فقط ای کاش مادر سام هم با این ازدواج موافق بود.

 
سبد و بردم و  .ون رو  مع کردم توی  آخرین رو مبلی رو هم درآوردم و هم

 گذاشتم.ون توی اتاق.
 بابا که خریدهای زیادی دستش بود از راه رسید.

 ：رفتم سمتش
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 سالم بابا_ 
 _ سالم عزیزدلم.

 پالستیک های میوه رو ازش گرفتم و بردم آشپزخونه.
 ：مامان از آشپزخونه اومد بیرون

 _ سالم آقا بهزاد
_ ســالم خانم.پس چرا دارید این  ارو مرتب می کنید مگه مهمونارو نمی 

 برید طبقه باال؟
 ：مامان در حالی که  عبه شیرینی رو از دست بابا می گرفت گفت

_ مگه چند نفرن که ببریم.ــون باال.بعدش هم واســه شــام نمیان که بخاطر 
 میزغذا خوری ببریم.ون طبقه باال.همین  ا خوبه

 _ خودتون می دونید.
 

 مامان  عبه شیرینی رو بهم داد و به حرف زدن با بابا م.غول شد.
ــیرینی رو از توی کابینت درآوردم و  ــتن میوه ها ظرف میوه و ش ــس بعد از ش

 م.غول چیدن.ون شدم
گه و  هارو طرف دی یب  ها و ســ مالو یدم و خر یک طرف چ ها رو  موز

 گذاشتم.ون توی یخچال.
شیرینی هارو هم چیدم و گذاشتم روی میزغذا خوری و از آشپزخونه خارج 

 شدم،ساعت ه.ت بود.
 ومدندوساعت دیگه می ا
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.ک  .وار خ س ستم  لوی آیینه و موهام رو با . بعد از این که دوش گرفتم ن
 کردم.

 موهام رو شونه زدم و از فرق باز کردم و با کش مو بستم.ون.
 یک کمی کرم و ریمل زدم و رژ صورتی ملیحی هم به لب هام زدم.

م نگدر کمد لباس هام رو بازکردم و تونیک سرمه ای و شلوار و روسری کرم ر
 رو درآوردم.

 تونیک و شلوار روپوشیدم ودمپایی رو فرشی کرم رنگم رو هم پوشیدم.
روســری حریرم رو روی ســرم انداختم و از توی آیینه به روی خودم لبخند 

 پاشیدم و از اتاق خارج شدم.
 ：بابا و مامان داشتن تو آشپزخونه شام می خوردن،بابا گفت

 _ خوشگل خانم بیا شام بخور
شد بگم انقدر شوق دارم واسه اومدن سام که اشتها واسه خوردن کاش می 

 شام ندارم.
 اما از  ایی که نمی شد رفتم و چند لقمه ای خوردم.

 
 مامان و باباهم آماده شده بودن

 بابا و مامان روی مبل ن.سته بود و تلویزیون می دیدن
 من هم توی آشپزخونه بودم که زنگ آیفون به صدا دراومد

 د شد و رفت به سمت آیفون و در رو باز کرد.بابا بلن
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 قلبم تند تند توی سینم می زد.هم خوشحال بودم و هم نگران.
 اگه مامان سام همه چی رو خراب می کرد چی؟

 با ورودشون به خونه از این افکار خارج شدم.
ــال پدرخودم بود و مادرش که یک کمی از  ــن و س ــام که تقریبا همس پدرس

 ود و خود سام با اون تیپ فوق العادشمامان من  وون ترب
.ون می کردم تا این که رفتن  شپزخونه قایمکی نگاه شدن.از تو آ وارد خونه 

 و ن.ستن .
 یک کمی با همدیگه حرف زدن

 ：مامان اومد تو آشپزخونه
 _ نیکا پاشو چای بریز و چند دقیقه دیگه بیار

_ بلند شدم و رفتم سمت سینی که از قبل پنج تا استکان توش گذاشته بودم. 
 برداشتمش و رفتم به سمت سماور که چای بریزم.
 ：چای رو ریخته بودم که صدای مامان رو شنیدم

 _ نیکا  ان چای بیار
شپزخونه  شتم و از آ سینی چای رو بردا سرم مرتب کردم، سریم رو روی  رو

 خارج شدم.
 

36 
 ر و مادر سام رو روی خودم حس می کردمنگاه پد

 اما سرمو بلند نکردم تا رسیدم پی..ون.
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 _ سالم 
 ：پدرش با خوش رویی  وابم رو داد

 _ سالم عروس گلم
 اما مادرش به یک سالم خالی بسنده کرد.

 چای رو اول برای پدر و مادر سام گرفتم و بعد هم برای سام.
 برای بابا و مامان هم گرفتم.

 ：ی رفتم سمت آشپزخونه که صدای پدر سام باعم شد وایسمداشتم م
 _ نیکاخانم شما هم اینجا باشید بهتره باالخره زندگی شما دوتاست

 ：مامان گفت
 _ آره عزیزم بیا ب.ین 

.می  سام بود.زیرچ ستم که دقیقا رو به روی  . رفتم روی مبل کنار مامان ن
 نگاهش کردم که دیدم اونم داره نگاهم میکنه.

 دای پدرش دست از نگاه کردن ک.یدم.با ص
ــش اومده و ماام.ــب  ــما خوش ــر من  از  دختر ش _ خب آقای محمدی پس

 اومدیم که دخترتون رو واسه پسرمون خواستگاری کنیم اگه قابل بدونید.
_ خواهش می کنم.تو این دوره زمونه  وونا خودشــون واســه زندگی.ــون 

 ؟تصمیم می گیرن، سارتا آقا پسر چه کاره هستن
_ خواهش می کنم واال تو ما توی تهران چندتا شــعبه مبلمان داریم که ســام 

  ان یکی.ون رو اداره می کنه.
 _ بسیار خب.
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 _ اگه موافق باشید بریم سرقضیه مهریه
 _ خواهش می کنم.

 _ مهریه مدنظر شما چقدر هست؟
_ واال مهریه که بیانگر ارزش دختر نیســت.اگه شــما موافق باشــید به تعداد 

 تا سکه.۶۰۰مهریه دختر بزرگم 
 _ چی بگم

 ：و روبه مادر سام گفت
 _ پروین خانم نظر شما چیه؟

 ：مامانش بدون کوچیک ترین لبخندی گفت
 _ به نظر من خوبه.اگه سام موافق باشه من موافقم

 ：سام گفت
 _ بله خوبه.
 ：پدرش گفت

همدیگه  _ خب حاال که همه موافقن اگه ا ازه میدین سام و دخترتون برن با
 حرف بزنن
 ：بابا گفت

 _ خواهش می کنم.نیکا  ان آقا سام رو راهنمایی کن به اتاقت
 بلند شدم.سام هم بلند شد  لوتر از سام راه افتادم و رفتیم تو اتاقم.

 
37 
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 ن.ستم روی تختم سام هم اومد و کنارم ن.ست.
 ：سرم رو پایین انداخته بودم که گفت

 _ همچین سرتو پایین انداختی انگار اولین باره من رو میبینی.
 ：از این حرفش خندم گرفت

 _ آره راست میگی.خب خوبی؟
 _ ممنون.میگما

 _ بگو
 _خوبه برادر یا خواهر کوچیک تر از خودت نداری.

 _ وا چرا؟
_ اگه داشــتی االن میومد وســطمون می ن.ــســت هیچ نمی تونســتیم حرف 

 بزنیم.
 ：هم از این حرفش خندم گرفت و خندید.من

 _ خب اآلن باید از همدیگه سوال بپرسیم فکر کنم.
 _ خب بپرس.

 _ تو بپرس
 _ خب شما چرا انقدر ماهی؟

 ：با شیطنت خاصی گفتم
 _ هنوز پژوه.گرا دلیلش رو ک.  نکردن

 _ که این طور.ولی من ک.  کردم دلیلش رو
 _ خب می شنوم.
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_ دلیلش اینه که سه سال ن.ست و برخواست با یه ماه باعم شده که انقدر 
 ماه ب.ی.

 _ نه بابا؟؟؟
 _ آره بابا.پژوه.گرا هم به زودی این رو می فهمند.

 ：خندیدم
 _ سام؟
 _  انم

 _ شب خواستگاریت از منه ها
 _ خب خودم می دونم که چی؟

 شیم واسه یک عمر._ هیچی فقط من باورم نمی شه داریم مال همدیگه می 
 _ باورت ب.ه.داری می.ی زن خودم  عیفه
 _ قویه کاری نکن به غالمی قبولت نکنم ها

 _ مگه میتونی؟
 _ چرا نتونم؟

 
صــورتش رو آورد  لو.رخ تو رخ همدیگه رو نگاه می کردیم،تو یه حرکت 
سه ای  .ت گردنم رو گرفت و خیلی نرم ب*و* ست هاش پ سریع با یکی از د

 د.به پی.ونیم ز
 حس کردم  ربان قلبم تندتر از هر زمان دیگه ای داره میزنه.

 ：با صداش به خودم اومدم
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 _ چون این طوری می.ه.حاال میتونی قبول نکنی؟

 ：لبخند به روش پاشیدم
 _ معلومه که نه.

 ：لبخندی از سر خوشحالی زد و گفت
 _ پاشو بریم دیگه کافیه

 
 از رو تخت بلند شد،من هم بلند شدم و از اتاق خارج شدیم.

 
38 

 بعد از رفتن سام و خانوادش و  مع و  ور کردن خونه،رفتم که بخوابم.
سام و قرار  شب خوبی بود برای من و  .ب، .یده بودم.ام روی تخت دراز ک

 شد که ده روز دیگه یه مراسم مفصل بگیریم برای عقد.
 فردا سام میومد دنبالم که باهم بریم بیرون و کم کم خریدهارو شروع کنیم.

نمی دونم چرا ام.ب خوابم نمی برد!تا چ.مام رو می بستم قیافه ی سام رو 
 می دیدم.

من چقدر این مرد  ذاب رو دوســـت داشــتم.مطمدن بودم کنار هیچ کس 
 اندازه ی سام خوشبخت نمی شدم.

 ار سام کم کم خوابم برد.با فکر به آینده ی خوب کن
**** 
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 ：اومد از پ.مک من بکنه که محکم زدم رو دستش
 _ مال خودت رو تموم کردی می خوای مال منم تموم کنی؟

 _ خب پ.مک دوست دارم بعدش هم تو که نمیتونی همش رو بخوری.
 _ چرا نتونم؟خیلی هم خوب می تونم.

ه هیچ نخوردی می.ــه _ باشــه تایم می گیرم تا چهل ثانیه دیگه خوردیش ک
 مال من

 _ قبول
 _ خب شروع

سرش چندتا  .ت  شتم تو دهنم و پ .مک کندم و گذا یک تیکه ی بزرگ از پ
 ：تیکه ی دیگه هم گذاشتم توی دهنم که خندید

 _ بسه بسه.خفه می.ی خونت میفته گردن من.
 ：با دهن پر گفتم

 _ نترس خفه نمی.م.
 ：این بار با صدای بلند تری خندید

 حا ری هرکاری کنی فقط این پ.مک به من نرسه ها_ یعنی 
 _ بله آقا دقیقا همین طوره.حاال هم حرف نزن می خوام پ.مکم رو بخورم.

 _ یاخدا باشه بخور.
 

 ：تیکه ی آخر پ.مک رو گذاشتم تو دهنم و رو به سام گفتم
 _ خب پاشو بریم مثال اومدیم خرید
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 _ آره بریم.
 

39 
 در اتاق پرو رو باز کردم.

 _ این چطوره؟
 نگاهش که بهم افتاد چند ثانیه ای هیچی نگفت.

 ：صداش زدم
 _ سام؟؟

 ：به خودش اومد
 _ بله

 _ این خوبه؟
 _ آره عالیه.من که خوشم اومد

 _ پس همین خوبه.
در اتاق پرو رو بستم توی آیینه ی قد روبه روم نگاهی به خودم انداختم شونه 

زل بزنه بهم باید شــنل رو  هام ل*خ*ت بودن ســـام حق داشـــت اون طوری
.ون میدادم واقعا لباس زیبایی بود یه پیراهن  شیدم و بعد بهش لباس رو ن میپو
نباتی رنگ با ســنگ دوزی های خوشــگلی که روی کمر داشــت و پایین تنه ی 

 توری و ساده که با کفش همرنگش عالی بود
 

 ：از مغازه که رفتیم بیرون،سام گفت
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سه من چی _ لباس که خریدیم حلقه ام  که اون روز دیدیم.اآلن  ز لباس وا
 مونده؟

تا  نه روز فرصـــت داریم  باره میایم  _ حاال امروز اینارو بخریم.بعدا هم دو
 مراسم.

_ خیلی خب.پس اآلن بریم حلقه هارو بخریم بعدا لباس می گیریم واســه 
 من .امروز دیگه حوصله گ.تن ندارم.گ.نمه

 
سمت  شدیم و رفتیم به  شین  شی که حلقه دیده سوار ما همون  واهر فرو

 بودیم.
نداختم  یک تر و برداشــتم و ا قه ی کوچ هارو آورد،حل قه  نده حل فروشــ

 ：انگ.تم
 _ چه طوره؟

 ：اون یکی حلقه رو برداشت و انداخت انگ.تش
 _ عالیه.

 ：دستش رو گذاشت کنار دستم
 _ چه دستات کوچولوا 

 _ دست ظری  خوبه دیگه.نه که مثل دستای تو
 _ نیکا این  وری نمی.ه تو بیا امروز من رو بخور

 ：خندیدم
 _ آخه خوردنیم نیستی.
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 یه نگاه بهم کرد،سرش رو برگردوند و تکون داد.
 فروشنده که شاهد این بحم بود خندید

**** 
 باالخره روز مراسم ازدواج من و سام رسید.

ــمتش،چند قدمی اومد  لو و ــگاه منتظرم بود.رفتم به س ــنل  دم در آرای. ش
نباتی رنگ روی سرم رو که باعم می شد قیافم به طور وا ی دیده ن.ه رو داد 

 ：باال
 _ وای چه عروس زیبایی

سفید که یه  شلوار آبی نفتی با پیرهن  لبخند زدم و نگاهش کردم توی کت و 
 پاپیون آبی نفتی روش بود مرد من  ذاب تر از همی.ه شده بود.

 _ چه داماد خوشتیپی!
 باهم  ورن دیگه. _ در و تخته

 ：خندیدم
 _ آره راست میگی.حاال بریم؟

 دستم رو گرفت و راه افتادیم.
رسیدیم پیش ماشین در رو واسم باز کرد و بعد از این که ن.ستم در رو بست 

 و خودش هم سوار شد.
 ：صدای فیلمبردار رو شنیدم

 _ عالی بود.من میرم بعد از آتلیه بهم زنگ بزن که بیام.
 ：گفت و ماشین رو روشن کرد سام باشه ای
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 _ سام؟
 _  ونم عروسم؟

 _ میگم چند ساعت از صیغه ی بینمون مونده؟
 _ تا وقتی که عقد دائمم ب.ی وقت داره.چطور؟

 _ هیچی خواستم ببینم تموم ن.ده باشه داریم میریم آتلیه.
 _ نه عزیزم تموم ن.ده.

  
**** 

 
سته ی مبل  ستتون رو بزارید روی د .ین گوشه ی اون مبل و د شما ب _ خانم 
سید و به  سرپا وای شما هم  ستتون تکیه بدید.آقا  صورتتون رو کج کنید و به د و 

 گوشه ی مبل تکیه بدید.
 همونطور که عکاس گفت  ا به  ا شدیم.

 _ خیلی خب یه کمی لبخند هم بزنید.
 ：صدای فلش دوربین رو شنیدیم

 یلی خب عالی شد.حاال اون گوشه بایستید_ خ
 ：رفتیم به سمتی که گفت

 _ آقای داماد از کمر همسرتون بگیرید و پی.ونیتون رو به هم بچسبونید
 و باز هم صدای فلش دوربین.

 چند تا عکس دیگه هم انداختیم و از آتلیه خارج شدیم.
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 وارد تاالر شدیم.
سا ست با  ست تو د شده د .خن  سیم به  ای م شتیم تا بر م قدم بر می دا

 واسه ن.ستن عروس و داماد که من و سام باشیم.
 با مهمون ها سالم علیکی کردیم و ن.ستیم.

 ：رویا اومد پی.مون
 _ سالم نیکا  ان،سالم آقا سام مبارک باشه به پای هم دیگه پیر ب.ید.

 با خوش رویی ازش ت.کر کردیم.
ر و پدر ســام هم واســه تبریک گفتن اومدن.اما مامانش مامان و بابا و براد

خالی هم  یک خ.ـــک و  یه تبر خودش رو بین مهمونا گم کرده بود و بهمون 
 نگفت.

 ：سام با آرنج خیلی آروم به بازوم زد
 _ نیکا تازه به یه چیزی پی بردم.

 _ به چی؟
 _به این که تو با کفش پاشنه بلند هم باز کوتوله ای.

 سانتی متر قد رفته  زو قد کوتاها؟۱۷۰ز کی تا حاال_ من کوتولم؟؟ا
 سانتی.۱۹۰سانت هرکی ندونه فکر میکنه۱۷۰_ همچین میگی

 سانتی تو زیادی درازی من کوتاه نیستم.۱۹۰_  ناب آقای 
 _ کوتوله  ان حرص نخور شیرت خ.ک می.ه بچه م گ.نه میمونه
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 _ بابا لنگ دراز تو نگران من نباش.
 _ نگران تو نیستم به خدا. نگران دختر کوچولوی آیندمم

 _ یعنی نگران من نبودی؟
 _ چرا بودم ولی بیش تر نگران دختر کوچولوم بودم.

 _ چه خوش اشتهاهم هستی.
 و اداشو در آوردم
 ودختر کوچولومو

 ：از این حرکتم خندید اما دست از کل کل کردن با من بر نداشت
 .ه.آدمت می کنم.درستت می کنم._ بزار این مراسم تموم ب

 _ وای وای ترسیدم.
 _ حاال معلوم می شه.

اومدم  وابش رو بدم که صــدای عاقد رو شــنیدم که گفت می خواد صــیغه 
 عقد رو  اری کنه.

شما وکالت دارم  سرکار خانم نیکا محمدی فرزند بهزاد بنده از طرف  عاقد_
شده یک  لد کالم الله  .خن  شما را با مهریه م شاخه گل که  مجید چهارده 

عدد سکه ی تمام بهار آزادی به عقد دائم آقای سام راد فر فرزند ۶۰۰رز و تعداد
 سعید درآورم؟

شتن  سرمون دا سام باال شا  درحالی که با خاله ی کوچیک   وابی ندادم.رو
 ：قندمیسابیدن گفت

 _ عروس رفته گل بچینه
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 ：از این حرفش توی دلم خنده م گرفت.سام گفت
 همین  ا ن.ستی این چرا داره دروغ میگه؟ _ تو که

 خیلی ریز خندیدم و چیزی نگفتم.
 عاقد واسه بار دوم هم خوند و باز  وابی ن.نید

 ：و در آخر به دفعه ی سوم رسید
عاقد_ سرکار خانم نیکا محمدی برای بار آخر می فرمایم بنده از طرف شما 

ئمی شــاه داماد آقای ســام وکالت دارم که شــما را با مهریه ذکر شــده به عقد دا
 رادفر فرزند سعید درآورم؟بنده وکالت دارم؟

 ：بعد از چند ثانیه با آرامش کامل گفتم
 با ا ازه ی پدر و مادرم و تموم بزرگ تر های حا ر توی مراسم بله.

 ：همه دست زدن و این بار عاقد از سام این سوال رو پرسید
سعید بنده از سام رادفر فرزند  شما را به  _  ناب آقای  شما وکیلم که  طرف 

 عقد دائمی خانم نیکا محمدی فرزند بهزاد با مهریه ی ذکر شده در آورم؟
 _ با ا ازه ی بزرگترها بله.

 
42 

ــت  ــادی که داش ــدای آهنگ ش ــویق مهمونا و ص بعد از رفتن عاقد بین ت.
 گوشامون رو کر میکرد بلندشدیم 

 سام دستم رو گرفت و رفتیم وسط تاالر برای ر*ق*ص.
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ستم رو که  ستم،د ست دیگش رو داد به د ستش رو از کمرم گرفت و د یک د
 آزاد بود گذاشتم روی شونه ی مردونش و باهم م.غول ر*ق*ص شدیم.

 ：توی چ.م هاش نگاه کردم
 _خوب میر*ق*صی ها

 _ نه به اندازه ی تو
 دستش رو رها کردم 

 دستش رو آورد باال از دستش گرفتم و چرخ زدم.
 یه کم دیگه دونفره ر*ق*صیدیم.

 ازم  دا شد 
تنهایی م.ــغول ر*ق*صــیدن شــدم یک کمی ازم فاصــله گرفت و م.ــغول 

 دست زدن شد.
 
با ر*ق*ص رفتم سمتش و روبه روش ر*ق*صیدم دستش رو کرد تو  یبش  

 تومنی داد دستم.۱۰۰و پنج تا تراول 
ــتش رو ــغول ر*ق*ص  و دس ــتش رو گرفتم و دوباره باهم م. آورد  لو،دس

 دونفره شدیم.
سمت  ستش که از کمرم گرفته بود رو خم کرد و من به  بعد از پایان آهنگ د

 پایین خم شدم.
 ：خم شد روم،زل زد تو چ.م هام.من هم نگاهش کردم

 _ بسه دارم میفتم.
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 خندید و بلندم کرد.
 ونا رفتیم و ن.ستیم سر امون.دست هام رو گرفت و بین ت.ویق مهم

 
**** 
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 نگاهی به تاالر انداختم.
یک تاالر بزرگ که هر پنج تا صــندلی دور یه میز دایره ای شــکل چیده شــده 

 بود و خانواده ها روشون ن.سته بودن.
 ：رو به سام گفتم

 _ دختر خالت تو مهمونی هست؟
 _ کدوم؟

 _ میترا دیگه.
 _ نه خداروشکر نیومده.

 _ چرا انقدر ازش بدت میاد؟
 _ بعد از مهمونی بهت میگم.

 
**** 

 با سام م.غول غذا خوردن بودیم.
 ：نگاهش رو روی خودم حس کردم،سرم رو بلند کردم
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 _ اگه دوست داری بین نگاه کردنات یه قاشق غذاهم بخور  ناب داماد
 _ میلی واسه خوردن این غذا ندارم.دلم یه چیز دیگه می خواد.

 چی؟_ خب 
 _ دلم می خواد تو رو بخورم

 _ االن من شبیه غذام؟
 _ آره

 _ اونوقت چه غذایی؟
 ：با شیطنت خاصی گفت

 _  یگر!ام.ب خیلی  یگر شدی.
 ：خندیدم و توی چ.م هاش نگاه کردم

 _ خودم می دونم که  یگرم.
 _ خانم با اعتماد به نفس خودمی دیگه.

 _ مگه دروغ میگم خب؟
 _ معلومه که نه.

 حاال یه قاشق غذا به دومادت بده بلکه اشتهاش باز شد.
سام هم  شتم توی دهنش و بعد دهنم رو به عالمت این که  شق غذا گذا یه قا

 با دست خودش بهم غذا بده باز کردم.
 ：یه قاشق غذا گذاشت توی دهنم

 _ سام از فردا همینجوری بهم غذا میدی.
 _ امر دیگه ای باشه ملکه مو م.کی من؟
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 _ فعال فقط همین
 _ یعنی تو خیلی پررویی نیکا

 _ از اون  یگر پرروهام دیگه.حاال کجاش رو دیدی
 خندید و به غذا خوردن م.غول شد.

 
 بعد از خوردن شام م.غول تماشای ر*ق*ص مهمونا شدیم.

صیدن  .غول ر*ق* سط تاالر م شا و چند نفر دیگه و شوهرش و رو رویا و 
 بودن.

 
 

 رفتن. نیم ساعت بعد مهمونا
 ：مامان اومد سمتمون و با هم روب*و*سی کردیم و رو به سام گفت

_ مواظب دخترم باشــی ها.تو  اده هم آروم رانندگی کن مادر ان.الهی که 
 خوشبخت ب.ید.

 _ خیالتون راحت مامان گیتی.
 دیگه همه ی مهمون ها به  ز خانواده هامون رفته بودن.

 ام خداحافظی کردیم.با بابا و رویا و همین طور خانواده س
 سام شنل نباتی رنگ لباسم رو پوشوند و راه افتادیم که از تاالر بریم بیرون.

 سوار ماشین شدیم و یکبار دیگه با خانواده ها خداحافظی کردیم.
 ：پدر سام با لبخند اومد کنار ماشین.سام شی.ه رو داد پایین
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 _  انم بابا؟
سیدی ه سپارم آروم رانندگی کن.ر شما ده روز اونجا _ دیگه ن م زنگ بزن.تا 

 بمونید وسایالی آمانتون رو بچه ها میچینن عجله نکنید واسه برگ.تن.
 چ.می گفت و ماشین رو روشن کرد.

 
44 

.غول بازی کردن با گل های رز قرمز  ستم نگاه کردم و م سته گل توی د به د
 دسته گل شدم.

 ：سام سکوت بینمون رو شکست
 _ چرا ساکتی؟

 ._ خب چی بگم
 _ هرچه می خواهد دل تنگت بگو

 ：خندیدیم
 _ دل تنگم هیچی نمی خواهد.فقط خستم.برسیم زود بخوابیم

 _ منم خستم.یک ساعت دیگه می رسیم.
 _ سام؟

 _  انم؟
 _ اون آهنگ دوستدارم بابک  هانبخش رو میزاری؟

 _ بله خانم
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  بط ماشین رو روشن کرد و زد رو آهنگی که خواسته بودم.
 _ خب حاال باهم می خونیم.

 _ چ.م خانم.
 ：شروع کردیم همراه آهنگ به خوندن

 خیلی وقته دلم می خواد بگم دوستدارم  
 بگم دوستدارم،بگم دوستدارم

 از تو چ.مای من بخون که من تو رو دارم   
 فقط تو رو دارم،بی تو کم میارم

 نبینم غم و اشک و تو چ.مات  
 نبینم داره میلرزه دستات

 نبینم ترس و توی نفس هات  
 وببین دوستدارمو

 منم مثل تو با خودم تنهام  
 منم خسته از تموم دنیام

 منم سخت میگذره همه شب هام  
 وببین دوستدارمو
 وببین دوستدارمو

 دوست دارم وقتی که چ.مات و می بندی   
 با من به دردای این دنیا می خندی

 آروم می.م بگی از غمات دل کندی   
 بیا به هم بگیم دوستدارم
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 دوست دارم من اون چ.مای ق.نگت رو   
 دارم واست میخونم این آهنگتو

 هرچی می خوای بگو از دل تنگت و 
 بیا به هم بگیم دوستدارم

 
 ：ادامه ی آهنگ رو نخوندم

 _ سام؟
 _  ان

 _ خیلی دوستدارم.
 _ من که عاشقتم چی؟
 _ من که دیوونتم چی؟
 _ من که روانیتم چی؟

 خندیدم
 از خنده ی من سام هم خندش گرفت

**** 
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 بعد از یک ساعت رسیدیم.

 سام پیاده شد تا در ویال رو باز کنه.
 سوار ماشین شد و رفتیم توی حیاط ویال.
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 _ چقدر تاریکه
 _ االن چراغارو روشن می کنم.

 پیاده شد.رفت و کلید برق رو زد.
 از ماشین پیاده شدم

 .واقعا ویالی ق.نگی بود
به  با بزرگ که کفش ســنگ بود و خونه ی انتهای حیاط هم  یه حیاط تقری

 سبک همه ی خونه های شمال شیروانی داشت.
از توی صــندوق عقب ماشــین چمدونی رو که لباس هامون توش بود رو 

 درآورد و
 اومد سمتم.

 دستم رو گرفت و باهم رفتیم به سمت درب ورودی خونه.
 در خونه رو باز کرد،کلید برق رو زد و وارد شدیم.

 کوچیک بود اما شیک!
 یه سالن کوچیک با یه اتاق و یه آشپزخونه نقلی.

یه میز  ـــده بود و  یده ش بل راحتی قهوه ای رنگ چ ـــت م یه دس حال  توی 
 تلویزیون و تلویزیون رو به روش قرار داشت.

 ：صدای سام که توی اتاق بود رو شنیدم
 اینجا. _ نیکا بیا

 رفتم و بین چهارچوب در قرار گرفتم.
 _ کاری داری؟
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درحالی که روی تخت دونفره ی توی اتاق ن.سته بود و کتش رو در می آورد 
 ：گفت

 _ مگه خوابت نمیاد؟ لباساتو عوض کن بخوابیم دیگه.
 شنل رو که روی شونم مونده بود و باز کردم و انداختم رو تخت.

 کفش هامو درآوردم و ن.ستم کنارش روی تخت.
 _ سام؟

 ：پاپیون روی پیرهنش رو باز کرد 
 _  انم؟

 ：با خجالت گفتم
 _ زیپ لباسم..بازش میکنی؟

 از این لحن خجالت زدم خندش گرفت.
 _ بلند شو سرپا تا بازش کنم.

 بدون هیچ حرفی بلند شدم.
 پ.ت سرم ایستاد و زیپ لباسم رو پایین ک.ید.

تم تا لباس هامو از توی چمدون روی تخت در بیارم که دستش رو روی برگ.
 کمرم که حاال بعد از بازکردن زیپ لباسم ل*خ*ت بود حس کردم.

 صورتش رو آورد نزدیک تر و با دستش که آزاد بود دستی توی موهام ک.ید.
 به لب هام زل زد و ب*و*سه ای به لب هام زد.

. شده بودم و چ شوکه  شده از این حرکت  .م های قورباغه  مام اندازه ی چ
 بود.
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 ：سرش رو باال آورد و گفت
 _ چ.م هات رو ببند.

 چ.م هام رو بستم و سام دوباره به این کارش ادامه داد.
 بعد از چند ثانیه صورت هامون از هم  دا شد.

 
 بغلم کرد...

***** 
 

46 
نوک بینیم میخارید  ونم نمی گرفت که چ.م هام رو باز کنم و در حالی که 

 چ.م هام بسته بود بینیم رو میخاروندم
 این خارش دیگه کالفم کرد 

 که چ.م هام رو باز کردم.
 ：سام کنارم ن.سته بود و با پری که دستش بود نوک بینیم رو نواش می کرد

 _ بزار بخوابم 
 بی ساعت یازده ست._ تبل خانم چقدر می خوا

 ：پ.تم رو بهش کردم و چ.م هام رو بستم
 _ دی.ب نزاشتی بخوابم که.

 ：خندید
 _ دیگه باید عادت کنی.حاال دی.ب خوبش بود.
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 _ شتر در خواب بیند پنبه دانه.حاال هم صدات در نیاد می خوام بخوابم.
 چند ثانیه ای صداش رو ن.نیدم.

 قلقلک دادن من شد. تا این که حمله کرد به شکمم و م.غول
 ：در حالی که داشتم از خنده غش می کردم  یغ زدم 

 _ تو رو خدا ولم کن سام
 ：بی اعتنا به حرفم کارش رو ادامه داد

 ：دیگه  دی  دی داشتم غش می کردم
 _  ون نیکا ولم کن
 کارش رو ادامه نداد.

 ：با اخم توی چ.م هام نگاه کرد
 _ چیزی شد؟

سم میدی ها.این یکی  سر چیزای الکی  ون خودت رو ق شه  _ بار آخرت با
 از قانون های زندگیمونه.فهمیدی؟

 _ خب باشه.حاال اخم نکن 
 کنارم ن.ست

 ：من هم بلند شدم و ن.ستم
 _ صبی اولین روز زندگی م.ترکمون بخیر.

 _ بهتره بگی ظهر اولین روز زندگی م.ترکمون.
 می کردی نمی.د نه؟_ حاال تو من رو ذوق مرگ ن

 _ من تالش خودم رو کردم ولی ن.د
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 ：خندیدم و سرم رو روی شونه ش گذاشتم
 _ گ.نمه پاشو یه چیزی درست کن بخوریم.

 _  ان؟
 _ بادمجان.پاشو 

نازت رو نمی  ما  قدی ثل اون  گه زنمی م گه پررو ن.ــو اآلن دی کا دی _ نی
 ک.م.پاشو صبحونه حا ر کن.

 چی کار کنی؟_ پا نمی.م ببینم می خوای 
_ تا سه می.مارم بلند شدی که هیچ،بلند ن.دی همچین قلقلکت بدم که تا 

 سه روز بخندی.
 یک..

 دو..
 قبل از این که به سه برسه پتو رو زدم کنار و فرار کردم.

 ：توی چارچوب در وایسادم
 _ اآلن نه واست صبحونه درست کردم نه گذاشتم قلقلکم بدی

 و زبون درازی کردم
 ر حسابی حرصش دراومد.که انگا

 ：از رو تخت بلند شد و اومد سمتم
 _ حاال ن.ونت میدم.

 فرار کردم
 دور خونه میدویدیم
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 _ نیکا وایسا
 بدون تو ه به حرفش به دویدنم ادامه دادم 

 _ نیکا بهت میگم وایسا
برگ.تم  وابش رو بدم که پام گیرکرد به گوشه ی فرش که بلند شده بود و رو 

 شکم افتادم زمین.
 ：سام اومد باال سرم ن.ست و باصدای بلند خندید

 _ حاال که هم قلقلکت دادم هم واسم صبحونه درست کردی می فهمی.
 خودم رو به موش مردگی زدم و چیزی نگفتم.

 _ نیکا پاشو.مظلوم نمایی نکن این کارا بهت نمیاد
 باز هم  وابی ن.نید.

 برم گردوند
 ：گفت چ.م هام بسته بود که

 _ نیکا؟نیکا چ.م هات رو بازکن.نیکا
 خم شد روم که صدای نفس هامو ب.نوه 

 تو یه حرکت چ.م هام رو باز کردم
 دستم رو آوردم باال و موهاش رو ک.یدم

 ： یغش دراومد
 _ نیکا ولم کن

 ：با شیطنت گفتم
 _ نچ.باید موهات رو بکنم تا آروم شم.
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 _ نیکا تو رو خدا
 

 دلم واسش سوخت و موهاش رو ول کردم.
 _ خب بازی کافیه.

 _ آره واقعا کافیه موهام رو کندی وح.ی 
 ：دستم رو بردم سمت موهاش

 _ چیزی گفتی؟
 ：سرش رو برد عقب

 _ من غلط بکنم چیزی بگم.
 _ خیلی خب بریم
 صبحونه بخوریم.

 بلندشدم سام هم بلند شد و رفتیم توی آشپزخونه.
 

47 
مه و کره رو ازتوی یخچال درآوردم و هر کدوم رو توی ظرفی  عســـل و خا

 ریختم.
 کتری رو گذاشتم روی ا اق گاز تا  وش بیاد و چای دم کنم.

 خودم هم رفتم دست.ویی توی حیاط که آبی به دست و روم بزنم.
**** 

 م.غول شستن ظرف های صبحونه بودم
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 ：لویزیون می دید گفتمرو به سام که بیرون روی مبل ن.سته بود و ت 
 _ دلم دریا می خواد سام.

 _ دریاهم می برمت عزیزم.
 _ خب کی؟

 ：به ساعت باالی میز تلویزیون نگاه کرد
 _ االن ساعت دوازده ست 

 ساعت سه میریم.
 _ باشه.

 شستن ظرف ها که تموم شد رفتم و کنار سام ن.ستم.
 

***** 
 لب ساحل دست تو دست هم قدم می زدیم.

 _ نیکا؟
 _  ان نیکا؟

 _ می دونی چقدر دوستدارم؟
 _ چقدر؟

 _ اندازه ی همه ی اقیانوس ها و دریاها و دریاچه های توی دنیا
 _ حاال میدونی من چقدر دوستدارم؟

 _ چقدر؟
 _ به اندازه ی تموم  زیره های ک.  شده و ک.  ن.ده ی توی دنیا.
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***** 

 
 ：غروب بود دور آتی.ی که درست کردیم ن.سته بودیم

 _ صدای موج های دریا چقدر دلن.ینه مگه نه؟
 _ آره خیلی ق.نگه.

 _ سردته نیکا؟
 _ چطور؟

 _ آخه یه  وری زانوهات رو گرفتی بغل که انگار خیلی سردته.
 _ دروغ چرا آره سردمه.
 پا شد و اومد باالسرم.

 ：نداخت روی شونه هامکت چرم قهوه ایش رو درآورد و ا
 _ این طوری که تو سردت می.ه.

 _ نگران من نباش هوای خودت رو داشته باش که سرما نخوری.
 لبخندی زدم و به تماشای دریا م.غول شدم

 
****** 
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 زمان و ساعت از دستم در رفت غرق تماشای دریا شدم، زیبا بود.
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 این آبی بی کران بهم ارامش القا میکرد . 
د ولی میچســبید.این ســرما رو به  ون میخریدم. معلوم نبود دوباره ســرد بو

 کی میتونستم بیام اینجا.
 ：صدای سام باعم شد که نگاهم رو از دریا بگیرم

 نیکا بلند شو بریم داری میلرزی. -
نه من حالم خوبه. تو اگه سردت شده کتت رو  بردار، چون من دیگه سردم  -

 نیست .
د شــو بریم یعنی باید بریمر روی حرف منم حرفی نه خیر وقتی میگم بلن-

 نیاد.افتاد؟
 من نمیام خودت برو . -
 

 کت رو از روی شونه م انداختم زمین
سریع بلند شدم و شروع به دویدن کردم رمیدویدم و میخندیدم صدای سام  

 ：رو می.نیدم که دستور صادر میکرد
 _ بهت میگم وایسا.

 
 ：منم بلند مثل خودش داد زدم

 _ اگه میتونی بیا منو بگیر آقا گرگه.
 سرعت دویدنم رو بی.تر کردم میدونستم اینطوری بی.تر گرم می.م .
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 برگ.تم ببینم چرا صدای سام  دیگه نمیاد.
یه لحظه حس کردم دماغم داغون  که  مه می دادم  یدنمم ادا به دو هم زمان 

 شد
ست آخ  ون به عمل  راحی نیاز داره میرم دماغ  شک شگلمو  فکر کنم  خو

 عمل میکنم.
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به فکر دماغم باشــم دارم چرت و پرت میبافم آخ  وای خدایا عوض اینکه 
 داغون شدم.

 
ــفش کنم.   ــر من اورده رو بزنم نص ــت هر کی که این بال رو س دلم میخواس

 معلوم نیست دماغ نازنینم االن شبیه چی شده .
 

نی خیلی عصباسرمو بلند کردم دیدم بله اون شخن کسی نیست  ز سام! 
 شدم رنگم شده بود مثل گو ه.

 تا خواستم دهنمو باز کنم بهش غر بزنم، 
 سریع انگ.ت.و گذاشت روی لبم و گفت :

_ غلط کردم نیکا ببخش فقط میخواستم بهت ثابت ب.ه که نباید روی حرف 
 من حرف بزنی،همین.

 
 بب.تر آتی.یم کرد
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 ：زدن دستش رو پس زدم و بلند بلند شروع کردم به حرف 
_ همه ی مردا مثل همدیگن فقط میخوان قدرت و زور بازوشــون رون.ــون  

سی که  سام من از ک شد.  بدن، اخه این چه کاری بود که کردی دماغم داغون 
.ونه بدم میاد. االنم تنهام بزار خودت  سی ب شو به کر بخواد همش حرف خود

 برگرد ویال به  هنم که من سرما میخورم.
 و پ.تم رو بهش کردم.

 
 باشه به درک بمون تا سرما بخوری .-
 

دیگه به ادامه ی حرفاش تو ی نکردم شــروع به قدم زدن روی شــن ها کردم 
دلم میخواست کف.م رو در بیارم و با پاهام حس کنم نرمی شن ها رو که حتی 

 نرم تر از تخت خواب بود
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 قدم میزدم.

 از دنیایی واقعی  دا شده بودمرگذر زمان رو حس نمیکردم.
 به خودم که اومدم هوا کامال تاریک شده بود پاهام گز گز میکرد

 انگ.تامم بی حس شده بود . 
 

 اصال نمیدونستم کجام رخیلی دور شده بودم از ویال ترس برم داشت.
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 و نمیکنم .خدایا چیکار کنم ،باید زنگ بزنم به سام،نه من عمرا این کار
 مقصر اون بود نه من.

 صدای و دانم رو
 ：شنیدم

 _خفه شو نیکا ببین داری میلرزی از سرما بازم به فکر غرورت هستی .
 

 خب اون تند رفت من که من مقصر نیستم .
 ：با خودم گفتم 

 نیکا اگه زنگ نزنی معلوم نیست چی اتفاقی پیش بیادا.
 تصمیم گرفتم زنگ بزنم

 برای نجات  ونم زنگ میزنم .این دفعه هم فقط 
 

 دستمو توی  یبم فرو بردم موبایلم رو درآوردم 
 اه لعنتی اینجا که آنتن نداره

 
 خدایا غلط کردم به حرف سام گوش ندادم .
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 خدایا چیکار کنم کمکم کن 
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 سام کجایی ؟
نا امید شده بودم سرم رو انداختم پایین و با نوک کف.م  ربه ی محکمی به 

 شن ها زدم،
 ی دفعه احساس کردم یه نفر پ.ت سرمه.

 توی دلم خدا رو صدا رو میکردم، تصمیم گرفتم فرار کنم. 
 تا اومدم فرار کنم توسط شخصی دستم ک.یده شد برگ.تم ببینم کیه 

 که با یه پسر  وون روبه رو شدم 
  ：داشتم سکته میکردم به پسره گفتم

 _چیه؟
 ：لبخند کجی زد
 م.ب_ دوست دارم ا

 و باهم باشیم.
  

 ：بیش تر از قبل ترسیدم اما به روی خودم نیاوردم و با صدایی بلند تر گفتم
 _برو.اآلن شوهرم بیاد میک.تت

 ：با پوزخند گفت
 _ این کلکا دیگه قدیمی شده خانم خوشگله

 _ بخدا راست میگم 
 _من به همسرت کاری ندارم یه ام.ب رو مهمون من باش مگه چی می.ه؟ 

  وابش رو بدم که با شنیدن صدای سام انگار زبونم بند اومد. اومدم
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 ：سام داد زد
 _ مردتیکه عو ی با زن من چی کار داری؟

 ：و نزدیک پسره شد و یقه ی پسره رو گرفت
 _ با توام داشتی چه غلطی می کردی؟

 
سام و هلش  سینه  شده بود اما با این حال کم نیاورد و زد تخت  شکه  سره  پ

 داد روبه عقب
ســام  واب این کارش رو داد و با شــدت هرچه تموم تر ســیلی محکمی تو 

 گوش پسره خوابوند.
 صدای فریاد سام و اون پسر باهم قاطی شده بود.

 از ترس قلبم داشت از  ا کنده می.د.
انگار موج ها هم ترســیده بودن که انقدر با شــدت خودشــون رو به همدیگه 

 میکوبوندن.
 ：رفتم نزدیک.ون و داد زدم

 _ کافیه.تو رو خدا بس کن سام
 ：فقط یه نگاه بهم انداخت و به فریاداش سر اون پسر ادامه داد

 _ با زن من چی کار داشتی بی ناموس؟
 ：پسره گفت

 _ زن تو؟؟؟؟ 
 اگه زن تو بود که ولش نمیکردی که حاال ام.ب تنهایی این  ا باشه.
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ن که زنه که با  یغ مسام دستش رو آورد باال که سیلی دوم رو تو گوش پسر ب
 ：همراه با اشک بود  دستش همون باال موند

 _ بسه تو رو خدا سام...
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سره بود  ست دیگش روی یقه ی پ ستش باال مونده بود و د در حالی که یه د

 بهم نگاه کرد.
ــتفاده کرد و پا به فرار  ــت اس ــده ازفرص ــام پرت ش ــره که دید حواس س پس

 گذاشت.
 و سام هم دنبالش نرفت.

 ا صورت اخمویی که توی دلم ترس رو چند برابر می کرد اومد سمتمب
 دستم رو گرفت و من و ک.ون ک.ون دنبال خودش راه انداخت. 

 ：با صدایی که دلهره و ترس توش موج می زد گفتم
 _ س...ام

 ：وایساد و برگ.ت سمتم
 چ.ماش قرمز شده بود تا به حال اینطوری ندیده بودمش

 ：با لحنی عصبی گفت
 هیس!صدات رو ن.نوم._ 

.ت و به راه  شد بی تو ه به گریه م برگ سرازیر  .مم  شه ی چ شکی از گو ا
 ادامه داد.
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***** 
 

 دستم رو ول کرد و در ورودی به داخل خونه رو باز کرد.
 رفت تو. هنوز نرفته بودم توی خونه.ازش میترسیدم بد وری کالفه بود.

 ：با صداش به خودم اومدم
 _ چرا اونجا وایسادی؟بیا تو 

 کف.م رو درآوردم و با ترس و لرز قدم های آرومی برداشتم.
 روی مبل ن.سته بود از پی.ش رد شدم و رفتم توی اتاق که انتهای سالن بود.

روی تخت ن.ستم و به فرشی که توی اتاق انداخته شده بود نگاه کردم.اتفاق 
عه اومد و توی چهارچوب در قرار های امروز رو از ذهنم میگذروندم که یدف

 ：گرفت
 _ چرا وقتی بهت گفتم بیا بریم گوش نکردی؟ نکنه منتظرش بودی؟ 

 ：نگاهی بهش انداختم و با تته پته گفتم
 سام..چی..چی داری میگی؟تو حق نداری با من اینطوری حرف بزنی.

باهات این طوری حرف می زنم.چون حرف حرفه خودته  _ حقته که دارم 
 دنده ای چون لجبازی چون یه

 و اومد نزدیکم
 ：بلند شدم و رفتم عقب

.تر  شتم از دریا بی ست دا سم.من فقط دو .نا صال اون رو نمی _ به خدا من ا
 لذت ببرم.
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 اومد نزدیک تر 
 عقب عقب رفتم و با برخورد به دیوار پ.ت سرم متوق  شدم.

 ：اومد روبه روم
 _ مگه قرار بود ب.ناسیش؟

 _ نه.معلومه که نه.
 _ دفعه آخری باشه که به حرفم گوش نمیکنی.

 _ خیلی خب
 _ خیلی خب نه.بگو چ.م

 ：سرم و انداختم پایین
 _ چ.م

 فاصله بینمون رو پرکرد.
 ：به سرم که پایین بود ب*و*سه ای زد و گفت

 _ ببخ.ید که سرت داد زدم.نمی خواستم که..
 حرفش رو قطع کردم

 ：سرم رو بلند کردم
 _ هیس کافیه.امروز هرچی که بود تموم شد 

ــونه ی این که برم بغلش باز  ــت هاش رو به ن. ــید و دس لبخندی به روم پاش
 ：کرد

 رفتم و توی آغوش گرمش خودم رو  ا دادم.
 بلندم کرد و چند دوری دور اتاق چرخوند
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 ：باالخره گذاشتم روی تخت و خودش هم کنارم دراز ک.ید
 _ سرم گیج میره.

 خندید
 ：رنجش رو به تخت تکیه داد و سرش رو روی ک  دستش گذاشتآ

 _ تا تو باشی حرف گوش کنی.
 _ اآلن این تنبیه بود؟

های من ســرپیچی می کنی  مان  بازم از فر حاال  یه بود. که تنب _ پس چی 
 سرباز؟

 ：قهقهه زدم 
 _ خیر قربان.

 _ از این به بعد حرف هام گوش می کنی سرباز.فهمیدی؟
دســتم رو به حالت احترام پلیس ها کنار گوشــم بردم و ن.ــســتم ســر ام و 

 ：گفتم
 _ اطاعت قربان

***** 
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 دوتا چای ریختم وگذاشتم توی سینی.

 ：صدای سام رو شنیدم
 _ کجا موندی بیا دیگه.
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 سینی رو برداشتم و رفتم سمت اتاق.
 ：وارد اتاق شدم

 _ اومدم.دلت چه زود واسم تنگ می.ه
درحالی که روی تخت ن.سته بود و تکیه داده بود سرش رو یک کم کج کرد 

 ：و با حالت خاصی نگاهم کرد
 _ آخه کوتوله تو چی داری که دلم برات تنگ ب.ه؟

 ：بهش اخم کردم
 _ دراز موقع انتخاب کور نبودی که.بودی؟

 ：خندید
 _ وقتی حرص می خوری خیلی شیرین می.ی نیکا.

 وابش رو ندادم و رفتم چای هارو گذاشتم روی میزکنار تخت و روی تخت 
 ：ن.ستم

یه من عســلم نمی.ـــه  با  باز من موقع حرص خوردن شــیرینم تو چی؟  _
 خوردت.

 روم رو برگردوندم.
 ：دستم رو گرفت.دستم رو ک.یدم که اون دستم رو ول نکرد

 _ ول کن دستمو
 س کنه دستمودستم و اورد باال فکر کردم می خواد ب*و*

 تویه حرکت دهنش رو بازکرد و باشدت دستمو گاز گرفت.
 ： یغم درومد
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 ولم کن.  _ آخ
 و دستم رو که آزاد بود م.ت کردم و پی در پی زدم توی شکمش

 که دستم رو گرفت.
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 ：سرش رو بلند کرد

 _ آخیش خنک شدم.
 ：فتدرحالی که دستم رو میمالیدم یه نگاه معنی دار بهش انداختم که گ

ساعت درست کردم؟ بد  ست  _ چیه؟چرا اینجوری نگاه میکنی؟بد کردم وا
 کردم؟

از دستش شاکی بودم اما با این حال خندیدم بال.تی که بهش تکیه داده بودم 
رو ورداشــتم و کوبوندم به ســرش،که نامردی نکرد و با بال.ــت حســابی از 

 خجالتم درومد.
 ：خسته از کتک کاری با بال.ت گفتم

 شدم.چرا من و تو مثل آدما نمیتونیم زندگی کنیم؟چرا؟_ خسته 
 ：خندید

 _ چون ما فرشته ایم.
 ：نگاهی به چای هایی که روی میز بود انداختم

 _ اینام که سرد شد
 ：بال.ت هارو سر اشون مرتب کرد و تکیه داد
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 _ بیخیال چای بیا اینجا دلم واست تنگ شده.
 ：کنارش تکیه دادم

 _ ام.ب چقدر سرده.
 

 خم شد و پتوی دونفره ی روی تخت وک.ید رومون.
 _ خب لباس بی.تر بپوش

 
 ：به لباس های تو تنم نگاه کردم  یه تاپ وشلوارک بنفش

 _ خب عادت ندارم توی خونه لباس بپوشم.
 دستش رو از پ.ت بدنم برد و از بازوم گرفت،

 ：سرم رو روی شونش گذاشتم
 _ سام؟
 _  انم

 _ میگم یادته چجوری باهم آشنا شدیم؟انگار همین دیروز بود.
 _ آره خیلی زود گذشت.خیلی

_ یادته بعد از تصـــادفی که داشــتی اومدی فیزیوتراپی و بعد از یکماه که 
ستی باهات تماس بگیرم.گفتم چرا گفتی می خوام  میومدی فیزیوتراپی ازم خوا

 را عب پام باهات صحبت کنم.
 ：شنیدمصدای خنده هاشو 

 _ یادش بخیر.اگه اون تصادف لعنتی نبود تو اآلن کنارم نبودیا.
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 _ راستی چی شد که تصادف کردی؟این و هیچوقت نگفتی.
 _ دوست داری بدونی؟

 _ خب معلومه.
 _ به خاطر میترا

 ：سرم رو از روی شونش برداشتم و بهش چ.م دوختم
 _ یعنی چی؟مگه میترا چی کار کرد؟

 ：پوفی ک.ید و گفت
 درست سه سال و شیش ماه پیش بود. _
 

54 
 _ خب؟

_ این قضیه که من با میترا ازدواج کنم برمیگرده به اون موقع.پدر و مادر میترا 
ده سال پیش از هم  دا شدن.پدرش رفت فرانسه مادرش هم توی ایران موند و 

دیگه ازدواج کرد این وســط میتراهم خونه ی مادر بزرگش توی کرج با یه نفر 
زندگی می کرد و پدرش ترتیب این که توی فرانسه بتونه زندگی کنه رو داد.میترا 
رفت و بعد از ســه ماه برگ.ــت.یه روز که اومد خونه ی ما، با مامانم را عب 

ونه میت زندگیش توی پاریس حرف زد و گفت که اگه با کســی هم ازدواج کنه
 اون شخن و بی دردسر با خودش ببره اونجا و باهم زندگی کنن.

 _ خب این چه ربطی به تو داشت؟
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_ میترا از بچگی به من عالقه داشت هروقت با سامان دعوا میکردیم میومد  
کنار من و ســامان رو میزد.مامان هم از این عالقه با خبر بود پس چی بهتر از 

با میترا ازدوا که من  به ی  دید بزنم واســـه این  پاریس و شــع ج کنم و برم 
 نمای.گاه؟اینجوری هم از دوستاش کم نمیاورد و هم تو مهمونیا پزشو می داد.

 ：پوزخند زدم
_ یعنی همچین مادری داری تو؟به خاطر منافع خودش می خواســت تو تن 

 به ازدواج با میترا بدی؟
 دگی با من می خوره._ آره.البته معتقد بود میترا همونیه که به درد زن

 _ خیلی خب.اما من هنوز دلیل تصادفت رو نفهمیدم.
 

55 
 ：گفت

یه  ته بود  گاریم از تو گرف بل از خواســت که ق ثل همون مهمونی  مان م ما  _
 مهمونی گرفت.

قرار بود من از میترا خواســتگاری کنم اما من زیر بار نرفتم و دقیقا وقتی میترا 
به.ــون میگفت که قراره من ازش  با دوســتاش م.ــغول خوش و بش بود و

خواســتگاری کنم رفتم و پیش دوســتاش گفتم که من ازش خواســتگاری نمی 
 کنم و قصد ازدواج باهاش رو ندارم.
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شت و چند روز  شد اما کارم رو بی  واب نذا ستاش  ایع  خب  لوی دو
بعد که می خواســتم برم کرج نمیدونم چه  وری و توســط کی ماشــینم رو 

 و باعم شد که من توی  اده تصادف کنم و پام  راحی ب.ه.دستکاری کردن 
واقعا تعحجب برانگیز بود به خاطر یه کینه سیستم ماشین رو دستکاری کرده 
سام این  ستاش  ایعش می کرد اما خب  واب کار  سام نباید  لوی دو بود؟

 نبود.
 ：گفتم

 _ خب تو چجوری فهمیدی؟
متکار خونه ی مادر بزرگش _ چند هفته ای از اون اتفاق میگذشــت که خد

باور نکرد.می  بهم زنگ زد و  ریان رو گفت.به مامان همه چی رو گفتم اما 
 خواستم برم سراغ میترا که با خبر شدم رفته پیش پدرش

 و حاال بعد از سه سال برگ.ت.
 ：ادامه حرفاش رو گفتم

 _ و دوباره  ریان خواستگاری تو از میترا؟
 اد.سرش رو به ن.ونه آره تکون د

 _ چه داستان پر افت و خیزی.
 ：خندید

 _ خالصه اینم  ریان زندگی من بود.
 ：لبخند زدم

 _ هرچی که بود گذشت.مهم اینه که اآلن کنارهمیم.
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 _ بله صد در صد 
 ：پا شدم و سینی رو از روی میز برداشتم

 _ من برم چای بیارم یکم گرم شیم.
 _ بگیر ب.ین خودم گرمت می کنم

 _ نه قربونت چای بهتره
 ：با شیطنت خندید

 _ بگیر ب.ین میگم.باز تبیه دلت می خواد؟یا شایدم ساعت مچی  دید؟
 _ نه،نه می.ینم عزیزم

 
****** 

 
56 

 داشتیم صبحونه می خوردیم
 ：یه قلوپ از شیرم خوردم و به سام که روبه روم ن.سته بود گفتم

 _  .ن عروسیمون رو کی بگیریم؟
 گه._ گرفتیم دی

 _ خب اون عقد بود.منظورم  .ن اصلیه
 _ نیکا؟

 _ بله
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_ من که بهت گفتم مامانم گفته که فقط تو خواســتگاری و  .ــن عقدم 
 میادنگفتم؟

 _ چرا گفتی.خب که چی؟
سه ی من که این چیزا اهمیتی نداره.تو  سی نگیریم.وا .ن عرو _ خب که  

 رو نمی دونم
 نمی.ه مامانت رو را ی کنی؟_ واسه منم زیاد مهم نیست.اما خب یعنی 

_ با مامانم قرار گذاشتیم.شرطش واسه این که باهام بیاد خواستگاری همین 
بود که یه عقد مفصــل بگیریم و دیگه همه چی تموم و من دیگه پامو توی اون 
سی  سی نگیریم؟چون عرو خونه نذارم.پدر و مادرت قبول میکنن که دیگه عرو

 باازدوا مون مخالفه. بگیریم گندش درمیاد که مادر من
_ نه فکر نکنم مخال  باشن.به.ون میگم که من و تو نمیخوایم  .ن دیگه 
ای بگیریم.خونمونم که چند روز دیگه چیدمانش تموم می.ــه میریم ســر خونه 

 زندگیمون.
 اوهومی گفت و به صبحونه خوردنش ادامه داد.

 
****** 

 
57 

تو حیاط ویال روی تاب ن.ــســته بودم هوا یه کم ســرد بود اما خب دوســت 
 داشتم تو حیاط بمونم.

 سام با پتوی مسافرتی که انداخته بود روی دستش اومد سمتم.



wWw.Roman4u.iR  108 

 

 با لبخند بهش نگاه کردم.
 ：روبه روم وایساد

 _ نیکا هوا سرده بیا بریم تو.
 _ نه خوبه.چند دقیقه دیگه میام.

 _ خیلی خب
 ت سرم و پتو رو انداخت روی شونه هام.اومد پ.

 ：روی شونه هام مرتبش کردم و گفتم
 _ ممنون

 ：کنارم ن.ست
 _ وظیفه م بود.

 ：خندیدم
 _ خوب وظایفت و می.ناشی پس

 _ باز بهت رو دادما
 _ خب خودت گفتی وظیفمه.

 _ من فقط پتو آوردم که مامان بچه م سرما نخوره.
_ ســام می.ــه بگی کدوم بچه؟ما که تا پنج شــیش ســال آینده بچه نمی 

 خوایم.پس انقدر خیال بافی نکن
 _ کی گفته تا پنج شیش سال دیگه؟نهایت سال دیگه دخترم به دنیا میاد.

_ چه دخترم دخترمیم راه انداختی.شیش سال دیگه پسر من به دنیا میاد.دیگه 
 حرف ا افی نباشه
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که یه سال دیگه دختر من به دنیا میاد یا شیش سال دیگه _ حاال معلوم می.ه 
 پسر تو.

 _ باشه.اگه باختی چی؟
 _ اگه باختم اسم بچه رو تو بزار

 _ نه بابا؟مگه قرار بود من نذارم؟
سرم و  سم پ سم دخترم و من میزارم.اگه من باختم ا _ آره دیگه.اگه تو باختی ا

 تو بزار.
 _ خیلی خب قبول.

 _ من که میدونم برنده می.م.اسم دخترمم میزارم ساینا یا مرسانا یا شایدم...
 ：حرفش رو قطع کردم

 _ خیال بافی نکن.شیش سال دیگه سامیار خودم به دنیا میاد
 _ معلوم می.ه.

 ：از روی تاب بلند شدم
 _ پاشو بریم تو کافیه

 بلند شد.
 

58 
 باهم رفتیم تو خونه.

 ：گفتم
 _ سام؟



wWw.Roman4u.iR  110 

 

 _ بله
 گم پاشو بیا باهم غذا درست کنیم گ.نمه._ می

 ：نگاهی به ساعت انداخت و گفت
 _ هوا تازه داره تاریک می.ه تو میخوای شام بخوری؟

 _ تا ما درست کنیم دو ساعت طول میک.ه.
اومد آشپزخونه آبی به دستاش زد،پیش بند رو از توی ک.و درآورد و پوشید و 

 ：رو به من گفت
 پز؟_ خب چی درست کنیم سرآش

 ：_ یه کم فکر کردم و گفتم
 _ ساالد اولویه!

 _ به به من که میمیرم براش
 ：شی.ه ی خیارشور رو ازتوی یخچال درآوردم

 _ خیلی خب رنده رو ازتوی کابینت درار ب.ین این خیار شورا رو رنده کن
 _ اطاعت می.ه

 م.غول این کار شد.
شتم توی قابلمه هایی که تو ودم شون آب پر کرده بچیزایی که الزم بود و گذا

 و روی ا اق گاز گذاشتم تا آب پز ب.ن. ن.ستم رو به روی سام.
 ：گفت

 _ چقدر سخته
 _ عیب نداره یاد میگیری واسه آیندتم خوبه.
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 _ بازهم این  رب المثل معروف به کار اومد
 _ کدوم  رب المثل؟

_ همون که میگه شــتر در خواب بیند پنبه دانه.ای نور به قبرت بباره گوینده 
 ی این  رب المثل

 ：با خنده گفتم
 _ خب چه ربطی داشت؟

 _ ربطش به همون حرفت که گفتی واسه آیندت خوبه.
نت  ما ما گه خونه  جا دی خب من  ز حقیقت چیزی نگفتم.چون این ها. _ آ

فقط بخوری و بخوابی.آشپزی میکنی.غذا درست میکنی و هفته ای نیست که 
 یبارم  ارو برقی.بقیه کاراهم خودم میکنم

_  ان؟اونوقت کاریم موند؟بعدشــم معموال شــوهره به زنش میگه که اینجا 
 دیگه خونه ی بابات نیست.نه این که ...

 ：حرفش رو قطع کردم وگفتم
 رشوراتو رنده کن تا بعد خانومم._ دیگه روزگار عوض شده عزیزم.فعال خیا

_ نیکا باالخره این خیارشــورا تموم می.ــه دیگه.بهت ن.ــون میدم که کی 
 خانومه.

 ：قهقهه ای زدم و از رو صندلی بلند شدم
 _ حاال که تموم ن.ده.
 ：سری تکون داد و گفت

 _ زن نگرفتم که شوهر کردم شوهر!
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 _ کم کم داری اعتراف میکنیا بازم بگو
به ســر من نزار میام با این دســتای خیارشــوریم  وری قلقلکت _ نیکا ســر

 میدم که هروقت خیارشور دیدی خود به خود خندت بگیره ها!از ما گفتن بود.
 _ خیلی خب بی  نبه.

 رفتم سمت ا اق گاز
****** 

 
59 

 ：یه لقمه از غذا خورد
 _ به به  ونم به این دست پخت،اگه رستوران بزنم میترکونم

 ：کردمچپ چپ نگاش 
 _ دوتا خیارشور رنده زدی فقط اونوقت شد دسپخت تو؟

_ خیارشــور مهم ترین چیز توی ســاالد اولویس.بدون خیارشــورایی که من 
 رنده زدم اصال خوشمزه نیست این غذا.

 _ پررویی دیگه چاره چیه؟
 _ میدونم حقیقت تلخه

 _ کدوم حقیقت؟
نداره برعکس  که من درســـت کردم حرف  یه ای  که ســـاالد اولو _ همین 

 دستپخت تو.
 _ حاال دستپختم بده دی.ب دو ب.قاب ماکارونی خوردی؟؟؟
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 _ گل من آدم گرسنه سنگم گاز میزنه.
 م.غول غذا خوردن شدم و بحم رو ادامه ندادم.

 _ حاال گریه نداره که.خدا بزرگه یه روزی دستپخت توام خوب می.ه.
 بازم  واب ندادم

 _ نیکا شوخی کردم.تو بهترین دستپخت دنیارو داری.
 ：د نکردم و گفتم توی دلم قند آب شد اما تو ظاهرم تغییری ایجا

 _ خیلی خب بخور
 ：بلند بلند خندید

 _ یعنی عاشقتم که با دوتا تعری  الکی گول میخوری.
 ：منم خندم گرفت

 _ مگه چاره ی دیگه ایم دارم؟
 ：گه خورد و گفتیه لقمه دی

 _ به  ون نیکا دستپختت حرف نداره
 _ برو عمتو مسخره کن پسره ی...

 ：حرفم رو قطع کرد
 _ اوال عمه ندارم.دوما من  ون تو رو بیخودی قسم؟؟؟؟

 ：با لحن با مزه ای گفتم
 _ نمی خورمممممم

_ مگه باتوا؟باید همش و بخوری خودت تا اآلن میگفتی گ.ــنمه.هنوز یه 
 ام نخوردی که.بخور ببینم زودلقمه 
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 ：دیگه خنده هام به قهقهه تبدیل شد
 _ نمیری الهی سام.

 ：باخنده گفت
_ نفهمیدم این لقمه هایی که خوردم کجارفت.بیا محض ر ـــای خدا ده 

 دقیقه ساکت باشیم بفهمیم چی داریم می خوریم.
 سرم رو به ن.ونه ی باشه تکون دادم و م.غول خوردن غذا شدیم...

***** 
 

60 
 با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدارشدم.

 گوشیم رو از روی میز کنار تخت برداشتم
 شیدا 

 بود همکارم توی فیزیوتراپی.
 ：باصدایی خواب آلود  وابش رو دادم

 _ سالم.
 _ سالم صدات گرفته خواب بودی؟

 _ آره.
 ：خندید

قدیمی چطوره؟خوش  با ع.ــق  ندگی  خانم خوش خواب؟ز _ خوبی 
 ره؟میگذ
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 _ خوبم.خداروشکر بدنمیگذره.تو خوبی؟
 _ آره بدک نیستم.کی میاید؟

 _ سه چهار روز دیگه.چطور؟
 _ نیکا یه خبر دارم واست نمی دونم بده یا خوب.

 _ بگو می.نوم
_ همســر دکتر کیانی مریضـــه.پریروز دکتر گفت که میخواد فیزیوتراپی رو 

 بیماری تنفسی داره. ببنده و از تهران واسه یه مدتی  برن.آخه همسرش
 _ یعنی بیکار شدیم؟

 _ آره
 _ ای بابا.بد شد که.

 _ حاال ناراحت نباش.
 _ مگه می.ه؟کارمونو از دست دادیم

 _ آخه...
 _ آخه چی؟درست حرف بزن

عد بریم  به ب که از این  به یکی از دوســتاش معرفی کرده  مارو  _ آخه دکتر 
 اونجا 

 و خندید.
 _ دوساعته من و گذاشتی سرکار؟؟

کارو  گه می خوای این  یال.فقط ا ندم.این چیزارو بیخ _ خواســتم یکم بخ
ازدســت ندی پاشــو بیا تهران.چون دیروز دکتره گفت اگه تا دوروز آینده نیای 

 یکی دیگه رو میاره آخه تعداد بیمارا زیاده من و دکترم دوتایی نمیرسیم.
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س فیزیوتراپی رو برام بفرست.به.م بگو که _ خیلی خب میام.فقط بعدا آدر
 پس فردا سرکارم.

 _ باشه.کاری نداری؟
 _ نه عزیز

 _ سالم برسون خداحافظ
 _ بزرگیت خدانگهدار.

 گوشی رو قطع کردم.
 سام که کنارم نخوابیده بود،از اتاق رفتم بیرون تا ببینم کجاست.

 توی آشپزخونه و حال هم نبود.
رفتم سمت در ورودی که دیدم نون تازه به دست در حیاط  رو باز کرد و اومد 

 تو.
 ：وارد حال شد

 _ سالم صبحت بخیر.سحرخیز شدی؟
از روی مبلی که ن.ــســته بودم بلند شــدم و رفتم ســمتش که نون هارو ازش 

 بگیرم.
 _ سالم صبی توام.مگه ساعت چنده؟

 زی به حساب میاد دیگه._ ممنون.ساعت نه و نیمه اما واسه تو سحرخی
 ：خندیدم

 _ بی مزه.اصال دوست دارم بخوابم.م.کلی داری؟
 _ نه خانم گلم من غلط بکنم م.کلی داشته باشم.
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 _ حاال شد.
صبحونه خوردن  سه  سفره و بقیه چیزایی هم که وا سط  شتم و نون ها رو گذا

 الزم بود و آماده کردم.
 ：رو به سام گفتم

 بی به دست و صورتم بزنم._ بیا م.غول شو تا من یه آ
 _ باشه.اآلن میام.

مد توی  بل و او ته ی م خت روی دســ ندا کاپ.ــنش رو از تنش درآورد و ا
 آشپزخونه.

بعد از این که آبی به دست و صورتم زدم،رفتم توی آشپزخونه و ن.ستم روبه 
 روی سام تا صبحونه بخوریم.

 باید قضیه رو به سام می گفتم
 ：یه لقمه کره و مربا خوردم به سام که م.غول خوردن صبحونه بود گفتم

 _ سام یه چیزی بگم؟
 _ بفرما

 _ شیدا زنگ زد
 _ شیدا؟شیدا کیه؟

 _ همون خانم ر ایی همکارم توی فیزیوتراپی.
 _ آها خب،چی می گفت؟

ــرش می  ــته و به خاطر بیماری همس _ گفت که دکترکیانی فیزیوتراپی رو بس
 یه مدت از تهران بره. خواد واسه
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 _  دی؟
_ آره.ولی من و شــیدا رو به یکی از دوســتاش معرفی کرده حاال قراره که برم 

 اونجا کارکنم.
 _ خب پس خوبه.

 _ فقط یه م.کلی هست
 _ چه م.کلی؟

ــم به  ای من  ــرکار نباش _ این که اون دکتر دیروز گفته اگه تا دو روز آینده س
 یکی دیگه رو میاره حاال...

 ：اشت ادامه حرفم رو بگمنذ
 _ یعنی برگردیم تهران؟؟

 سرم رو به ن.ونه ی آره تکون دادم.
 _ حتما باید برگردیم؟

 _ اگه برنگردیم کارم رو از دست میدم.
_ باشه عزیزم عیبی نداره.وقت زیاده واسه شمال اومدن.عصر راه میفتیم.که 

 فردا بری سرکار.
 _ ببخ.ید واقعا.

 ست که عزیز دلم.انقدر بیایم شمال که خسته شیم._معذرت خواهی الزم نی
 لبخند به روش پاشیدم و به صبحونه خوردنم ادامه دادم.

 لباس هام رو پوشیدم و باقی لباس هامون رو  مع کردم توی چمدون.
 ：صدای سام رو شنیدم
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 _ آماده شدی؟
 _ آره اآلن میام.

 ：چمدون رو بستم و رفتم بیرون
 _ خیلی خب بریم.

 کاپ.نش رو پوشید و از خونه درومدیم.
 چمدون رو گذاشت توی صندوق عقب و ن.ست توی ماشین.

ماشــین رو روشــن کرد و بعد از این که در حیاط رو بســت از ویال خارج 
 شدیم.

 _ نیکا؟
 _  انم

 _ میگم می خوای اول بریم دریا بعدش بریم سمت تهران؟
 _ آره آره بریم دریا.

 د تا رسیدیم.چند دقیقه ای طول ک.ی
 نزدیکای دریا ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم.

 رفتیم لب ساحل.
 _ اینم دریا.یه چند دقیقه ای این  ا بمونیم بعدش میریم.

سنگ  سنگ کوچیکی بردارم،یه  شدم تا از روی زمین  شه ای گفتم و خم  با
 ：کوچولو برداشتم و پرت کردم توی دریا.که سام گفت

 باش نیم مترم ن.د که._ قدرت دست خانوم رو 
 و به تقلید ازمن سنگی برداشت و با قدرت پرت کرد توی دریا.
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 _ به این میگن پرتاب
 ：چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

ست  .ون بدم که.همین طوری دلم خوا ستم رو ن _ من ننداختم که قدرت د
 بندازم.

 _ خیلی خب پس اآلن  وری بنداز که قدرت دستت رو ن.ون بده.
ی از روی زمین برداشــتم و با یک کمی دورخیز پرت کردم توی دوباره ســنگ

 آب.
 ：در حالی که می خندید گفت

.ون بدیا بازم که  ستت رو ن ستی قدرت د _ حاال مثال دورخیز کردی و خوا
 کم تر از مال من رفت کوچولو

ــی  ــت که بتونم س ــتای تو گنده نیس ــتام ظریفه عین دس _ هر هر هر.من دس
 کیلومتر پرتاب کنم

 ：خنده هاش ادامه دادبه 
_ شیطونه میگه تورو هم بگیرم مثل اون ستگی که پرت کردم پرتت کنم توی 

 دریا
 ：اخمی کردم و گفتم

 _ شیطونه غلط کرده با تو
 _ نیکا با من یکی به دو نکن که برات بد می.ه ها

 _ وای ترسیدم
 _ من و مسخره می کنی؟ن.ونت میدم
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 اومد سمتم که پا به فرار گذاشتم و با سرعت هرچه تموم تر دوییدم.

 ：لب ساحل می دویدیم و می خندیدیم که گفت
 _ نیکا وایسا خسته شدم
 ：برگ.تم  وابش رو دادم

 _ ولی من هنوز خسته ن.دم
با خیال این که دیگه نمی تونه با سرعت دنبالم بیاد آروم آروم راه رفتم که یک 

 دور کمرم حس کردمآن دستایی رو 
 ：به دستا که نگاه نکردم فهمیدم دستای سامه و برگ.تم سمتش

 _ مگه نگفتم وایسا خسته شدم؟
 _ چرا گفتی.

 _ خب چرا واینسادی؟
 _ چون دوست نداشتم 

 _ که اینطور
 _ اوهوم

.تش رو بهم کرد و خم  شده بود رو باز کرد و پ ستاش که دور کمرم حلقه  د
 شد

 ：گفتم
 _ وا داری چی کار میکنی؟

 _ می خوام کولت کنم.
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 ：خندیدم
 _ اونقدرام که فکر میکنی کوچولو نیستما

 _ تو کاریت نباشه.
 ：کولم کرد و آروم آروم راه افتاد

 _ اون باال خوش میگذره؟
 _ اوهوم عالیه

 با خنده گفت اآلن ن.ونت میدم
 و قبل از این که حرفی بزنم شروع کرد به دویدن.

 ： یغ زدم
 _ سام تو رو خدا ندو می خوریم زمینا.سااااام

 _ نترس نمی خوری زمین.نکنه ترسیدی؟
 _ آره ترسیدم تو رو خدا ندو

 _ دلم می خواد بدوام حرف نباشه
 و با سرعت به راه ادامه داد.

ــت  ــد آروم من رو گذاش ــته ش بعد از این که از دوییدن و کول کردن من خس
 زمین.

 خندهبا دیدنم زد زیر 
 ：گفتم

 _ حناق!به چی میخندی؟
 ：در خالی که همچنان میخندید گفت
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 _ هیچی فقط فکر کنم اون باال عو ت کردن
 ：دستی به سر و صورتم ک.یدم و گفتم

 _ خب این  ا که آیینه نیست.من چی کار کنم؟
 ：بهم نزدیک تر شد و شال و موهام رو مرتب کرد

 _ آیینه نیست ولی سام که هست
 ：خندیدم

آره خداروشکر انقدر پرروام هست که بعد از گنداش همچنان توی صحنه _ 
 میمونه.

 ：از حرفم قهقهه هاش بلند شد
 _ آدم باید پررو باشه دیگه.بریم؟

 _ بریم
****** 

 
62 
 سام

شت با  سمت تهران.رو به نیکا که دا شدیم و حرکت کردیم به  شین  سوار ما
 ：گوشیش ور می رفت گفتم

 _ دفعه ی دیگه کی بیایم اینجا؟
 ：سرش رو بلند کرد

 _ نمیدونم.هروقت که شد میایم
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  بط ماشین رو روشن کردم و م.غول گوش دادن آهنگ شدیم.
 

****** 
 

 ساعت حدودا هفت بود که رسیدیم.
ستم  ربه ی آرومی به پاش  شتم و با د شین رو نگه دا در خونه پدر نیکا ما

 ：زدم
 _ نیکا؟نیکا پاشو رسیدیم تهران.خوش خواب با تواما

 ：بعد از چند ثانیه چ.ماش رو باز کرد
 _ من کی خوابم برد؟اآلن کجاییم؟

 _ تو که همی.ه خوابی ق.نگم.اآلنم دم دِرخونه تونیم.
 تکونی به خودش داد و صاف ن.ست.

 ：به اطراف نگاه کرد
 _ راست میگیا رسیدیم.بیا بریم تو دیگه.

 ی خب پیاده شو._ خیل
 از ماشین پیاده شدیم.

 زنگ در خونه رو زد و بعد از این که مامانش در رو باز کرد رفتیم توی خونه.
 رو مبل دونفره ی راحتی ن.ستیم.

 ：مادرش در حالی که چای به دست به طرفمون میومد گفت
 _ چه زود اومدین.خوش گذشت؟
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 ：نیکا لبخندی زد و من گفتم
 ._ خداروشکر خوب بود

 _ الهی شکر.فقط پسرم چیدمان خونتون فکر نکنم کامل شده باشه.
 ：قبل از این که من چیزی بگم نیکا  واب داد

_ خودمون کم کم می چینیم اومدیم یه ســری به شــما بزنیم.بعدش میریم 
 خونه.

 _ خودتون می دونین.
 _ راستی بابا کجاست؟

ــرکت حرف  ــت با آقا میالد را عب کارای ش _ رفته خونه ی رویا می خواس
 بزنه.

 _ آها.سام چای تو بخور بریم.
 باشه ای گفتم.
 ：مامانش گفت

 _ آقا سام تعارف نکنید بمونید اینجا ام.ب.
  _ ممنونم بریم وسایل خونه رو بچینیم بهتره

 _ حاال که عروسی نگرفتین.وقت عست واسه چیدمان.
 ：فتنیکا گ

_ مامان  ان ما تصــمیم گرفتیم دیگه مراســمی نگیریم.یعنی من از ســام 
 خواستم.

 _ چرا؟
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یادی داریم.همو  نداریم هم من هم ســـام درگیری های ز _ چون وقتش رو 
 مهمونی که گرفتیم کافی بود.شما که مخالفتی ندارین؟

 _ نه عزیزم چه مخالفتی.زندگی خودتونه.
پیدا کرد و بعد از این که چای هامون رو  این صــحبت ها یه کم دیگه ادامه

 خوردیم و از مامان نیکا خداحافظی کردیم،از خونه خارج شدیم.
 

****** 
 ماشین رو توی پارکینگ آمان پارک کردم و پیاده شدیم.

 ：سوار آسانسور بودیم.نیکا گفت
 _به خیر گذشتا

 _ چی؟
مان  ما گه نمی خوایم مراســمی برای ازدوا مون بگیریم. که دی _ همین 

 مخالفت نکرد.
 _ آها آره خداروشکر به خیر گذشت.

 آسانسور طبقه ی شی.م نگه داشت پیاده شدیم.
 در آمان رو باز کردم.

ــالن  ــایالی خونه توی س ــی توی آمان نبود و همه ی وس ــدیم کس وارد که ش
 پذیرایی بود.

 د این  ا رو مرتب کنه؟_ وای کی می خوا
 _ نیکا خانم.
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 ：با آرنجش به پهلوم زد
 _ با آقا سام

****** 
 

63 
لباس هاش رو عوض کرد و لباس های راحتی پوشید روسری به سرش بست 

 ：و  ارو و خاک انداز به دست اومد سمتم که روی اپن ن.سته بودم
 _ پاشو توام مثل من آماده شو.

 _ نیکا ام.ب رو بیخیال خستم.
_ من از تو خسته ترم ولی با این و ع حتی یه  ا نیست واسه خوابیدن.پاشو 

 دیگه
 پوفی ک.یدم و از رو اپن پریدم پایین و رفتم مثل نیکا آماده شدم و برگ.تم.

 ：رو به نیکا داشت آب می خورد گفتم
 _ خب اآلن چی کارکنیم؟

 ：به دستمال و شی.ه پاک کن روی اپن اشاره کرد و گفت
شون رو پاک کن تااول بیا این .ه ها شی ارو بردار من اتاقارو  ارو میزنم توام 

 وسایل اتاقارو بچینیم.
رفتم سمت اپن و شی.ه پاک کن و دستمال رو برداشتم و به همراه نیکا وارد 
ست بود و اتاق کوچیک تر روبه روش  سمت را سالن  اتاق بزرگ تر که انتهای 

 شدیم.بود و بین این دوتا اتاق دست.ویی بود 
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 نیکا م.غول  ارو زدن شد و من هم شی.ه های پنجره رو تمیز کردم
 فرش مخصوص اتاق رو باز کردیم و انداختیم

 و رفتیم تاکمدها رو یکی یکی بیاریم ببریم توی اتاق.
 کمد اول رو که گذاشتیم توی اتاق،

 ：ن.ست
 _ خیلی سنگینه. ونم درومد.

 ：در حالی که نفس نفس میزدم گفتم
 بازم میگی همه کارا رو بکنیم؟_ اآلن 

 _ نه نه عمرا اگه بگم.سام؟
 _  انم ق.نگم؟

 فردا باید زود بیدارشم.۱2_ میگم که بخوابیم ساعت شد
.گاه رو میارم تا  ابه  سایال رو هم فردا چند تا از بچه های نمای _ آره باقی و
 اشــون کنن.تا ظهر که برگردی کار اتاقا و ســالن تمومه.عصــرم وســایالی 

 شپزخونه رو می چینیم.آ
 _ خیلی خب.االن دوتا بال.ت و پتو پیدا میکنم تا بخوابیم.

 رفت بیرون و دوتا بال.ت و پتو به دست برگ.ت.
  ：بال.ت ها رو روی زمین مرتب کرد
 _ لباس هات رو عوض کن بخوابیم

 رفتم المپ های بیرون رو خاموش کردم و برگ.تم.
 ：لباس هاش رو عوض کرده بود و می خواست دراز بک.ه.گفتم
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_ انگاری خیلی خســته ای.ســریع همه کارات رو انجام دادی و داری می 
 خوابی

 _ آره خیلی خستم.هیچوقت اندازه امروز خسته نبودم .
لبخندی زدم و رفتم چمدون لباس ها رو از پیش کمد برداشــتم و رفتم توی 

 ：کنم حموم که لباس هام رو عوض
_ نیکا میگم فردا یه ســر به خانواده منم بزنیم.شــاید مامانم اآلن دیگه همه 

 چی رو فراموش کرده باشه.
 صدایی از  انب نیکا ن.نیدم.

 لباس های تمیز رو پوشیدم و رفتم بیرون.
 خیلی مظلومانه خوابش برده بود

ست.کلید برق رو خاموش  . صحنه ناخداگاه لبخندی به لبم ن از دیدن این 
 کردم.

 کنارش دراز ک.یدم و به دستش ب*و*سه ای زدم و خوابیدم.
****** 

 
64 
 نیکا

 وارد فیزیو تراپی که شیدا آدرسش رو برام فرستاده بود شدم.
 یه فیزیوتراپی که تقریبا اندازه ی فیزیوتراپی دکتر کیانی بود.

ــید ــته بود و با یکی از بیمارهایی که توی ش ــس ــت میزی ن. ا رو دیدم که پ.
 فیزیوتراپی بود حرف می زد.
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 با دیدن من از سر  اش بلند شد،رفتم سمتش و همدیگه رو بغل کردیم.
 ：بعد از چند ثانیه که از هم  دا شدیم،گفتم

 _ حالت خوبه؟
 _ خوبم.تو خوبی؟

با هم  عدا  مارا برس،ب به بی بدک نیســتم. حرف می زنیم.منم برم پیش _ 
 دکتر.اآلن هست؟

 _ خیلی خب.آره هست اونم اتاق.ه کسی هم پی.ش نیست.
 و با دست به اتاقی که انتهای سالن بود اشاره کرد.

 _  باشه فقط فامیلیش چیه؟
 _ دکتر پدرام.

 _ ممنون من برم.

 رفتم سمت اتاق.
 در اتاق رو زدم و وارد شدم.

ساله مثل دکتر کیانی رو ببینم اما با  صت  ش صور می کردم یه دکتر پنجاه یا  ت
 سالش بود همه ی تصوراتم غلط از آب دراومد.۳۵دیدن پزشکی که نهایتا 

 _ سالم.محمدی هستم،دکتر کیانی گفتن که بیام اینجا برای کار.
 ：از رو صندلیش بلند شد

 _ سالم.بله بفرمایید ب.ینید
 اری که  لوی میز بودن اشاره کرد.و به مبل های اد
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ست.قبل از اینکه چیزی  . ستم روی یکی از مبل ها،روبه روم ن . رفتم و ن
بگم نگاهی بهش انداختم.یه پزشــک  وون باقد و اندامی تقریبا پر و قیافه ی 

 عادی.
 ：زبون باز کردم و گفتم

 _ از امروز میتونم کارم رو شروع کنم؟
 همون اندازه ی حقوق قبلیتون هست. _ بله می تونید.حقوقتون هم به

 _ بسیار خب.پس من برم کمک   خانم ر ایی اگه امری نیست
د برید، فقط پنج.نبه ها فیزیوتراپی صبی ها نیست و از ساعت  _ بله میتونی

 بدظهر هست.  ۷تا ۳
 ：از روی مبل بلند شدم

 _ باشه.با ا ازه
 و رفتم به سمت در اتاق و از اتاق خارج شدم.

 ：شیدا ن.ستمکنار 
 _ چه خبرا؟بدون من خوش میگذره؟

 _ چه خوشی ای.فعال داره به تو خوش میگذره با سام  ونت.
 و ریز ریز خندید.

 _ بد نمیگذره.دلم واست تنگ شده بود شیدا
 _ با و ود سام دلتنگیم حس می کردی؟

 _ وا سام پی.م بود تو که نبودی
 _ مهم بودنه سامه دیگه.
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 ：خندیدم و گفتم
 _ تو که کم نمیاری پاشو بریم سرکارمون.

 
****** 
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 از فیزیوتراپی درومدم 
شینی رو  صدای بوق ما سی بگیرم که  سمت باال می رفتم که تاک شتم به  دا

 پ.ت سرم شنیدم،ترسیدم و به تنم لرزه ای افتاد از صدای بوق.
 برگ.تم

 کسی نبود  ز سام!
 ：رفتم و سوار ماشین شدم

 _ سالم این  ا چی کار میکنی؟
 _ سالم مثال اومدم دنبالت دیگه

 ：خندیدم
 _ من فکر کردم اومدی دنبالش

 _ آره خب اومدم دنبالش ولی مثل این که دیر رسیدم رفته.
 ：نگاه ترسناکی بهش انداختم و گفتم
 _ چی؟یه بار دیگه بگو چی گفتی؟

 _ هیچی عزیزم فقط تو من رو با چ.مات نخور 
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 ن باش تا نخورم._ انسا
 _ یعنی تا اآلن انسان نبودم؟

 _ نه نبودی.
 _ پس چی بودم؟

که دارم از گ.ــنگی تل   فت  ته.فقط را بی ته بودی عزیزم فرشــ _ فرشــ
 می.م.ناهار چیزی داریم؟

 ：ماشین رو روشن کرد
 _ نه چیزی نداریم. غذا می گیرم.

 _ باشه.
 ：نزدیکای یه تهیه غذا ماشین رو نگه داشت

 خوری؟کوبیده بگیرم یا سلطانی؟_ چی می 
 _  نمی دونم فرقی نداره فقط زود بیا.

 پیاده شد و رفت توی تهیه غذا
****** 

 ：وارد خونه شدیم.همه چیز مرتب سر اش چیده شده بود گفتم
 _ وای اینجا چه مرتب شده.خستگیم درومد

.گاه رو میارم تا اینجا رو  مع  .ب گفتم که بچه های نمای  و_ بله دیگه دی
ــایالی دیگه خوبه؟اتاقارم مرتب کردن   ور کنن.اآلن چیدمان مبال و  ای وس

 و همینطور آشپزخونه.
 _ چه سرعتیم بودن.
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 _ بله دیگه ده نفر بودنا
 _ ده نفر؟؟؟؟

 _ اوهوم.حاال اینارو بیخیال مگه گ.نت نبود؟میز و بچین دیگه.
 _ باشه دستام رو ب.ورم االن میام.

 
رفتم توی آشپزخونه روی میز غذا خوری چیزایی که از دست.ویی درومدم و 

 الزم بود رو چیده بود و داشت غذا ها رو توی ب.قاب خالی می کرد.
 ：رفتم و ن.ستم رو صندلی رو به روی سام

 _ به به کد بانو به این میگن.
م ک_ نیکا پررو بازی در نیار همی.ه از این خبرا نیست.امروز دیدم صبحونه 

 خوردی و خسته ای این کارارو کردم.وگرنه از فردا تو باید کدبانویی کنی.
 _ حاال کوتا فردا.مهم امروزه خانومم،غذام رو بده که مردم

 و زدم زیرخنده
 ：گفت

_ حاال که اینجوریه غذا بی غذا.همش رو خودم نی خورم.واسه خودت غذا 
 درست کن.

 ：قیافم رو مظلوم کردم و گفتم
 اآلن غذا نخورم از گ.نگی تل  می.ما.تو رو خدا_ سام اگه 

 ：با خنده گفت 
 _ نمی دونم چرا اما مظلوم نمایی اصال بهت نمیاد
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 ：حالت قیافم رو عوض کردم
 _ خب پس غذام رو بده.دارم میمیرم

 _ نچ تا معذرت خواهی نکنی از غذا خبری نیست
اهی می مثل این که مجبور بودم.بخاطر خودمم که شـــده باید معذرت خو

 ：کردم
 _ معذرت می خوام حاال غذام _ نه نه بگو غلط کردم آقا سام.

 ：چ.مام رو بستم
 _ غلط کردم سام حاال غذا.

 ：ب.قاب رو گذاشت  لوم و گفت
 _ بخور بخور تا دست نرفتی

 ：با دهن پر گفتم
 _ می خورم به تو چه

 ：خندید
 _ خدا تو رو از من نگیره کوتوله

****** 
 

66 
 بعد از  مع کردن میز رفتم توی اتاقی که قرار بود تختمون رو بزاریم.
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همه چیز مرتب ســر ای خودش چیده شــده بود دوتا کمد ته اتاق یه میز 
آرایش وآینه ی مخصــوص و تخت خواب که همه باهم دیگه ســت بودن و به 

 رنگ سفید و زرشکی.
نگ وســایالی اتاق پرده ی اتاق هم که ســام انتخاب کرده بود به تقلید از ر

 سفید و زرشکی بود.
 رفتم و روی تخت دراز ک.یدم انگاری تموم خسته گیم از تنم خارج شد.

 ：سام اومد توی اتاق و با دیدن من که دراز ک.یده بودم گفت
 _ حداقل پاشو لباسات و عوض کن بعد دراز بکش.

 _  ونم نمیگیره در بیارم.ون.
 ：با شیطنت لبخند کجی زد

 وای من در بیارم.ون؟_ اگه می خ
 و اومد نزدیک تر

 ：بلند شدم.صاف سر ام ن.ستم و گفتم
 _ نه خودم در میارم.تو برو بیرون

 _ همینجا راحتم تو کارتو بکن.
 _ خب من راحت نیستم.

 _ دیگه م.کل خودته.
 _ که این طور

 ：کنارم روی تخت ن.ست 
 _ بله.
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 _ باشه پس روت و کن اون ور تا من لباسام رو عوض کنم.
 _ باشه

 پاشدم و رفتم سمت کمد تا لباسامو از توش در بیارم.
 ：لباس ها رو در آوردم و رو به سام گفتم

 _ نگاه نکنیا
 _ خب بابا 

 لباسام رو درآوردم و رفتم سراغ پوشیدن تی.رت و شلوارم.
 یری نگام می کرد.نگاهی به سام انداختم که داشت زیر ز

 ： یغ زدم
 _ من را ی نیستم داری نگاه میکنیا

 ：با صدای بلند خندید و در حالی که داشت من رو نگاه می کرد گفت
 _ نکنه یادت رفته من شوهرتم؟

 _ شوهرمی که شوهرمی من را ی نیستم
 ：به خنده هاش ادامه داد

 _ باشه را ی نباش.مهم منم که را یم و دارم نگاه می کنم.
 ：گفتم

 _ انقدر نگاه کن تا چ.مات در بیاد
 و م.غول پوشیدن تی.رت و شلوار شدم

 تی.رت رو که پوشیدم نگاهم افتاد به سام که با لبخندی داره میاد سمتم.
 ：به کمد تکیه دادم
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 ا _ ها؟چیه؟اصال فکرشم نکن
 نمی دونم چرا اما لبخندش تبدیل به قهقهه شد

 ：داختبهم نزدیک تر شد و نگاهی بهم ان
 _ نیکا؟

 ：بدون اینکه بپرسم چی می خواد بگه گفتم
 _ الکی نیکا نیکا را نندازا خستم.

 ：دوباره خندید که این بار گفتم
_ کوفت.اآلن داری به چی می خندی؟فکر نکن با خنده هات میتونی گولم 

 بزنیا.کور خوندی
 ：در حالی که می خندید گفت

.رتم رو از توی کمد بردارم تو  _ چی داری میگی نیکا؟برو کنار می خوام تی
 خونه با این لباس گرممه.

 ：وای خدا بد وری  ایع شده بودم.به روی خودم نیاوردم و گفتم
 _ خب بردار

_ گلم می خوام بردارم اما از  ایی که هیکل  ناب عالی به در کمد تکیه 
 داده شده نمی تونم.

 نمی شد.حسابی از این بدتر
 آبروم رفت. 

سخره م می کرد تو هی  شت م سام که دا از  لوی کمد رفتم کنار و به نگاه 
 نکردم و رفتم روی تخت دراز ک.یدم و پ.تم رو به سمتش کردم.
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 ：صداش رو شنیدم
 _ حاال انقدرم سخت نگیر.من که غریبه نیستم.

 و خندید.
 ：بدون این که برگردم گفتم

 _ برو عمت رو مسخره کن.
 _ بخدا عمه ندارم نیکا.

 _ می خواستی داشته باشی
 ：صدای خنده هاش رو پ.ت سرم حس کردم
 _ خیلی باحالی نیکا.تا تو رو دارم غم ندارم.

 _ خیلی خب حاال 
 _ بگیر بخواب عزیزم.

 _ باشه.توام باید بخوابی
 _ می خوابم چ.م تو بخواب فعال تا من یه کم بخندم.

 ：گ.تم و با م.ت به سینش زدمبر
 _ بیخود کردی بخندی

 _ آخ چرا میزنی خب نمی خندم.
 _ آفرین حاال بخواب

 _ چ.م سوتی  ان چ.م
 _ صدات رو ن.نوم.

 _ خب دیگه
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******* 

 
67 

 ساعت پنج و نیم بود که با صدای زنگ تلفن خونه از خواب پریدم.
 از اتاق رفتم بیرون و تلفن رو  واب دادم.

 ：سامان بود
 _ سالم.

 _ سالم نیکا خانم.حال شما خوبه؟
 _ ممنون.شما خوبی؟

 _ خوبم.ببخ.ید مزاحم شدم داداش هست؟زنگ زدم گوشیش  واب نداد.
 _ آره هست

شده و داره میاد  صدا بزنم که دیدم خودش از خواب بیدار  سام رو  ستم  خوا
 سمتم.

 _ گوشی رو می دید بهش؟
 _ چند لحظه گوشی.

 کنارم. سام اومد
 ：بهش گفتم

 _ بیا بگیر سامان کارت داره.
 گوشی رو ازم گرفت و با سامان م.غول حرف زدن شد.
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رفتم دست.ویی.وقتی برگ.تم سام تلفن رو قطع کرده بود و داشت تلویزیون 
 می دید.

شپزخونه و بطری آب رو از توی یخچال درآوردم و یک لیوان آب  رفتم توی آ
 خوردم.

 ：روبه سام گفتم
 چیزی می خوری واست بیارم؟_ 

سامان داره میاد  _ نه فقط اگه می خوای غذا درست کن و چای دم کن چون 
 این  ا.

 _ باشه فقط چرا میاد؟
 _ مثل این که خونه داداش.ه ها

 ：خندیدم که گفت
شام بیاد این  سه  سافرت تو خونه تنهاس  بهش گفتم وا _ مامان و بابا رفتن م

  ا.
 _ مگه اکرم خانم و شوهرش نیستن؟

 _ چرا هستن اما خب گفتم که بیاد.
 ：رفتم کنارش ن.ستم

 _ باشه.چی دوست داره واسش درست کنم؟
 _ نمی دونم.همه چی می خوره.قرمه سبزی ای مرغی چیزی درست کن.

 _ مرغ درست می کنم.
 _ باشه عزیزم.
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 پاشدم رفتم توی آشپزخونه و م.غول غذا درست کردن شدم
***** 

یه تونیک توسی با شلوار لی توسی و شال زرشکی و دمپایی زرشکی پوشیدم 
 و از اتاق اومدم بیرون ساعت ه.ت بود دیگه االنا میومد.

 ：کنار سام که همچنان در حال تلویزیون دیدن بود ن.ستم و گفتم
 _ پاشو لباسات و عوض کن االن سامان میاد

 _ لباسام خوبه دیگه.
 ：ش انداختم و گفتمنگاهی به لباسا

 _ شلوارک و تی.رت خوبه؟
 _ داداشمه غریبه که نیست.

 _ خب باالخره یه احترام باید به مهمون گذاشت یانه؟پاشو عو .ون کن.
 ：از سر اش بلند شد

 _ امر دیگه ای نیست سرکار؟
 _ نه برو.

 سام اومد قدم اول رو برداره که زنگ آیفون به صدا درومد.
 ：گفتم

 در رو باز میکنم._ تو برو من 
 رفت توی اتاق من هم رفتم و آیفون رو برداشتم.

 در رو باز کردم و منتظر موندم.
 سامان از آسانسور پیاده شد و  عبه ی شیرینی به دست اومد سمتم.
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 ：پی.م که رسید  عبه ی شیرینی رو داد دستم و گفت
 _ سالم زنداداش.

 _ سالم چرا زحمت ک.یدین.بفرمایید
 اومد تو سام هم از اتاق اومد بیرون و باهم دیگه رفتن و روی مبل ن.ستن

****** 
 

68 
 ：میز رو می چیدم که صدای خنده ی سام بلند شد و گفت

 _ نیکا نمی دونی چی شده
 رفتم پ.ت اپن وایسادم

درحالی که سام می خندید و سامان هم سرش رو انداخته بود پایین و چیزی 
 ：نمی گفت،گفتم

 شده؟_ چی 
 ：به خنده هاش ادامه داد

 _ آقا عاشق شده.
 ：لبخندی زدم

 _ به به حاال کی هست این دختر خوشبخت؟
 ：صدای خنده هاش بلند تر شد

 _ همون به خاطر دختر خوشبخت دارم می خندم دیگه.
 ：رو به سامان که معلوم بود حسابی خجالت ک.یده گفتم
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 _ آقا سامان عاشق کی شدی؟به من بگو این سام رو ولش کن
 ：من و منی کرد و خیلی آروم گفت

 _ اون خانمه توی  .ن عقدتون...
 ：سام حرفش رو قطع کرد

 _ عاشق روشا شده
 ：ناخداگاه خندم گرفت

 _ یعنی ع.ق در یک نگاه؟
 سرش رو پایین انداخت و خیلی آروم به ن.ونه ی آره تکونش داد.

 ：تسام گف
 _ حاال چی کار کنیم؟

 ：گفتم
 _ هیچی من به روشا میگم از خداشم باشه  اری من باشه.

 ：از شنیدن این حرف سامان سرش رو باال آورد و گل از گلش شکفت
 _ راست میگی زنداداش؟

 ：خندیدم
 _ بله.حاال ت.ری  بیارید که شام آماده ست آقای عاشق پی.ه.

 سام بلند شد و سامان هم همین طور.
 با هم اومدن و دور میز ن.ستن.

 ：سام در حالی که داشت واسه سامان غذا میک.ید گفت
 _ فقط شانس بیاریم مامان نگه میترا رو بگیری
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 از شنیدن این حرف سه تایی زدیم زیر خنده.
_ نه داداش خیالت راحت تو میترا رو دیوونه خودت کردی بودی.من که مثل 

 تو خاطرخواه ندارم.
 ：گفتم

 بله؟؟میترا رو دیوونه ی خودت کرده بودی؟_ بله 
 ：الکی من و من کنان گفت

 _ من؟نه من از این اشتباها نمیکنم همسرم.
 ：سری تکون دادم و با شوخی گفتم

ــامان که رفت می دونم چی کارت کنم که  ــامت رو بخور آقا س _ بی مزه.ش
 اعتراف کنی.

 ه می.م._ یا خدا.سامان داداش ام.ب من رو تنها نذاریا که ک.ت
 خندیدیم

***** 
 

69 
 بعد از رفتن سامان رفتم توی آشپزخونه.

صدا  سام رو که توی اتاق بود  شدم و  .غول  مع و  ور کردن ظرف ها  م
 ：زدم

 _ سام؟
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به روی اتاق خوابمون بود و طرف چپ قرار داشـــت  از اتاق کوچیک که رو
 اومد بیرون.

 روش بود.مستقیم اومد توی آشپز خونه که رو تقریبا رو به  
 ：از توی سالن پ.ت اپن وایساد

 _  انم؟
 ：ظرف ها رو گذاشتم توی ماشین ظرف.ویی و رفتم کنار اپن

 _ میگم خانواده ت مخالفت نکنن با ازدواج سامان و روشا؟
 _ چرا مخالفت کنن؟

 _ چون روشا دوست منه.
با بگه.بعدش بهت میگم که چیکار  با به  _ فکر نکنم.حاال فردا زنگ بزنه 

 کنی.
 _ خیلی خب.ولی روشا زن سامان ب.ه خوبه ها

 _ از چه نظر؟
 _ از این نظر که دوست صمیمیمه.
 _ آره خب باهم دیگه خوبید.خوبه

 ：از آشپزخونه اومدم بیرون
 _ من میرم بخوابم.تو نمیخوابی؟

 _ مگه خوابت میاد؟ظهری گذاشتم اون همه خوابیدی.
مت اتاق خواب برگ.تم سمتش و شالم رو درآوردم و درحالی که می رفتم س

 ：گفتم
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 _ گذاشتی؟؟؟مگه قرار بود تو بذاری؟
 ：در حالی که میومد سمتم گفت 

 _ بله.اآلن همه چیت دسته منه.افتاد؟
 ：روبه روم ایستاد
 _ آره گرفتمش.

 ：خندید
 _ کار خوبی کردی.

 ：گفتم
 _ راستی؟

 _  ان
 _ فیلم و عکاسی مراسم عقدمون کی آماده می.ه؟

 ونم فردا زنگ میزنم از فیلمبرداره می پرسم._ نمی د
 _ باشه پس یادت نره.

 _ نه یادم نمیره.
 راه افتادم رفتم توی اتاق که سام هم پ.ت سرم اومد.

  لوی میز آرایش ن.ستم و موهام رو که بسته بودم باز کردم.
 اومد و پ.ت سرم وایساد.

 _ چرا اینجا وایسادی؟
 ：خم شد و موهام رو بوک.ید

 _ نیکا؟
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 _  انم
 _ میگم چه خوشبختم که تو مال من شدی

 سرش رو بلند کرد.
 ：گفتم

 _ حاال ببین من چقدر خوشبختم که تو رو دارم.
 ：خندید

 _ تو که ته خوشبختی به خدا.
 بلند شدم.

 ：با خنده م.ت آرومی به سینش زدم
 _ تو ته پررویی به خدا

 ：دستم رو گرفت
 _ همه میگن.

 
70 

 ：رفتم روی لبه ی تخت ن.ستم
 _ فکرش رو کن اآلن با میترا ازدواج کرده بودی.

 ：کنارم ن.ست
 _ فکرشم ق.نگ نیست

 ：خندیدم
 _ یعنی در این حد؟
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 سرش رو به ن.ونه ی آره تکون داد.
 ：اومدم حرفی بزنم که خودش رو بهم نزدیک تر کرد

 _ نیکا؟
 _  انم؟

 _ چه چ.مای نازی داری
 ：زدم زیر خنده که گفت

 _ اآلن داری به چی میخندی؟
 _ هیچی هیچی.تو ادامه بده شاید  واب داد.

 ：خندش گرفت
 _ خیلی تابلو بود؟

 ：با لحن خاص خودم که موقع مزه ریختنام شکوفا می.د گفتم
 _ خیلی خیلی تابلو بود  ناب آقا

 _ خب حاال که تابلو بود از روش اصلی وارد می.م.
 _ یعنی چی؟

صورتم  سرش رو کج کرد و نزدیک  شت و  ستش رو روی بازوهام گذا دو د
 ：شد

 _ یعنی این.
 قبل از این که چیزی بگم داغی لب هاش رو روی لب هام حس کردم.

چ.م هام رو بستم و واسه چند ثانیه همه ی فکر و خیال های دنیا رو از سرم 
 بیرون کردم و فقط این لحظه فکر کردم.
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 .سرش رو باال آورد

 ：چ.م هام رو باز کردم
 _ خیلی خب فهمیدم یعنی چی.

 ：خندید و گفت
 _ اگه دوست داشته باشی میتونی ادامش رو هم بفهمیا.

 ：از روی تخت بلند شدم
 _ نه خیر دوست ندارم که بفهمم و زبون درازی کردم.

 از سر اش بلند شد که من پا به فرار گذاشتم و رفتم توی اتاق روبه رو.
 ：و پ.ت در ن.ستم در رو بستم

 _ برو بخواب منم این  ا می خوابم.
 ：صدای قهقهه هاش رو شنیدم

 _ آخه من بدون تو خوابم نمیبره نیکا
 _ آره  ون عمت

 ：درحالی که خنده هاش همچنان ادامه داشت گفت
 _ به  ون عمه ی نداشتم راست میگم نیکا

 ：خندم گرفت
 _ حاال یه شب که هزار شب نمی.ه

 
  وابی ازش ن.نیدم.نه صدای خنده هاش میومد نه صدای خودش.
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 ：گفتم
 _ سام؟

 بازهم سکوت.
 پاشدم و در رو باز کردم که یکدفعه اومد تو

 ：ترسیده بودم و بد وری نفس نفس میزدم
 _ ای الهی بترکی ترسیدم خب

 ：خندید
 _ خب وقتی قسمم به  ون عمه ی عزیزم رو باور نمیکنی چی کار کنم؟

 گفتمچیزی ن
ــت  ــت دیگه ش رو پ. ــتش زیر زانوهام رو گرفت و دس ــد و با یه دس خم ش

 ：گردنم گذاشت و بلندم کرد
 _ چی کار میکنی؟

 _ می برمت که بخوابیم.
 _ بخوابیم دیگه؟
 ：با شیطنت خندید

 _ آره باالخره می خوابیم
 ：با دستم  ربه ای به سینش زدم که گفت

 _ نزن چپ می کنیما
 خندیدم.

 واب شدیم و خیلی آروم من رو گذاشت روی تخت.وارد اتاق خ
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***** 
 

71 
 سام

ستقیم رفتم توی  .گاه اومده بودم و از  ایی که خیلی خوابم میومد م از نمای
 اتاق و خوابیدم.

نفهمیدم زمان چطوری گذشت وقتی به خودم اومدم که حس کردم دستی به 
 بازوم می زد و سعی می کرد بیدارم کنه.

 ：چ.مام رو باز کردم.نیکا بود
 _ سالم خوابالو

 ：یه چ.می نگاهش کردم
 _ سالم کی اومدی؟

 می.ه ناهار خوردی؟ _ یه ساعتی
 _ آره خوردم.تو خوردی؟

 _ امروز توی کلینیک خوردم،کارمون طول ک.ید دکتر غذا سفارش داد.
 ：بلند شدم و ن.ستم

 _ باشه.ساعت چنده؟
 باشه.۴_ ساعت فکر کنم 

 ：از سر ام پریدم
 _ ای وای االن باید نمای.گاه باشم قرار بود واسه یه شرکت مبل بفرستم.
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 _ عیبی نداره آماده شو منم ببر خونه ی رویا.
 ：درحالی که داشتم از توی کمد لباسام رو در میاوردم گفتم

 _ خونه رویا چه خبره؟
 _ شام دعوتیم.من میرم اون  ا توام شب بیا.

 کن شب باهم بریم دیگه._ خیلی خب صبر 
 _ نه دلم می خواد زودتر برم تنهایی تو خونه چیکارکنم؟

 _ خیلی خب پس بیا سریع آماده شو
 اومد کنارم و از توی کمد لباس هایی که می خواست بپوشه رو درآورد

***** 
 سوارماشین شدیم و از پارکینگ خارج شدیم.

 _ مامانت ایناهم هستن؟
 _ نه فکر نکنم.رویا گفت یه مهمونی چهار نفرست تولده آقا میالده ام.ب.

 _  دی؟پس یه هدیه ام براش بخرم بیارم.چی براش بخریم؟
 _ نمی دونم  اگه وقت کردی برو یه ساعت خوشگل بخر.

 _ خیلی خب.
 رسیدیم در خونه میالد.

 نیکارو پیاده کردم و رفتم به سمت نمای.گاه.
***** 

 ِِ 
 

72 
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خونه میالد رو زدم و بعد از این که در رو باز کردن وارد آمان شــدم و از  زنگ
  ایی که طبقه اول بودن از پله ها رفتم باال.

 ：میالد کنار در ورودی خونه وایساده بود
 _ سالم آقا سام خوش اومدی.

 ：باهم دیگه دست دادیم
 _ سالم ممنون آقا میالد.چرا زحمت ک.یدید؟

 رفتیم توی خونه
 متی نبود با ناق_ زح

 خندیدم و چیزی نگفتم.
 ：رویا از توی آشپزخونه بیرون اومد

 _ سالم خوش اومدین.
 ：لبخندی زدم

 _ سالم رویا خانم ممنون از دعوتتون.نیکا کجاست؟
 ：میالد خندید

 _ چه زود دلتنگ یار می.ی
 ：رویا گفت

 _ همه که مثل تو نیستن قدر ندونن.
 ：وی اتاق میومد بیرون گفتمیالد رو به نیکا که داشت از ت

 _ نیکا خانم زودتر بیا تا  نگ راه نیفتاده.
 ：نیکا خندید و اومد پی.مون
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 _ حاال چرا سرپا وایسادین بگیرین ب.ینین
.ستیم و نیکا و رویا  سمت مبل ها و با میالد روی دوتا مبل تک نفره ن رفتیم 

 هم روبه رومون روی مبل دونفره ن.ستن.
 ：رویا گفت

 _ شام آماده کنیم؟
 میالد_ اگه دوست داری.

 ：خندید که رویا گفت
 _ شکمو یکم طاقت بیار

 ：گفتم
 _ هرطور که میلتونه.

نیکا_ رویا پاشو این هرطور میلتونه سام و اگه دوست داری میالد یعنی شام 
 بیارین.

 ：خندیدم
 میالد_ پاشید دیگه

 خونه.رویا و نیکا از روی مبل بلند شدن و رفتن توی آشپز
 

****** 
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سته بودیم و  . شیش نفره ن صندلی های میزغذا خوری  شپزخونه روی  توی آ
 م.غول خوردن غذا بودیم.

 ：نیکا غذاش رو خورد و دست به سینه تکیه داد و گفت
 _ خیلی خب رویا غذات رو خوردی بیا بریم واسه گرفتن تولد آماده ب.یم.

 _ پس  مع و  ور کردن ظرفا چی؟
 ：ی بهم انداختنیکا نگاه

 _ سام بلده  مع و  ورکنه میالدم که باید بلد باشه اگه تو خواهر من باشی
 ：رویا خندید

 _ آره بلده پاشو بریم.
 ：بلند شدن سرپا که میالد گفت

 _ سام الکی الکی باید کدبانویی کنیم ام.ب.یه چیزی بگو خب
 ：گفتم

 _ مگه با ایناس.بیاین میزو  مع کنین نیکا
 ：خندید

 _ سریع  مع کنید که آماده شیم واسه تولد گرفتن ما رفتیم.
 از آشپزخونه رفتن بیرون.

 ：با میالد نگاهی به همدیگه انداختیم به شوخی گفت
 _ بعضی وقتا حس می کنم شوهر کردم نه این که زن گرفتم

خندیدم و از  ایی که روی صندلی کناریم ن.سته بود دستم رو روی شونش 
 ：گذاشتم و گفتم
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 _ منم همین طور.
 دوتایی خندیدیم.

 _ سام دیگه چاره ای نیست بلند شو  مع و  ور کنیم بریم
ماشــین  ها رو توی  که میالد ظرف  عد از این  ها رو  مع کردیم و ب ظرف 

 ظرف.ویی گذاشت از توی آشپزخونه درومدیم.
 نیکا و رویا از توی اتاق اومدن بیرون.

 ：رویا گفت
 مع کردی دیگه؟_ میالد مثل همی.ه مرتب  

 ：خندیدم
 _ یعنی کار همی.گیته میالد؟

 ：قبل از این که میالد چیزی بگه نیکا گفت
_ اآلن وقت نیست.آقا میالد سام هنوز با خانواده ی ما آشنا ن.ده بعدا تجربه 

 هاتون رو باهاش در میون بزارید تا کم کم مثل شما ب.ه.
 و سه تاشون خندیدن.

 ：گفتم
 _ نیکا شتر

 _ شتر چی؟
 ：میالد گفت

 _ در خواب بیند پنبه دانه دیگه.
 هممون خندیدیم.
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 ：نیکا اومد و ن.ست روی مبل روبه روم و گفت
 _ ن.ونت میدم آقا سام.

 ：رویا سینی چای به دست از آشپز خونه اومد بیرون
 _ فعال آتش بس تا بعدا این مسائل رو حل میکنیم.

 
 چای رو واسه همه گرفت.

و بعد از خوردن چای همراه نیکا رفت و کیک کوچولوی دایره ای که از خامه 
سلی  شه رو آورد و روی ع ی قرمز رنگش به نظر میرسید با طعم توت فرنگی با

 ： لوی میالد که کنار من روی مبل سه نفره ن.سته بود گذاشت و گفت
 _ تولدت مبارک عزیزم.

 ：سلی گذاشتنیکا ب.قاب ها و کارد و چنگال هارو روی ع
 _ تولدت مبارک میالد

میالد لبخندی زد و ت.ــکر کرد من هم تبریک گفتم و بعد از بریدن کیک و 
 خوردن ازش هدیه هارو آوردن.

 میالد اول هدیه ی رویا رو بازکرد که یه کت کرم مخمل شیک بود
و بعد هم هدیه ی من و نیکا که یه ساعت مچی قهوه ای رنگ چرم بود که به 

 وری به کت میومد.نظرم بد 
 

 مهمونی تموم شد و ساعت یک بود که از خونه ی میالد درومدیم.
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74 
 توی ماشین بودیم و داشتیم می رفتیم سمت خونه

 ：نیکا خمیازه ای ک.ید
 _ آخ چقدر خوابم میاد خداروشکر فردا پنج.نبه ست حسابی می خوابم.

 _ آره منم خستم.نیکا؟
 _ بله

شــی میتونی نری ســرکارا ما که نیاز مالی _ میگم اگه دوســـت داشــته با
نداریم.منم که کار دارم بگیر ب.ین خونه.اآلن رویا نمیره سرکار مگه چه اتفاقی 

 افتاده.
شاغل نبود ولی من  سه چی نرم؟رویا از اول  ست دارم وا _ وا من کارم رو دو

 چهارساله که سرکار میرم.
 _ خب دیگه نرو.

 _ تو با کار من م.کلی داری؟
 م.کلی ندارم به خاطر خودت میگم. _ نه

 _ ممنون.ولی من کارم رو ول نمیکنم.
 _ باشه خودت میدونی.

 
***** 

.نبه بود  سوندم فیزیوتراپی امروز چون پنج ساعت دو و نیم بود که نیکارو ر
 بعدازظهر می رفت.
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سه چهار  شاید  .د که نگاهم افتاد به یه مرد که  شت وارد کلینیک می نیکا دا
 سال از من بزرگتر بود و با نیکا خوش و ب.ی کرد و باهم وارد کلینیک شدن.

خواستم برم ببینم طرف کیه که با خودم گفتم من که به نیکا شک ندارم واسه 
 چی بیخودی برم تو.

 ماشین رو روشن کردم و رفتم به سمت نمای.گاه.
 

 د.نمیدونم چرا اما توی نمای.گاه همه ی ذهنم درگیر اون مرد بو
 

 ：سامان  با رویی خوش اومد توی نمای.گاه و بعد از چند ثانیه رسید پی.م
 _ سالم داداش خوبی؟

 _ سالم خوبم تو خوبی از این طرفا؟
 ：خندید

 _ واسه امر خیر مزاحم شدم.
 _ امر خیر؟

 ：خنده ش رو  مع کرد
 _ داداش به همین زودی یادت رفت؟

 
75 

 ：گفتم
 _ آها منظورت روشاست؟
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 _ آره دیگه.
 _ خب به مامان اینا گفتی؟

 _ آره دی.ب رسیدن به.ون گفتم.
 _ مخالفت نکردن؟

 _ در کمال تعجب نه مخالفت نکردن.
 ：خندیدم

 _ خب اآلن من چی کار کنم؟
 ：روی صندلی  لوی میز ن.ست

 _ یعنی یادت رفت که قرار بود چیکار کنی؟
 _ بزار فکر کنم.

تر نداری اونم یادت رفته قرار بود با نیکاخانم _ داداش  یدونه سامان که بیش 
 واسش چی کار کنی؟

 ：خندیدم
 _ یادمه.اما خب خرج داره
 ：بلند شد و رو به روم وایساد

 _ هرچی هست قبوله.
 ：بلند شدم و رفتم کنارش

 _ خیلی خب یه ب*و*س بده به داداشت.
 ：خندید

 _ ای به چ.م
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 همدیگه رو ب*و*سیدیم.
 ：گفتم

 اری قاطی مرغا می.ی؟_ یعنی توام د
 _ داداش من قاطی مرغا می.م به نظرت؟

 خندیدیم.
 _ خیلی خب به نیکا بگم که به روشا خانم بگه؟

 _ آره لطفا.خداکنه قبول کنن فقط.
 _ چرا قبول نکنن؟داماد به این خوشتیپی و آقایی از کجا می خوان پیدا کنن

 ：با خنده گفت
 _ داداش شمام دیگه.

 سر بریم خونه دلم واسه مامان بابا تنگ شده. _ خیلی خب بیا یه
 _ خیلی خب بریم.

***** 
 

76 
 در خونه ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم.

 ：سامان گفت
 _ داداش مامان گفته بود که دیگه نمی خواد ببینتت.اآلن بیای تو...

 ：نذاشتم حرفش رو ادامه بده و گفتم
 _ امیدوارم که باهام برخورد خوبی داشته باشه.در رو بازکن تو
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 در رو باز کرد و باهم رفتیم تو.
اکبر آقا و اکرم همسرش آماده شده بودن و داشتن می رفتن بیرون با دیدن.ون 

 سالمی به.ون کردیم و وارد خونه شدیم.
 کسی رو ندیدم.

 ：سامان با صدای بلند گفت
 اومده.بابا. _ بابا مامان کجایین؟سام
 ：ن.ستم روی مبل و گفتم

 _ شاید خونه نیستن.
 که تا اومد  واب بده صدای قدم هایی رو شنیدم که از پله ها میومد پایین.

ــید پایین پله ها و  ــمتش،بابا هم رس بابا بود که از پله ها پایین میومد.رفتم س
 ：همدیگه رو تو آغوش گرفتیم

 _ سالم.دلم واستون تنگ شده بود.
 م پسرم.دل منم واست تنگ شده بود.شمال خوش گذشت؟_ سال

 ：_ از آغوش هم  دا شدیم و رفتیم به سمت مبل ها تا ب.ینیم
 _ ای بدک نبود.مسافرت شما چی خوب بود؟

 ：در حالی که روی مبل می ن.ستیم گفت
 _ خوب بود.پس عروسم کو چرا نیاوردیش؟

 ：ین گفتتا اومدم  وابی بدم مامان که از پله ها میومد پای
 _ خودشم اشتباه کرده که اومده.حاال تو داری سراغ اون دختره رو میگیری؟

 ：از سر ام بلند شدم و روبه مامان که رسیده بود پایین پله ها گفتم
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 _ سالم.
 ：بدون این که  واب سالمم رو بده گفت

 _ این  ا چی کار میکنی؟مگه بهت نگفته بودم...
 ：رد گفتسامان در حالی که داشت چای میاو

 _ مامان خواهش میکنم چیزی نگید.همه چی تموم شده دیگه
 ：مامان روی مبل رو به روم ن.ست من هم ن.ستم

 _ سامان تو دخالت نکن.
 ：و رو به من گفت

پاتو توی خونه ی من  نداری  _ این  ا چی کار میکنی؟نگفته بودم که حق 
 بذاری؟

 ：سامان چای رو گذاشت رو عسلی تا اومد ب.ینه از سر ام بلند شدم
 _ بابا سامان من میرم مثل این که بودنم داره مامان رو اذیت میکنه 

 ：و رو به مامان گفتم
 _ ببخ.ید که دلم واستون تنگ شده بود و اومدم ببخ.ید که...

 ：حرفم رو قطع کرد
 دیگه ام اینجا نیا_ بخ.یدم حاال از خونه ی من برو بیرون و 

سمت  .ت کردم و راه افتادم به  صبانیت بخاطر این درد م سر ع ستم رو از  د
 ：در خرو ی که صدای بلند بابا رو شنیدم

_ داری پســرتو از خونه بیرون میکنی؟مگه این خونه فقط خونه ی توا؟نمی 
 خوای این بازی مسخره رو تموم کنی؟
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 به راهم ادامه دادم و رفتم توی حیاط.
 ：صدای  سامان که پ.ت سرم راه افتاده بود رو شنیدم

 _ سام.سام صبر کن
 ：برگ.تم سمتش

 _ بله
 ：روبه روم وایساد و گفت

 _ باالخره همه چی درست می.ه.ناراحت نباش.
 من مطمدنم که مامان خودشم از این حرفایی که بهت زد ناراحته.

 ：پوزخندی زدم
 _ امیدوارم یه روزی همه چی درست ب.ه.

 ش خداحافظی کردم و از خونه خارج شدم.از
 ماشین رو روشن کردم و از خونه دور و دورتر شدم.

 یه نخ سیگار روی لبم گذاشتم و روشنش کردم.
 شاید اآلن الزم بود!
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که برم  کا  به نی یابونا گ.ـــت زدم زنگ زدم  که توی خ عت  یه ســـا عد از  ب
یه رب به شــیش بود و چند دقیقه ی دیگه از کلینیک خارج دنبالش.ســاعت 

 می.د.
 اما هرچی که زنگ زدم  واب نداد.
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 رفتم در کلینیک اما تعطیل شده بود.پس نیکا خودش رفته بود خونه.
 رفتم به سمت خونه.

 
نزدیکای خونه بودم که نیکا رو دیدم که از یه ماشــین پیاده شــد و بعد از یه 

 ن رو باز کرد و رفت تو.کمی خوش و بش درآما
شد دیدم همون مردی  شین که از کنارم رد  شین هم راه افتاد که بره،ما اون ما

 رانندست که نیکا ظهری باهاش رفت توی کلینیک.
 سردرگم بودم.چرا این مرد باید نیکا رو می رسوند در خونه؟

 چرا نیکا باید باهاش میومد؟
 سور شدم.ماشین رو توی پارکینگ گذاشتم و سوار آسان

 در آمان رو باز کردم و رفتم تو.
 ：صدای نیکا رو که توی اتاق بود شنیدم

 _ سام اومدی؟
 ：با عصبانیت رفتم و توی چهر چوب در اتاق قرار گرفتم

 _ با کی اومدی؟بهت زنگ زدم  واب ندادی.
 ：مقنعه ش رو درآورد و گفت

 _ مگه می خواستی بیای دنبالم؟
 _ آره.

 وای بیای وگرنه وایمیسادم._ نمیدونستم که میخ
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اومد از کنارم رد ب.ـــه بره بیرون که با یه دســتم محکم بازوش رو گرفتم و 
 ：چسبوندمش به چهار چوبه ی در که گفت
 _ چرا اینطوری می کنی؟حالت خوبه؟

 ：به چ.ماش که حاال هم ترس و هم تعجب توش موج میزد زل زدم
صــبی اونجوری باهم خوش و _ این یارو کیه که تا دم در رســوندت؟کیه که 

 بش میکنید و میرید تو کلینیک؟
 ：با تته پته گفت

 _ دکتر...دکتر پدرام...من توی فیزیوتراپی همین دکتر کار میکنم.
 ：بازوش رو ول کردم

 _ چرا باید تو رو برسونه؟
 _ مسیر یکی بود هم شیدا رو رسوند هم من و.تو چته؟

 _ پس چرا تو ماشین تنها بود؟پس چرا تو کنارش ن.سته بودی؟
 _ شیدا قبل از من پیاده شد.سوال  وابات تموم شد؟
 _ نه تموم ن.د.با ا ازه ی کی سوار ماشینش شدی؟

 _ باید ا ازه می گرفتم؟
 ：با اخم و صدایی بلند تر گفتم

ه تکرار ر دیگ_ معلومه که باید ا ازه می گرفتی.اگه یک بار دیگه فقط یک با
 ب.ه من میدونم باتو.فهمیدی نیکا؟
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 ：راه افتاد و ازم فاصله گرفت که داد زدم
 _ فهمیدی یا نه؟

 ：برگ.ت سمتم
 _ کار اشتباهی نکردم.

 ：با قدم هایی سریع رفتم و روبه روش وایسادم
به دو نکن.تکرار نمی.ـــه فهمیدی؟تو دیگه متاهلی حق  با من یکی  _ نیکا 

 که دلت می خواد بکنی. نداری هر غلطی
 ：توی چ.مام نگاه کرد

 _ خیلی خب فهمیدم.اما...
 ：نذاشتم حرفش رو ادامه بده

 _ هیس!اما و ولی و شاید نداریم.همین که گفتم.
 فکش میلرزید انگاری بغض کرده بود.

 تو هی نکردم و برگ.تم توی اتاق تا لباسام و عوض کنم.
 

**** 
 تاق.یه لیوان آب خوردم و رفتم توی ا

 پتو رو ک.یده بود تا روی سرش و خوابیده بود.
 برق اتاق رو خاموش کردم و روی تخت دراز ک.یدم.

 صدای هق هق می.نیدم.
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صلیش  .ا ا صبانیتی که من شتباه بود و باید ع شاید کار امروزم ا نمی دونم 
 مامان بود رو کنترل می کردم.

پزشــکی بود که  اما خب نیکاهم نباید ســوار ماشــین اون مرد می.ــد هرچند
 توی کلینکش کار میکرد.

صــدای نیکا رو که همچنان روی ســرش پتو ک.ــیده بود رو شــنیدم و از این 
 ：افکار خارج شدم

 _ سام؟
 _ بله

 _ به خدا من..من کاری نکردم.داری اشتباه میکنی
 ：گفتم

 _ خیلی خب فقط تکرار ن.ه.
 ：پتو رو از روی سرش ک.یدم کنار

 _ برگرد نیکا
 برگ.ت سمتم.

 چ.مای م.کیش خیس از اشک بود.
 ：دستم رو توی موهاش ک.یدم

_ نیکا به خدا من خیلی دوستدارم.سرت حساسم خب درک کن نمی خوام 
 از دستت بدم.

 با این که صورتش خیس از اشک بود خندید.
 ：گفتم
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 _ الهی سام فدای خنده هات ب.ه.بخند
 _ دیوونه

 ：پی.ونیش رو ب*و*سیدم
 _ نیکا من و ببخش که سرت داد زدم ام.ب

_ تقصــیر من بود نباید تعارف دکتر پدرام و قبول می کردم.مطمدن باش که 
 دیگه تکرار نمی.ه.

 ：لبخندی زدم
 _ قربون خانم حرف گوش کنم برم.

 و با انگ.ت هام اشک های روی گونش رو پاک کردم
 

**** 
 

79 
 ：فن زنگ خوردتو دست.ویی م.غول اصالح صورتم بودم که تل

 _ نیکا بیا تلفن.
 از توی اتاق اومد بیرون و رفت تلفن رو  واب داد.

 از حرفاش فهمیدم که سامان زنگ زده.
 تلفن رو که قطع کرد.

 ：گفت
 _ سامان بود. 
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 _ خب چی می گفت؟
 ：با خنده اومد و کنار در دست.ویی وایساد

شت  شا گفتم یا نه؟بنده خدا خبر ندا سید به رو ستی بگه؟پر _ چی می خوا
 دی.ب  نگ بود این  ا.

 ：خندیدم
 _ به دوتا داد میگی  نگ؟

 _  نگ لفظی بود دیگه.
_ آره  نگ لفظی بود.به روشــا زنگ بزن دیگه این داداش مارو انقدر منتظر 

 نذار
 ：با خنده گفت

 _ حسابی عاشق شده ها
ه فردا که روشا زنش شد می فهمه چه غلطی کرده.درست مثل _ آره اآلن داغ

 من.
 _ اآلن پ.یمونی؟

 _ چه فایده دیگه نمی.ه زمان و به عقب برگردوند که.
 ：با حرص گفت

 _ دلتم بخواد با همچین دختری زندگی کنی پسره ی پررو.
 ：خندیدم

 _ خوشم میاد کم نمیاری
 ：خندش گرفت
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 ارم._ مامانم بهم گفته هیچ وقت کم نی
 _ مامان منم همینطور.

 وقته ندیدی.ونا _ راستی چه خبر از مامان و بابات؟یه سر برو پی..ون خیلی
 ：خنده از رو لبام محو شد

 _ دیروز رفتم.مامان بیرونم کرد.
 _ چی؟

 صورتم و شستم و از دست.ویی اومدم بیرون.
ــه مامان بابا  ــگاه.بعد باهم رفتیم خونه دلم واس ــامان اومد نمای. _ دیروز س

 تنگ شده بود تازه داشتم با بابا حرف می زدم که مامان اومد و بیرونم کرد.
 ：با تعجب گفت

 _ یعنی واقعا مامانت بیرونت کرد؟
سمت مبل ها  .ک می کردم و به  صورتم رو خ شتم با حوله  در حالی که دا

 ：یکا هم پ.ت سرم میومد گفتممی رفتم و ن
سامان  ستگاری  سم خوا ست برم تو مرا _ آره بیرونم کرد.خیلی دلم می خوا

 ولی فکر نکنم ب.ه.
 ：ن.ستم روی مبل دونفره نیکا هم ن.ست

 _ عیبی نداره ناراحت نباش.همه چی درست می.ه من می دونم.
 

80 
 دلم نمی خواست این بحم ادامه پیدا کنه،
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 ：گفتم
 روشا زنگ بزن دیگه._ پاشو به 

 ：رفت سمت تلفن
 _ بهش چی بگم؟

 _ بگو که می خوای ازش واسه سامان خواستگاری کنی.زبون بریزیا.
 شماره روشا رو گرفت.

 حرفی نزدم و به حرفایی که نیکا به روشا میزد گوش دادم.
 

 بعد از چند دقیقه که تلفن رو قطع کرد،با لبخند اومد سمتم.
 ：گفتم

 _ چی شد؟
 ：ن.ست کنارم

شش اومده بوده.اآلنم خودش را ی بود  سامان خو شب از  شم اون  _ خود
 گفت که با پدر و مادرش حرف میزنه و  واب میده.

خندیدم.پام رو روی پای دیگم انداختم و در حالی که شــبکه های تلویزیون 
 ：رو عوض می کردم گفتم

یاد.همه _ مگه می.ه دختری و ود داشته باشه که از من و داداشم خوشش ن
 رو هوا پی.نهاد ازدوا مون رو قبول می کنن.

 ：چپ چپ نگاهم کرد
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_ هر هر هر هر.از خود را ــی نکه تو واســـه رســیدن به من بال بال نمی 
 زدی،یا سامان اآلن واسه داشتن روشا بال بال نمیزنه.

 _ سامانم داره اشتباه من رو میکنه دیگه فکر میکنه چه خبره.
 ：نی.گونی از بازوم گرفت

 _ که تو اشتباه کردی آره؟
 ：صدای دادم درومد

 _ نیکا نه اشتباه نکردم فقط ول کن بازوم رو
 _ معذرت خواهی کن سریع.بگو غلط کردم!

 ：و نی.گونش رو محکم تر گرفت
 _ آخ نیکا ببخ.ید شوخی کردم به خدا ول کن بازوم رو

 
 ：بازوم رو ول کرد و درحالی که دستاش رو بهم میمالید گفت

 فرین حاال شد.دیگه ام ن.نوم از این حرفا؟_ آ
 ：در حالی که دستم رو روی  ای نی.گون گذاشته بودم گفتم

 _ نوبت منم می.ه نیکا خانم.صبر داشته باش
 ：خندید و از روی مبل بلند شد

 _ حاال تا نوبتت ن.ده من برم حموم بعدا حرف میزنیم.
 و رفت به سمت اتاق.

 ：گفتم
 برو تا بعد به خدمتت می رسم._  



 175 دوستدارم نیبب

 
***** 

 
81 

 ：چند روز بعد
 سه شنبه بود.

ــاعت چهار بود نیومده بودم  ــگاه تا اآلن که س ــبی که رفته بودم نمای. از ص
 خونه.

 ：وارد خونه شدم و گفتم
 _ سالم بر اهل منزل

 صدایی ن.نیدم.
 _ نیکا؟کجایی؟

توی سالن و آشپزخونه که نبود.رفتم توی اتاق خواب و دیدم که المپ حموم 
 روشنه.

 ：چند تا  ربه با انگ.تم به در حموم زدم
 _ حمومی نیکا؟

 ：اومد و در حموم رو باز کرد
 _ سالم اومدی؟

 ：نگاهی به سرتا پاش کردم
 _ چه اومدنی
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 و از سر شیطنت لبخند کجی گوشه ی لبم ن.ست.
 ：شدپ.ت در قایم 

سات و عوض کن چیزیم می خوری از توی یخچال بردار  _ بی  نبه.برو لبا
 بخور تا منم اآلن میام.

 ：گفتم
 _ نیکا اصال دلم نمی خواد برم.

 ：خندید
 _ پر رو  ان برو من اآلن میام.

 _ خب بابا زود بیاها که من طاقت ندارم یه دفعه دیدی...
 ：حرفم رو قطع کرد

 _ اآلن  میام.
 و رفت توی حموم.در و بست 

 لباسام و عوض کردم.
بعد از اینکه آبی به دست و صورتم زدم رفتم و م.غول تلویزیون دیدن شدم 

 که صدای زنگ موبایلم که گذاشته بودمش روی عسلی درومد.
 گوشی رو از روی عسلی برداشتم.

 ：سامان بود، واب دادم
 _ سالم داداش کوچیکه

 خوبه؟ _ سالم داداش بزرگه.خوبی؟زن داداش
 _ خوبیم ممنون.شما خوبین؟
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 _ ماهم خوبیم.داداش زنگ زدم که بگم عیال وار شدم
 _  دی؟مبارکا باشه.پری.ب رفتی خواستگاری امروز  واب دادن؟

 _ آره دیگه.قرار شد سال بعد این موقع ها ازدواج کنیم.
 _ مبارک باشه سامان  ان فقط چرا سال بعد؟

_ ممنون داداش.گفتن روشا خانم لیسانسش رو بگیره بعد.حاال عقد میکنیم 
 اما مراسم ازدواج میمونه سال آینده.

 _ به سالمتی داداشی.
 _ ممنون همه ی زحمتش واسه شما بود از زنداداشم به  ای من ت.کر کن.

 _ یه دونه سامان که بیش تر نداریم.وظیفه بود.
 _ یه دنیا ممنون داداش  ان کاری نداری؟

 _ نه فدات شم خداحافظ
 _ خداحافظ.

 ：گوشی رو که قطع کردم صدای نیکا رو شنیدم
 _ من اومدم

 _ خوش اومدی بیا بیرون واست خبر خوش دارم.
 ：اومد بیرون

 _ چه خبری؟
 _ بیا ب.ین برات میگم.

 اومد و کنارم ن.ست.
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82 
 م._ خب بگو دیگه از فضولی مرد

 _ روشا اینا  واب مثبت و دادن.
 ：با کلی ذوق گفت

 _  دی؟آخ  ون فقط یه چیزی
 _ چی؟
 ：تکیه داد

 _ من لباس چی بپوشم واسه عروسی.ون؟
 خندیدم.

 _ به چی میخندی؟
ست از اآلن تا اونموقع خوب فکراتو  سال دیگ .ون یه  سی _ هیچی فقط عرو

 بکن که چی بپوشی.
 و دوباره خندیدم.

 _ برو عمت و مسخره کن سام
 _ نیکا برای بار سه هزارم میگم که عمه ندارم

 ：خندید
 _ خب می خواستی داشته باشی به من چه

 _ باشه قانع شدم.
 دلم می خواست ب*و*سش کنم.

 صورتم رو نزدیک صورتش کردم
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 ：گفت
 _ سام می خوام بهت یه چیزی بگم

 ：نذاشتم حرفش رو بزنه
 _ اآلن نه.

 وی لب هاش گذاشتم و غرق اون لحظه شدملب هام رو ر
 

**** 
 

 ：صبی با صدای نیکا از خواب بیدار شدم
 _ سام؟سام پاشو گوشیت خودش رو ک.ت
 ：چ.مام رو باز کردم و گوشی رو ازش گرفتم

 _ مگه ساعت چنده؟
 _ ساعت ه.ته فعال گوشیت رو  واب بده.

 گوشی رو  واب دادم.
 ：یکی از فروشنده های نمای.گاه بود

 _ بله
ستید  صندلی بفر شون مبل و  شرکتی که قرار بود برا سام.از اون  سالم آقا   _
زنگ زدن.لط  کنید ت.ــری  بیارید ما نمیدونیم ســفارشـــا چه نوع مبل و 

 صندلی هاییه.
 _ خیلی خب اآلن میام.
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 گوشی رو قطع کردم و از روی تخت بلند شدم.
 ：نیکا گفت

 _ کی بود؟
_ معین بود یکی از بچه های نمای.ــگاه.باید برم ســفارشــایی که گرفتم و 

 بفرستم.
 _ خیلی خب تو برو من خودم میرم.

 _ باشه ظهر میام دنبالت.
 _ خیلی خب.

 آماده شدم.
 یه لیوان شیر با کیک خوردم و از خونه خارج شدم.

 
***** 
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 ساعت حوالی ده بود.
قهوه می خوردم توی کامپیوتر سفارشا  پ.ت میز ن.سته بودم و همینطور که

 رو هم چک می کردم که صدایی آشنا به گوشم خورد.
 _ سالم

 سرم رو به سمت صدا چرخوندم.
 میترا بود
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 ：با یه کمی فاصله روبه روم وایساده بود
 _ سالم.

 ：اومد نزدیک تر
 _ تعارف نمیکنی ب.ینم؟

 _ خب ب.ین.
 لوی میز.ن.ست روی یکی از صندلی های چیده شده ی  

 ：گفتم
 _ این  ا چی می خوای؟

به پســر خالم ســر بزنم و ازدوا ش رو  _ مگه قراره چیزی بخوام؟اومدم 
 تبریک بگم

 ：لبخندی مصنوعی زدم
که  پاشــو برو  نداری  گه ای  کار دی حاال اگه  یک گفتی  _ خیلی ممنون.تبر

 من...
 ：حرفم رو قطع کرد

 _ حاال چه عجله ایه.میرم دیگه از اون زنت چه خبر؟خوبه؟
_ زنم اســم داره.اســم.ــم نیکاســت.خوبه ممنون.همه چی خوبه.حاال اگه 

 کارت تموم شد میتونی بری.
 و با دست در خرو ی رو بهش ن.ون دادم.

 ：بدون تو ه به حرفم خندید
 _ بیا اینجا ب.ین پسر خاله یه کمی حرف بزنیم بعدش میرم.
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 ه صندلی روبه روش اشاره کرد.و ب
 ：رفتم و ن.ستم

 _ خیلی خب می.نوم.
 _ شنیدم سامانم دوست زنتو گرفته.چی بود اسمش؟

 آها نیکا
 _ آره گرفته.که چی؟نکنه حاال واسه سامان نق.ه چیدی؟

 ：پوزخندی زد
 _ داری تند میری پسرخاله

_ پاشو برو بیرون تا اآلنم اشتباه کردم که به حرفات گوش کردم وقتم رو تل  
 کردم.

 _ میگم داری تند میری.
 ：بلند شدم

 _ از اینجا برو بیرون
 ：بلند شد

 _ خیلی خب میرم.خودت نخواستی.
 ：راه افتاد بره که گفتم

 _ چی رو خودم نخواستم؟
 ：وایساد

 _ هیچی مهم نیست.
 رفتم سمتش.
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 ه طرفم.برگ.ت ب
 ：گفتم

 _ چی رو خودم نخواستم؟
_ هیچی فقط یه خبر آورده بودم واست که چ.مات و باز کنی و بفهمی دور 

 و برت چی میگذره.که دیگه مهم نیست.
 ：راه افتاد بره که محکم بازوش رو گرفتم

 _ زود باش بهم بگو خبری که آوردی رو
 _ خیلی خب بریم ب.ینیم تا بهت بگم.
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 ن.ست روی یکی از صندلیای  لوی میز.
 ：روبه روش ن.ستم

 _ خب بگو
 _ خیلی دوست داری بدونی؟

 داشت روی اعصابم رژه می رفت،
 ：با صدایی بلند گفتم

 _ میگی یا نه؟
 ：خم شد به طرف  لو و زل زد توی چ.مام

 _ از کارای زنت خبر داری؟میدونی داره چه غلطایی میکنه؟
 و زد زیر خنده.
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 ：گفتم
به کســی بگو که  _ زن من بدون ا ازه ی من آبم نمیخوره.این حرفارم برو 

 ن.ناستت.
 ：در حالی که میخندید گفت

ــوزه که انقدر  ــرت و مثل کبک کردی توی برف.فقط دلم به حالت میس _ س
 بهش اعتماد داری.

 _ چرا باید اعتماد نداشته باشم؟زن من که مثل تو نیست.
 ：تکیه داد و گفت
ن بدتره!مثال با یه مرد زن دار رابطه داره که من ندارم مثال تو _ آره خب از م

ست پیدا  سر داره.من فکر نکنم به این افتخارا د شی و یکی دیگه رم زیر  شوهر
 کنم.

تموم مدت که این حرفارو میزد به دهنش و کلماتی که ازش بیرون میومد زل 
 زده بودم و حرفایی که میزد هر لحظه  ونم رو می گرفت.

 ：حرفاش بودم و چیزی نمیگفتم که گفت مات
 _ کجایی پسر خاله شنیدی چی گفتم؟

 نه این امکان نداشت.
 نیکا با من این کارو نمیکرد.مگه واسش چی کم گذاشته بودم؟

ــگاه  ــدم و داد بلندی زدم که همه ی بچه های توی نمای. ــر ام بلند ش از س
 ：خ.ک.ون زد
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_ دهن کثیفت رو ببند من این مزخرفات رو باور نمیکنم.حاال هم گم.ــو 
 بیرون.

در حالی که هنوز ن.ــســته بود با خنده تحقیرم کرد و ســری تکون داد که 
 ：گفتم

 _ ن.نیدی چی گفتم؟گم.و بیرون دیگه ام این  ا نیا.
 ：از رو صندلی بلند شد

 _ خیلی خب میرم فقط یه چیزی
 ：درآورد و گرفت سمتم و از توی کیفش یه نوار

 _ شاید صداهای توی این نوار برات آشنا باشه.
 نوار رو از دستش گرفتم.

 قبل از این که چیزی بگم راه افتاد و به سمت در خرو ی رفت.
شدنش روی  صدای خورد  شتم و پرتش کردم که با  قندون روی میز رو بردا

 زمین پچ پچ ها بین بچه ها شروع شد.
 شتم روی میز و سرم رو بین دوتا دستام گرفتم.ن.ستم.نوار رو گذا

 ：صدای معین رو کنارم شنیدم که با ترس باهام حرف میزد
 _ آقا...آقا سام چیزی شده؟

 ：سرم رو بلند کردم
 _  بط داری تو ماشینت که این نوار توش پلی ب.ه؟

 و به نواری که روی میز بود اشاره کردم.
 _ بله دارم آقا.
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 ش گرفتم.نوار و برداشتم و رفتم توی ماشینش.سوییچ ماشینش رو از
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شده بود  صداهایی که توی نوار  بط  شاید ده بار گوش کردم اون  نمیدونم 

 رو.
 نوار رو درآوردم.

 ：سرم رو گذاشتم روی فرمون و با خودم زمزمه کردم
 میک.مت نیکا.میک.مت..میک.مت

 شدم.سرم رو بلند کردم،نوار رو برداشتم و از ماشینش پیاده 
 سوییچ رو بهش دادم و سوار ماشینم شدم.

 هیچوقت انقدر حالم بد ن.ده بود.
 صداهای  بط شده ی توی نوار مثل اسیدی بود که و ودم رو میسوزوند.

 چرا؟
 چرا باید این بال رو سرم میاورد؟

 چرا و صدتا سوال دیگه که ذهن آشفتم رو هر ثانیه شکنجه می داد.
 ：سرعتم رو بیش تر کردم و زیر لب همچنان زمزمه می کردم

 میک.مت... 
***** 

 ماشین رو دم در پارک کردم و رفتم توی خونه.
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تاق خواب  نه ی آرایش توی ا ـــت آیی باالخره پ. نه رو زیر و رو کردم و  خو
 پیداش کردم.

 پس راست بود!
 این صدا این شاخه گل.

 م بیرون.گل رو گرفتم توی دستم و از اتاق اومد
 ساعت دو بود.نیم ساعت دیگه میومد خونه.

ستم همه چی  گوشیم زنگ خورد،از توی  یبم درآوردمش.نیکا بود،می خوا
 رو بهش بگم اما نه صبر میکنم تا بیاد خونه.

 ： واب دادم
 _ بله

 _ سالم عزیزم من کارم تموم شده مگه قرار نبود بیای دنبالم؟کجایی پس؟
 ：گفتم

 _ سالم.خسته بودم اومدم خونه خودت بیا.
 _ خیلی خب پس تا من میام پاشو یه چیزی درست کن که حسابی گ.نمه

 و خندید.
 ：توی دلم پوزخندی زدم و گفتم

 _ زود بیا خداحافظ.
 منتظر  وابش نموندم و گوشی رو قطع کردم.

 به شاخه گل توی دستم نگاه کردم..
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شاید چه ست آخرین باری که گریه کردم  سال پیش بود که به خاطر ازد ارده 
 دادن آقا  ون و عزیز گریه می کردم.

شتم  سر زندگیم اومده بود دا سال به خاطر بالیی که  اما حاال بعد از چهارده 
به شــاخه گل رز قرمزی که توی دســتم بود نگاه میکردم و دونه دونه اشــکام 

 میریخت روی سرامیک سرد خونه.
 تم زمین.گل رو برگ برگ کردم و ریخ

تموم گذشــته های خوبمون رو توی ذهنم مرور کردم و در نهایت دســتی به  
 صورت خیس از اشکم ک.یدم.

 هنوزم باورم نمی.د...
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 نیکا

 در و باز کردم و وارد خونه شدم.
روی مبل روبه روی تلویزیون ن.ــســته بود و تلویزیون می دید.مقنعه م رو 

 و همراه کیفم گذاشتم روی میز تلفن.درآوردم 
 ：گفتم

 _ سالم سالم من اومدم!
 با شنیدن صدام از سر اش بلند شد و اومد طرفم.

 من هم رفتم سمتش.
 روبه روی هم دیگه وایسادیم.



 189 دوستدارم نیبب

 فقط نگاهم می کرد بدون کوچیک ترین کلمه ای.
 ：با لبخند گفتم

 _ پس سالمت کو؟
 با اخم نگاهم کرد.
 و ک.یده ی محکمی زد توی صورتم. دستش رو برد باال

 لبخند از صورتم محو شد.
 ：دستم رو روی  ای سیلی گذاشتم و خطاب بهش گفتم

 _ چرا این کارو کردی؟به چه  راتی به من سیلی زدی؟تو...
 با سیلی دومی که به طرف دیگه ی صورتم زد الل شدم.

 پس حتما یه اتفاقی افتاده.
 بهم نزدیک تر شد.

که  قدم  مان خوردم با هر  به در ورودی آ قب و وقتی  مد  لو من رفتم ع او
فهمیدم دیگه راه فراری نیســت و باید کنار میومدم با عصــبانیت ســام که هنوز 

 حتی دلیلش رو هم نمی دونستم.
ــورتش رو  ــون زندنونیم کرد.ص ــبونده بودش ــتاش که به در چس بین دوتا دس

 ：نزدیک کرد به صورتم
گذ ـــت کم  کار _ فقط بگو چرا؟چی واس کدوم  کارت  واب  اشــتم؟این 

 بدمه؟مگه نگفتی دوستم داری؟مگه...
 ：حرفش رو قطع کردم

 _ چی میگی سام؟چی.ده؟
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 ：سرم داد زد
 _ خفه شو دیگه حالم داره از این نقش بازی کردنات بهم میخوره.

ازم فاصله گرفت و در حالی که متعدد دستش رو توی موهاش میک.ید ادامه 
 ：داد

 _ نمی دونستم انقدر آشغالی.من به خاطر توی ... از مامانم گذشتم.
 ：به خودم  رات دادم و رفتم پ.ت سرش وایسادم

 _ سام..بهم بگو چی.ده؟
 ：برگ.ت سمتم.پوزخندی زد

_ یعنی تو نمیدونی چی.ده عو ی؟زندگیم رو خراب کردی حاال می پرسی 
 چی.ده؟

 اومدم چیزی بگم که محکم هولم داد.
خورد به گوشه ی دیوار،از درد اشکی از گوشه ی چ.مام  اری شد.و شونم 

 آروم آروم به سمت پایین فرود اومدم.
 اومد باالسرم و لگد محکمی به پهلوم زد

 که صدای  یغ و هق هقم بلند شد.
 ：داد زدم

 _ چته؟چرا اینکارا رو باهام میکنی؟مگه من چیکار کردم؟خب بهم بگو
 بگم _ خیلی خب بلند شو تا بهت

 به سختی بلند شدم و پ.ت سرش راه افتادم.
 رفت سمت مبال.
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گل رزی که دکتر پدرام از طرف یه بیمار بهم داده بود پرپر شــده بود و روی 
 زمین ریخته شده بود.

یعنی چی شده بود؟به خاطر این شاخه گل از طرف اون بیمار داشت اینکارو 
 باهام میکرد؟

 ：برگ برگ های گل گرفتمبا دادی که سرم زد نگاهم رو از 
گه قراره  گل داده؟دی هت  طه داری آره؟ب مه چیز راب با اون دکتره ی بی ه  _

 چیکارا بکنه؟
 ：سرم رو تکون دادم و گفتم

_ داری اشتباه میکنی..من دیروز می خواستم همینو بهت بگم که گفتی اآلن 
 نه.سام این گل از طرف...

 ：فریاد وار گفت
  _ دهن کثیفت رو ببند نیکا

 
 نباید به خاطر گ*ن*ا*ه نکرده محاکمه می.دم.

 ：در حالی که اشکام هر لحظه با شدت بیش تری میبارید گفتم
 _ سام این گل از طرف یه بیمار بود که دکتر پدرام گفت...

 _ دکتر پدرام..دکتر پدرام...خسته ن.دی از این همه دروغ؟
 ن.ستم روی مبل و سرم رو بین دوتا دستام گرفتم و زار زار اشک ریختم

 
87 



wWw.Roman4u.iR  192 

 

 دستم رو ک.ید و بلندم کرد.
 پ.ت سرش راه افتادم.

ــت رو  ــبط قدیمی رو که از بچه گیاش داش رفت توی اتاق و از توی کمد  
 درآورد.

 نواری که دستش بود رو گذاشت توش..
 ：از صدایی که داشت پخش می.د  اخوردم

 م محمدی._خان
 +بله

 _این گلواسه ی شماس
 صدای خنده های من

 و دکتر که میگه
 _گل واسه گله دیگه

 و صدای خنده های دکتر که حاال با صدای خنده ی من قاطی شده...
 _این گل و همی.ه نگه دارید 

 +حتما این گل واسه من خیلی با ارزشه..خوشحال شدم ممنون
 ：با دستپاچگی گفتم

 _ سام..نه..به خدا این نبود این نوار  بط شده دستکاری شدست..سام..
 ：چنگ زد تو موهام و دسته ای از موهام رو محکم گرفت و ک.ید

ساب اون  _ زندگیت و  هنم میکنم نیکا.حالم ازت بهم میخوره عو ی.ح
 دکترم میرسم.
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 ：در حالی که تقال میکردم که موهام رو ول کنه گفتم
 فام و باور کن..من همچین آدمیم؟من و اینجوری شناختی؟_   ون نیکا حر

 ：پوز خندی زد و موهام رو ول کرد
گه گول  عه دی ندف ندی ای بازی میکنی.ولی کور خو _ خیلی خوب نقش 

 حرفات رو نمیخورم آشغال.
رفتم بیرون و مقنعه م رو که انداخته بودم روی میز تلفن برداشــتم پوشــیدم و 

 ：د تر از من رسید پیش دررفتم سمت در خرو ی که زو
 _ داری میری خونه ی دکتر پدرام؟

با م.ــت  ــربه ی محکنی به ســینش زدم و در حالی که اشــک می ریختم 
 ：گفتم

 _ داری به من تهمت میزنی لعنتی...داری
 مچ دستم رو محکم گرفت و پیچ داد که صدام خفه شد.

 ：گفت
 _ گم.و برو تو اتاق هیچ  هنمی نمیری.گم.و

 برگ.تم و رفتم توی اتاق.
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 ：در اتاق رو بستم که پ.ت سرم اومد تو و گفت

_ از این به بعد این در بســته نمی.ــه،هیچ  هنمی نمیری،تلفن خونه قطع 
 می.ه رابطه با هرکسی حتی رویا حتی مامانت قطع می.ه فهمیدی؟
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 ：چیزی نگفتم که داد زد
 _ فهمیدی یا نه؟

 دادم.سرم رو به ن.ونه ی آره تکون 
 _ گوشیت

 _ چی؟
 _ کر شدی؟گفتم گوشیت رو بده

 ：با تته پته گفتم
 _ چ..چرا؟

 _ چون تو  نبه و لیاقتش رو نداری چون تو یه زن ... بیش تر برات بگم؟
دلم از این همه درد شکست چیزی نگفتم و رفتم گوشی رو از توی کیفم که 

 توی سالن بود درآوردم و دادم بهش.
  لوی چ.مام گم.و_ خیلی خب حاال از 

 بدون هیچ حرفی رفتم توی اتاق 
ن.ستم روی تخت و به اشک هام ا ازه دادم تا آزادانه ببارن،هق هق هام هم 

 که نفسم رو داشت بند میاورد.
 چی سر زندگیم اومد خدایا؟
 آش نخورده و دهن سوخته؟

 پاپوش واسه منی که آزارم حتی به یه مورچه هم نرسیده؟
 ه گفت این گل از طرف یه مریضه..همش نق.ه بود؟اون دکتر...این ک
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سام بگم تا باهم  .د به  شت.کاش می شمنی دا آخه چرا؟مگه اون با من چه د
بریم پیش اون دکتر هر چند دوروزه که نمیاد کلینیک اما می.ــد پیداش کرد،اما 

 سام که حرفام رو باور نمیکرد.
 تقاص کدوم اشتباهم رو داشتم میدادم؟

 ：با صدای سام از این افکار خارج شدم
 _ خفه می.ی یا خودم بیام خفت کنم....

 
 

 ساعت هفت بود.
 از توی اتاق ن.ستن خسته شدم و رفتم بیرون.

 روی مبل دراز ک.یده بود و چ.م هاش بسته بود.
نداختم  تاق پتو برداشــتم و بردم ا پس خوابش برده بود،برگ.ــتم و از توی ا

 و رفتم توی آشپزخونه که یه چیزی درست کنم بخوریم.روش 
با این که حرفام و باور نکرد با این که بهم تهمت زد با این که اون همه ازش 

 کتک خوردم اما خیلی دوستش داشتم.
سناک میبینم،اما نه!انگار همه  شاید دارم یه خواب تر با خودم فکر می کردم 

 چی واقعی بود.
 دادم تا از این افکار خارج ب.م.سرم رو چند باری تکون 

***** 
 واسه سام غذایی که خیلی دوست داشت یعنی ماکارونی درست کردم.
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به حال نپوشــیده بودم رو  تا  تاق و لباس خواب خوشــگلی که  رفتم توی ا
پوشــیدم رنگ صــورتی بد وری به تنم مین.ــســت،موهام رو شــونه زدم و باز 

 تاق خارج شدم.گذاشتم.ون.یه کمی هم آرایش کردم و از ا
.ه باهاش  شه و ب شده با شاید اآلن کمی آروم  صله چیدم. شام رو با حو میز 

 حرف زد،شاید!
 با صدای قدم هایی که شنیدم فهمیدم از خواب بیدار شده.

آبی به دســت و صــورتش زد و از  ایی که برق اتاق ها خاموش بود و برق 
 ：آشپزخونه روشن اومد توی آشپزخونه.گفتم

 واست شام درست کردم._ بیا ب.ین 
 و بهش لبخند زدم.

 ：پوزخندی زد
 _ فکر نمیکنی قضیه بزرگ تر از اون چیزیه که با یه غذا بتونی تمومش کنی؟

 رفتم سمتش.
 ：دستش رو گرفتم

 _ بیا واست ماکارونی درست کردم سام
 ：دستش رو از دستم  دا کرد

ست سم غذا بیارن.میلی به خوردن غذایی که د پخت همچین _ زنگ میزنم وا
 زنی باشه ندارم.

 و ودم له شد...
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.ون کرده بودم رو فوت  شن شمع هایی که رو صندلی  ستم روی  . رفتم و ن
 کردم که خاموش ب.ن..

 از آشپزخونه رفت بیرون.
 دوباره اشک هام سرازیر شد

 همه چیزایی که روی میز چیده بودم رو  مع کردم.
ــتم و خالیش کردم توی  ــمت ا اق گاز و قابلمه ماکارونی رو برداش رفتم س

 سطل آشغال.
 

 ن.ستم روی صندلی
 دلم گرفته بود.

 بهم هیچ تو هی نکرد.
 انگار  دی  دی دیگه دوستم نداشت.

 کاش می.د با یه نفر درد و دل کرد
 کاش می.د حقیقت رو به سام گفت

 کاش حرفهام رو باور میکرد..
 کاش!
 ：دایی گرفته گفتمبا ص

 _سام؟
  وابی از طرفش نیومد.

 ：می دونستم که حرفام رو می.نوه،پس ادامه دادم
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ساخته نمیدونم کی اون  سم  سام من نمی دونم کی این پاپوش رو وا _ ببین 
صــدارو  ــبط کرده و دســتکاریش کرده و حاال تحویل تو داده نمی دونم چرا 

*ن*ا*هم.به خدا بی گ*ن*ا*هم این کارو باهام کردن فقط میدونم که بی گ
 سام

 ：و داد زدم  از این که بازم  وابی نداد کالفه شدم
 _ می.نوی حرفام رو یا نه؟؟؟

 اومد توی آشپزخونه از حالت صورتش ترسیدم و بلند شدم.
 ：رو به روم وایساد و با اخم گفت

ند کنی خودت  نه ی من بل ـــدات رو تو خو عد ص عه ی ب فه شــو.دف _ خ
 اون بالیی که دلم نمیخواد رو سرت بیارممیدونی،نذار 

 فکم لرزید و چیزی نگفتم.
 اما توی دلم پوزخند میزدم به این حرفش دیگه میخواست چیکار کنه؟

 از آشپزخونه رفت بیرون.
روی زمین ن.ستم و چ.م هام رو بستم بغض گلوم رو قورت دادم و با خودم 

ه خاطر پس خراب نیستی،بگفتم بسه!دیگه گریه زاری بسه.تو که کاری نکردی 
 چی اشک میریزی؟به خاطر گ*ن*ا*ه نکرده؟

 به خودت بیا دختر...
 بعد از چند دقیقه

 ：با صداش همه ی این افکار از ذهنم پر ک.ید
 _ پاشو بیا این  ا بخوابیم
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 یه کمی  ون گرفتم.پس هنوزم نمی تونست بی من بخوابه؟
سمت اتاق که با دیدن بدن ل*خ*تش توی چارچوب در  شحالی رفتم  با خو

 خ.کم زد.
 ：گفت

 _ بیا تو چرا اونجا وایسادی؟
 ：با دستپاچگی گفتم

 _ لبا..لباس نداری.
 با لبخندی مصنوعی اومد سمتم

 فکرش رو نمیکردم ام.ب بتونه این کار رو باهام بکنه
 دستم رو گرفت و برد سمت تخت

شــقه ی عاشــقانه تو راهه اما با حرفاش فهمیدم به فکر تالفیه خیال کردم معا
 کاریه که نکردم

 گ*ن*ا*هیه که مرتکب ن.دم
 ：هنوز نن.سته بودم روی تخت که گفت

 _ بگیر ب.ین نیکا
 هاج و واج حرف های بدی که از دهنش میومد بیرون کنارش ن.ستم

 دستش رو برد توی موهام و با حرص نوازش.ون کرد
 دامه میداد و روحم رو نابود میکردبه حرفاش ا

صورتم نزدیک و  صورتش رو به  شت و  ستش رو ثابت روی موهام نگهدا د
 نزدیک تر کرد
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کم مونده بود فاصــله ی بین صــورتامون رو پر کنه که با صــدای بلندی  یغ 
 ：زدم و از رو تخت بلند شدم

 ؟ت_ تو خجالت نمیک.ی؟این حرفا رو داری به من میزنی بی غیرت؟به زن
 راه افتادم و رفتم بیرون.

سبوندم به دیوار که زدم  شنیدم،هولم داد و چ سرم  .ت  شو پ صدای قدم ها
 ：زیر گریه

شیم من نمیتونم  شدم اگه حرفام رو باور نمیکنی از هم  دا  سته  سه.خ _ ب
 اینجوری بمونم.

 ：پوزخند زد
سختته که به کثافت کاریات ستم   _ معلومه که طالقت میدم آخه اآلن من ه

 برسی،طالقت که بدم آزاد می.ی مگه نه؟
 به خودم  رات دادم دستم رو باال آوردم و یکی خوابوندم تو گوشش

 که از خجالتم درومد و یه ک.یده محکم زد تو گوشم.
 ：با گریه گفتم

_ برو کنار می خوام برم.دیگه واســم هیچی مهم نیســت درخواســت طالق 
 میدم

 ：لبخند کجی گوشه ی لبش ن.ست
 _ اونم به وقتش.ولی ام.ب باید باهام باشی

 _ نمی خوام،نمی خوام که باشم برو کنار
 _ دیگه ن.د نیکا داری میری رو اعصابم
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 ：دستش رو برد سمت لباسم
_ باید همون شب که لب دریا تنها وایساده بودی و با اون پسره حرف میزدی 

 میفهمیدم چیکاره ای
 ：دستش رو گرفتم

 _ سام باور کن که من کاری نکردم
 _ فعال خفه شو 

انگار چاره ای نبود دســت از تقال برداشــتم و گذاشــتم هرکاری که دلش می 
 خواد بکنه امروز انقدر بال سرم آورده بود که پوستم کلفت ب.ه.

سی که با  شرایطم رو میدیدم.مرد من،ک به حال خودم گریم می گرفت وقتی 
 به من تهمت زده بود و حرفام رو باور نمیکردع.ق باهاش ازدواج کردم 

 ام.ب هزار بار آرزوی مرگ کردم واسه خودم
 زندگیم به  ایی رسیده بود که حتی ثانیه ای بهش فکر نکرده بودم

 
***** 

 سردم شده بود چ.م هام رو باز کردم.
 توی سالن روی مبل خوابم برده بود و چیزی روم ننداخته بودم.

تاق و پ یده رفتم توی ا خت خواب ـــه خودش روی ت تو آوردم برای خودم واس
شته تو بغلش بخوابم.اما حاال  شب گذ ست مثل همین چند  بود،دلم می خوا

 چقدر فاصله افتاده بود بینمون و فقط با سیلی هاش نوازشم می کرد.
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خیره مونده بودم بهش و نگاش میکردم ناخداگاه اشک پرده ای روی چ.مام 
 ک.ید 

 گریه نداشتم.دیگه  ونی برای 
 از اتاق خارج شدم و رفتم روی مبل دراز ک.یدم.

***** 
 نمی دونم ساعت چند بود که با سر و صداهای سام از خواب بیدار شدم.

 ن.ستم و نگاهش کردم،آماده شده بود و انگار داشت میرفت بیرون.
 ：گفتم

 _ سالم داری کجا میری؟
 ： واب سالمم رو نداد

 _ باید به توام  واب پس بدم؟
 ：چیزی نگفتم که خودش گفت

 _ چون بهت مربوطه میگم.دارم میرم دادگستری واسه درخواست طالق
 حس کردم نفسم بند اومد.

 یعنی همه چی داشت تموم می شد؟از دستش میدادم؟باورم نمی.د.
 ：دوباره صداش رو شنیدم

 _ تا چند وقت دیگه همه چی تموم می.ه
 ：د و ادامه دادپوزخندی ز

 _ راحت تر به کارات میرسی 
 ：ن.سته بود روی صندلی میز تلفن رفتم و روبه روش ن.ستم رو زمین
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ــتباه زندگیمون رو خراب  ــر یه اش ــم.بیا س ــام من نمیخوام ازت  دا ب. _ س
 نکنیم.

 ：نیش خندی زد
_ کدوم اشتباه؟از نظر من این زندگی تموم شدست نیکا فقط از این پ.یمونم 

 ه خاطر دختر بی لیاقتی مثل تو دل مامانم رو شکستم،که ب
 کاش با میترا ازدواج میکردم.

 و بلند شد که از خونه بره بیرون
 

 ：قبل از این که برسه به در خرو ی  لوی در وایسادم
 _ زندگی با میترا رو به زندگی با من تر یی میدی؟آره؟

 ：سرش رو تکونی داد
 _ آره.که چی؟

 از  لوی در رفتم کنار و چیزی نگفتم.
 سرم داشت میترکید

 رفتم توی اتاق
 ：که گفت

_ من رفتم حواســت باشــه  ایی نری که اگه بیام ونباشــی واســت خیلی بد 
 می.ه.

 و بعد هم صدای بسته شدن در.
 ن.ستم  لوی میز آرایش و به خودم نگاه کردم.
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ــم هایی که هیچ برقی  ــام روش مونده بود چ. ــونی که  ای چنگای س پی.
واســش نمونده بود و لب هایی که خ.ــک شــده بود.صــورت بی رنگ و رخم 

 گویای همه چیز بود انگار.
 اشک ریختم و اشک ریختم

ــامی که وقتی بهش  ــیمونه همون س ــام از این که با میترا ازدواج نکرده پ. س
 واج کرده بودی میگفت تصورشم ق.نگ نیست!گفتم تصور کن با میترا ازد

شتم ومحکم  شم یکی از الکام رو از روی میز آرایش بردا ستم آروم  می خوا
 کوبوندم به آیینه.

شباهت عجیبی به قلبم پیدا کرده بود هر دو مثل هم تکه  شده  آیینه ی خورد 
 تکه.

ســرم رو روی میز گذاشــتم و تک تک خاطرات خوب و بد رو مرور کردم،نا 
 خداگاه میون اشک هام لبخند به لبم ن.ست

 چقدر دلم برای سام قبلی،سام خودم تنگ شده بود
***** 

 سام
ــر نیکا آوردم نمی دونم چرا اما  ــتری  درومدم،بالهایی که دیروز س از دادگس

 بد وری عذابم میداد.
 من ع.ق نیکا رو از قلبم بیرون کرده بودم و به  اش نفرت کاشته بودم توش.

 *ت کرده بود،پس این عذاب لعنتی چی بود؟خ*ی*ا*ن
 شاید بهتر بود با یکی حرف میزدم تا آروم ب.م.
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 ：گوشی رو برداشتم و شماره ی سامان رو گرفتم
 _  انم

 _ سالم سامان کجایی می خوام ببینمت
 _ سالم داداش خونم اگه می خوای بیا دنبالم.

 _ خیلی خب اآلن میام.خداحافظ
 تم سمت خونه مامان...گوشی رو قطع کردم و رف

 
 ：سوار ماشین شد

 _ سالم داداش سام چه عجب یاد ما کردی
 _ سالم خوبی؟

 _ خوبم.شما خوبی؟زنداداش خوبه؟
 ماشین رو روشن کردم و راه افتادم.

 ：پوزخند زدم
 _ خوبم خیلی خوب

 _ چیزی شده داداش؟آخه یه  وری گفتی خیلی خوب.
 ：دلم رو زدم به دریا

 _ زندگیم خراب شده سامان
 ：با نگرانی نگاهم کرد

 _ چی شده داداش؟به من بگو
 _ نیکا بهم خ*ی*ا*ن*ت کرده.
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ــبانیت توش موج میزد  ــدایی که عص ــکوت کرد و بعد با ص چند ثانیه ای س
 ：گفت

 _ بیخود کرده.حاال از کجا فهمیدی؟
ک یه نوار واســم آورد  گاه  مای.ــ مده بود ن ه وقتی _ از طریق میترا.دیروز او

 گوشش دادم فهمیدم نیکا با پزشکی که توی کلینیکش کار میکنه رابطه داره.
 ：یه کم فکر کرد و گفت

 _ خب میترا از کجا فهمیده؟تو مطمدنی اون صدا صدای نیکاست؟
ــر میرم  ــونه.عص ــم یبار دیده بودم که نیکا رو میرس _ آره مطمدنم چون قبل.

 سراغ دکتره پیداش میکنم.
 _ خیلی خب. داداش حاال می خوای با نیکا چی کار کنی؟

 ：دستی توی موهام ک.یدم و گفتم
 _ از دادگستری دارم میام.درخواست طالق دادم.

 ：با تعجب گفت
 _ یعنی هیچ راهی نیست؟مگه نیکا رو دوست نداری داداش؟

 ：نیش خندی زدم
که دوســش خاطر این  به  یده بگیرم فقط  ند  _ یعنی خ*ی*ا*ن*تش رو 

 دارم؟می.ه؟
 ：سری تکون داد و گفت

 _ من فکر میکردم شما خوشبخت ترینید تو دنیا اما حاال...
 تا اومد حرفش رو ادامه بده گوشیم زنگ خورد.
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 یه شماره ی ناشناس.
 ： واب دادم

 _ بله؟
 _ سالم ،میترام شناختی؟
 _ سالم آره کاری داری؟

_ خواستم بگم اگه وقت داری ناهار رو باهم باشیم یه سرنخایی از دکتره پیدا 
 کردم.راستی نیکا چطوره؟

 ：خیلی کلی گفتم 
 _ خیلی خب آدرس رستوران رو واسم بفرست میبینمت...

 رفتم خونه.نیکا رو توی سالن ندیدم
 می دونستم خونه ست چون بهش گفته بودم اگه بره بیرون  واسش بد می.ه.

 رفتم توی اتاق.
 آیینه ای که روی میز آرایش بود رو شکونده بودش.

 رنگ قرمز قاطی شده به شکسته های آیینه نگرانم کرد.
رفتم کنار میز آرایش و با دیدن الکی که شــکســته بود خیالم راحت شــد که 

 اتفاق بدی نیفتاده.
 ：زدم رو شونه ی نیکا

 _ خوابی؟
  وابی نداد
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صداش زد ت سه چند بار دیگه  .ماش مثل کا سرش رو باال آورد چ ا باالخره 
 ی خون نه خود کاسه ی خون بود!

 از دیدن چ.ماش ناراحت شدم اما به روی خودم نیاوردم.
 ：گفت

 _ اآلن واست ناهار درست میکنم.
 ：همینطور که داشتم از توی کمد لباسام رو در می آوردم گفتم

 _ ناهار نیستم زحمت نکش
 ：نگاهم کرد و گفت

 ا می خوای بیاری؟_ کج
 یه فکری به سرم زد.خیلی خب عملیش میکنم.

 ：گفتم
 _ تو ناهارت رو بخور من عصر میام.

پاشــد ســرپا و اومد روبه روم که حاال لباس به دســت وایســاده بودم قرار 
 ：گرفت

 _ با کسی قرار داری؟
 ：خواستم از اتاق بیام بیرون که باز صداش رو شنیدم

 _ سام باتوام.
 ：برگ.تم سمتش

 _ اصال فکر کن قرار دارم که چی؟
 ：پوزخندی زد
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 _ هیچی
 رفتم روبه روش:

 _ نکنه تا اآلن فکر میکردی فقط خودت از این زرنگ بازیا بلدی؟
 ：با بغض گفت

 _ نه.هرکاری که دوست داری بکن
 و رفت بیرون.

 به میترا هیچ حسی نداشتم، ز کینه، ز نفرت.
 اما خب برای اینکه نیکا رو اذیت کنم این کارا الزم بود.

 یه شلوارلی  ذب نیلی
.ی به  صمیم گرفتم کف شیدم و ت .کی پو .ن چرم م سفید و کاپ .رت  با تی

 رنگ تی.رت و شلوارم یعنی نیلی و سفید بپوشم.
 موهام رو مرتب کردم و از عطر همی.گیم زدم ورفتم بیرون.

 ：ر کف.م رو میاوردم بیرون که کنارم  وایسادداشتم از توی  اکف.ی کنار د
 _  دی  دی داری به من خ*ی*ا*ن*ت میکنی؟

 کفش هارو گرفتم دستم و بلند شدم
 ：با نیش خند گفتم

 _ مگه تو شوخی شوخی به من خ*ی*ا*ن*ت کردی؟
 ：گفت

 _ پس خ*ی*ا*ن*ت میکنی.درخواست طالق دادی؟
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ست.به زودی از زندگی _ آره دادم چند روز دیگه نامه میاد از طرف د ادگاه وا
 باهات خالص می.م

ست پاکش کرد و  .مش آروم آروم اومد پایین که با د شه ی چ شکی از گو ا
 ：گفت

 _ آره راحت می.ی و میتونی با میترا زندگیتو بسازی
 ：لبخندی زدم

 _ آفرین درسته!
 ：گفت

ــیم پس چرا من تو خونه ی تو بمونم می خوا م _ ما که داریم از هم  دا می.
 برم خونه ی مامانم

 _ یا شایدم خونه ی دکتر پدرام؟
 از این حرفم ناراحت شد و رفت به سمت آشپزخونه.

 ：گفتم
ــناممه هیچ غلطی  ــناس ــم لعنتیت تو ش _ ببین نیکا دیگه نمیذارم تا وقتی اس

 بکنی.یکم دووم بیار طالقت که دادم برو به کارات ادامه بده.
  وابی نداد!

 از خونه زدم بیرون...
 توی رستوران دیدمش تنهایی دور یه میز ن.سته بود و منتظر من بود.

 ：رفتم و روبه روش ن.ستم که گفت
 _ سالم.چند دقیقه دیر کردی؟
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 _ سالم.یه کم کارام طول ک.ید چیزی سفارش دادی؟
 _ نه اآلن سفارش میدم

 گارسون رو صدا زد و غذا سفارش داد.
 ：گفت

 _ چه خبر از زنت؟حالش خوبه؟
 میتونستم بگم کدوم زن من دیگه نیکا روزن خودم نمی دونم.

 میتونستم بگم که روی بدنش روی صورتش آثاری از کتکام مونده.
 میتونستم بگم که درخواست طالق دادم...

ــمش رو چی بذارم ا ازه نمیداد این حرفا رو  ــی که نمی دونم اس اما نه!حس
 بگم.

 ：پس گفتم
 خ داری، چه سرنخی داری؟_ خبری نیست.گفتی از دکتره سرن

 _ آره آدرس خونش و تلفنش رو اونایی که تو کلینیک کار میکنن دارن.
 ：پوزخندی زد و ادامه داد

 _ فکر کنم نیکا  انم داشته باشه
 ：اعصابم بهم ریخت اما به روی خودم نیاوردم و گفتم

 _ خیلی خب گیرش میارم.فقط تو این چیزا رو از کجا میدونی میترا؟
 ：ی که گارسون اومد و غذا ها رو روی میز گذاشت،گفتدر حال

_ دیگه اینا بماند.فقط من موندم زنت چه  وری تونست به تو خ*ی*ا*ن*ت 
 کنه و سوار ماشین اون مرد ب.ه.
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 اخمام رفت تو هم و با بی میلی م.غول خوردن غذا شدم.
***** 

 ：چند هفته بعد
  لسه ی اول دادگاه بود.

 سامان و رویا هم اومده بودن.
 حال نیکا اصال خوب نبود.

 رنگ و روش پریده بود و رویا سعی داشت آرومش کنه.
 ：قا ی گفت

 _ خب چرا میخواید  دا شید؟
 ：نیکا حرفی نزد که من گفتم

باهاش  قا ــی همســر من خ*ی*ا*ن*ت کرده منم دیگه نمیتونم  قای  _ آ
 زندگی کنم.

 ی اختیار قلبم درد گرفت،چه نگاه معصومی!نیکا نگاهی بهم انداخت که ب
 ：رو به نیکا گفت

 _ راست میگه همسرتون؟
 ：با صدایی گرفته  واب داد

 _ بله درسته من خ*ی*ا*ن*ت کردم
 و لبخند تلخی زد.

 _ آقای رادفر شما مطمدنید که نمیتونید م.کلتون رو حل کنید؟
 ：پوزخندی زدم و گفتم
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گیم ادامه بدم؟این ممکن نیســت.ما هر _ با یه زن خ*ی*ا*ن*ت کار به زند
 دومون به طالق را ی هستیم.

 _ خانم محمدی شما حرفی ندارید؟
 _ نه من را یم به طالق

 ：نیش خندی زدم و زیر لب یجوری که ب.نوه گفتم
 _ چرا نباشی؟

 نگاهم کرد و چیزی نگفت.
 ：قا ی ادامه داد

 _ خب خانم مهریه تون چی اینجا نوشته شده که شی.صد تا سکه مهرتونه.
یه خونه مجردی میخره زندگیش و  تو دلم گفتم هیچی مهریه ش رو میگیره 

 میکنه.
 ：اما گفت

 _ من مهریه نمیخوام آقای قا ی مهرم حالل.
 ：قا ی با تعجب گفت

 _ این حقه شماست دخترم
_ بله می دونم اما من همسر خوبی واسه این آقا نبودم که حاال مهریه ازشون 

 بخوام.مهرم حالل.
سیار خب.بیاید این برگه رو بردارید بعد از انجام آزمایش یعنی یک هفته  _ ب

 دیگه دادگاه نهایی ت.کیل می.ه.
 برگه رو برداشت و با رویا از سالن خارج شد.
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 من و سامان هم خارج شدیم.
 ：به نیکا که  لوی من داشت میرفت گفتمرو

 _ کجا؟
 ：با تعجب برگ.ت سمتم

 _ میرم خونه رویا تا دادگاه نهایی.
 ：گفتم

 _ اسمت از شناسنامم درومده؟
 _ من نمیام تو اون خونه

 ：رفتم و روبه روش وایسادم
 _ نه تو بگو درومده یا نه؟

 _ نه.
 _ خیلی خب پس میریم خونه

 ：رویا گفت
 باز میخوای ببریش تو اون  هنم؟_ کدوم خونه؟

 ：به صورت نیکا اشاره کرد و ادامه داد
 ：_ که دوباره این بالها رو سرش بیاری؟و روبه نیکا گفت

 _ راه بیفت میریم خونه.
 ：با صدای بلند رو به رویا گفتم

 _ احترام خودت رو نگه دار و تو زندگی دیگران دخالت نکن.که...
 ：سامان زد رو شونم و گفت
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 هیس داداش بسه.نذار احتراما از بین بره._ 
 ：و روبه رویا گفت

 _ خانم بذار برن خون.ون اسم خواهرتون هنوز توی شناسنامه ی سامه
 ：رویا که دید فایده نداره تقالهاش روبه نیکا گفت

_ د تو زبون نداری؟میخوای دوباره بری  تو اون  هنمی که واســت درســت 
 کرده؟

با اخم به نیکا چ.م دوخته بودم.سرش رو بلند کرد و بهم نگاهی انداخت و 
 ：روبه رویا گفت

 _ همش یه هفتست اتفاقی واسم نمیفته نگران نباش
 رویا سرش رو تکونی داد و بعد از خداحافظی با نیکا از دادگاه خارج شد.

 سامان هم گفت  ایی کار داره و رفت.
 من موندم و نیکا.
 ：راه افتادم و گفتم

 _ بیا.
***** 

 در خونه رو باز کردم و رفتم تو.
 نیکا هم پ.ت سرم اومد تو خونه و رفت سمت اتاق خواب.

 ：با خوشحالی و صدای بلند گفتم 
 _ از یه هفته دیگه زندگیم شروع می.ه خدایا شکرت
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به روی من که کنار اپن وایســاده بودم  در کمال تعجب برگ.ــت و اومد رو
 ：اد و گفتوایس
 

_ ببین نه اشکی واسه ریختن دارم و نه  ونی واسه کتک خوردن دیگه.آره از 
هفته ی آینده زندگیت شروع می.ه ولی بی معرفت الاقل به حرمت همه روزای 
خوبمون به حرمت زمانی که دوســتم داشــتی این حرفا رو  لوی من نزن.باور 

ست خودش نکردی که بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم عیبی نداره خدا ب سرم ه اال
 همه چی رو میدونه فقط دیگه این حرفا رو نزن

 ：و با بغض ادامه داد
 _ باشه؟

مات حرفاش بودم،با اون کارش هنوز حس میکردم توی قلبم یه  ای دبش 
هت  یت رو زیر ســوال برد اون ب ـــام اون مردونگ یا س به خودت ب نه! ما  داره.ا

 خ*ی*ا*ن*ت کرد.نباید دلت بسوزه!
 ：دم و در حالی که میرفتم توی آشپزخونه تا آب بخورم گفتملبخند تلخی ز

 _ کاش میذاشتی این روزای خوبی که ازشون گفتی بمونه.کاش...
 ：حرفم رو ادامه ندادم و گفتم

 _ برو وسایالت رو  مع کن.راستی آزمایش چی باید بدی؟
 ：از پ.ت اوپن نگاهم کرد و گفت

 _ آزمایش بارداری
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یادش از این حرف قلبم درد گر مان دخترم، ما یه روزی قرار بود ب.ـــه  فت،
 بخیر!

 ：با غمی که همه ی و ودم رو گرفته بود گفتم
ــتی چرا  ــایالت رو  مع کن.راس _ خیلی خب اونم که  وابش منفیه.تو وس

 مهریت رو نخواستی؟من که میتونستم بدم مهریت رو.
 ：درحالی که داشت میرفت سمت اتاق گفت

_ الزم ندارم.حاللت مهرم.بعد از طالق دوباره میرم سرکار و خرج خودم رو 
 درمیارم.

که رفتیم عکس  یه ای بود  که گوشــیم زنگ خورد.از آتل بدم  مدم  واب  او
 انداختیم و فیلم عروسیمون رو گرفتن.

 ： واب دادم
 _ بله؟

 _ سالم آقای رادفر فیلم و عکساتون آمادست میتونید بیاید ببرید.
دلم به حال این روزای زندگیم خندم گرفت،هنوز عکسای مراسم عقدمون تو 

 رو تحویل نگرفته بودیم و داشتیم از هم  دا می.دیم!
 ：گفتم

 _ خیلی خب میام میگیرم.
 گوشی رو قطع کردم و دستی توی موهام ک.یدم.

 
 نیکا
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 سام رفته بود بیرون.
 امو بردارم.چمدونم رو گذاشتم روی تخت و رفتم سراغ کمدا که لباس

با دیدن کت و شــلوار ســـام و پیراهن خودم که توی  باز کردم  در کمد رو 
 مراسممون پوشیده بودیم انگار همه ی گذشته ها دوباره کوبیده شد تو سرم.

.د که دیدم تار  شده بود باعم می .یده  .مام ک شکی که  لوی چ پرده ی ا
 ب.ه.

 درکمد رو بستم و رفتم بیرون.
  مع کنم! نمی تونستم لباسامو

 هر لباسی خاطره ای همراهش بود و این چقدر برای من عذاب آور بود.
***** 

 دوساعت گذشت که اومد خونه.
 ن.سته بودم روی مبل.

ست و به دی وی دی توی  . لباس هاش رو عوض کرد و اومد بیرون،کنارم ن
 ：دستش اشاره کرد و گفت

 _ بزارش تو دستگاه تا نگاه.ون کنیم.
دی وی دی رو ازش گرفتم و رفتم ســمت دســتگاه تا دی وی دی رو بذارم 

 پخش ب.ه...
 دستگاه رو روشن کردم و دی وی دی پخش شد.

 کنار سام ن.ستم.
 فیلم مراسم بود!
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 عکس هامون که روی فیلم میکم شده بود داغ دلم رو تازه میکرد.. 
 اومد اونجایی که دم در آرای.گاهیم.

بغض لعنتیم شکست و ناخداگاه سرم روی شونه ی سام گذاشتم و با صدای 
 بلند گریه کردم

 سرش رو کج کرد و روی سرم گذاشت...
 

 ：همینطور که من به اشک ریختنام ادامه میدادم گفت
 _ لیاقت نداشتی نیکا لیاقت نداشتی

 و با افسوس نفسی ک.ید.
 ：سرم رو برداشتم از روشونه ش و گفتم

 زی ثابت می.ه بهت که کاری نکردم.مطمدن باش._ یه رو
 و اشک های لعنتیم رو پاک کردم.

 ：زل زد به چ.مام و گفت
 _ فقط بگو چی واست کم گذاشتم نیکا؟این کارت...

 ：حرفش رو قطع کردم
های من رو  نه تو حرف  های تو رو میفهمم و  نه من حرف  یه. کاف  _

 به این حرفا نیست.میفهمی.داستان زندگیمون تموم شد دیگه نیازی 
 ：با نیش خند گفت

 _ دیگه بهتر از این چی میخواستی؟
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شش  ستگاه و خامو سمت د س  تکون دادم و رفتم  .ونه ی تا سرم رو به ن
 کردم.

 ：رو به روی سام وایسادم و گفتم
 _ فردا تنهایی برم واسه آزمایش؟

 _ نه خودم میبرمت که ببینم  واب.م رو کی میدن راحت شیم
 ：لخی گفتمبا لبخند ت

 _  وابش زود آماده می.ه نگران نباش هفته ی آینده دیگه نیستم.
 _ نگران نیستم.

_ خیلی خب.می خوام به مامانم زنگ بزنم یا تلفن رو وصـل کن یا گوشـیم 
 رو بده.

 _ مامانت یا...
 ：میدونستم چی میخواد بگه،پس داد زدم و گفتم

 _ مامانم.حاال گوشیم رو بده
ــی  دید رو بدنت  ــدات رو بلند نکن نیکا، نمی خوام نقاش ــه من ص _ واس

 بک.م سر ات وایسا پس.
 ：با صدایی آروم گفتم

 _ خب میخوام زنگ بزنم به مامانم دلم براش تنگ شده
 ：با پوزخند روبه روم وایساد و گفت

شده  شون تنگ  سه دختر خ*ی*ا*ن*ت کار _ فکر نکنم دل مامان بابات وا
 ی که حتی حا ر ن.دن بیان دادگاه.باشه چون دید
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 دلم شکست..
 راست میگفت!

 حاال اوناهم باورشون شده بود که من خ*ی*ا*ن*ت کردم.
ست که  .ی می خوا ست،آرام شی میخوا ست، آغو دلم تکیه گاهی می خوا

 حاال این روزا همه ازم دریغ کرده بودن اونم به خاطر گ*ن*ا*ه نکرده!
 بی اختیار خودم رو به سام نزدیک تر کردم،

 دست هام رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو به سینش چسبوندم.
 انگار متعجب شده بود که حرفی نمیزد و کاری نمیکرد.

 ：گفتم
 _ فقط ام.ب رو مثل وقتایی که دوستم داشتی باش،برای آخرین بار.

م و دســتش رو الی بعد از چند ثانیه بدون هیچ حرفی ســرش رو روی شــون
 موهام حس کردم.

 چه حس خوبی بود.
 انگار تازه متولد شده بودم.

 ：با صدای بلند نفس ک.یدم تا عطر تنش رو است.مام کنم و گفتم
 _ دلم واسه این آغوش تنگ شده بود

 _ ام.ب دلتنگیت و رفع کن.
سرش رو از روی شونم برداشت من هم دستم رو که دور کمرش گرفته بودم 

 ردم.باز ک
 رفت سمت مبل و ن.ست.
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 بهم اشاره کرد که برم کنارش..
ــورتم نزدیک تر میکرد که یه دفعه این  ــورتش رو به ص ــتم کنارش ص ــس ن.

 حرکتش رو متوق  کرد و به لبام نگاه کرد.
 ：گفتم

 _ چیزی شده سام؟
 _ لبات خ.ک خ.که اینطوری نبود

 ：و همه ی صورتم رو از نظر گذروند و گفت
 _ این کبودیا اون خراش خوب می.ه؟

 ：لبخند غمگینی زدم
 _ خیلی زود خوب می.ه.

 و این بار من صورتم رو بردم نزدیک و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم.
 چ.ماش رو بست..

 بی صدا باریدم.
 چقدر  دایی ازش سخت بود

 کاش این مرد برای من میموند تا ابد..
 چ.ماش رو باز کرد

 و نگاه خیس از اشک من درهم گره خورد. نگاه غمگین سام 
 دستش رو باال آورد و اشک هام رو پاک کرد.

 لب هامون از هم  دا شد.
 ：درحالی که اشک هام رو کنار میزد از روی گونه هام گفت
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_ اون وقت که دوستداشتم گریه نمی کردی.من ام.بم دوستدارم پس اشک 
 بی اشک.

 ：الی نبود ادامه دادو با خنده ای که معلوم بود تهش خوشح
 _ افتاد؟؟

 _ آره گرفتمش!
 چه شب خوبی بود کاش این شب،این حس،این مرد ازم گرفته نمی.د

***** 
 دیروز صبی رفتیم  آزمایش دادم

 از اونجاهم اومدیم خونه.
 کال اتفاق خاصی نیفتاد حالم بد بود و به نظرم حال سام هم بهتر از من نبود.

 فردا صبی  واب آزمایش رو می گرفتیم و بعد هم همه چی تموم می.د.
تا صــبی خوابم نبرد این شــاید آخرین شــبی بود که توی این خونه روی این 
ــتش به من بود و خوابیده بود و منتظر  ــام می خوابیدم هرچند پ. تخت کنار س

 فردا.
***** 

شتم توی چمدون و یکی از اون ع سایی که از لباس هام رو یکی یکی گذا ک
 آتلیه گرفته بود رو برداشتم و با حسرت نگاهش کردم.

 آهی ک.یدم و گذاشتمش توی چمدون و درش رو بستم.
 رفتم بیرون دلم می خواست یه آهنگ گوش بدم که همدردم باشه.

ستگاه و  شتم توی د سگری توش بود رو گذا سی دی که آهنگ های حمید ع
 آهنگ اگه به تو نمیرسم حمید عسگریزدم روی 
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 اگه به تو نمی رسم این دیگه قسمت منه 
 
 نخواستم اینجوری ب.ه این از بخت بد منه 

 
 قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز  

 
 چطور دلت اومد بری عاشق چ.ماتم هنوز 

 
 فکر نمی کردم که یه روز اینجوری تحقیر ب.م 

 
 وری تنبیه ب.مبه  رم دوستداشتن تو اینج

 
 قدر یه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز 

 
 چطور دلت اومد بری عاشق چ.ماتم هنوز

 
 دار و ندارم رو میدم ولی چ.مات رو نبند  

 
 دار و ندار من تویی به گریه های من نخند  
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 از همه دنیا من فقط دلخوش تو بودم ولی
 

 دلخوشی تو نبودم دوستم نداشتی یه کمی...
 

 م از گریه داشتن بند میومدن.نفسا
 رفتم تا یه لیوان آب بخورم تا حالم بهتر شه.

دیگه همه چی تموم شده بود و این گریه ها فقط برام زمینه سردرد بی.تری رو 
 فراهم می کرد

 
 سام

  واب آزمایش رو گرفتم و سوار ماشین شدم.
 نمی دونستم باید چی کار کنم.

 خوشحال باشم یا ناراحت..
شن  شین رو رو ستم  ربه ی محکمی به فرمون زدم و ما سر کالفگی با د از 

 کردم.
 سیگار میک.یدم و فکر می کردم اآلن باید چیکار کنم؟

یه روزی آرزوم بود هرچه زودتر پدر شـــدن رو تجربه کنم اما حاال تو این 
 شرایط...

 اه لعنت به این تقدیر!
 است.نمی دونستم چه آینده ای در انتظار من و نیک
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صبانیت لبخندی رو  .م تو اوج ع از فکر به این که تا چند وقت دیگه پدر می
 لبام ن.ست.

 هرچند واسه چند ثانیه!
**** 

 در خونه رو باز کردم و رفتم تو.
 از توی اتاق اومد بیرون.

 آماده شده بود و چمدون هم همراهش بود.
 ：گفت

تا پس فردا توی  _ ســالم.حاال که  واب رو گرفتی اگه می.ــه بذار من برم
 دادگاه همدیگه رو میبینیم،باور کن نمیتونم بمونم تو این خونه.

  وابش رو ندادم و رفتم به سمت اتاق 
 ：م.غول عوض کردن لباسام بودم که اومد توی اتاق

 _ خودم برم؟
 ：صاف وایسادم و گفتم

 _ کجا بری نیکا؟
_ میرم خونه ی رویا میخوام به مامان اینا بگم بیان اونجا تا باهاشــون حرف 

 بزنم.پس فردا تو دادگاه میبینمت.
 ：رفتم سمتش،درست روبه روش وایسادم

 _ نمیخواد بری
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سخته.من میخوام برم امروز برم یا پس  سام..باورکن تحمل این خونه برام   _
 فردا واسه تو چه فرقی میکنه؟

 _ واسه من فرقی نمیکنه واسه اون فرق میکنه.
 ：با سردرگمی گفت

 _ واسه کی فرق میکنه؟
 ：گفتم

 _  واب آزمایش مثبته نیکا نمیتونی بری
 چند ثانیه بهم نگاه کرد دهن باز میکرد تا چیزی بگه اما انگار نمی تونست.

 ：گفتم
 _ تو بارداری نیکا،بارداری

 ：باالخره زبون باز کرد
 یگی سام این امکان نداره_ چی..چی م

 ：لبخند کجی زدم
 _ کاریه که شده.

 ：سرش رو تکون داد و گفت
 _ حاال چیکار کنیم پس فردا محضر..چرا اینجوری شد

 _ هیچی بچم رو به دنیا میاری بعد طالق.
 ：نیش خندی زد

 _ بچت؟بچه ی من نیست؟
 _ هست.ولی تو صالحیت نگهداریش رو نداری
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 _ سام؟
 _ بله

 سقط میکنیم اینجوری بهتره _ بچه رو
شیش هفت ماه از زندگیت بیفتی؟یا نه هیکلت خراب  سی  _ چیه نکنه میتر

 شه؟
 ：سرش رو تکون داد و گفت

.یم، بچه  ست داریم از هم  دا می شرایطمون خوب نی _ نه، نه، نه! ما اآلن 
ای که وسط دعوا وسط طالق به دنیا بیاد آیندش چی میخواد ب.ه؟واسه چی به 

 بیاریمش؟دنیا 
 _ تو نگران اونش نباش نمیذارم بی مادر بزرگ شه یه فکری به حالش میکنم

 ：نگاه مظلومانه ای بهم انداخت
 _ پس فکر همه  اشم کردی.

 ：از کنارش رد شدم و از اتاق رفتم بیرون
 _ آره فکر همه چی رو کردم طرفم قبول کرده

 ：پ.ت سرم اومد
 _ داری شوخی میکنی

 ：برگ.تم سمتش و با  دیت گفتم
 _ من با تو شوخی دارم؟

 ：فکش لرزید انگاری بغضی تو گلوش بود
 _ میخوای ازدواج کنی؟
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_ آره.فقط گفته باید طالقت بدم بعدش عقد دائمم می.ــه که این بچه چند 
 ماهی خوشبختیم رو انداخت عقب

 ：با چ.مایی که هر لحظه آماده ی بارش بود نگام کرد
 _ خیلی خب بهش بگو مطمدن باشه از بابت طالق.

 _ مطمدنه.فقط این شرط.ه اآلنم که عقد موقتمه زیاد چیزی فرق نمیکنه.
 ：اشکی از گوشه ی چ.مش سر خورد

 _ میخوای بیاریش اینجا؟
 ：پوزخند زدم

_ نه واسش یه خونه دیگه گرفتم من میرم اونجا.روزا بهت یه سر میزنم نه که 
شم میرم پیش اون که تنها فکر کنی به خاط ر تو فقط و فقط به خاطر بچم و بعد

 نباشه.
 ：اشکاش رو پارک کرد

 _ ولی من..من از تنهایی میترسم
 ：رو روشن کردم و ن.ستم روی مبل تلویزیون

 _ عادت میکنی
 

106 
 _ من نمیتونم.

به  یاری بعدش  یا ب به دن ید بچه ی من رو ســـالم  ته خودته؟با _ مگه دســ
 سالمت.



wWw.Roman4u.iR  230 

 

 خودتی؟انقدر بی رحم انقدر.. _ سام
 ：حرفش رو قطع کردم
 _ مظلوم نمایی نکن

 _ حداقل یه پرستا واسم بگیر تنهایی چی کار کنم؟
 _ این دیگه م.کل خودته.آخه تو  نبه ام نداری یه پرستار بگیرم که

 _ من تو این خونه نمیمونم میرم خونه ی بابام یا خونه ی رویا 
 ：پوزخندی زدم

_ آره اونام منتظرن بری خون.ون ازت استقبال کنن.هیچ کجا نمیری،منم که 
به فکر  جا  بذارم بمونی این لت کنم و  چه مجبورم تحم خاطر ب به  میبینی اآلن 

 شیش هفت ماه آیندت باش مهریتم که بخ.یدی
 ：عصبانی شده بود داد زد

 _ چرا؟مگه من چه گ*ن*ا*هی کردم؟
 و با صدای بلند زد زیر گریه

 اشدم رفتم سمتش و چک محکمی تو گوشش زدم،گیج شده بود.پ
ــت  ــدایی که دیگه نایی نداش ــت روی  ای چک و با ص ــتش رو گذاش دس

 ：گفت
_ بزن!بازم بزن هر کاری دلت میخواد بکن لعنت به من که هیچکس باورم 

 نمیکنه لعنت به من که واسه هیچکس مهم نیستم 
 ：گفتم
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زی کنی من دلم نمیسوزه که هیچ بی.تر _ نمی خواد واسه من این نق.ارو با
ازت متنفر می.م،این سیلی هم زدم تو گوشت که بار آخری باشه که صدات رو 
تو خونه ی من بلند میکنی.حاال هم میرم ناهار میخرم و میام تا برمیگردم این 
شیش هفت ماه اینجا  .ی اون آدمی که قراره  گریه زاریت رو  مع میکنی و می

 فهمیدی؟تنها زندگی کنه.
 

107 
 م.غول خوردن ناهار بود.

میلی نداشتم واسه غذا خوردن و فقط با قاشق و چنگال با برنج توی ب.قابم 
 ：بازی میکردم که خورش ریخت روی غذام و گفت

 _ بخور ببینم
 _ میل ندارم

غذاش رو تموم کرد،صندلیش رو به صندلیم نزدیک تر کرد و قاشق و چنگال 
 رو از دستم گرفت.

 ：اشق از قرمه سبزی رو آورد نزدیک لبامیه ق
 _ دهنت رو باز کن

شت  شق رو گذا شتم دهنم رو باز کردم و قا صله ی بحم تازه ای رو ندا حو
 توی دهنم.

 از کارای این مرد سردر نمیاوردم نه به اون حرفا و کتکاش نه به این کاراش
 ：تو این فکرا بودم که یه قاشق دیگه آورد نزدیک لبام و گفت
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 _ بخور که بچه م گ.نه نمونه
 پس به خاطر من نبود 

 ：قاشق غذارو کنار زدم و  ربه ای با م.ت به شکمم زدم،با حرص گفتم
 _ آخه تو از کجا پیدات شد اه

 ：با اخم بهم نگاه کرد
 _ بار آخرت باشه اینجوری میزنی رو شکمت اگه یه وقت چیزی...

 گوشیش زنگ خورد و ادامه حرفش رو نزد
 ：رفت و گوشی رو از روی اپن برداشت

 _ سالم عزیزم
خیلی مهربون حرف میزد و از عزیزم و گلم زیاد اســتفاده میکرد دقیقا مثل 

 اون موقع ها که من رو دوست داشت.
 بامنم همینطوری حرف میزد یادش بخیر!

نمیدونستم داره با کی حرف میزنه که از این کلمه ها استفاده میکنه و زل زده 
 بهش بودم

 ：نگاهم رو که دید به مخاطبی که پ.ت تلفن بود گفت
 _ چند لحظه صبرکن

 و رفت توی اتاق
 ：نیش خندی به او اع زندگیم زدم و با خودم گفتم

 پس طرف بود!
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108 
 ظرف ها رو از روی میز برداشتم تا  مع.ون کنم.

از اون تماس از لحن حرف زدن سام از اون مخاطبی که پ.ت خط بود متنفر 
 ودم ب.قابی که توی دستم بود رو محکم کوبوندم روی زمینب

سام از حرف زدن با اون  شد تا  سرامیک باعم  شدنش روی  صدای خورد 
 مخاطب دست برداره و بیاد سمتم.

 ：با لحنی تند گفت
 _ چته تو؟

 ：پوزخند زدم
 _ هیچی تو برو به حرف زدن با عزیزدلت ادامه بده من خوبم

.ش دیگه ست بهش زنگ بزنم.فقط دلیل این دیوونه  _ میخوام برم پی الزم نی
 بازیات رو نمیدونم

 _ من هیچیم نیست توام زودتر برو که منتظر نمونه
 ：لبخند کجی زد و گفت

 _ آره برم حا ر شم خوب شد یادم انداختی.
 و رفت سمت اتاق 

.قاب رو از روی زمین  مع کردم و بعد هم رفتم  شده ی ب تکه های خورد 
 ا بخوابم.شاید خواب یه قرص فراموشی چند ساعته برای من بود!توی اتاق ت

 وارد اتاق شدم
 با دیدن تیپی که سام زده بود  یگرم سوخت
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 بی معرفت خیلی خوشتیپ شده واسش.
 ：با حسرت نگاهش کردم که گفت

 _ این لباسا خوبن؟
 ：و به شلوار طوسی و بلوز  ذب زرشکی که پوشیده بود اشاره کرد.گفتم

 _ خیلی عالیه.فقط تو که هیچوقت زرشکی نمی پوشیدی
 ：لبخندی زد

 _ زرشکی رنگ مورد عالق.ه به خاطر همین پوشیدم
 ：سرم رو تکونی دادم 

 _ آها که اینطور
 ：از عطر همی.گیش زد

ــم اما بهت یه  ــب نباش _ خب من دارم میرم مواظب بچم باش احتماال ام.
 سر میزنم.

 باشه ای گفتم و روی تخت دراز ک.یدم و پتو رو انداختم روم
 صدای بسته شدن در به گوشم خورد این یعنی رفت..

ــاده بودن و آماده بودن که با یه یادآوری  ــ  وایس ــک هایی که توی ص به اش
کوچیک از حرف های امروز ســام ببارن ا ازه ی باریدن ندادم و از رو تخت 

 بلند شدم.
 ل این خونه خیلی سخت بودباید میرفتم تحم

حاال که قرار بود روزی یه ساعت یا شایدم کمتر سام رو ببینم همون بهتره که 
 توی این خونه نباشم
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**** 
 

109 
 آماده شدم.

سی  شدم.میرفتم خونه ی رویا،تنها ک شتم و از خونه خارج  چمدونم رو بردا
 .که حرفهام رو باور کرد رویا بود پس اآلن میتونستم برم خونش

 رفتم سر کوچه و یه ماشین دربست گرفتم.
***** 

 ：در رو باز کرد
 _ سالم نیکا

 _ سالم میتونم ام.ب اینجا بمونم
 ：چمدون رو از دستم گرفت

 _ چرا نتونی؟
 باهم رفتیم توی خونه.

 ：ن.ستم روی مبل
 _ میالد کجاست؟
 _ تو اتاق خوابیده.

 _ آها ناراحت ن.ه من اومدم
 ：چمدون رو گذاشت توی اتاق، با اخم اومد کنارم ن.ست و گفت
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_ دیوونه نه من نه میالد اینکه تو اون کار رو کرده باشــی و باور نکردیم.فقط 
اآلن چجوری اومدی اون سامی که من اون روز دیدم تا صبی دادگاه نمیذاشت 

 از خونش بری
 ：سرم رو انداختم پایین

 _ فرار کردم
 ：با تعجب گفت

 ی؟فرار؟همش یه روز مونده بود تا دادگاهتون واسه چی فرار کردی؟_ چ
 ：گفتم

 _ اون یه روز شد شیش هفت ماه
 ：با سردرگمی نگاهم کرد

 _ یعنی چی؟
 ：نگاهش کردم
 _ من حاملم

 _ چرت نگو نیکا تو این و عیت حامله ای؟
 _ مگه دست منه که باشم یانه

 _ خب سام میدونه؟
چه رو  که ب عد از این ته ب حاالهم گف فت  مایش رو گر _ خودش  واب آز

 واسش به دنیا آوردم طالقم میده
 ：پوزخندی زد
 _ پسره ی...
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 ：نذاشتم حرفش رو ادامه بده
سم  شیش هفت ماه تنها زنذگی کنم اگه یه وقت وا _ فقط نمیدونم چطوری 

 یکنهنی که هست ماتفاقی بیفته و به بچه چیزی ب.ه روزگارم و سیاه تر از ای
 _ بیخود کرده چرا تنها زندگی کنی پس سام چیه؟

 ：با بغض گفتم
 _ زن گرفته
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 ：دستش رو روی شونم گذاشت
 _ تو مطمدنی نیکا؟

 ：با صدایی که میلرزید گفتم
سر بهم میزنه اما باقیش  و ر_ آره.از این به بعدم گفته روزا به خاطر بچش یه 

 میره تو اون خونه ای که واسه زنه گرفته
ــیش هفت ماه تنها  ــغال چه فکری کرده که میخواد تو رو ش _ مردتیکه ی آش

 بذاره؟اون وقت تو چی گفتی؟
_ گفتم نمیتونم اینجوری.گفت باید بتونی.رویا خســته شــدم،کاش این بچه 

 نبود تا هرچه زودتر از شر آزار و اذیتاش خالص می.دم
 ریهو زدم زیر گ

 ：دستش رو روی شونم تکون داد
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صال میگم میالد باهاش  شکارو من باهاش حرف میزنم یا ا _ پاک کن این ا
 حرف بزنه

 ：با گریه گفتم
_ نه رویا.ســام اآلن حرف هیچکس و قبول نمیکنه.اینجوری فقط روتون تو 

 روی هم باز می.ه،شیش هفت ماه دووم میارم.فقط یه چیزی
 _  ونم؟

ان حرف بزنم تو خونه هیچ تلفنی نیســت که به مامان زنگ _ میخوام با مام
 بزنم می.ه از اینجا بهش زنگ بزنم؟
 _ آره آبجی چرا ن.ه.فقط مامان...

 _ هیس!میخوام یه بار دیگه التماسش کنم
 رفت و تلفن رو که بی سیم بود آورد.

 ：شماره ی خونه رو گرفتم باالخره بعد از چندتا بوق گوشی رو برداشت
 رویا  ان _ سالم

 ：با صدایی گرفته گفتم
 _ سالم مامان نیکام

 ：صدایی ن.نیدم از طرفش.ادامه دادم
 _ مامان میخوام باهات حرف بزنم لطفا...

 ：حرفم رو قطع کرد
 _ من هیچ حرفی با همچین دختری ندارم

 ：گفتم
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_ مامان من رو چجوری شــناختی؟باورت شـــده که من بی تعهدی کردم 
 زندگیم،نسبت به سام؟نسبت به 

به بی  بااون مرد غری نات  ندید هدی کردی.اون صـــدات اون خ _ آره بی تع
 تعهدی نیست؟گل گرفتن از یه مرد غریبه بی تعهدی نیست؟

_ مامان اون دکتر گل رو از طرف یه بیمار به من داد من نمیدونم اون صــدا 
شده.به خدا من این کارو ستکاری  شده نمیدونم چرا د نکردم  چجوری  بط 

 پاپوشه مامان..کاش اون دکتر گم و گور نمی.د تا همه چیز رو میفهمیدید
قایم کرده فکر میکنی اگه گم و گور  _ اون دکترم از ترس ســـام خودش رو 

 نمی.د اآلن سام زندش میذاشت؟
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 _ نه مامان.ولی من بی گ*ن*ا*هیم رو ثابت میکنم بهتون

 _ ثابت کن ببینیم
 ：گفتم

 _ مامان من...من باردارم
 _ چی میگی تو بارداری به این زودی؟تکلی  طالقت چی می.ه؟

 _ بعد از به دنیا اومدن بچه طالقم میده
 _ پس خوبه شیش هفت ماه یه  ایی رو داری زندگی کنی.

 ：گفتم
 _ از سام که  دا ب.م میام پی.تون
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تی ای اما پدرت ح_ به فکر یه  ای دیگه باش شاید من دلم بسوزه و بذارم بی
 دیگه نمیخواد صدات رو ب.نوه.

 _ ولی مامان...
 صدای بوق تلفن باعم شد تا دیگه حرفی نزنم.

 تلفن رو قطع کرده بود!
 خدایا شکرت که انقدر هوام و داری.

 و پوزخندی زدم توی دلم.
 ：رویا ظرف میوه به دست اومد کنارم

 _ چی.د؟
 _ هیچی قطع کرد.

 خدا همه چی درست می.ه._ نیکا غصه نخوریا به 
 ：اومدم چیزی بگم که میالد از اتاق خواب اومد بیرون

 _ سالم نیکا 
 ：بلند شدم

 _ سالم.ببخ.ید که مزاحم شدم
 ：لبخند زد

_ مراحمی این حرفا چیه شما م.غول باشید تا من یه آبی به دست و صورتم 
 بزنم.

 ：رفت سمت دست.ویی ن.ستم روی مبل که زنگ آیفون به صدا درومد
 _ منتظر کسی هستین رویا؟
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 _ نه بذار ببینم کیه
از فکر به این که سام پ.ت در باشه تپ.ای قلبم نامنظم شده بود و آب دهنم 

 خ.ک!
 ：صدای رویا رو شنیدم

 _ نیکا سام اومده 
 پاشدم سرپا

 _ خب در و باز کردی؟
 یچ کاری نمیتونه بکنه من اینجام میالدم هست _ آره نترس ه

خواســتم چیزی بگم که زیر چ.ــمی هیکل ســام رو توی چارچوبه ی در 
 ورودی دیدم.

 سرم رو بلند کردم،چ.ماش چقدر ترسناک شده بود...
 ：قبال از این که چیزی بگه میالد اومد سمتش

 _ سالم آقا سام چرا اینجا وایسادی بیا تو
 _ سالم

 م از چ.ماش میتونستم بفهمم چی در انتظارمهو اومد طرف
 ：روبه روم وایساد و محکم مچ دستم رو گرفت

 _ بریم
 به قدری مچم رو محکم ف.ار داد که صدام درومد.

 _ آخ دستم رو ول کن
 ：رویا اومد کنارمون
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 _ دستش رو ول کن همه  ای بدنش هنرنماییات هست بدترش نکن
 ：با اخم به رویا نگاه کرد

 _ به تو یاد ندادن تو زندگی دیگران دخالت نکنی؟
 ：رویا پوزخندی زد و گفت
 _ زندگی؟کدوم زندگی؟

 ：سام خواست چیزی بگه که گفتم
 _ کافیه این بحم رو ادامه ندید

 ：سام گفت
 _ نیکا تو اآلن فقط خفه شو و راه بیفت تا بعد به حسابت میرسم

و من رو راه انداخت دنبال خودش،نزدیک در خرو ی بودیم که با صــدای 
 ：میالد از حرکت وایساد

_ سام تو فکر کردی خیلی مردی که دست رو زنت بلند میکنی؟یا اینجوری 
 عذابش میدی؟

 ：برگ.ت سمتش
 _ تو چی داری میگی؟

 ：میالد اومد و روبه روی سام وایساد
 ندگیت رو خراب نکن_ میگم دست از این کارات بردار ز

 ：لبخند کجی زد و گفت
 _ من زندگیم رو خراب نکردم این خراب کرد 

 و من اشاره کرد
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 ：دستم رو ول کرد و دستش رو روی شونه ی میالد گذاشت و ادامه داد
_ توام حواســت باشــه رویا زندگیت رو خراب نکنه خب باالخره خواهرن 

 دیگه
 و نیش خند تلخی زد.

از زنم مطمدنم و هم از خواهر زنم اونی که حواســش به _ ببین ســام من هم 
هیچی نیســـت تویی.ســرت رو مثل کبک فرو کردی تو برف و نمیدونی چی 

 داری به سر زندگیت،به سر زنی که عاشق.ی میاری.
جا و  یاد این کا ب گه نی بار دی گه یک کار میکنم فقط ا یدونم دارم چی _ من م

.مام و روی همه چی می بندم و کاری که نباید بکنم رو شماهم راهش بدید چ
 میکنم.

 میالد سرش رو تکون داد و چیزی نگفت.
 دوباره دستم رو گرفت و رفتیم بیرون.

 سوار آسانسور شدیم.
 ：توی چ.مام نگاه کرد

 _ بدون ا ازه ی من اومدی اینجا
 ：و خندید

 _ درستت میکنم نیکا
***** 
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 ：درخونه رو باز کرد
 _ برو تو

 بدون هیچ حرفی رفتم توی خونه.
 پ.ت سرم اومد تو و محکم در رو کوبید.
 ：رو به من که میرفتم سمت آشپزخونه گفت

چه  خاطر ب به  که  مت  باز بزن کار کنم؟بخوام  هات چی  با گه  کا دی _ نی
 نمی.ه.خودت بگو چی کارت کنم؟کالفم کردی

 برنگ.تم سمتش و به راهم ادامه دادم.
 خونه.پ.ت سرم اومد توی آشپز

رفتم ســمت ظرف.ــویی و آب رو باز کردم نمیدونســتم توی آشــپزخونه چی 
 میخوام فقط میخواستم خودم رو م.غول کنم

 اومد کنارم و آب رو بست.
 _ نیکا؟

 خدایا خودت کمک کن. 
 ：چیزی نگفتم که با صدایی بلندتر گفت

 _ نمی.نوی؟
 _ خب بله

 _ چرا رفتی خونه میالد؟
 _ خسته شدم از تو خونه موندن،از تنهایی از...

 _ خب کجا دوست داری ببرمت؟
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 از شنیدن این حرف  ا خوردم.
 یعنی سام دوباره مثل قبل شده بود؟

  وابی از طرفم ن.نید که
 ：گفت

 _ کجا بریم؟
 _ میخوای من و ببری بیرون؟

 .ه_ آره تو خونه می.ینی حرص میخوری دیوونه می.ی بچم یه طوریش می.
 ：پوزخندی زدم

 _ پس به خاطر من نیست
 _ معلومه که نه.آخه تو لیاقت داری؟

 ：با کالفگی گفتم
_ به خدا خســته شــدم ســام تا کی به خاطر گ*ن*ا*ه نکرده اینجوری ز ر 

 بک.م
گل چی بود از  خه  ـــا ـــدا چی بود پس؟اون ش _ گ*ن*ا*ه نکرده؟اون ص

 ماشینش...
 ：حرفش رو قطع کردم

 _ باشه همونی که تو میگی درسته..من حری  تو نمی.م
 ：و لبخند تلخی زدم

 _ انگار از خداته که تو زندگیت نباشم
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شد،لعنت به من  صیبم  _ آره از خدامه.از زندگی با تو فقط دلخوری مامانم ن
 که به حرفش گوش نکردم

نت  به خودت لع گه چرا داری  ته دی یه  ورایی زن که میترا  خب اآلن   _
 ستی؟میفر

 _ من میترا رو صیغه ی خودم نکردم.از میترا بهترش گیرم اومده
 _ مبارکت باشه.

 ：از آشپزخونه اومدم بیرون که دوباره صداش رو شنیدم
 _ نگفتی کجا میخوای ببرمت؟

 ：برگ.تم سمتش
 _ هیچ کجا.نگران بچتم نباش اتفاقی واسش نمیفته

 ：با پوزخند گفت
 _ اگه بیفته که روزگارت سیاهه

 وابش رو ندادم و رفتم و لباسام و عوض کردم. 
 ：اومد توی اتاق

 _ چندماه دیگه شکمت میاد  لو؟
 ای خدا چی می.د باهم خوب بودیم و این حرفا رو میزدیم؟

 ：بی اختیار لبخندی رو لبام ن.ست و گفتم
 _ نمیدونم.اگه ک.یده باشه به تو که کم کم میاد  لو شکمم

 _ مگه قراره به کس دیگه ای بک.ه؟
 _ نه..منظورم اینه که اگه مثل من ریزه باشه...
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 ：حرفم رو قطع کرد
 _ شایدم ک.ید به اون دکتره

 آخه چقدر عذابم میداد؟این حرفش نابودم کرد.
 _ سام التماست میکنم این بحم و همینجا تموم کن

 _ آره دیگه به  ررته
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 اآلن سکوت بهترین راه برای به اتمام رسوندن این بحم بود.

 رفتم بیرون.
 بعد از چند دقیقه سام هم اومد بیرون و رفت سمت درخرو ی.

 ：گفتم
 _ کی میای؟

_ فردا بهت ســر میزنم فعال برم که به خاطر تو حســابی دیر کردم،در  ــمن 
 این در قفل می.ه چون ن.ون دادی  نبه ی اینم نداری

 ：گفتم
 _ چی میگی تو اگه یه موقع اتفاقی واسم افتاد چی؟

 _ نترس واسه تو اتفاقی نمیفته تا فردا زنده میمونی
 ：با چ.مایی که التماس توش موج میزد نگاهش کردم و گفتم

 _ سام من از تنهایی تو شب میترسم نمیتونم تنها بخوابم.تنهام نذار
 ：نیش خندی زد
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ــتی پس بیخودی مظلوم _ از کاری که کردی معلومه که دخت ــجاعی هس ر ش
 نمایی نکن.

ام.ــب میخوام با خانم  دیدم تا صــبی خوش بگذرونم اون وقت به خاطر 
 تو کنسلش کنم؟

 ：بغض کردم از شنیدن این حرف
 _ نه کنسلش نکن برو 

 _ خیلی خب خداحافظ تا فردا 
 در رو بست و قفلش کرد.

 با صدای بلند گریه میکردم
 رو کر میکرد.هق هق هام داشت گوشم 

 ：روی زانو ن.ستم زمین و گفتم
 خدایا من دارم تاوان چی رو پس میدم؟چرا کمکم نمیکنی؟

 تو که شاهد همه چی بودی پس چرا ساکت موندی؟
 خدایا خستم...

 و به گریه هام ادامه دادم.
 انقدر اشک ریختم و ز ه زدم تا اینکه افتادم روی زمین و از حال رفتم....
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 ساعت نه بود که چ.مام و باز کردم.
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خونه ی ســوت و کوری که توش بودم تموم خاطرات خوبمون رو تو ســرم 
 میکوبید

 حاال من چقدر تنها شده بودم!
نه مامان و بابا نه ســام که به خاطرم تو روی مامانش وایســاد حرفم رو باور 

 نکردن.
 غرورم شکست،و ودم له شد.
 وونیم از زندگیم ســیر ب.ــم حقم نبود که  خدایا این حقم نبود که تو اوج

 اینجوری پیر ب.م!
از روی زمین پاشــدم و رفتم از پنجره ی آشــپزخونه نگاهی به بیرون انداختم 
ست مثل  شده بود در سرد  سید و هوا خیلی  شت از راه میر ستون دا کم کم زم

 رابطه ی من و سام!
و ات خوبمون رپنجره رو بستم و رفتم سمت اتاق دلم میخواست تموم خاطر

 بنویسم  دلم میخواست حداقل توی ذهنم با سام خودم زندگی کنم.
 دفتر و خودکار رو برداشتم و اومدم بیرون

 ن.ستم روی زمین و دفتر رو گذاشتم روی عسلی و شروع کردم به نوشتن.
یاد حرف ســـام وقتی داشـــت میرفت  که  ته بودم  حه ای نوشــ ند صــف چ

ام.ــب با اون دختری که نمیدونم کیه میخواد خوش بگذرونه افتادم،گفت که 
 خدایا اگه بهش دست بزنه...

 نه فکرش دیوونم میکنه یعنی اون میتونه به زنی  ز من دست بزنه؟
نه این غیر ممکنه سام اینکارو نمیکرد کاش میتونستم بهش زنگ بزنم لعنت 

 به این زندگی که دارم...
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دن به افتادن از چ.ــمام و من به نوشــتنم قطرات اشــک دونه دونه شــروع کر
 ادامه دادم.

 فکر به حرفای سام هر لحظه باعم می.د تا از زندگی سیر ب.م 
توی ذهنم آهنگ خط به خط حمید عسگری پخش می.د که بد وری باهام 

 ：همدردی میکرد
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 خط به خط زندگیم و بازم ام.ب دوره کردم

 کردمبا مرور خاطراتت بازم زخمامو تازه   
 حتی این کاغذای خیسم مثل من دیگه خستن از اشکام  
 حتی این شعرای ناتمومم دیگه موندن تو کار دنیام  
 می نویسم با چ.م خیسم خاطراتمونو دونه دونه  
 شاید یه روزی اونارو خوندی شاید فهمیدی چی ک.یده این عاشق دیوونه  
 گریه کردم تا بمونی ن.د احساسم و بدونی   
 تو با بی رحمی در و بستی و رفتی از این خونه...  
 

 سرم رو روی دفتر گذاشتم و چ.مام و بستم
سام رو کنار یه زن میبینم کاش هر چه زود  .مام و میبندم  لعنت به من تا چ

 تر ام.ب تموم می.د.
 پاشدم سرپا و رفتم سمت اتاق 
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 با حسرت به تختمون نگاه کردم.
 بود و حاال من تنها! مرد من ام.ب کنار زن دیگه ای

شش  شتم و آروم آروم نواز شکمم گذا ستم رو روی  ستم و د . روی تخت ن
کردم و شروع کردم به حرف زدن با بچه ای که توی شکمم رشد میکرد و شکل 

 ：می گرفت
 خوبی مامانی؟

 ام.ب تنهاییم...
 بابایی نیست.

 و اشک ریختم
 ست.ا میکنی باباتم که هبه دنیا که بیای دیگه من نیستم.یه مامان  دید پید

 نمی دونم بزرگ که شدی میذاره بفهمی من مامانتم یا نه.. 
 ولی این و بدون من همی.ه از دور به فکرتم.

 بعد از  دایی از بابا سام میرم..
 میرم یه  ای دور که شما با آرامش زندگیتونو کنین.

 راستی نمی دونم اسمت و چی میذاره
 ：تمو تو اوج اشکام خندیدم و گف

 چند تا اسم دختر انتخاب کرده و منم اسم پسر انتخاب کردم
نمی دونم تو دختری یا پســر اما من و بابات اون وقت که باهم خوب بودیم 

 اون وقت که دوستم داشت هم اسم دخترونه گذاشتیم کنار و هم اسم پسرونه
 صدای هق هقام بلند شد 
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 .پاهام رو  مع کردم و سرم روی زانوهام گذاشتم..
 

117 
حالم بد بود بدنم میلرزید و دندونام به هم میخورد انگاری تب و لرز گرفته 

 بودم
کاری از دستم بر نمیومد هم تنها بودم هم در قفل بود و هم تلفنی توی خونه 
نبود فقط من بودم و خدایی که تر یی داد به همه ی اتفاقات زندگیم فقط نگاه 

 کنه و چیزی نگه
 پتو رو دور خودم پیچیدم

 گلوم خ.ک شده بود و مثل بید میلرزیدم
 یعنی من صبی فردارو میدیدم

 دراز ک.یدم..
 از تنهایی،از تاریکی وح.ت داشتم و این شب لعنتی یلدای من شده بود.

 با صدایی گرفته ذکر گفتم و ذکر گفتم
 نفهمیدم کی خوابم برد...

**** 
 _ نیکا..نیکا پاشو لنگ ظهره

 شخصی که پی در پی اسمم رو صدا میزد باعم شد تا چ.مام و باز کنم..
 سام بود.

 کنارم ن.سته بود و زل زده بود بهم.
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 ：گفتم
 _ کی اومدی؟

 _ چند دقیقه ای می.ه.تو خوبی؟چرا صدات گرفته؟ لبات چرا خ.که؟
 _ من خوبم.صبحونه خوردی؟

 _ آره خوردم.دی.ب خوش گذشت بی من؟
 ：انداختم و گفتمنگاه غمگینی بهش 

 _ این و من باید از تو بپرسم.باهاش خوش گذشت؟
 پتو رو از روم برداشت و دستش رو گذاشت روی شکمم

 ：لبخند کجی زد و گفت
 _ عالی بود.دی.ب بهترین شب زندگیم بود!خدا یه فرشته بهم داده

ــد رو کنار زدم و از روی تخت بلند  ــکمم  ا به  ا می. ــتش که روی ش دس
 ：شدم

 اآلن چرا اومدی؟کنار فرشتت میموندی خب_ پس 
یام  قت دلم بخواد م مه هرو نه ی خود ما خو مدم دو خاطر تو نیو به  _ اوال 

 هروقتم دلم بخواد میرم
 از اتاق رفتم بیرون تا دست و صورتم رو ب.ورم.

از دســت.ــویی که درومدم صــدای خنده هاش رو شــنیدم انگار با گوشــیش 
 حرف میزد.

 ：شنیدم که گفت
 _ دی.ب عالی بودی عزیزم تو خوشگل ترین زنی هستی که تا به حال دیدم
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 و خندید 
 نفسام به شمارش افتاده بود!

 خدایا یعنی و ودش و ود زنه دیگه ای رو لمس کرده بود؟
 ：گوشی رو قطع کرد و از روی مبل بلند شد من و که پ.ت سرش دید گفت

 یدیا_ اصال کار خوبی نیست که به حرف دیگران گوش م
 ：گفتم

 _ تو..دی.ب...
 ：اومد روبه روم وایساد

ــب چی؟مثل اینکه یادت رفته اون دختر اآلن زنه منه و همه  وره  _ من دی.
 محرممه؟

 _ بهش..بهش دست زدی سام؟
 خندید.

فاده  عذاب دادنم این روزا خیلی ازشــون اســت که واســـه  ها  نده  از اون خ
 ：میکرد

 _ باید از تو ا ازه میگرفتم؟
 گاه من،ع.ق من، من رو واسه همی.ه کنار گذاشته بود. پس تکیه

 ：با گریه گرفتم
 _ خیلی بی معرفتی سام ،خیلی!

 و لبخند تلخی زدم 
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 در  وابم فقط خندید.

 اون همه ی زندگیم بود.
 ：روی زانوهام ن.ستم  لوش و با التماس گفتم 

 _ این کارو بامن نکن که دووم نمیارم سام.به خدا میمیرم...
 ：گفت

_ پاشو سرپا این مسخره بازیا چیه؟اگه اون بچه نبود که تو اآلن دیگه زن من 
 نبودی. نکنه یادت رفته که قراره بعد از به دنیا اومدن بچه از خونم بری؟

_ سام من و تو میتونیم زندگیمونو از نو بسازیم با اومدن این بچه خیلی چیزا 
ــه.اون دکترو پیدا میکنیم همه ــه فقط نذار  میتونه عوض ش چی بهت ثابت می.

 وقتی این چیزا رو بفهمی که خیلی دیر شده باشه.
 ：پوزخندی زد

 _ هندیش نکن نیکا.اصال من دیگه تو رو نمیخوام
 حس کردم قلبم دیگه نمیزنه.

 ：گفتم
 _ چی؟

 ：ن.ست رو به روم
 _ دیگه نمیخوامت نیکا.من و تو از اول.م به درد هم نمیخوردیم

 ：یقه ی لباسش رو گرفتم و گفتم
 _ اآلن داری میگی؟اآلن لعنتی؟
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 ：دستم رو از روی یقش  دا کرد
 _ حاالهم اتفاقی نیفتاده که، تو داری پیاز داغش رو زیاد میکنی

 ：توی چ.ماش زل زدم و گفتم
سالم که تا چندوقت  ست و پنج  _ آره اتفاقی نیفتاده فقط من اآلن یه دختر بی

ــالم که تا چند وقت دیگه دیگه بچم به دنی ــت و پنج س ا میاد،فقط یه دختر بیس
 مهر طالق میخوره تو شناسنامش.

 ：با گریه لبخند زدم و ادامه دادم
 _ میبینی؟هیچی تغییر نکرده..هیچی!

 فکر کردم اآلن آرومم میکنه،درکم میکنه.
 ：اما گفت

هام ازدواج کنی و خودتم خ*ی*ا*ن*ت کردی  با که  _ خودت قبول کردی 
 امله شدنم که توی زندگی متاهلی چیز عجیب و غریبی نیست.ح

 ：گفتم
_ زندگیم بعد از تو چی می.ــه؟با نگاه ســنگین آدما چی کار کنم؟یه کم به 

 فکر من باش خب
 ：بلند شد سرپا و گفت

 _ گندیه که خودت زدی حاالهم من نمیتونم واست کاری بکنم
 خواستم بگم دی.ب حالم بد بود.

ــت ــتم بگم داش ــدم تو این روزا اما با خواس ــتم بگم  نابود ش م میمردم خواس
 حرفاش فهمیدم واسش هیچ ارزشی ندارم.
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 سکوت کردم و باز توی خودم ریختم.
 اینجوری نمی.د باید فکر دیگه ای میکردم!

***** 
 

119 
 ماه بعد۴

 سام
 در خونه رو باز کردم و رفتم تو.

 ：ندیدمش.صداش زدم
 _ نیکا؟نیکا کجایی من اومدم

 صدایی از سمتش نیومد
 رفتم تو اتاقارو نگاهی انداختم اما نبود

 حدس زدم حتما تو آشپزخونست و از قصد  واب نمیده
 ：در حالی که میرفتم سمت آشپزخونه گفتم

 _ اینم بازی  دیدته که...
با دیدن نیکا که  لوی کابینتا افتاده بود و لیوان آب و بســته های قرص که 

 رفت  کنارش بودن حرفم یادم
 رفتم کنارش.
 ：تکونش دادم

 _ نیکا پاشو چرا اینجا افتادی؟نیکا...
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 به بسته های قرص نگاه کردم از هر قرصی که اومده بود خورده بود
 دیدم تکون دادنش فایده نداره نفس میک.ید اما چ.ماش و باز نمیکرد

 بهش لباس پوشوندم و بغلش کردم باید می رسوندمش بیمارستان
***** 
 ：که توی اتاق باالسرش بود اومد بیرون رفتم سمتش و گفتمدکتری 

 _ چی.ده؟
 ：گفت

شون  ست ما معد _ خانومتون تعداد زیادی قرص خورده اما  ای نگرانی نی
 رو شست و شو میدیم فقط...

 ：با نگرانی گفتم
 _ فقط چی؟

 _ باردارن ای.ون؟
 _ بله چطور؟

ردن و حاالهم خوردن _ از  ایی که انگار ف.ار عصبی زیادی رو تحمل میک
شه و باید هرچه زودتر بچه رو به  سیده با سیب ر صا فکر میکنم به بچه آ این قر

 دنیا بیاریم
 ：گفتم

 _ ولی هنوز که نه ماه ن.ده
_ بله میدونم اما چاره ای نیست.نه حال مادر خوبه و نه بچه عصر باید عمل 

 شن
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 این و گفت و رفت
 با پاهایی که  ون نداشت رفتم توی اتاق..

 ：پرستار مانعم شد
_ آقا بفرمایید بیرون این خانم باید استراحت کنه تا یک ساعت دیگه معدش 

 رو شست و شو بدیم
 ：گفتم

 _ باید چند دقیقه ببینمش
 ：فهمید حالم خوب نیست

 _ خیلی خب فقط چند دقیقه.
  ون افتاده بود روی تخت..چیزی نگفتم و رفتم کنار نیکا که حاال بی 

 چقدر شکسته شده بود
 چی به سر زندگیم اومده بود؟

شک بریزم به حال  ست ا ستم دلم میخوا .مام رو ب .ت کردم چ ستم رو م د
 اآلنمون..اما نه اشک چیزی رو حل نمیکرد.
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 صندلی که توی اتاق بود رو آوردم کنار تخت گذاشتم و ن.ستم روش.
 ：دستش رو گرفتم
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زود خوب شــو درســته بهم بد کردی و میترا بهم گفت و شــیداهم  _ نیکا
شتی اما به  ون  تاییدش کرد که تو با اون دکتری که حاال از تهران رفته رابطه دا

 خودت طاقت نمیارم اینجوری ببینمت.نیکا...
 پلکاش تکون میخورد انگار داشت چ.ماش و باز میکرد

 فقط نگاهش کردم
 ：چند ثانیه ای به اطرافش نگاه کرد و بعد گفت

 _ چرا من و آوردی اینجا؟چرا نذاشتی...
 ：حرفش رو قطع کردم

 _ آروم باش نیکا.خب اشتباه کردم که تنهات گذاشتم
 ：با صدای بی  ونش گفت

 _ نه اشتباه کردی که اآلن اون و تنها گذاشتی،برو بیرون سام، برو.
 روش و ازم برگردوند

 ：گفتم
 _ نیکا...

 ：نذاشت کلمه ی بعدی رو بگم
 _ برو بیرون

***** 
معدش رو که شست و شو داده بودن و حاال اومده بودن که ببرنش اتاق عمل 
به خودت  یا هر  فت.ــون رو  خدا مه ی و ودم پر شـــده بود از اســترس  ه

 میسپارم.
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 رفتم کنار تختی که خوابیده بود و داشتن میبردنش فقط نگاهش کردم
 اتاق عمل بود که دیگه نذاشتن کنارش باشم. نزدیکای

 ن.ستم روی صندلیای که تو اون راهرو بود.
 دوساعت گذشته بود که خانم دکتری که نیکارو عمل کرد اومد بیرون.

 ：پاشدم و گفتم
 _ چی.د؟

 چیزی نگفت و از کنارم رد شد.
راه افتادم پ.ــت ســرش برم که صــدای یکی دیگه از کادرای اتاق عمل رو 

 ：دمشنی
 _ آقا صبر کنید من براتون تو یی میدم...
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 ：برگ.تم سمتش
 _ چی...چی رو میخواید تو یی بدید؟

 ：اومد رو به روم و گفت
به ما همه ی تالشــمون رو کردیم  _ بچه مرده به دنیا اومد اما حال مادر خو
اما به خاطر ف.ــاری که روی مادر بوده و اینکه خانمتون غذای  کافی و مورد 

 ز بچه رو مصرف نکرده بچه نتونست زنده به دنیا بیاد متاسفم..نیا
 حس کردم زیر آواری از غصه ها گیر کردم.

 دخترم مرده به دنیا اومد اونم به خاطر کارای من 
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 ：دستی تو صورتم ک.یدم و بعد از ک.یدن نفسی عمیق گفتم
 _ آخه چرا؟چرا باید اینطوری می.د

 _ دالیلش رو براتون گفتم.متاسفم
 چیزی نگفتم از کنارم رد شد و رفت..

 خدایا چرا هرروز زندگیم بدتر از روز قبله؟
حد من  بازی بیش از  که بچمون ســر لج کا میگفتم  به نی ید  با چطور 

 مرد..چطور؟
 من نمیتونستم این خبر و بهش بدم.

 
 زنگ زدم به سامان.

 ：بعد از دوتا بوق خوردن  واب داد
 _ بله

_ ســالم ســامان برو روشــا رو بردار بیاید بیمارســتانی که آدرســش رو برات 
 میفرسم

 ：نگرانی تو صداش موج میزد
 _ بیمارستان؟بیمارستان برای چی؟

 _ نیکا رو آوردم بیمارستان با روشا سریع خودتون رو برسونید.
 گوشی رو قطع کردم و آدرس بیمارستان رو واسش فرستادم.

نیکا رو از اتاق عمل آوردن بیرون از ایی که بی حســش کرده بودن بدون 
 هیچ حرفی روی تخت افتاده بود و از فضای دور و برش هیچی نمیفهمید
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شرایط باهاش لج کردم  ستادم که تو اون  توی دلم به خودم هزار بار لعنت فر
یه  کارو  باه من و نی تاوان اشــت حاال  قام گرفتن بودم و  به فکر انت چه یو  بی  ب

 گ*ن*ا*ه باید میداد.
 منتقلش کردن تو بخش رفتم بیرون تا واسش چندتا آبمیوه  بگیرم بخوره.
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  لوی بوفه ی بیمارستان بودم.
شی  ستان و گو سمت پذیرش بیمار شا می رفتن  سامان و دیدم که همراه رو

 دستش بود
 گوشیم که زنگ خورد فهمیدم داره به من زنگ میزنه.

 ： واب دادم
 _ پ.ت سرتونم وایسین.

 رفتم پی..ون.
 ：روشا با نگرانی ازم پرسید

 _ چی.ده به نیکا؟
 ：گفتم

 _ نیکا خوبه
 ：سامان گفت

 _ پس چرا آوردیش بیمارستان؟چرا گفتی ما بیایم؟
 ：سرم و تکون دادم و گفتم
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_ امروز یه عالمه قرص خورده بود آوردمش بیمارســتان گفتن چیزی نیســت 
ــو میدن و بعد هم مجبورن بچه رو هفت ماهه به دنیا معدش  ــت و ش ــس رو ش

 بیارن.اما...
 ：روشا گفت
 _ اما چی؟

 _ بچه مرده به دنیا اومد
 ：سامان بغلم کرد

_ عیبی نداره داداش خداروشــکر که حال نیکا خوبه تقدیر اینجوری بوده که 
 بچه مرده به دنیا بیاد

 ：روشا گفتمچیزی نگفتم و از آغوشش  دا شدم و روبه 
_ نیکا رو تازه از اتاق عمل آوردن بیرون از چیزی خبر نداره.من مقصر مردن 
ــما  ــکمش مرده به دنیا اومد لطفا ش بچم،نمیتونم بهش بگم که بچه ی توی ش

 بهش بگید
 _ الهی بمیرم واسه نیکا.اتاقش کجاست؟

سامان تو راه .ون دادم و همراه  ستری بود رو بهش ن و راتاقی که نیکا توش ب
 منتظر موندیم.

 چند دقیقه ای گذشته بود که روشا اومد بیرون.
 ：رفتیم سمتش

 _ چی.د روشا خانم؟
 ：درحالی که چ.ماش از اشک پر شده بود گفت
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 _ اصال حالش خوب نیست
 رفتم توی اتاقی که خوابیده بود به بهونه ی آبمیوه ها میتونستم ببینمش.

 ：نگاهش که بهم افتاد گفت
 جایی؟من که حتی نتونستم بچت رو زنده به دنیا بیارم.._ چرا هنوز این

 ：با گریه ادامه داد
 _ بچت مرد..

شت روش و گریه هاش رو بی  ستش رو گذا شکمش درد گرفت که د انگار 
 صدا کرد

 داشت خجالتم میداد.
 داشت دیوونم میکرد..حقم بود!

 کنارش وایسادم و گفتم:
_ نیکا اینکارا رو نکن.همه چی تقصــیر منه خودم خوب میدونم خودت و 

 اذیت نکن 
 چیزی نگفت به باریدن بی صداش ادامه داد.

 میدونستم حضورم تو اتاق داره اذیتش میکنه از اتاق اومدم بیرون.
 نگاهم به اتاق کنار اتاق نیکا افتاد

زن و مرد  وونی که بچه ی تازه به دنیا اومدشــون رو بغل گرفته بودن و باهم 
 میخندیدن و قربون صدقش میرفتن

 منم میتونستم این حس رو تجربه کنم افسوس...
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123 
 نیکا

ـــد اآلن  که چی می. به این فکر میکردم  یده بودم و  خت دراز ک.ــ روی ت
 دخترکوچولوی منم بغلم بود

 ای خدا شکرت..
 ن فکر و خیاال بودم که رویا رو توی چهارچوب در اتاق دیدم.تو همی

 با قیافه ای غمگین اومد کنارم
 ：با گریه گفت

 _ خوبی نیکا؟الهی بمیرم اینجوری نبینمت
 _ خدانکنه رویا.دیدی زندگیم چی.د؟

 ：دستم و گرفت و گفت
 _ غصه نخور خدا بزرگه خودش میدونه با اون مردتیکه چی کار کنه

 ：گفتم
 ینجوری نگو رویا تقصیر سام چیه من نتونستم بچه رو نگه دارم_ ا

 ：سرش رو تکون داد
 _ اگه اون اذیتت نمیکرد که قرص نمیخوردی

صبی که روم بود  .ار ع ست به خاطر ف صا نی _ از بین رفتن بچه به خاطر قر
 نتونستم نگهش دارم

 _ الهی بمیرم برات نیکا چقدر سختی ک.یدی
 ：چ.مم سر خورد یه قطره اشک از گوشه ی
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 _ مامان میدونه چی شده؟ 
 سرش رو به ن.ونه ی آره تکون داد.

 ：گفتم
 _ کاش بیاد دارم دق میکنم رویا بهش بگو که بیاد

 _ میاد...
 ：صدای مامان باعم شد که رویا حرفش رو قطع کنه

 _ نیکا
 رویا کنار رفت.

 چهره ی مامان رو که دیدم بی اختیار فکم شروع کرد به لرزیدن
 ：اومد کنارم

 _ حالت خوبه عزیزم؟
 اشک هام ریختن روی گونه هام خم شد و پی.ونیم رو ب*و*سید.

 ：گفتم
 _ مامان باالخره اومدی؟

 ：لبخند به روم پاشید
 _ معلومه که اومدم خیلی زود تر از اینا باید میومدم.
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 ：تو اوج گریه لبخند زدم
 _ شما باور کردین که من بی تعهدی نکردم؟
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ــتباه میکردم که را عبت اون فکرارو کردم.نیکا از این  _ آره باور کردم من اش
ــم دیگه اهمیتی نداره بی  ــاخه گل واس ــدا اون ش ــتتم اون ص به بعد خودم پ.

 گ*ن*ا*هیت ثابت می.ه من مطمدنم.فقط میخوای از سام  دا شی؟
 _ مرسی که هستین مامان.بله میخوام  دا شم شماهم کمکم کنین

ـــ گه می. قت رو _ م ـــد طال که بهتر ش لت  حا بذار  کت نکنم؟ ه کم
 میگیرم،ندیدمش نیومده پی.ت؟

 _ خودش من رو رسوند بیمارستان نمیدونم شاید اآلن رفته.مامان بابا نمیاد؟
 ：سرش رو پایین انداخت

 _ بابات هم یه روزی میفهمه که تو کاری نکردی
 نفس عمیقی ک.یدم و چیزی نگفتم.

***** 
 یه روز گذشته بود.

 امروز مرخن می.دم
 مامان داشت لباسام و میپوشوند که از بیمارستان بریم.

 سام رو دیدم که روبه روی اتاق وایساده بود و بهم نگاه میکرد.
سه طالق  شده بودم وا صمم  سرم نیاورده بود م بهش تو هی نکردم،کم بال 

 زندگی من و سام تموم شده بود.
 شم. لباسام و که پوشوند بهم کمکم کرد بلند

رســیدیم دم در اتاق از گوشـــه ی در گرفتم تا مامان بره کیفش رو که روی 
 تخت بود رو بیاره.
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 ：سام اومد روبه روم وایساد
 _ حالت بهتره؟

 نگاهش کردم و چیزی نگفتم.
 ：دوباره گفت

 _ نیکا اینجوری عذابم نده اون بچه،بچه ی منم بود منم ناراحتم.
 ：خواستم  وابی بدم که مامان اومد کنارم

 _ بریم آقا میالد بیرون منتظره
 ：سام که انگار این حرف بهش برخورد گفت

 _ میالد؟زنه منه اون وقت میالد اومده؟کجا میخواد ببرتش؟
 

125 
مامان که حسـابی از دسـت سـام دلخور بود  وابش رو نداد و از شـونه هام 

 مارستان خارج ب.یم.گرفت تا آروم آروم باهم از بی
 ：سام اومد کنارمون

 _ نیکا با شما  ایی نمیاد،یعنی من ا ازه نمیدم که بیاد
 ：مامان از حرکت وایساد

_ فکر نمیکنی کافی باشـــه؟دیگه بالیی نمونده که ســرش بیاری نیکا میره 
ــه و  خونه ی رویا،خودم و رویاهم مثل پروانه دورش میگردیم تا حالش بهتر ش

 بده درخواست طالق
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_ خودم نمردم مواظب.م تا خوب ب.ه. نیکا هنوز زنه منه و بدون ا ازه ی من 
  ایی نمیاد

 نگاهی به سام انداختم چقدر پررو بود.
 هنوزم میخواست حرف حرف خودش باشه.

 ：گفتم
 _ چرا بیام تو اون خونه؟دیگه میخوای چیکار کنی؟

 ：اومد روبه روم
 د بیای چون من هنوز شوهرتم_ نیکا تو میای تو اون خونه یعنی بای

 ：پوزخندی زدم و گفتم
 _ مامان بریم

 ：هنوز قدم اول رو برنداشته بودیم که گفت
 _ نیکا فقط چند روز 

 ：گفتم
 _ برنامه ی  دید داری؟

 
 کنارم وایساد 

 ：دستاش و از شونه هام گرفت
 _ بریم خونه نیکا

 _ سام...
 _ هیس!یادته یه شب خواستی مثل قدیما باشم و منم قبول کردم؟
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 _ خب؟
 _ حاال من ازت میخوام که یه شب باهام مثل قدیما باشی.

 ：مامان با تعجب بهمون نگاه کرد
 _ نیکا بیا بریم میالد منتظره

 ：قبل از این که من چیزی بگم سام گفت
 _ نیکا به حرمت همه ی روزای خوبمون باهام بیا

 ：ه مامان گفتمروب
 _ مامان شما برید

 ：مامان با تعجب گفت
 _ چی میگی نیکا؟کجا برم؟راه بیفت بریم

 _ مامان من میخوام با سام برم مطمدن باشین اتفاقی نمیفته
 

126 
 با کمک سام آروم آروم قدم برداشتم

 ：گفتم
 _ چرا ازم خواستی ام.ب مثل قدیما باشم؟

 خواستی_ به همون دلیلی که تو اون.ب ازم 
 ：گفتم

 _ من اون.ب به آغوشت نیاز داشتم
 _ منم ام.ب بهت نیاز دارم
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 چیزی نگفتم
.ت بود  ساعت ه شدیم فروردین بود اما از  ایی که  ستان  وارد حیاط بیمار

 هوا سرد بود
 از سرما لرزیدم

فهمید ســردمه شــونه هام رو ول کرد و پلیوری که تنش بود رو انداخت روی 
 شونه هام
 ：و گفت

 _ ماشین یه کمی  لوتره اآلن میرسیم.
 

رسیدیم پیش ماشین در ماشین رو واسم باز کرد و کمکم کرد که ب.ینم توی 
 ماشین و بعد هم خودش ن.ست و ماشین رو روشن کرد

***** 
 در خونه رو باز کرد و رفتیم تو.

تا مبل و  ته بود و اون دو تا از مبال رو گرف که  ای دو یه نفره دیدم  یه تخت 
 وی مبل سه نفره گذاشته بود. ل

 ：گفتم
 _ چرا مبالرو  ا به  ا کردی؟

 ：همراهیم کرد به سمت تخت و بعد از اینکه من و ن.وند روی تخت گفت
 _ خب سختت می.د توی اتاق بمونی این چند روز رو توی حال باز بهتره.

 _ لباسام..میخوام لباسام و عوض کنم با اینا راحت نیستم.
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ــام و  ــم آورد و با کمک خودش لباس رفت از توی اتاق لباس تو خونه ای واس
 عوض کردیم.

 ：با خنده گفت
 _ چقد شکمت گنده شده نیکا انگار هنوز حامله ای

 هم غمگین شدم و هم خندم گرفت..
 ：گفتم

 _ حاال نمیگفتی نمی.د؟
 ：خندید

 _ نه دیگه
 ：گفتم

 _ سام چرا مهربون شدی؟دلت واسم سوخته؟
 ：الی که لباسایی که درآورده بودم رو مرتب میکرد گفتدر ح

 _ نه فقط خودم رو مقصر همه چی میدونم
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 ：دراز ک.یدم و گفتم

شیم؟پس  .ب باهم خوب با سام مگه نگفتی ام شد  _ دیگه همه چی تموم 
 این حرفا رو بذار کنار

 چند ثانیه ای هیچی نگفت.
 ：دستم رو روی شکمم ک.یدم و توی دلم گفتم
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 کاش این بچه زنده میموند و اآلن کنارم بود.
 ：صدای سام باعم شد از این فکر خارج ب.م

 _ نیکا از شیدا خبر نداری؟
 ：با تعجب گفتم

 _ نه چطور؟
 ：یکم بهم نگاه کرد و بعد گفت

ــیدا زنگ زدم میدونی  ــه اینکه آدرس اون دکتر لعنتی رو پیدا کنم به ش _ واس
 چی گفت؟

 _ نه بهت چی گفت؟
یه رو که واسش گفتم بهم گفت همه چی درسته گفت نیکا با اون دکتر _ قض

 رابطه داشت گفت...
 ：نذاشتم ادامه حرفش رو بگه

 _ چی..چی داری میگی سام؟
 _ به خدا راست میگم

 یعنی شیداهم چ.م دیدن خوشبختی من و سام رو نداشت؟
 خدایا مگه من چه بدی در حقش کرده بودم...

 ：گفتم
 _ باورم نمی.ه

 _ ولی اون این حرفارو گفت.
 ：بحم رو عوض کردم و گفتم
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_ اونم یکی مثل بقیه به وقتش میدونم باهاش چیکارکنم.من و توهم که دیگه 
 داریم  دا می.یم پس واست اهمیتی نداشته باشه.

 ：گفت
 _ نیکا من میتونم خ*ی*ا*ن*تت رو ببخ.م و دوباره...

 ：با شنیدن این حرفش پوزخندی زدم و گفتم
ست طالق میدم  .ی چند روز دیگه درخوا _ نمیخواد خ*ی*ا*ن*تم رو ببخ

 این زندگی تموم شدست..
 ：گفت

 _ خیلی خب هر ور که راحتی.
 ：با کنایه گفتم

 _ ام.ب اینجا میمونی یا میری ثیش اونیکی؟
 ：دوست داشتم بگه کی؟من فقط تو رو دارم اما فقط گفت

 _ نه ام.ب نمیرم...
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 رف بغض گلوم رو گرفت.از شنیدن این ح

ستن غرورم  شک شاهد  سام  ست  اما به روی خودم نیاوردم دیگه دلم نمیخوا
 باشه.

 ：گفتم
 _ گ*ن*ا*ه داره شاید منتظرت باشه
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 _ اشکالی نداره فردا میرم ام.ب رو منتطر بمونه
 _ آهان پس من نمیومدم بهتر بود اون طفلی اآلن تنها مونده

 ：با کالفگی گفت
 میکنی یا نه؟_ نیکا تمومش 

 _ چرا تمومش کنم؟مگه تو اون وقتا...
 ：حرفم رو برید و گفت

 _ قرار شد ام.ب باهم مثل قدیما باشیم.یادت رفت؟
 چیزی نگفتم و روم رو ازش برگردوندم.

 ：کنارم روی تخت ن.ست و گفت
_ نیکا یادته چقدر سر لواشک خریدن واست دعوامون می.د؟چقدر خودت 

 رو لوس میکردی؟
 رو روی موهام حس کردم...دستش 

 چقدر خوب نوازشم میکرد.
سته بود.خوردم کرده  شک سم و روحم رو  .ماش نگاه کردم این مرد   تو چ
بود،تحقیرم کرده بود ولی با همه ی اینا حس دوست داشتنم نسبت بهش خیلی 

 بی.تر از حس نفرتم بود!
ست کردن غذا برای من .غول در شپزخونه م شت توی آ ساعتی میگذ  چند 

بود هر چند خودم بهش میگفتم که واســـه ی درســـت کردن ســوپ باید چه 
 چیزایی رو آماده کنه.
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 توی سینی همه چی واسم چیده بود.
 ：سینی رو روی تخت گذاشت و کنارم ن.ست

 _ ب.ین که بتونی بخوری
 به سختی خودم رو به کمک سام بلند کردم و ن.ستم.

.ه و  سوپ آورد  لوی لباش یه کمی فوتش کرد تا از داغیش کم ب شق  یه قا
 ：بعد آورد  لوی دهنم

 _ بخور که این غذا خوردن داره ها
 ：قاشق رو خالی تحویلش دادم و گفتم

 _ بدک ن.ده.
 ：خندید و گفت

 _ میدونم خیلی عالیه 
 چیزی نگفتم

 سام سوپ رو تا تهش به خوردم داد.
 و دوست داشتم..چقدر این صحنه ها ر

سام گفته بود  .د زندگیمون ادامه پیدا میکرد کاش این  دایی نبود. کاش می
ــروع کنیم اما همین که هنوز باورش  ــه و از اول ش که میتونه همه چی رو ببخ.
ن.ده بود من بی تعهدی نکردم باعم می.د به  دایی بی.تر از باهم بودن فکر 

 کنم.
 د.درسته!زندگی من و سام تموم شده بو

 سینی که ظرفا توش بود رو گذاشت توی آشپزخونه و بعد رفت سمت اتاق.
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 ：صداش رو شنیدم
 _ یه سوپرایز در انتظارته نیکا

 و با چیزی شبیه آلبوم اومد کنارم.
 درسته آلبوم بود..

سل  سی که موقع ماه ع صفحه ی اول عک ستش گرفتمش و بازش کردم، از د
 رفتن توی ماشین انداختیم..

 صفحه ی دوم لب دریا
 صفحه ی سوم توی ویال
 چ.مام از اشک پر شد.

 چه روزای خوبی رو با این مرد گذرونده بودم
کنارم ن.ـسـت و با دسـتش از چونم گرفت و سـرم رو باال آورد و با دسـتش 

 ：اشکام رو پاک کرد
 _ نیکا ام.ب گریه زاری نداشتیما

 بوم شدم..لبخند مصنوعی زدم و محو تماشای صفحه ی بعدی آل
 از دیدن این عکس قلبم درد گرفت..

شدیم  .ای کوچولویی که قرار بود وقتی بچه دار  توی اون مغازه عکس از کف
  فتش رو واسه بچمون بخریم

 صدای هق هقام بلند شد
 چرا فرشته ی کوچولوم بغلم نبود؟

 چرا نتونستم حتی یه بار نگاهش کنم؟
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سام که و عیت بدم رو دید آلبوم رو از دستم ک.ید و بعد سرم رو به سمت 
 ：شونش فرود آورد

که حواســم نبود این عکس رو  به من  نت  نده لع عذابم  یه نکن  کا گر _ نی
 بردارم.

 ：با هق هق گفتم
 _ کی ظاهرشون کردی؟

 _ چند روز پیش 
 ：گفتم

 _ دیدی چه ساده بچمون مرد؟
 زی نگفتموهام رو نوازش کرد و چی
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 ده روزمیگذشت.
رابطه ی سـام باهام خیلی خوب شـده بود،شـبا کنارم بود همه  وره مواظبم 
بود بهم نمیگفت ک پ.ــیمونم  نمیگفت که باورش شــده بی گ*ن*ا*هیم  رو 

 اما اخالقش به کلی تغییر کرده بود
 نمیدونم  شاید عذاب و دان راحتش نمیذاشت! 

 ق بدم.امروز قرار  بود در خواست طال
ونیم بود دیگه باید بیدارش 8سام روی زمین پایین تخت خوابید بود. ساعت 

 میکردم تا بریم واسه درخواست طالق  چقدر برام سخت بود ...
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  ：از روی تخت اومدم پایین، کنارش ن.ستم و صداش زدم

 ونیمه .8سام،سام بیدار شو ساعت -
 پ.ت.و بهم کرد و گفت:

 بخوابم .  ای نمی خوام برم بذار-
 گفتم :

 دادگستری ....واسه درخواست طالق-
 باشنیدن این حرف صاف ن.ست :

 چی طالق؟-
 گفتم :

 آره طالق یادت رفت قول و قرارمون رو ؟-
 ن یادم نرفته اما حاال چه عجلیه ؟بذار چند وقت دیگه .-
 زندگی تمومن سام تا درخواست بدیم  چند  روزی  طول میک.ه،دیگه این  -

 شد حاال چ فرقی  داره امروز یا چند روز دیگه .
 دلم می خواست بگه  میدونم بی گ*ن*ا*هی ،میدونم  من اشتباه کردم . 

 اما گفت :
 _ خیلی خب هر طور که راحتی....
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 از داد گستری اومدیم بیرون.
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سایالمو  مع کنم و بعدش تا رو سته بودیم،قرار بود برم و . شین ن  زتوی ما
 دادگاه یعنی سه شنبه توی خونه ی رویا باشم.

 ：سکوت بینمون با حرف سام شکسته شد
 _ نیکا مطمدنی که میخوای طالق بگیری؟

 ：از پنجره به بیرون چ.م دوختم و گفتم
 _ آره

 تا وقتی رسیدیم خونه چیزی نگفت.
 چقدر دلم میخواست بگه نیکا نمیذارم  دا شی

 بگه نیکا من دوستدارم
 مال خودمی بگه نیکا

 اما مرد من فقط به سکوت بسنده کرد!
 رسیدیم خونه.

 رفتم سمت اتاق خواب باید چمدونم رو می بستم و میرفتم.
کمد لباسامون رو باز کردم،لباسایی که میخواستم ببرم رو یکی یکی گذاشتم 

 روی تخت تا بذارم.ون توی چمدون.
 رفتم سمت کمد تا درش رو ببندم

م ک.یدم،بی اختیار گونه هام از اشک خیس شد.من دستی روی لباسای سا
 چقدر این مرد لعنتی رو دوست داشتم...

 چقدر  دایی ازش و رفتن از خونه برام سخت بود
 شدت اشکام بی.تر شد،در کمد رو بستم
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سام متوق   سینه ی  سم  سدی به ا سمت تخت که با برخورد به  .تم برم  برگ
 شدم

ست  ستاش رو از کمرم گرفت و د شتم یکی از د سینش گذا سرم رو روی 
 دیگش رو پ.ت سرم گذاشت
 ：سرم رو ب*و*سید و گفت

 _ نیکا می.ه بمونی؟
 دلم می خواست بگم آره که میمونم 

 بگم همی.ه کنارتم...
اما نه!نمی.ــد.ســام هنوز باورش ن.ــده بود که من بی گ*ن*ا*هم و هیچ 

 دیگه اخالقش بد ن.ه.تضمینی نبود که دو روز 
 ：میون هق هقام گفتم

 _ فهمیدی که بی گ*ن*ا*هم؟
 _ نه ولی میتونیم همه چی رو از نو شروع کنیم

 سرم رو از روی سینش برداشتم
 اما دستاش هنوز دور کمرم و پ.ت سرم بود

 ：اشکام و پاک کردم
 _ امیدوارم بعد از من باهاش خوشبخت باشی

 ک.یدم و رفتم سمت تخت. و خودم و از بین دستاش بیرون
 ：صداش رو شنیدم

 _ اما نیکا من فقط...من فقط با تو خوشبختم
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 ：یکی از لباسامو تا کردم و توی چمدون گذاشتم
 _ خیلی دیره سام..خیلی!
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 دیگه کم کم آژانس باید میرسید
 چمدون به دست از اتاق اومدم بیرون.روی اون تخت یه نفره ن.سته بود.

 ：با دیدنم گفت
 _ داری میری؟

 ：از توی  ا کف.ی کف.م رو درآوردم و گفتم
 _ آره فکر کنم آژانس اومده باشه

 ：اومد سمتم و گفت
 _ نیکا مواظب خودت باش 

 و از توی  یبش گوشیم رو درآورد و بهم داد.
 ：گوشی رو ازش گرفتم و گفتم
 _ توهم مواظب خودت باش

 ：سرم رو پایین انداختم و ادامه دادم
 _ بابت این مدتم ببخ.ید که اذیتت کردم

 ：سرش رو تکون داد و گفت
 _ نه تو باید من و ببخ.ی که انقدر عذابت دادم

 چیزی نگفتم و در رو باز کردم تا برم
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 ：دوباره صداش رو شنیدم
 _ اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن

 _ باشه خداحافظ
 چیزی نگفت و بهم نگاه کرد
 ر آسانسور بسته ب.ه بهم نگاه کردیم.سوار آسانسور شدم تا وقتی د

 دل کندن از این مرد از کوه کندن هم سخت تر بود...
***** 

 سام
 از پنجره ی آشپزخونه نگاهش کردم سوار ماشینی که پایین منتظرش بود شد

 ماشین حرکت کرد...
 به ماشین چ.م دوخته بودم اون داشت زنی که همه ی و ودم بود رو میبرد

 م بود..کاش همی.ه کنار
 کاش واسه من میموند..

 پنجره رو بستم و اومدم توی حال 
 بازم سیگار!

 انگار بازم الزم بود...
ستادم  شن کردم و توی دلم به خودم هزار بار لعنت فر سیگار و روی لبم رو

 که حاال بی اون تنها تر از همی.ه مونده بودم...
زنی همخواب  کاش حداقل بهش میگفتم که اون شــبایی که نبودم با هیچ

 ن.ده بودم
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 کاش بهش میگفتم اون شبا کجا بودم....
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 گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به سامان

 ：بعد از چند تا بوق  واب داد
 _  انم داداش؟ 

 _ سالم سامان بیا کلید آمانتو بگیر دیگه الزمش ندارم 
 _ خیلی خب االن میام ...

 
 رفتم توی اتاق خواب.

توی آیینه ی شکسته به خودم نگاهی انداختم دستمام و گذاشتم روی میز و  
 با عصبانیت به خودم چ.م دوختم. 

 ذهنم آشفته بود ...
 چ.مامو روی هم گذاشتم و بعد از چند ثانیه دوباره بازشون کردم 

 نگاهم افتاد به دفتر سبز رنگی که گوشش از کنار آیینه زده بود بیرون .
 تاحاال این دفتر رو ندیده بودم.

 برش داشتم و رفتم روی تخت ن.ستم و بازش کردم  
 

 صفحه زدم و صفحه زدم ...
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خاطرات خوب دوتاییمون رو نوشته بود به آخرین نوشته که رسیدم از خودم 
 بدم اومد! 

 ：مثل اینکه واسه اون شبی بود که قرص خورده بود
 
 

همی.ــه همه چی رو تموم کنم و ســام عزیزم ام.ــب می خوام واســه ی 
 امیدوارم موفق ب.م . 

 
ــتم بهت ثابت کنم که بی گ*ن*ا*هم عیبی نداره باالخره خودت همه  نتونس

 چی رو میفهمی،
 اما راستش دیگه طاقت ندارم شبا کنارم نیستی رفتی سمت زنی غیر از من

 منو از یادت بردی و انگار کنار اون خوش تری . 
ــتن خاطرات خوب مون توی ذهنم باهات دوباره زندگی کردم ، با تویی با نوش
 که یه روزی دوستم داشتی 

شتن این متن رفتم توی  دیگه تمومه، همه چی رو میخوام تموم کنم قبل از نو
 بالکن اما نه من از ارتفاع می ترسیدم...
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 نتونستم از بالکن خودم رو بندازم پایین.
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ــه   رات باز کردن گاز رو هم ندارم چون اگه اینکار رو کنم فردا که بیای واس
 خودت خطرناکه.

 پس میرم سمت قرصایی که تو خونه هست و از هرکدوم چند تا میخورم..
 امیدوارم انقدر دیر برسی که دیگه  ونی واسم نمونده باشه

ندگی رو از دخترت مام حق ز با خودخواهی ت که   راســتی من و ببخش 
 میگیرم..

 نیکا   
 دفتر رو بستم و با کالفگی توی موهام دست ک.یدم

 چقدر عذابش داده بودم...
 چقدر بد بودم...

 صدای زنگ آیفون باعم شد تا از این افکار خارج ب.م.
 رفتم سمت آیفون،سامان بود.

 اومد باال 
 دم در منتظرش بودم.

 _ سالم داداش
 _ سالم بیا تو

 دنبال روشا بریم خرید _ نه داداش میخوام برم
 _ خیلی خب پس باهم بریم پایین مدارک ماشین  ا مونده اونجا.

 رفتیم تو واحدی که طبقه ی پایین درست زیر واحد ما قرار داشت..
 درش رو که باز کردم 

 اعصابم خورد تر از قبل شد
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 مدارک رو از روی عسلی برداشتم و به سرتا سر آمان نگاهی انداختم..
ی اینکه اون شــبا تنهایی اینجا میخوابیدم و نیکارو عذاب میدادم کاش به  ا

 از بودنش کنارم لذت میبردم
 ：سرم رو تکون دادم و برگ.تم سمت سامان که  لوی در وایساده بود

 _ بریم؟
 _ آره بریم داداش

 
**** 
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 توی نمای.گاه ن.سته بودم.
حالم اصــال خوب نبود،نمی دونســتم انقدر بهش وابســتم که چند ســاعت 

 نبودنش اینجوری داغونم میکنه...
 یعنی حاال اون بدون من داشت چیکار میکرد؟

 اونم دلش واسه من تنگ شده بود؟
 توی دلم پوزخندی به حرفم زدم و باخودم گفتم:

 دلش واسه چیم تنگ ب.ه؟واسه تحقیرام؟یا واسه کتکام؟
 بهم بدی کرده بود اما با همه ی بدی که درحقم کرده بود دوستش داشتم.

با  یدنش، با د که  ـــت  کاس کا بی میلم و فقط نی به هر زنی غیر از نی من 
 ب*و*سیدنش صدای تاپ تاپ قلبم سر به آسمون می ک.ه.
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گفتم ب*و*ســیدن یاد وقتی افتادم که به مهر و محبت نیاز داشــت و تنهاش 
 گذاشتم...

 پای خودک.ی به خاطر من رفت و من... نیکا تا
 کالفه از کاری که کرده بودم سرم رو روی میز گذاشتم و چ.مام و بستم

 نوازشی دستی رو روی موهام حس کردم.
 سرم رو که بلند کردم بابا رو دیدم.

 با لبخند گفت:
 _نبینم زانوی غم بغل گرفته باشی 

 فتم کنارش.نفس عمیقی ک.یدم و از روی صندلی بلند شدم و ر
 _دیدی بابا....دیدی زندگیم چی شد؟!

 بغلم کرد و گفت:
 _اینجوری خودت رو اذیت نکن بابا ان.توی هر زندگی پیش میاد

 با صدایی که ناراحتی توش موج میزد گفتم:
 _ولی من هنوز دوسش دارم بابا

 و از آغوشش  دا شدم .
 روی صندلی ن.ست و گفت:

 شه برمیگرده_خب بهش بگو اگه دوست داشته با
 گفتم:

 _ وری پل های پ.ت سرم رو خراب کردم ک دیگه هیچ راه برگ.تی نیست!
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 بعد از رفتن بابا من هم رفتم خونه.
 هوا تاریک شده بود

 نه ناهار خورده بودم و نه اشتهایی برای خوردن شام داشتم.
 مستقیم رفتم توی بالکن

 انگاری آسمون هم دلش مثل دل من پر بود که کم کم شروع کرد به باریدن..
 دستام و زیر بارون گرفتم و به آسمون چ.م دوختم

 دل من پر تر بود
 میگن مرد گریه نمیکنه،اما من ام.ب بد وری هوای گریه داشتم

 گریه به حال زندگیم، به حال خودم...
 ون رو شدنفهمیدم چی.د که زندگیم از این رو به ا

 اما مطمدن بودم که بعد از اون  زندگیم به سمت تباهی میرفت.
 چقدر دلم میخواست اآلن کنارم باشه و باهاش حرف بزنم

 اما حی !حی  که دیگه نبود.
 به اشک هام پایان دادم و حری  آسمون ن.دم...

 اومدم تو خونه و رفتم سمت تلفن.
 شمارش رو گرفتم

 ：دبعد از چند تا بوق  واب دا
 _ بله
 ：گفتم

 _ سالم حالت خوبه؟
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 ：انگاری صداش گرفته بود
 _ سالم.خوبم تو خوبی؟

 _ بد نیستم.چرا صدات گرفته؟
 ：چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت

 _ چیزی نیست فکر کنم سرما خوردم صدای توهم مثل همی.ه نیست
 دلم میخواست بگم بدون تو اصال خوب نیستم..

 بگم اینجا تنهایی دارم دق میکنم
 اما یه حس لعنتی که نمیدونم غرور بود یا ترس نمیذاشت این حرفا رو بگم

 ：گفتم
 _ نه من خوبم چیزیم نیست

 _ خب خداروشکر.راستی سام؟
 _ بله؟

اون کیفم که توش شــناســنامه و این چیزا بود رو  ا گذاشــتم اآلن آژانس 
 ده تا بیارهمیفرستم اگه خونه ای کی  رو بهش ب

 بهترین فرصت بود واسه دیدنش
 ：گفتم

 _ خودم میارمش میخوام برم بیرون
 _ خیلی خب منتظرم.

 گوشی رو قطع کردم و میون این همه درد لبخندی رو مهمون صورتم کردم
 قرار بود ببینمش!
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 سوار ماشین شدم و حرکت کردم به سمت خونه ی میالد.
 دلم میخواست هرچه زودتر برسم

 س به سرعت ماشین ا افه کردمپ
***** 
 رسیدم

شین  شتم و بهش پیام دادم که دم درم و بعد هم از ما شین رو نگه دا دم در ما
 پیاده شدم

 بارون شدید تر شده بود اما میارزید که به خاطرش زیر بارون وایسم
 چند دقیقه بعد که در ساختمان باز شد فهمیدم اومده پایین.

 که زیر بارون به ماشین تکیه داده بودم چ.م دوخت. اومد بیرون و به من که
 رفتم سمتش

 ：چند قدمی اومد  لوتر و چتری که دستش بود رو باز کرد
 _ حسابی خیس شدی 

 ：دستم و روی موهام که خیس بود ک.یدم و گفتم
 _ عیبی نداره.خوبی؟

 _ خوبم.تو خونه بدون من خوش میگذره؟
 _ میگذره.

 ：چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت
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 _ خیلی خب کیفم رو آوردی؟
 _ آره اآلن واست میارمش

 رفتم سمت ماشین
 پ.ت سرم اومد 

 کی  رو که بهش دادم
 ：گفت

 _ ممنون که آوردیش کاری نداری؟
 ：چیزی نگفتم که ادامه داد

 _ من رفتم خداحافظ
 ：م و گفتمبه قدم سوم نرسیده بود که از این سکوت بیجام پ.یمون شد

 _ نیکا
 ：از حرکت وایساد و برگ.ت سمتم

 _ بله؟
 ：رفتم و روبه روش وایسادم

 _ قبال میگفتی  انم
 ：لبخند تلخی زد و گفت

 _ قبال خیلی چیزا فرق میکرد
 و راه افتاد که بره

 ：دوباره صداش زدم
 _ نیکا...میخوام که برگردی
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 ：بدون اینکه برگرده سمتم وایساد و گفت
 _ من دیگه نمیخوام که برگردم

 _ نیکا من میخوامت
 _ ولی اون شب گفتی که نمیخوای

 ：رفتم و بازوش رو گرفتم و برش گردوندم سمتم
 _ کنارم بمون نیکا

 ：دستم و پس زد
 _ خیلی دیره سام خیلی

 و رفت توی ساختمان و درش رو بست
 مات رفتنش مونده بودم 

 سرم رو گرفتم روبه آسمون و چ.مام و بستم
 اشکی که میخواست از چ.مای بستم  اری ب.ه چ.مام رو داغ کرد...

**** 
 

137 
 نیکا

 روز دادگاه من و سام رسید.
 چه روز سختی..

 هیچ وقت فکر نمیکردم که قصه ی زندگیم به قسمت تلخ  دایی برسه
 فکر نمیکردم عاقبتم ب.ه این!
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سرت عکس دوتا شته بودم رو گرفتم توی با ح ییمون رو که از توی خونه بردا
 دستم و بهش چ.م دوختم.

 چه شب خوبی بود!
 عروس رویاهاش بودم و همه ی زندگیم بود

 ای کاش که تا ابد داشتمش...
مد بیرون  تاق میو ـــت از ا که داش یا  ـــدای رو که ص غرق این فکرا بودم 

 ：روشنیدم
 _ آماده ای نیکا؟داره دیر می.ه ها

 ：رو گذاشتم توی کیفم که رویا نبینتش و گفتم عکس
 _ آره آمادم

 ：از روی مبل بلند شدم و رفتم کنارش که  لوی آیینه ی قد وایساده بود
 _ مامان هم میاد؟

 ：شالش رو روی سرش مرتب کرد و گفت
 _ آره خودش میاد.بریم؟

 ：رفتم سمت در
 _ بریم.

 وقتی رسیدیم مامان هم اومده بود
 اما خبری از سام نبود.

 بیست دقیقه ای گذشته بود که نوبتمون شد و صدامون زدن
 ：گفتم
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 _ هنوز آقای رادفر نیومده
 ：که صدای سام رو پ.ت سرم شنیدم

 _ اومدم
برگ.تم سمتش  ز صداش که بد وری گرفته بود ظاهرش هم مثل همی.ه 

 مرتب و آراسته نبود
 چ.م های پ  کرده و موهای نا منظم!

 یر کردی_ د
 ：با کنایه  واب داد

 _ آخه مثل تو پر از شوق و ذوق نیستم برای طالق
 و پوزخند تلخی زد.

 این حرفش رو ن.نیده گرفتم
 خودش بهتر از هرکسی میدونست که این  دایی واسم تا چه حد سخته

 خودش میدونست که من چقدر دوستش دارم
 اما من محکوم بودم...

 محکوم به  دایی از سام!
 ：مگفت

 _ خیلی خب بریم تو.
 به همراه مامان و رویا رفتیم توی اتاقی که انتهای راهرو بود

 سام هم که تنها اومده بود وارد اتاق شد.
 قا ی پرونده،همون قا ی چند ماه پیش بود.
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 ：با مطالعه پرونده به من و سام نگاهی انداخت و گفت
 _ هنوز هم میخواید که از هم  دا ب.ید؟

 سام چیزی نگفت.
 ：من  واب دادم

 _ بله من میخوام طالق بگیرم
 ：سرش رو تکون داد و گفت

 _ آقای رادفر شما حرفی ندارید؟
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 ：با صدایی آروم و گرفته گفت

شم وقتی این خانم را ی به ادامه ی زندگی با  شته با _ چه حرفی میتونم دا
 من نیست؟

 توی دلم به این حرفش نیش خند زدم!
ســـت هفت ماه و هفت روز پیش بود که میخواســـت طالقم بده و آخه در

 طلبکارانه توی دادگاه علیهم  بهه گرفته بود و حاال...
 ：با شنیدن صدای قا ی از حال و هوای اون روز درومدم

 _ خانم محمدی مطمدنید که دیگه نمی تونید با این آقا زندگی کنید؟
 سرم رو پایین انداختم

 نستم حرفم رو بزنم حداقل نگاهم متو ه سام نبود!اینطوری راحت تر میتو
 _ بله مطمدنم...
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**** 
 از دادگاه خارج شدیم.حالم اصال خوب نبود

 این  دایی واسم غیر قابل باور بود...
 روی صندلی عقب ن.سته بودم،رویا ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد

سام که از اون طرف خیابون بهم  .م های  .م های من هنوز خیره به چ و چ
 زل زده بود مونده بود..

 انقدری از دادگاه فاصله گرفتیم که دیگه سام رو نمیدیدم
 سرم رو به شی.ه ی ماشین تکیه دادم

سام هم مثل هزار نفر دیگه که کنار هم با آرامش زندگی  .د که من و  چی می
 یممیکنن،زندگی میکرد

 آروم آروم باریدم... 
 این اشک ها مرهم خوبی بودن...
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تاق خونش و  ها ا یا بی هیچ حرفی رفتم توی تن یدیم خونه ی رو وقتی رســ
 درش رو بستم.

ن.ــســتم روی زمین و دســتم رو روی دهنم گذاشــتم که مبادا صــدای گریه 
 کردنم بره بیرون.

 از همه گله داشتم..
 حتی از خدا!
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 نمی دونم تقاص کدوم گ*ن*ا*هم رو دادم..
 اما می دونم دیگه هرگز اون نیکای قبل اون دختر شاد نمی.م!

 من هم نفسم رو از دست داده بودم...
 چقدر  ای دستاش رو گونه هام خالی بود

به تنهایی،به اینکه دیگه هیچ دســتی  باید عادت میکردم  حاال بعد از اون 
به ا نه  هام رو نوازش نمیک که منتظر مو قدر هم  های خیســم هرچ که گونه  ین

 دستای مردونش بمونن بی فایدست
 حاال دیگه نداشتمش...

 صدای تق تق در رو که شنیدم به سرعت اشکام و کنار زدم
 و از روی زمین بلند شدم.

 ：مامان اومد توی اتاق و بعد از اینکه چند ثانیه بهم نگاه کرد گفت
 _ نیکا گریه کردی؟

 ：تحویلش دادم لبخند ساختگی
 _ نه فکر کنم سرما خوردم از گوشه ی چ.مام اشک میاد.

 ：می دونستم فهمیده که گریه کردم اما به روم نیاورد
_ خیلی خب.خواستم بگم که از این به بعد بیای بریم خونه خودمون نمی.ه 

 که همش اینجا بمونی.نه اینکه آقا میالد  را ی نباشه ها...
 ：حرفش رو قطع کردم

 قتی بابا نمیخواد من و ببینه کجا بیام؟_ و
 ：با لبخند اومد روبه روم وایساد
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_ به مرور زمان درســت می.ــه.باباتم مثل منه باالخره باورش می.ــه که تو 
 کاری نکردی

 ：گفتم
_ نه مامان من نمیام.بابا اگه قرار بود حرفای من و باور کنه تا اآلن باور کرده 

 بود
 ：رم زد و ادامه دادمچیزی نگفت که یه فکری به س

 _ دایی ر ا
 ：با تعجب نگاهم کرد

 _ دایی ر ا چی؟
_ من میرم رامســر پیش دایی ر ـــا اینا اون ویالی خالی رو که داره کرایه 

 میکنم.
 اینجوری بهتره هم واسه من و هم واسه بقیه.

 ：با اخم گفت
 _ هیچکس از رفتن تو خوشحال نمی.ه

 ：لبخندی زدم و گفتم
_ می.ــه به دایی ر ــا بگید؟میخوام واســه یه مدت از این شــهر لعنتی دور 

 باشم.
بی اختیار از گوشه ی چ.مم اشکی سرخورد و حال آشفته ی دلم رو برمال 

 کرد.
 مامان بغلم کرد



 301 دوستدارم نیبب

 ：با هق هق گفتم
 _ دلم گرفته مامان

 ：نفس عمیقی ک.ید
ــتنت رو  ــر لیاقت داش ــت چه _ این روزاهم میگذره عزیز دلم،اون پس نداش

 می.ه کرد
 ：گفتم

داشت مامان.نذاشتن!دشمنا نذاشتن کنار هم بمونیم من فقط از این میسوزم 
 که آزارم به یه مورچه نرسید و حتی دوست چند سالمم بهم بدی کرد

 ：از آغوشم  دا شد
 _ دوست چند ساله؟

 ：سرم رو به ن.ونه ی آره تکون دادم
 _ شیدا!
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رو بگیرم اما  ز صدایی که میگفت گوشیش  مامان گفت که شماره ی شیدا
 خاموشه هیچی نمی.نیدم.

دیگه ام اهمیتی نداشـــت من دیگه چیزی نداشــتم که به خاطر از دســت 
 ندادنش بجنگم.

.غول حرف زدن با دایی ر ا  سته بودیم و مامان م . سالن پذیرایی ن توی 
 بود.
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 ：گوشی رو که قطع کرد گفتم
 _ چی.د؟

 ：ونفره ن.ست_ اومد کنارم روی مبل د
 _ فردا میتونی بری تا هروقت که خواستیم بمون

 ：لبخند زدم
 _ صبی زود میرم.

 
**** 

 سام
همراه با بغض لعنتیم پ.ــت ســرهم ســیگار می ک.ــیدم و به آهنگ کبریت 

 ：حمید عسگری گوش میدادم
 بهت پیله کردم بمونی ولی

 تو گفتی که اصرار بی فایدست
 

 چقدر گریه کردم نری و ن.د فقط توی گریه غرورم شکست
 

 برو زندگی کن به فکرم نباش
 مهم نیست چقدر زندگیم سخت شه

 
 برو شاید از بین ما این وسط 
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 اقال یکیمون خوشبخت شه
 داری زندگیم و به آتیش میک.ی من هرکاری کردم بمونی ن.د

 
 نی ن.دمیخواستم که احساسم و درک کنی من هرکاری کردم بتو

 
 تو کبریت ک.یدی به این زندگی ن.ستم کنارت فقط سوختم

 
 فقط قلب من پای این ع.ق بود تو دل میبردی و می دوختم...

 
 رسیدم درخونه بابا اینا و از ماشین پیاده شدم.

ســیگارم که فقط یکمی ازش دود شــده بود رو انداختم زمین و با کف.ــم پا  
 گذاشتم روش و زنگ خونه رو زدم.

 بر آقا در رو باز کرد و رفتم توی خونه.اک
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 وارد خونه که شدم کسی رو پایین ندیدم.
 رو به اکبر آقا که کنارم وایساده بود گفتم:

 _ کسی خونه نیست؟
 چرا هستن فقط آقا سامان خونه نیستن.-

 پس مامان توی اتاقش بود .
 ：از پله ها باال رفتم  پ.ت در اتاقش وایسادم وگفتم 
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 _ مامان سامم تو اتاقید؟
 ：صداش رو از توی اتاق شنیدم
 _ بازم که اومدی اینجا مگه...

 ：حرفش رو قطع کردم
 _ طالقش دادم مامان 

 بعد از چند ثانیه  در اتاق باز شد
 ：مامان بهم زل زد و گفت

 _ طالق؟!
 _ آره طالق از نیکا  دا شدم  همین امروز.

 ：پوزخندی زدوگفت
 رو ازت گرفت و رفت. _ پس شی.صد تا سکه

 باورم نمی.د در  وابم این رو بگه فکر می کردم حداقل دلداریم میده اما نه! 
 انگار  دی  دی دیگه من رو بچه ی خودش نمیدونست.

 گفتم :
 _ مهری.م بخ.ید.

ــت   ــمت  اتاق بابا که درش باز بود و منم پ. ــد  و راه افتاد  س از کنارم رد ش
 سرش رفتم.

 وی بالکن و م.غول آب دادن به گل های توی گلدون بودبابا رفته بود ت
 با صدای مامان از بالکن  اومد توی اتاق : 

 بیا ببین دختره پسر عاشق  پی.ت رو ول کرده-
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 و خندید
حرصــم گرفت بود  حداقل  اگه درکم نمیکرد  میتونســـت  نمک رو زخمم 

 نپاشه .
 بابا بی تو ه به حرف مامان اومد سمتم و گفت:

 _  دا شدید ؟
 آره  دا شدیم! - 

 و رو ب مامان گفتم :
 شما که باید خوشحال باشید  پس این کارا چیه؟ -

ستی  با میترا بری  سه وقتی بود  که میتون شحالی  وا چپ چپ نگام کرد : خو
 نه حاال

 به طعنه گفتم:
 _ چیه میترا  با پسر خالش که یه بار ازدواج کرده ازدواج نمیکنه؟

 ت فرانسه _ میترا رف
 پس بخاطر اینه که ذوق نکردین  از  داشدنم .

 چیزی نگفت و از اتاق رفت بیرون . 
 رفتم توی بالکن .

 باباهم اومد کنارم. 
 از باال به حیاط خونه نگاه کردم وگفتم :

 _ چرا هیچکس  درکم نمی کنه؟
 ：دستش رو انداخت روی شونم 
 _ بسپارش ب زمان... 
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 تحمل اون خونه ی لعنتی رو بی نیکا نداشتم
شــب موندم خونه ی بابا اینا هرچند مامان اصــال را ــی نبود.کنار پنجره ی 

 اتاق وایساده بودم و فکرم درگیر نیکا بود.
 االن داشت چیکار میکرد بی من؟حالش خوب بود؟

 ：تو دلم گفتم
که آزارش بده چرا نباشه؟االن داشت راحت زندگیش رو میکرد  نه سامی بود 

 و نه هیچی!
 به یکسال نک.ید که زندگیم خراب شد...

 تو همین فکر و خیال ها بودم که صدای سامان رو پ.ت در شنیدم:
 داداش سام توی اتاقی؟-

 گفتم:
 بیا تو سامان  ان-

 ：صداي قدم هاشو پ.ت سرم حس میکردم،برگ.تم سمتش
 کاري داشتی باهام؟-

 لبخند مصنوعی زد و گفت:
 حالت خوبه؟امروز نرفتی نمای.گاه؟-
 نه حوصله نمای.گاه رو نداشتم-

 میدونستم اومده بود واسه دلداریگی دادن اما به روی خودم نیاوردم.
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 گفت:
 فدای سرت من رفتم یه سر زدم همه چی خوب بود-

 نفس عمیقی ک.یدم:
 کاش او اع زندگیمم خوب بود!-

 .و از کنارش رد شدم و رفتم روی تخت ن.ستم
 همه چي تموم شد؟-
 آره تموم شد،واسه همی.ه!-
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 کنارم ن.ست:

 ناامید نباش باالخره همه چی درست می.ه-
 پوزخندی زدم:

چی میخواد درســت ب.ــه؟زندگیم از هم پاشــیده،فقط ازاین ناراحتم که -
 خیلی اذیتش کردم این حقش نبود

شت؟پس ناراحتیت چیه؟کار ا- شتبامگه با یه مرد غریبه رابطه ندا ه بود ون ا
 نه تو چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟

ــرایط اون - ــامان،نه داداش من! هرکاری هم که کرده بود نباید تو اون ش نه س
 بال رو سرش میاوردم.

 از توی ک.وی میز کنار تخت یه گوشی درآوردم و گرفتم  لوی سامان
 میدونی این چیه؟-

 ：با تعجب به گوشی نگاه کرد
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 ه دیگهخب یه تلفن همراه-
 از رو تخت بلند شدم

 کالفه راه رفتم توی اتاق و گفتم:
با این گوشــی واســه خودم پیامای عاشــقانه میفرســتادم،تا نیکا رو دق -

بدم،گوشیم رو روی زنگ میذاشتم و الکی حرف میزدم با کسی که پ.ت تلفن 
 نبود تا دیوونش کنم.
 روبروش وایسادم:

 بدنکردم؟-
 چیزي نگفت که ادامه دادم:

شبا - ست زیر واحد آمان خودم تا از فکر به اینکه  شبا میرفتم تو آمان تو در
 کنار زن دیگه ایم نابود ب.ه

 بدنکردم؟-
 سرش رو تکون داد و گفت:

 تو همه ی این کارا رو وقتی کردی که نیکا باردار بود؟-
 آره-
یعنی تا این حد بی رحم؟من فقط فکر میکردم تو خونه تنهاش گذاشتی اما -

 تو...
 حرفش رو قطع کردم:

 اون بهم بد کرد چطور آروم میموندم؟-
 سام تو عاشق نیکا بودی چطور تونستی؟-
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 ن.ستم کنارش : 
شرایط اون کارارو - .یمونم که تو اون  ست اما االن پ همونطوری که اون تون

 باهاش کردم
 از کنارم بلند شد و رفت سمت در:

 خیلی بد کردی سام،خیلی!-
 سرم رو بین دوتا دستام گرفتمچیزي نگفتم و 

 صداي بسته شدن در بهم گفت که رفت!
 چقد به نیکا بد کرده بودم...
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 میترا

 گوشی رو قطع کردم 
سونه ولی کور خونده  شغال فکر میکنه میتونه با تهدیداش من و بتر سره ی آ پ

 هنوز منو ن.ناخته.
 م بگیرم...هیچوقت فکر نمی کردم به وسیله ی سپهر انتقامم رو از سا

 همه چی از اون شب شروع شد 
وقتی که بااعصاب خورد از خونه ی خاله رفتم بیرون و به مه.ید زنگ زدم و 

 باالخره بعد از چندبار زنگ زدن گوشیش رو  واب داد.
که برم تو تو تو مهمونی بود وقتی بهش گفتم   فت  ـــت گ حالم خوب نیس

 مهمونی که خونه ی کامران )دوست پسر مه.ید( بود.
 داغون تر از هر زمانی بودم..
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 . ماشین و روشن کردم و رفتم به اون مهمونی.
 

سر هم  .ت  سته بودم و پ . ستامون ن .ید و کامران و چند تا از دو کنار مه
 پیک می زدم 

. اما گوشم بدهکار این حرفا نبود مه.ید بهم گفت داری زیاده روی می کنی
 وبه کارم ادامه میدادم .

 نفهمیدم کی حالم بد شد.
 

 فقط وقتی چ.مام و باز کردم کامران و دوستش و مه.ید باال سرم بودن.
یه کمی که حالم بهتر شــد پاشــدم که برم کرج اما دوســت کامران که بعدها 

سپهر بود گفت که خودش من و میرسونه و سمش  منم چون حالم بد  فهمیدم ا
 بود قبول کردم
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 تا وقتی من و رسوند حرف خاصی نزد یا اگه هم زد من متو ه ن.دم.
 

سپهر  شد  شناس بهم زنگ زد که معلوم  شماره ی نا شت یه  چند روز که گذ
سام انتقام  صمیم گرفتم از  بوده و بعد هم این رابطه ادامه پیدا کرد تا وقتی که ت

کرد ممنون بودم اما من ازش خوشم نمی اومد و حا ر بگیرم از این که کمکم 
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به ازدواج باهاش نبودم حاال هم داره من و تهدید می کنه که اگه باهاش ازدواج 
 نکنم همه چی رو به سام میگه.  

سام به من نمیرسه. نیکا هم که طالقش  مهم نیست حتی اگه بگه هم دست 
 ده بودم .رو گرفته پس به من هیچی نمی شد من کارم رو کر

 
 توی دلم به زرنگی خودم آفرین گفتم.

 صدای تلفن باعم شد از فکر بیرون بیام 
 اه بازم این دختره ی مزاحم.

نمی خواستم گوشی رو  واب بدم چون اصال حوصلش رو نداشتم اما وقتی 
 دیدم ول کن نیست و پ.ت سر هم زنگ میزنه  واب دادم 

 
 _ بله

 با عصبانیت و صدایی بلند گفت :
 

_ تو به من دروغ گفتی. تو گفتی که اگه کمکت کنم کاری میکنی که من با 
 سپهر ازدواج کنم اما...

 
 حرفش رو قطع کردم
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 _ بیخودی شلوغش نکن اون خودش نخواست با تو ازدواج کنه
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ندگی ز_ اما تو قول داده بودی.لعنت بهت میترا تو یه مریضی تو یه روانی که 
 سام و نیکا آتی.ت می زد.

 
 خندیدم:

 _ خفه شو شیدا من هرچی که باشم به دوستم خ*ی*ا*ن*ت نمی کنم
 داد زد:

_ من اشتباه کردم ولی درستش میکنم شک نداشته باش نباید نیکا رو به آدم 
 عو ی مثل تو می فروختم

 ط_ دیگه داری حرف ا ــافه میزنی. برو هر غلطی که دلت میخواد بکن. فق
 تویی که  رر میکنی به من هیچی نمی شه .

 _ خیالت راحت نمیذارم یه آب خوش از گلوت بره پایین
 
 قبل از اینکه چیزی بگم صدای بوق تلفن بهم گفت که گوشی رو قطع کرده 

 
***** 

 نیکا
 ده روزی میگذشت از اومدنم به اینجا. 

واقعا کار خوبی کردم که نموندم تهران اون شــهر هواش برام ســنگین بود، 
 غروباش غمگین بود و خیابوناش خاطره بود

 خاطره از مرد من...
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.د و دریا هر چند برام  .مام کمتر خیس می اما خب از وقتی اومدم اینجا چ
 یادآور خاطرات شیرینی بود اما آرام.ی داشت وص  ناپذیر

 ت برگردم تهران تصمیم داشتم واسه همی.ه بمونم اینجا..دیگه دلم نمیخواس
 لب دریا قدم میزدم

به زندگی امید پیدا کرده بودم دیگه نمیخواســتم اون نیکای ســابق باشــم من 
 داشتم از خودم یه دختر قوی میساختم...

 ：صدای ستاره)دختر دایی نیکا(باعم شد که وایسم
 بارون میگیره _ نیکا  ان بیا بریم تو ویال کم کم داره

 ：بالبخند رفتم سمتش
 _ بریم تا بچه تو شکم تو سرما نخورده

 با خنده از دریا دور شدیم و رفتیم تو ویال
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 تو ایون وایساده بودم و دستم و  لوی بارون گرفته بودم

 نفس عمیقی ک.یدم تا از این هوا بی.تر لذت ببرم.
 ：ستاره اومد کنارم

 _ شام نمیخوری؟
 ：با لبخند نگاهش کردم

 _ اآلن دوست دارم فقط هوا بخورم
 اومد  واب بده که صدای زنگ موبایلم و از تو ویال شنیدیم.
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 رفتم سمت موبایلم و اسم روشا رو صفحه گوشی دیدم.
 نمیدونم چرا اما بد وری دلم شور افتاد

 ：گوشی رو  واب دادم
 _  انم روشا

 ：گفت با لحنی که همه نگرانیش رو لو میداد
 _ نیکا...سام..سام

 پس یه اتفاقی افتاده بود.
 ：گفتم

 _ سام...چی؟
 ：صدای سامان رو که شنیدم فهمیدم گوشی رو داده به سامان

 _ نیکا سام زندانه
 خدای من!

 چه اتفاقی افتاده بود؟
 _ زندان؟واسه ی چی

 ：با صدایی که میلرزید گفت
پایین و تنها کســی که اونجا _ میترا از پله های خونه ی مادر بزرگش افتاده 

 بوده سامه
 و اآلن...

 _ اآلن چی؟
 _ میترا تو کماست.اگه به هوش نیاد معلوم نیست...
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 حرفش رو قطع کردم.
 از اینکه این قضیه پیش اومده بود و سام اآلن تو زندان بود دلم گرفت 

 هرچی که نبود یه روزی مردم بود...
 زندگیم بود...

 
 _ به من چه ربطی داره که سام اآلن کجاست؟

 ：گفت
 _ میخواد ببینتت فهمیده که بی گ*ن*ا*هی پ.یمونه

 ：نیش خند زدم
 _ خیلی دیره
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_ ولی نیکا خانم اگه میترا به هوش نیاد و ســـام نتونه بی گ*ن*ا*هیش رو 
 ثابت کنه میدونی چی می.ه؟

 ：گفتم
سم اهمیتی نداره .ه وا سام خیلی وقته  _ هرچی که میخواد ب صه ی من و  ق

 که تموم شده.کاری نداری؟
 ：با صدای بلندی گفت

 _ میخواد ببینتت.ازت خواهش میکنم بیا مالقاتش نیکا خواهش میکنم
 چیزی نگفتم.
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 ：ادامه داد
 _ به حرمت روزایی خوبی که باهم داشتید

 ：گفتم
 _ چرا باید بیام؟

م بری مالقاتش.اآلن _ نمیدونم فقط بهم گفت هرطور که شــده را ــیت کن
 سه روزه که زندانه

 _ خیلی خب اگه تونستم میام
 _ حتما بیا خواهش میکنم

 _ خیلی خب خداحافظ
 گوشی رو قطع کردم

 ：ستاره با نگاهی نگران بهم چ.م دوخته بود
 _ چی.ده؟

_ ســـام افتاده زندان میگن میترا رو هول داده از پله ها افتاده پایین و اآلن تو 
 کماست.

 میخواد ببینتم
 _ یا خدا.حاال میخوای بری؟

 _ آره فردا میرم.
 اشتهام کور شد و تر یی دادم شام نخورم.

 برگ.تم تو ایون
 خدایا این چه سرنوشتی بود...
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 هر روز بدتر از قبل می.د...
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 خوابم نمیبرد 

 اگه اون دختره به هوش نمیومد چه بالیی سر سام میاوردن...
 عنتی چ.مام و بستم و به خدا پناه بردماز شر این فکرای ل

 زیر لب ذکر گفتم و از خدا کمک خواستم...
 نفهمیدم کی خوابم برد 

ــدام میزد که از خواب بیدار  ــت ص ــتاره داش فقط وقتی به خودم اومدم که س
 ب.م.
 

 با آژانس راه افتادم سمت تهران.
 لحظه شماری میکردم واسه دیدنش...

 
***** 

 رو به روم ن.سته بود و سرش رو پایین انداخته بود.
صله انداخته  .ه ای که بینمون فا شی ستم تقه ای به  شتم و با د گوشی رو بردا

 بود زدم.
 سرش رو باال آورد و گوشی رو برداشت

 ：گفتم
 _ سالم خوبی؟
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 _ سالم.خیلی خوبم خیلی...
 _ به سامان گفته بودی میخوای من و ببینی

 ：سرش رو تکون داد
 _ چقدر چادر بهت میاد

 ：لبخند تلخی زدم
 _ ممنون.

 _ نیکا؟
 _ بله

 _ همه چی رو فهمیدم...
 ：لبخند کجی گوشه ی لبم ن.ست

 _ چه عجب.حاال باور کردی؟
 _ با کنایه باهام حرف نزن.داغون تر از اون چیزیم که فکرش رو میکنی

 _ این به من ربطی داره؟
 ن و ببخ.ی_ نیکا میخوام که م

 بخ.یده بودمش خیلی وقت بود..
 مگه میتونستم نبخ.مش وقتی عاشقش بودم؟

 ：اما گفتم
 _ بخ..ی در کار نیست سام درست مثل خودت.

 ：با صدایی که غم توش احساساتم رو  ریحه دار میکرد گفت
 _ نیکا شاید دیگه نتونم از اینجا بیام بیرون میخوام که من و ببخ.ی
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 درد گرفت.. قلبم از این حرفش
 خدایا نه!

 خودت نجاتش بده.
 _ تو میترا رو هول دادی؟

 ：با کالفگی گفت
 _ میخوای همه چی رو بدونی؟

 _ آره میخوام
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 _ خیلی خب پس گوش کن

 ده روز پیش بود که شیدا بهم زنگ زد
 با گریه حرف میزد و من چیزی از حرفاش نمیفهمیدم

 رفتم دیدمش،بهم گفت سپهر یعنی دکتر پدرام و میترا از اول نق.ه داشتن
ــیدا وعده ی ازدوا ش رو با  ــت زندگی مارو خراب کنه و به ش میترا میخواس

 سپهر داده بود.
شــیدا عاشــق ســپهر و ســپهر هم عاشــق میترا بوده.اون پزشــکی که قبال تو 

شیدا رو به این کل رده بود ینیک معرفی نککلینیکش کار میکردی هیچوقت تو و 
 و همش از میترا آب میخورد.

 ：سکوت کرد که با حیرت گفتم
 _ خب
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 ：نفسی گرفت و ادامه داد
 _ با کمک شیدا سپهرو پیدا کردم از کاری که کرده بود پ.یمون بود.

ــیره مالیده بود و بهش قول ازدواج داده بود.باهاش که  ــراون رو هم ش میترا س
حرف زدم دیدم زیاد مقصــر نیســت و تصــمیم گرفتم انتقام اصــلی رو از میترا 

 بگیرم که تو پتریس خودش رو قایم کرده بود.
 چند روز گذشت تا اینکه مادر بزرگ میترا فوت شد

شیدا هماهنگ کرده بودم که به میترا چیزی نگن را عبه اینکه من  سپهر و  با 
 همه چی رو میدونم.
 م توی مراسم مادر بزرگشوقتی اومد کرج رفت

 طبقه ی باال بود من فقط رفتم باهاش حرف بزنم
 می خواستم ازش انتقام بگیرم اما قصد هول دادنش رو نداشتم

 با دیدنم انگار هول شده بود 
همینطور که باهاش حرف میزدم و از بیزاریم ازش بهش میگفتم عقب عقب 

 رفت
 انگار ترسیده بود

از پله ها افتاد پایین و ســرش به به گوشــه ی پله یدفعه نمی دونم چی.ــد که 
 خورد و حاالهم...

ــد ادامه حرفش رو  ــدای نگهبان که میگفت وقت مالقات تمومه باعم ش ص
 نگه.

 ：گفتم
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_ امیدوارم که میترا به هوش بیاد و اگه ام نیومد امیدوارم بی گ*ن*ا*هیت 
 ثابت ب.ه

 دستی تو موهاش ک.ید و هیچی نگفت.
 م و از رو صندلی بلند شدمگوشی رو گذاشت

 که دیدم داره با انگ.تش اشاره میکنه یه لحظه وایسم.
 ：دوباره گوشی رو برداشتم

 _ حرفی موند؟
_ نیکا میخوام که من و ببخ.ــی و اگه میترا زنده موند  و از اینجا خالص 

 شدم مال خودم ب.ی
 _ متاسفم سام من عالقه ای به زندگی دوباره با تو ندارم

 ：با ناراحتی گفت
 _ ولی من میخوامت

 _ همه چی رو فراموش کن آقای رادفر فراموش کن
 _ ولی نیکا.. 

 نخواستم حرفش رو ادامه بده
 گوشی رو گذاشتم و بدون اینکه بهش نگاه کنم از اون فضا دور و دورتر شدم
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 رفتم خونه ی رویا.
 میالد نبود..
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 رویا گفت که با بابا رفتن
 یه کاری. اهواز واسه 

 اینطوری بهتر بود و من راحت تر بودم.
.غول  صندلی میز غذاخوری و رویا هم م سته بودم روی  . شپزخونه ن تو آ

 شام درست کردن بود.
گه ای بودم و هیچی نمی  عالم دی ما من توی  هر ازگاهی حرف هم میزد ا

 فهمیدم...
 !سام،کسی که یه روزی مال من بود حاال افتاده بود گوشه ی زندان

شده بود،یجورایی انگار خودش رو از یاد  .گی بیش تر  .اش از حد همی ری
 برده بود...

 نگاهش آروم و عمیق
 و لحنش مهربون شده بود

ما دیر  حاال اون پ.ــیمون بود از کاراش حاال فهمیده بود بی گ*ن*ا*هم ا
 بود...

 خیلی دیر!
.دیم اما دلم میگرفت از اینکه بی گ سام دیگه مال هم نمی *ن*ا*ه تو من و 

 زندان بود
مطمدن بودم که میترا رو هول نداده چون از دروغ متنفر بود و کم پیش اومده 

 بود که دروغ بگه
 پس خدایا خودت کمک کن،
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 یه کاری کن میترا به هوش بیاد
 با صدای زنگ آیفون ذهنم از این افکار فاصله گرفت.

 ：رفتم سمت آیفون
 _ کسی قراره بیاد رویا؟

 _ نه ببین کیه
.م و تعجب  .مام از خ صفحه ی آیفون دیدم چ شیدا رو توی  صویر  وقتی ت

 تغییر حالت داد.
 دوباره زنگ آیفون رو زد...

 ：رویا گفت
 _ چرا وایسادی خب باز کن در رو

 ：گوشی آیفون رو برداشتم
 _ بله

 _ می.ه در رو باز کنی میخوام باهات حرف بزنم
 منم باهاش حرف داشتم...

 زیاد! خیلی
میخواســتم ازش بپرســم به تالفی کدوم کار نکردم تو آوار کردن این بال،سـر 

 زندگیم همدست میترا شد..
 در ورودی رو باز گذاشتم و روی مبل در انتظارش ن.ستم
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 بعد از چند دقیقه پ.ت در ظاهر شد
 ：گفتم

 _ بیا تو
 ：رویا از تو آشپزخونه گفت

 _ کیه نیکا؟
 خانم! _ دوست قدیمیمه،شیدا

 وارد خونه شد و با هر قدمش بهم نزدیکتر
 ：پاشدم سر پا

 _ به به رفیق قدیمی خوش اومدی
 رویا هم بهش سالم کرد و از آشپزخونه نظاره گرمون شد

 ：دست شیدا رو گرفتم
 _ چرا سرپا وایسادی بیا بگیر ب.ین که دلم واست یذره شده

 با شرمندگی سرش رو پایین انداخته بود و چیزی نمیگفت
 ：ن.وندمش روی مبل سه نفره و خودمم کنارش ن.ستم

 _ خب چه خبرا؟
 ：دستام رو گرفت و گفت

_ نیکا خواهش میکنم بس کن من اومدم که ازت بخوام که من رو ببخ.ــی 
 من گول...

 ：دستام رو از دستاش بیرون ک.یدم
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دی قابله بخ.ــ.ــه؟لعنت به تو و همه ی اون _ چی و ببخ.ــم؟کاری که کر
 کسایی که نتونستن زندگیمو ببینن

 ：رویا که این و عیت رو دید از آشپزخونه اومد سمتم
 _ چه خبره نیکا؟

 ：از رو مبل بلند شدم و با گریه گفتم
 _ هیچی فقط زندگیم رو خراب کرده حاال اومده بخ.ش میخواد..

 ید من سام رو دوست داشتم...چطور ببخ.م؟رویا زندگیم از هم پاش
 و راه افتادم سمت اتاق

 ：که شیدا پ.ت سرم اومد
سپهر  شق  ست تو یی بدم..من عا سا اومدم که همه چی رو وا _ نیکا وای

 شده بودم
 ：برگ.تم سمتش

_ به قیمت خراب کردن زندگی من؟چه هیزم تری بهت فروخته بودم که این 
 کار رو باهام کردی؟
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 ：سرش رو تکون داد و اومد روبه روم وایساد
_ شرمندم...دیگه چیزی  ز این نمیتونم بگم.اما باور کن خودمم این وسط 

 نابود شدم
 ：میون سیل اشکام پوزخند زدم
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 _ زندگیمون رو نابود کردی توقع داشتی اآلن خوشبخت باشی؟
 ：قطره قطره های اشک شروع کردن به سر خوردن روی گونه هاش

 را همه رو نابود کرد..._ میت
 ：نذاشتم ادامه بده

 _ توام سنگ تموم گذاشتی واسه کمک بهش
 ：بغلم کرد و با گریه گفت

 _ نیکا من و ببخش خیلی بهت بد کردم، خیلی
 ：آغوشش رو پس زدم

شم  شته با سام رو دا .ه  سه همی ستم وا شیدا من میخوا شد  _ زندگیم خراب 
 نذاشتین شیدا نذاشتین

.ی.من همه  شتباه کردم حا رم هرکاری کنم که من و ببخ _ غلط کردم...ا
 چی رو به سام گفتم بهش ثابت کردم که بی گ*ن*ا*هی

 ：با نیش خند تلخی از کنارش رد شدم و رفتم در رو باز کردم
 _ خیلی خب حاال برو که دیگه نمیخوام ببینمت.

 ：در حالی که میومد کنارم گفت
شین م شن کردم و بعد هم میترا _ اون روز تو ما ستگاه  بط رو رو ن اون د

 اون  اهایی رو که ثابت میکرد هیچ کاری نکردی رو حذف کرد.
.مت اما هیچوقت  شاید ببخ شیدا  شدم. _ با این حرف بیش تر ازت متنفر 

 این کارت رو فراموش نمیکنم حاال هم به سالمت.
 ：د گفتمچند ثانیه بهم زل زد اومد حرفی بزنه که با صدایی بلن
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 _ به سالمت
 رفت بیرون

***** 
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 بعد از رفتن شیدا حالم بدتر از قبل شد

 یه گوشه ن.سته بودم و مامان که تازه اومده بود به همراه رویا دلداریم میدادن 
ستی  ربه خورده بودم که رو  شم بدهکار این حرفا نبود من از دو اما من گو

 اسمش قسم میخوردم
ها یا با مرد رو نارش زندگیم  بد خودم رو ک تا ا که  حالی  ـــد در م خراب ش

 میدیدم...
 خدایا تقدیرت رو شکر

 
  ***** 

 یک هفته بعد
 سام

سرم رو روی  سته بودم و  . سختی که داده بودن به من ن سفت و  روی تخت 
 زانوهام گذاشته بودم

 از همه چی بریده بودم...
 حتی دیگه امیدی نداشتم واسه به هوش اومدن میترا
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هوش میومد یا نمیومد اهمیت نداشـــت چون من اآلن هم زندگی دیگه به 
 نمیکردم..

 شاید نفس میک.یدم،حرف میزدم،راه میرفتم اما زندگی نمیکردم
 من تبدیل به یه مرده ی متحرک شده بودم..

 روحم مرده بود این رو از وقتی فهمیدم که نیکا رو کنارم نداشتم...
 وقتی اسمم رو از بلندگو شنیدم سرم رو باال آوردم و از رو تخت رفتم پایین..

 مالقاتی داشتم
 کاش نیکا باشه!

 رسیدم به  ایگاه مالقات سامان رو دیدم
 پس خبری از نیکا نبود!

 ：ن.ستم و گوشی رو برداشتم
 _ سالم خوبی

 _ سالم به داداش بزرگه ی گلم
 ：با لبخند گفتم

 _ خبریه لپات گل انداخته
 ：خندید

 _ وقتی قراره داداشم آزاد ب.ه چرا خوشحال نباشم؟
 ：یه کمی روحیه گرفتم

 _ چی؟قراره آزاد ب.م؟
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یاریمت  ید وثیقه ب به ق به هوش اومده و اآلن میتونیم  قا ســـام..میترا  له آ _ ب
 بیرون

 _ چرا وثیقه؟خب میترا بیاد ر ایت بده از خودش همه چی رو بپرسن
 ：رش رو پایین انداخت و لبخند از رو لب هاش محو شدس

 _ میترا...
 _ میترا چی؟
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 _ میترا...راستش...
 _ د بگو چی.ده؟

 _ میترا هیچی یادش نمیاد
 ：پوزخند زدم

 _ چی واسش از این بهتر
بدتر  ـــت داده و از اون  حافظش رو از دس ـــام اون  دی  دی  _ ولی س

 اینکه...اینکه
 _ یاال بگو چی.ده سامان دیوونم کردی

 _ خیلی خب میگم،نمیتونه پاهاش رو تکون بده یعنی یه  ورایی...
 ：حرفش رو قطع کردم
 _ میترا...فلج شده؟

 _ فعال آره اما شاید خوب ب.ه.حافظش هم به مرور زمان برمیگرده
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 زندگیم و بهم ریخته بود..
 ع.قم رو ازم گرفته بود..

 اراحت شدم از این که تو  وونی زمین گیر شدهاما با این و ود ن
 _ پدرش اومده ایران؟

که  له ام  خا یه. پاریس کاله برداری کرده و اآلن فرار که تو  ثل این  نه.م  _
 هیچکس ازش خبری نداره

 _ چی بگم...حاال کی میارینم بیرون؟
 _ احتماال فردا صبی آزاد باشی بابا امروز دنبال کارات بود.

ســتی ازدواج من و روشــا هم افتاد  لوتر فکر کنم یک ماه _ باشــه داداش را
 دیگه دوماد ب.م
 ：با لبخند گفتم

_ به ســالمتی داداش کوچولو.حاال پاشــو برو منم برم یکم بخوابم که چند 
 وقته خواب به چ.مام نیومده

 _ چ.م االن میرم
 

***** 
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 دراز ک.یده بودم روی تخت.
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همه خواب بودن اما حتی یه لحظه خواب به چ.مای غم زده ی من نیومد تا 
صــبی،حالم از این که قرار بود فردا از این بند خالص شــم خوب بود اما درد 
.قم  .ید و تقاص باور نکردن ع سینم مثل یه آتیش زبونه میک عمیقی که توی 

 بود حال خوبم رو خیلی زود با غم تعویض می کرد...
 نتی دلم برای همه ی روزهای خوبم کنارش تنگ شده بود!من...من لع

من خســته بودم از این تقدیر بی نیکا و انگار خیلی دیر شـــده بود واســـه 
 پ.یمونی

کاش می.ــد تموم پل هایی که با دســتام خراب.ــون کرده بودم رو به کمک 
 دستاش از نو بسازم...

 ام.ب بیزار بودم
.یدن خالص  شر این نفس ک از خودم و از همه ی دنیا کاش با مرگ میترا از 

 می.دم...
 

 باالخره صبی شد و وقت آزادی من رسید
 وسایالم رو  مع کردم و به همراه نگهبان رفتم بیرون

 
****** 

مامان از وقتی که فهمید میترا باهام چیکار کرده اخالقش به کلی تغییر کرده 
 ده بودبود و باهام خوب ش

 ：کنار بابا،روبه روی من و سامان ن.سته بود سکوت رو شکست و گفت
 _ میترا هم به هوش اومد و خداروشکر از زندان اومدی بیرون
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از تو ســینی که اکرم خانم توش واســمون شــربت آورده بود یه لیوان شــربت 
 ：برداشتم

 _ آره اما زندگیم چی؟همه چی خراب شد
 ：و روبه من گفت بابا یه قلوپ از شربتش خورد

 _ گذشته ها گذشته به فکر آیندت باش..آیندت رو خوب بساز
_ بله گذشــت اما چه گذشــتنی؟من دیگه عالقه ای به ادامه ی این زندگی 

 ندارم،از همه چی خستم بابا
 ：نفس عمیقی ک.ید و چیزی نگفت که سامان شروع به حرف زدن کرد

اصــال دلش نمیخواد چند روز _ فعال این حرفا رو  مع کنید که آقا دوماد 
 مونده به عروسیش با این روحیه بره خونه ی بخت

 همه خندیدیم.
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 همین طور که بابا و مامان با سامان میگفتن میخندیدن دلم گرفت...

به واسـطه ی مراسـم عقد من و نیکا سـامان دختر مورد عالقش رو واسـه ی 
 دوا .ون برگزار می.دازدواج پیدا کرده بود و چند روز دیگه مراسم از

 در حالی که بین من و نیکا چیزی نمونده بود  ز فاصله...
  ز  دایی...
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پاشدم رفتم توی حیاط دلم بد وری ه*و*س صدای گرمش رو کرده بود اما 
ــه غمگین تر از قبل  ــمارش رو گرفتم و فهمیدم که خط تلفنش خاموش وقتی ش

 شدم
 پس خطش رو عوض کرده بود...

 روی تاب ن.ستم
 چقدر  اش کنارم خالی بود...

به خونه ی میالد  یه ســر  باشـــه پس بعدظهر  امیدوار بودم که هنوز تهران 
 میزدم...

 رفتم تا یه کمی استراحت کنم...
***** 

 نیکا
 آماده شده بودم برم واسه دیدن بابا

 حس خوبی داشتم از این که حاال فهمیده بود من کاری نکردم
 از خونه درومدم

 وقتی رسیدم دم در همزمان ماشین سام  لوم ترمز گرفت
 پس آزاد شده بود

 بدون تو ه بهش از کنار ماشینش رد شدم
 ：چند قدمی از ماشین فاصله گرفته بودم که صداش رو شنیدم

 _ نیکا آزاد شدما
 برگ.تم سمتش



wWw.Roman4u.iR  334 

 

شین بود که باز مونده بود و  ستش روی در ما شده بود و یه د شین پیاده  از ما
 دست دیگش یه شاخه گل رزتوی 

 ：گفتم
 _ خوشحالم که آزاد شدی

 ：در ماشین رو رها کرد و اومد روبه روم
 _ میترا به هوش اومده اما فلج شده

 ：از این حرفش تعجب کردم
 _ فلج؟

 سرش رو به ن.ونه آره تکون داد
 _ خیلی خب اگه دیگه کاری نداری من برم

 ：شاخه ی گل تو دستش رو گرفت سمتم
 _ یه فرصت دیگه بهم بده  همه ی بدی هام رو  بران میکنم

 لبخند کجی زدم...
 

158 
 باید یه بار واسه همی.ه تکلیفم رو روشن میکردم.

 ：پس گفتم
ــتم پس  ــتر هم اینجا نیس ــام من عالقه ای به تو ندارم چند روز بی. _ ببین س

 همه چی رو فراموش کن و برو دنبال سرنوشتت من و تو دیگه ما نمی.یم
 دستش آروم آروم فرود اومد به سمت پایین و شاخه گل از دستش افتاد
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 و مات و مبهوت نگاهم کرد
راه افتادم و رفتم حس و حال اون فضـا و دیدن سـام تو اون و ـعیت دلم رو 

 میلرزوند واسه برگ.تن..واسه موندن...
 

 چه سوار تاکسی شدم و رفتم...سرکو
 

****** 
 

 چند روزی میگذشت نه خبری از سام بود و نه هیچی
همه چی یکنواخت شــده بود داشــتم وســایالم رو  مع میکردم تا بعد ظهر 

 برگردم رامسر که موبایلم زنگ خورد
 روشا بود

 ： واب دادم
 _ سالم روشا  ون خودم یادی از ما کردی

 ه خبرا؟_ سالم دوست گلم خوبی؟چ
 _ خوبم..خبرام که اآلن پیش شماست راستی آقاتون خوبه؟

 ：خندید
 _ اونم خوبه قربونت.زنگ زدم که دعوتت کنم عروسیمون

 _ مبارکتون باشه روشا من دارم برمیگردم رامسر نمیتونم بیام ببخ.ید



wWw.Roman4u.iR  336 

 

_ یعنی فکرشم نکن نیکا اگه نیای دیگه اسمتم نمیارم،یدونه روشا که بی.تر 
 ری؟نداری،دا

 چند ثانیه هیچی نگفتم
 ：که ادامه داد

 _ نیکا با تواما
 ：گفتم

 _ آخه...
 _ دیگه آخه و ولی و اما و اگر نداریم

 ：خندیدم
 _ من از دست تو چیکار کنم 

 _ هیچی فردا شب پاشو بیا عروسیم بعد دیگه راحت می.ی از دستم
 _ فرداشبه؟

 _ آره دیگه کارت دعوتم واست میارم
 _ باشه پس منتظرم

 
159 

بعد از یه آرایش خوشــگل و درســت کردن موهام که فرشــون کرده بودم و 
آزادانه رهاشون کرده بود پیرهن سرمه ایه گیپورم رو پوشیدم مناسب ترین لباس 

 بود واسه ام.ب
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مانتوی کرم رنگم رو از روی لباس پوشــیدم و شــال به رنگ مانتوم رو روی 
 سرم انداختم  

 بابا خونه بود سوییچ ماشینش رو ازش گرفتم و از خونه اومدم بیرون.
سی  ضور تو عرو سه ح شدم وا سابی آماده  شاد گوش دادم و ح یه موزیک 

 بهترین دوستم.
 
 

 وارد باغی که مراسم توش برگزار می.د شدم.
ماشــین رو توی پارکینگ باغ پارک کردم و پیاده شـــدم و راه افتادم ســمت 

 ا ن.سته بودنقسمتی که مهمون
وارد که شدم سامان و روشا رو دیدم که سر هر میز میرفتن و به مهمونا خوش 

 آمد میگفتن.
 ：با دیدن من اومدن سمتم من هم رفتم به طرف.ون

 _ سالم مبارکه
 ：هر دو لبخند به روم پاشیدن

 روشا_ مرسی که اومدی حاال خوشگل شدم؟
 یه الهی قربونت برم_ خوشگل که بودی خوشگل ترم شدی همه چیت عال

 ：سامان خندید و گفت
 _ بسه حاال تعارف تیکه پاره نکنید.خوش اومدی نیکا خانم

 ：روشا با آرنجش به پهلوی سامان  ربه ای زد
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 _ کدوم تعارف؟یعنی خوشگل ن.دم؟
 خندم گرفت

 سامان_ چرا شدی فقط ام.به رو مراعات کن دست روم بلند نکن
 کیهروشا _ نیکا باور نکنیا همش ال

 ：با خنده گفتم
 _ نه خیالت راحت حاال برید به مهمونای دیگه برسید 

 سامان و روشا ازم فاصله گرفتن
 رفتم سمت میزی که کسی دورش نن.سته بود و خالی بود

 مانتو و شالم رو درآوردم و ن.ستم روی صندلی.
 به اطرافم نگاه میکردم اکثرا مهمون هایی که اومده بودن توی مراسم عقد من
و سام هم حضور داشتن و بعضی هاشون با دیدن من در گوشی پچ پچ میکردن 

 و باهم حرف میزدن
سته بودن و باهم  . صوص ن شا نگاه کردم که تو  ایگاه مخ سامان و رو به 

 م.غول بگو بخند بودن
شلوار و پیراهن  سامان هم با کت و  شده بود و  توی لباس عروس خیلی ناز 

 م یه دوماد بی نظیر شده بود.م.کی و کراوات سفید به نظر
شا  سامان و رو شد از دید زدن  ساده بود باعم  سی که کنارم وای صدای ک

 ：دست بردارم
 _ خوش اومدی
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سام یعنی پروین خانم رو  شخن چرخوندم مامان  سرم رو که به طرف اون 
 دیدم

 تعجب کرده بودم از این که بهم خوش آمد می گفت.
 ：از رو صندلی بلند شدم

 خانم رادفر مبارک باشه_ ممنون 
 ：لبخند زد و بغلم کرد

شته  .د عروس خانواده ی ما بمونی امیدوارم بعد از این زندگی خوبی دا _ ن
 باشی و من رو هم ببخ.ی بابت رفتارم

 ：از آغوشش  دا شدم
 _ ممنون.این چه حرفیه من از شما هیچی به دل نگرفتم.
ساب سی رو دیدم که ح سرش ک .ت  سم رو پرت تا اومد  واب بده پ ی حوا

 کرد
 این حواس پرتیم رو حس کرد و برگ.ت و به پ.ت سرش نگاه انداخت...

 سام همراه پدرش قدم برمیداشتن و م.غول حرف زدن بودن
چقدر خوشتیپ شده بود تو اون کت سورمه ایه چهارخونه با پیرهن سفیدی 

 که به تن داشت
 د.انگار من رو ندید یا اگه هم دید به روی خودش نیاور

 ：پروین خانم پدر سام آقا سعید رو صدا زد
 _ سعید بیا نیکاخانم اینجاست
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شد و  سمم رو آورد اما بی تو ه بهم از پدرش  دا  شنید که مامانش ا سام 
 رفت...

به روم بودن  دلم میخواســـت نگاهش کنم اما از  ایی که پدر و مادرش رو
 نتونستم...

 ：پدر سام با لبخند گفت
 _ سالم خیلی خیلی خوش اومدین چیزی کم و کسر نیست؟

 ：متقابال با لبخند  وابش رو دادم
 _ سالم.مبارک باشه همه چی هست 

 یه کمی حرف زدیم و بعد هم رفتن سمت مهمونای دیگه
سن و  سامی خیره مونده بودم که کنار چند تا مرد هم سته بودم و به  . تنها ن
سال خودش ن.سته بود و میگفت و میخندید و این وسط کوچیک ترین نگاهی 

 بهم نمیکرد
 دلیلش رو نمیفهمیدم...

 یعنی با اون حرفم همه چی رو از یاد برده بود و از من دست ک.یده بود؟
 ذهنم پر شده بود از سوال هایی م.ابه این و  وابی واس.ون نداشتم.

ر*ق*صیدن و دیجی با یه آهنگ ق.نگ عروس و دوماد رفتن وسط باغ واسه 
 زمینه ی ر*ق*ص.ون رو فراهم کرد.

سام دراومدم اما باز هر از گاهی ذهنم  شون یه کمی از فکر  ست زدن برا با د
 به سمتش ک.یده می.د

 باالخره دلیل این رفتا رو میفهمیدم....
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ــر  وون که تا به حال ندیده بودمش او ــام بود که یه پس مد بعد از خوردن ش
 روبه روم ن.ست.

 انگار همسن و سال سام بود  موهاش بور بود وچ.م هاش سبز رنگ 
 ：با لبخند شروع کرد به حرف زدن

 _ سالم دیدم تنها ن.ستید گفتم بیام باهم یه کمی حرف بزنیم
 _ سالم چه حرفی بزنیم؟

 ：لبخند کجی گوشه ی لبش ن.ست
 بعد حرف بزنیم؟_ اآلن میتونم ازتون بخوام که باهم بر*ق*صیم و 

 و بلند شد و دستش رو به طرفم دراز کرد
سام روبه روش  .نهادش رو قبول نمیکردم اما قبل از اینکه من چیزی بگم  پی

 ظاهر شد
 با دیدن سام دستش رو  مع کرد و لبخند رو لباش کم کم محو شد

 ：سام با  دیت بهش چ.م دوخته بود
 _ اینجا کاری داشتین؟
 ر*ق*صم که شما ت.ری  آوردین_میخواستم با خانوم ب

 از شنیدن این حرف عصبانی شده بود این رو مطمدن بودم 
 ：نیش خندی زد و  واب داد

 _ اونوقت به چه  رعتی و با ا ازه کی؟
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 _ البد باید از شما ا ازه بگیرم؟
 ：با دستش زد رو شونه ی پسره 

به  گه  کاری میکردم دی _ ببین حی  نمیخوام مراســم و خراب کنم وگرنه 
 هیچکس درخواست ر*ق*ص ندی

 ：پسره خندید
 _ بذار مهمونی خراب شه ببینم میخوای چیکار کنی؟
 نمیخواستم مراسم ازدواج سامان و روشا خراب ب.ه.

 ام.ب بهترین شب زندگی.ون بود
 ：سرپا پس قبل از این که سام چیزی بگه بلند شدم

 _ کافیه.آقا شمام از اینجا برو
 ：و روبه سام ادامه دادم

 _ توام بس کن دیگه
 پسره چپ چپ نگاه من و سام کرد و بعد هم راه.و ک.ید و رفت

 ：سام خواست پ.ت سرش بره که گفتم
 _ وایسا ببینم کجا میخوای بری؟اصال واسه چی میخوای بری؟

 ：با اخم بهم نگاه کرد
 _ چیه مثل این که توام همچین بدت نیومده میخوای برم برش گردونم؟

 ：سرم رو تکون دادم
 _ متاسفم واسه طرز فکرت

 ：بهم نزدیک تر شد
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سه چی اینجوری  صال بگو ببینم وا شی ا س  با سه من متا _ تو نمیخواد وا
 لباس پوشیدی و اینهمه آرایش کردی؟مگه عروسیته؟

 از این حرفش زورم گرفت
 گه با من سنمی نداشت و اینجوری باهام حرف میزداون دی
 ：گفتم

_ اوال هم لباسم هم آرای.م به نسبت بقیه خیلی خوبه در ثانی تو حق نداری 
سنامم خط  شنا سمت از توی  با من اینطوری حرف بزنی نکنه یادت رفته که ا

 خورده؟
 ：حرصی شده بود

 _ نیکا رو مخ من راه نرو که...
 ：حرفش رو قطع کردم

.ه _  شا چی ب سامان و رو ست مهمونی  من دارم میرم که اگه بمونم معلوم نی
 توام برو به مهموناتون برس از اول.م اشتباه کردم که اومدم

 و مانتوم و پوشیدم و شالم رو انداختم روی سرم....
 

162 
از میز فاصله گرفتم و بعد از خداحافظی با خانواده سامان و روشا از مهمونی 

 درومدم
ستن  شم زیاده روی کرده بود چون همه میدون سرم نیومد تا اینجا .ت  سام پ

 ما طالق گرفتیم و به نظرم این که اومد کنارم اشتباه بود.
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 رفتم توی پارکینگ و ماشین رو روشن کردم و از باغ خارج شدم..
 

 ام.ب خیلی خوشتیپ شده بود
به همرا ـــد  کاش می. ـــده بود  ثل هم ش فاقی م ـــامونم ات باس نگ ل هش ر

 میر*ق*صیدم درست مثل مراسم عقدمون
 اما صد حی  که ن.د باهم بمونیم...

 آهنگ دوستدارم بابک  هانبخش رو گذاشتم
 آهنگی بود که سام عاشقش بود

 این آهنگ من رو بد وری دیوونه ی سام میکرد
 بد وری یادآور خاطرات خوبم کنارش بود..

 نفس عمیقی ک.یدم و سرعتم رو بی.تر کردم...
 

****** 
 

 _ نیکا  ان پاشو مگه نمیخوای بری؟
این صــدای بابا بود که کنار تختم وایســاده بود و داشــت از خواب بیدارم 

 میکرد.
 ：چ.مام رو باز کردم و ن.ستم

 _ سالم صبی بخیر مگه ساعت چنده؟
 ：نگاهی به ساعتش انداخت
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شرکت گفتم اگه با اتوب*و*س میری ببرمت  .ته من دارم میرم  ساعت ه  _
 مینالتر

 _ آره بابا این بار با اتوب*و*س میرم،مامان کجاست؟
 _ داره صبحونه آماده میکنه..بابا ان حاال نمی.ه نری و بمونی پیش ما؟

 ：از رو تخت بلند شدم
 _ اون  ا راحت ترم 

 _ خودت میدونی،دیگه بزرگ شدی میتونی تصمیم بگیری
 لبخندی تحویلش دادم و دوتایی از اتاق اومدیم بیرون.

 
 

 بعد از خوردن صبحونه بابا من رو رسوند ترمینال....
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 حاال حاال ها برنمیگ.تم تهران

 وقتی این  ا بودم ذهنم کمتر آشوب بود.
ستاره ام که شوهرش رامین راننده ماشین سنگین بود اکثر اوقات خونه نبود و 

 به خاطر همین ستاره پیش من میموند...
 روزام دیگه تکراری نبود

 غمگین نبود... دیگه
 اما یه موزیک 

 یه عکس
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 یه حرف
 یه خاطره

 باعم می.د دوباره یادش بیفتم
 حتی دریا هم من رو یاد سام مینداخت...

 
 

 با ستاره لب ساحل ن.سته بودیم.
شت و روبه  سم خودش و رامین رو نو شن ها ا ستش بود روی  با چوبی که د

 ：من گفت
 _ نیکا حاال اسم نی نیه منو چی بذاریم؟

 ناخداگاه یاد اون طفل معصومی افتادم که نتونستم به دنیا بیارمش...
 به خاطر من و سام اون از بین رفت و این دلم رو بد میسوزوند...

 ：آهی از سر افسوس ک.یدم و گفتم
 _ آقا پسرشماست خودتون باید اسم انتخاب کنید

 ：خندید
 _ حاال کو تا این فسقلی آقا ب.ه

ــده و  ــم به هم زدن میبینی بزرگ ش _ چند روز دیگه که به دنیا بیاد تو یه چ.
 باید واسش آستین باال بزنی

 دوباره خندید
 ：و گفت



 347 دوستدارم نیبب

 _ حاال یه اسم بگو
 ：یه کم فکر کردم و گفتم

 _ با چه حرفی شروع ب.ه؟
 _ خب معلومه دیگه با سین.

 _ خب سهیل،سهراب، سروش، سپند...
 ：حرفم رو قطع کرد

 یل عالیه_ سه
 ：لبخند زدم

 _ آره ق.نگه
 با چوب توی دستش کنار اسم خودش و رامین نوشت سهیل.

 ：گفتم
 _ خیلی خب پاشو بریم تو ویال،خیلی وقته که اینجاییم

 ：اومد پاشه که با صدای بلندی شروع کرد به آه و ناله
 _ فکر کنم وقت.ه نیکا

 ترسیده بودم،نمی دونستم باید چیکار کنم
 ویال و ن.وندمش تو ایوونبردمش سمت 

گوشــی رو برداشــتم و زنگ زدم به دایی ر ــا اینجا ماشــین نبود که ببرمش 
 بیمارستان.
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ستری بود و بچه هم  ستاره ب من و خانواده ی دایی ر ا توی اتاقی بودیم که 
 توی بغل ستاره بود

 ：لپ بچه رو نوازش کردم و گفتم
 _ چقدر خوشگله این آقا پسر خدا حفظش کنه واستون

 ：به روم لبخند پاشید
 _ کاش رامینم اینجا بود

 ：دایی ر ا  واب داد
_ رامینم میاد بابا فعال به خاطر این هدیه ای که خدا بهت داده خوشــحال 

 باش
 لبخندی زد و پی.ونی بچه رو ب*و*سید...
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 تا وقتی که ساعت مالقات تموم ب.ه کنار ستاره موندیم.
 ：رو به زندایی نسرین گفتم

 _ شما ام.ب برید خونه استراحت کنید من میمونم پیش ستاره  ون
_ نه نیکا  ان من طاقت نمیارم برم خونه و ســتاره اینجا باشــه خودم میمونم 

 عزیزم شما با دایی برو 
 ید من میمونم دیگه_ آخه دی.بم اینجا بودید خسته ا

 _ کدوم خستگی؟آدم این فسقلی رو میبینه تموم خستگیش در میاد
 ：ستاره گفت
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 _ نیکا تو برو مامان من نمیتونه از این کوچولوم دل بکنه
لبخندی زدم و باهاشــون خداحافظی کردم و همراه دایی ر ــا از اتاق و بعد 

 هم از بیمارستان اومدیم بیرون.
 سوار ماشین شدیم.

 ：ی گفتدای
 _ بریم خونه ی ما که تنها نمونی ام.ب

 _ ممنون دایی  ون من از تنهایی نمیترسم خیالتون راحت
 _ تعارف میکنی نیکا؟

 ：با لبخندی که به لب داشتم  واب دادم
 _ این چه حرفیه دایی من با شما تعارف ندارم..تو ویال راحت ترم

 _ هرچی شما بگی خانم خانما
 

ی و خانوادش اینجا زندگی میکردن و حســـابی هم چقدر خوب بود که دای
 هوام

 رو داشتن  
 ساعت پنج و نیم بود که من رو رسوند در ویال و خودش هم رفت

 
رفتم توی ویال و بعد از عوض کردن لباسام تصمیم گرفتم سبزی پلو با ماهی 

 درست کنم
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موادی که واسه درست کردن این غذا الزم بود رو آماده کردم و با حوصله ی 
 زیاد م.غول درست کردن غذا شدم..

 ساعت حدودا ه.ت و نیم بود
 همه چی رو آماده کرده بودم و منتظر دم ک.یدن برنج بودم

تصــمیم گرفتم برم لب ســاحل و غروب آفتاب رو از اون زاویه ی دلن.ــین و 
 م.آرامبخش نگاه کن

 زیر قابلمه ی برنج رو کم کردم و رفتم سمت دریا
 همون چوبی که دست ستاره بود رو توی دستم گرفته بودم

 اسمم رو روی شن ها نوشتم
 اسمی که بدون اسم سام روی شن ها تنها مونده بود

 نفس عمیقی از سر حسرت ک.یدم 
 هوا تاریک شده بود تصمیم گرفتم که برگردم تو ویال

م اول رو بردارم که بابرخورد مستقیم نور پرقدرتی به چ.مام که برگ.تم تا قد
 نمیدونستم من.اعش چیه دستم رو آوردم باال و  لوی چ.مام گرفتم

.مه ی این نور چراغای  لوی یه  سرچ شدن در بهم میگ   سته  صدای ب
 ماشینه

 از البه الی انگ.تام به روبه رو  نگاه کردم
 یه مردقد بلند و هیکلی بهم نزدیک می.د اما نور نمیذاشت چهرش رو ببینم

 ：با شنیدن صداش  ا خوردم
 _ اومدم که ببرمت
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 باورم نمی.د
 سام؟

 اینجا؟
ستم  صی پیدا کردن و آروم د شر اون نور خال .مام از  ساد چ روبه رو که وای

 ：رو پایین آوردم
 _ تو...اینجا چیکار میکنی؟

 ：هاش ن.ست لبخند کجی کنج لب
 _ گفتم که اومدم ببرمت

هنوز رفتارم باهاش سرد بود پوزخند زدم و لب دریا قدم برداشتم تا ازش دور 
 ب.م

 که با صدای فرود اومدنش روی خاک از حرکت وایسادم
 و بهش نگاه کردم

 روبه من زانو زده بود
 از این حرکتش حسابی تعجب کرده بودم

 ：دهن باز کرد به حرف زدن
_ نیکا من اومدم واســه التماس،بد کردم باهات؟خب خودم میدونم  بران 

 میکنم به خدا،
 به  ون خودت که نباشی میخوام دنیا نباشه کم آوردم تو نبودت 
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بســمه نیکا پیر شـــدم تو روزای  داییمون، شــقیقه مو دیدی؟ چند تار از 
دیگه ســالمه و غم نداشــتنت پیرم کرده.۳۰موهاش ســفید شــده نیکا من فقط 

 چقدر باید التماست کنم؟
 چند بار دیگه بگم برگرد تا برگردی؟تا مال من شی؟

 چند ثانیه ای بهش نگاه کردم
 راست میگفت چند تار از موهای روی شقیقش سفید شده بود

 ازش چ.م گرفتم و افتادم که برم 
 ：داد زد

 _ لعنتی من دوستدارم
 ：و با صدایی که نای قبل رو نداشت ادامه داد

 انقدر بی معرفت بودی و نمیدونستم؟_ 
انگار موج های خروشان دریا هم با سام دست به یکی کرده بودن تا قلبم رو 

 آشوب کنن
 تا دلم رو بلرزونن

 تا برگردم!
 خب منم دوستش داشتم

 منم بدون اون هر روزم به اندازه ی یه سال میگذشت
 اشتمدیگه توان مقاومت با قلبی که به ع.ق سام میتپید رو ند

 کافی بود
 هرچی تلقین کرده بودم به نخواستنش کافی بود
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 قدم برداشتم
 اما اینبار به طرف سام

 و یه کم خم شدم به طرفش
 حاال نگاه اشکبار من به نگاه ملتمس و پرغم سام گرده خورده بود

 ：دستم رو گرفتم سمتش
 _ دلم نمیخواد اینجوری زانو بزنی،پاشو ببینم

 ：دستم سپرد واز روی زمین بلند شد دستای بی رمقش رو به 
 _ منم دلم نمیخواد چ.مای به این نازی خیس از اشک باشن

دســتش رو که حاال لرزش خفیفی پیدا کرده بود باال آورد و روی گونه هام 
 ک.ید تا اثری از اشک هام نمونه

 ：و زیر لب زمزمه کرد
 _ مال من می.ی نیکا...تو باید مال من ب.ی

 ：با صدایی که حال و روزش درست مثل دستای سام بود  واب دادم
 _ از امروز تا آخر دنیا کنارتم

 ：لبخند پر غمی تحویلم داد
 _ خیلی آزارت دادم و خیلی پرروام که ازت خواستم برگردی
 ：دستش رو که برای پاک کردن اشکام باال آورده بود رو گرفتم

 _ همه چی رو از نو شروع میکنیم
 و انداخت پایین و چیزی نگفتسرش ر

 و بعد دستش رو از توی دستم برداشت و پ.تش رو بهم کرد
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پایین خم کرد انگار چیزی تو هش رو  لب  به طرف  یه کمی ســرش رو 
 ：کرده بود

 _ حی  این اسم ق.نگت نیست که روی شن ها تنها باشه؟
 ：رفتم روبه روش

 _ خب میتونه از این به بعد رو تنها نباشه
ــ ــتم و و خم ش ــمم افتاده بود رو برداش دم و از روی زمین چوبی که کنار اس

 بهش دادم
 از دستم گرفتش و م.غول نوشتن اسمش کنار اسمم شد

 ：با انگ.تم یه قلب کوچولو بین اسمامون ک.یدم
 _ حاال تکمیل شد

.م های منم  سیده بودن بهم نگاه کرد چ .م هایی که انگار به آرامش ر با چ
 دیگه خیس نبود

 یک تر شد و سرش رو خم کردنزد
 پی.ونیمون بهم چسبید

 _ این مدت خیلی بهم سخت گذشت نیکا
 ：با صدایی آروم گفتم

 _ باروزایی خوبی که میسازیم تلخیای گذشته رو از بین میبریم
 چیزی نگفت و پی.ونیش رو برداشت

 حاال چ.م دخته بود به دریای بی کران
 ：که گفتم
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 _ شام درست کردم بریم خونه؟
 _ آره بد وری گ.نمه

 _ خب پس بریم فقط امیدوارم نسوخته باشه
 _ من عادت دارم به غذاهای سوختت عزیزم

 ：چپ چپ نگاهش کردم
 _ سوار ماشینت شو و پ.ت سرم بیا اونجا

 و با دستبه ویال که یه کم دور تر از دریا بود اشاره کردم
 چیزی نگفت و راه افتاد سمت ماشین

 ：باهم برسیم به ویالآروم آروم میروند تا 
 _ راستی نیکا چرا سوار ن.دی

 _ دوست دارم پیاده بیام تا ویال
 چیزی نگفت

 رسیدیم
  لوی ویال ماشین رو پارک کرد 

 در حیاط رو باز کردم و باهم رفتیم تو ویال
ی طمســیر حیاط تا پله هایی که باید ازش باال میرفتیم تا برســیم به ایوون رو 

 کردیم و بعد هم از پله ها رفتیم باال
 تو ایوون وایساد و نیومد تو

سوخته بود چون  شبختانه فقط ته دیگش  سمت قابلمه ی برنج خو منم رفتم 
 زیرش خیلی کم بود
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 خاموشش کردم و رفتم تو ایوون.
 

 وایساده بود لب نرده ها و به اطراف نگاه میکرد.
 ：کنارش وایسادم
 _ چرا نمیای تو

 ：نگاه کردبهم 
 _ خیلیم بهت سخت نمیگذشته ها تو به.ت زندگی میکردی

 ：با شیطنت خندیدم
 _ آره اما به.ت بی تو؟

 ：دستش رو روی شونم انداخت و بهم زل زد
 _ از  هنمم بدتره

 
 

****** 
 

165 
 سام رفته بود تا از داخل ماشین گوشیش رو بیاره

 
توی ایوون با صــفای ویال ســفره پهن کردم و ظرفا و غذا رو روش چیدم و 

 منتظر اومدنش موندم
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 خداروشکر غذای ام.ب آبروم رو خریده بود
 در رو بست و اومد تو ویال

 ：صداش زدم
 _ بیا تو که غذا یخ کرد

 _ نیمرو درست کردی؟
 _ نخیر سبزی پلو با ماهیه

 _ مگه نسوخت؟
 با یه آشپز ناشی اشتباه گرفتی  ناب_ معلومه که نه من و 

 _ نه بابا؟پس این  دایی ازت یه آشپز خوب ساخته
 از پله ها اومد باال

 ：گفتم 
 _ خیلی پررویی به خدا

 ：خندید
 _ حاال کجاش رو دیدی فعال شام بخوریم که حسابی گ.نمه

 بعد از این که دستش رو شست اومد و رو به روم ن.ست
 ：و گرفتم سمتش واسش یه ب.قاب غذا ک.یدم

 _ بفرمایید آقا سام
ب.قاب رو از دستم گرفت و نفس عمیقی ک.ید تا عطر غذا رو است.مام کنه 

 ：و گفت
 _ دلم لک زده بود واسه غذاهات 
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 _ پس خودم چی؟
 ：خندش گرفت

 _ نیکا خیلی باحالی
 ：چپ چپ نگاهش کردم که گفت

 _ بحم تو که کال  داست عزیزم
 _ خیلی خب حاال زبون نریز غذات رو بخور

 چیزی نگفت وم.غول غذا خوردن شد 
 دلم میخواست فقط نگاهش کنم..

 دلم واسه مردی که دیوونه وار عاشقش بود تنگ شده بود
 حاال سام شده بود مثل قدیما...

 خوب و مهربون!
 
 

 سام
 رفتم توی ماشین

 صندلی رو خوابوندم تا راحت بخوابم تا فردا
 ：ا هم کنارم بود پتو و بال.تی که دستش بود رو بهم داد و گفتنیک

 _ چیزی الزم نداری؟
 _ نه عزیزم برو تو باخیال راحت بخواب که صبی برگردیم تهران

 _ باشه در ماشین رو قفل کن بعد بخوابا.شبت بخیر
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 _ چ.م شب بخیر
 رفت تو خونه و در رو بست

راحت چ.ــمام رو روی هم  ســوار ماشــین شــدم و بعد از مدت ها با خیال
 گذاشتم

 اما مگه می.د ام.ب خوابید؟
 مگه این ذوق میذاشت؟

 شماره نیکا رو گرفتم هنوز باهاش حرف داشتم
 وقتی دیدم  واب نمیده گوشی رو قطع کردم حتما رو سایلنته گوشیش

 از فکر به این که دوباره مال خودم شده لبخند روی لب هام ن.ست
 خدایا ممنونتم

 صدای زنگ گوشیم رو شنیدم نیکا بود
 _ بله

 _ انقدر زود دلت واسم تنگ شد که زنگ زدی؟
 _ دلتنگی که سر  ای خود.باید یه چیزایی رو بهت بگم

 _ خیلی خب بگو
 ：شروع کردم به حرف زدن

ساختم بابت اون بچه  ست  _ ببین نیکا من بابت همه ی روزای تلخی که وا
مرده به دنیا بیاد شرمندم اما نیکا میخوام بهت  ای که لجبازیای من باعم شد تا

نارت نبودم هرگز پیش هیچ زنی نبودم و تن  که ک بایی  که من اون شــ بگم 
 هیچکس دیگه ای رو غیر از تو لمس نکردم

 خندید
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 ：با تعجب گفتم
 _ کجای حرفام خنده داره نیکا؟

 _ هیچی فقط من خودم میدونم که با هیچ زنی نبودی
 ؟_ اونوقت از کجا

_ از طریق داداش گرامیت اون وقت که اومدم مالقاتت بهم گفت که شــبا 
 میرفتی واحد اون میخوابیدی و با یه خط دیگه برای خودت... 

 حرفش رو قطع کردم
 _ پسره ی دهن لق رو میک.م

 ：صدای خندیدناش بلند تر شد
شم خوب کرده که گفته اگه  شته باش گ*ن*ا*ه داره بعد _ نه کاری بهش ندا

 یگفت که من ام.ب نمیبخ.یدمت نم
_ اینم حرفیه.خب پس هیچی دیگه بگیر بخواب که صــبی زود باید بیدار 

 شیم.
 _ خیلی خب پس من میرم بخوابم کاری نداری؟

 _ نه خوب بخوابی
 _ شب بخیر

گوشی رو قطع کردم و خندیدم سامان دهن لق همه چی رو گذاشته بود ک  
 به نیکا آمارم رو میدادهدست نیکا مثال داداشه منه اونوقت 
 ：چ.مام رو بستم و زیر لب گفتم

 خدایا شکرت
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****** 
 توراه برگ.ت ب تهران بودیم. 

 نیکا م.غول حرف زدن با تلفن بود بعدازاین که تلفن رو قطع کرد گفتم:
 _ باکی حرف میزدی؟

_ باســتاره دخترداییم بچش به دنیا اومده بیمارســتانه ن.ــد بریم بیمارســتان 
گفتم خدافظی نکنم بد می.ــه و دایی ر ــاهم که ندیدیم و کلید رو دادیم ب 

 همسای.ون 
 _ به سالمتی .دفعه ی بعد که اومدیم به.ون سرمیزنیم 

 چیزی نگفت ک ادامه دادم :
 _ چیه ساکتی ؟ 

 گفت:
 _ هیچی فقط اگه پدرمادرم قبول نکنن دوباره ازدواج کنیم چی؟ 

 لبخند کجی زدم و گفتم :
 ه چی روبه راهه نگران نباش_ هم

 با تعجب گفت :
 _ یعنی چی که همه چی روبه راهه؟

_ یعنی این که من با پدر و مادرت حرف زدم و همینطور با پدرو مادر خودم 
 و درنهایت هم آدرس اینجارو ازمیالد گرفتم و اومدم دنبالت 

 با خوشحالی گفت: 
 _  دی میگی سام ؟

 _  من با تو شوخی دارم آخه ؟
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 _ یعنی را ی.ون کردی ؟ 
 _ آره که را ی.ون کردم من و دست کم گرفتیا 

 خندید
   ：گفتم

 سام قربون این خنده هات بره 
 _ خدانکنه دیوونه.وای نمی دونی اآلن چقدر خوشحالم که دوباره باهمیم 

 _ خیلی بهم سخت گذشت وقتی نبودی نیکا 
 دستش رفت سمت  بط و گفت : 

هنگی که شب اومدنمون به ماه عسل گوش میدادیم رو دلم می خواد اون آ -
 االن گوش کنیم 

 ：لبخندی به روش پاشیدم
 روشن کن  بط رورسیدیم تهران -

 رفتیم خونه ی ما و بعد هم نیکا رو رسوندم خون.ون.
 فردا صبی دوباره عقد میکردیم و از این بابت خیلی خوشحال بودم

ــوس میخوردم از این که چند ماه از  وونیمون رو از زندگیمون رو به  اما افس
 خاطر حس انتقام و حسودی یه نفر دیگه خراب کرده بودیم

 میتونستیم اون روزا خیلی خوش باشیم...
 اما حی  که روزای رفته بر نمیگردن

با خودم عهد بســته بودم آینده ای بســـازم که تموم تلخیای گذشــته از یاد 
 فتمون بره. 
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 عبه ی حلقه هامون رو از توی ک.ــوی میز کوچیک کنار تخت در آوردم 
فردا دوباره این حلقه ها به  ایی که به.ــون تعلق داشــتن برمیگ.ــتن یعنی 

 دستای من و نیکا
 لبخندی به این حال خوبم زدم و زنگ زدم به مهران

 ： واب که داد گفت
 _ سالم آقا سام چه عجب یاد ما افتادی؟

 سالم مهران  ان من همی.ه به یادتم به خدا.خوبی؟_ 
 _ خوب باشی خوبم داداش.چه خبر؟سامان چطوره؟

ــی داری بیام  ــفارش ــتم ببینم یه گردنبند س ــامانم خوبه.خواس ــالمتی س _ س
 مغارت؟به ق.نگی اون انگ.تری باشه که پارسال ازت خریدما

 _ دارم.واسه کی میخوای؟
 _ واسه خانمم

 _ یعنی دوباره ازدواج کردی سام؟
 _ آره دوباره با نیکا عقد کردم

 _  دی؟مبارک باشه
 _ زنده باشی رفیق.پس من میام مغازه اون  ا حرف میزنیم.

 _ قدمت رو چ.م.فعال
 گوشی رو قطع کردم و آماده ی رفتن شدم یه هدیه ی توپ واسه نیکا الزم بود
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ســامان در  عبه شــیرینی که خطبه ی عقد که بین من و نیکا  اری شــد 
دســتش بود رو برداشــت و برای همه یعنی عاقد و خانواده هامون گرفت و در 

 آخر آورد برای من و نیکا
 روبه روی من وایساده بود و  عبه رو به سمتم گرفته بود 

 ：یه دونه شیرینی برداشتم و گفتم
 _ این کارا چیه سامان  ان مگه دفعه اولمونه؟

 تور روشاست،نمی.د نگیرم!_ بخور داداش دس
 ：خیلی ریز خندیدم

 _ توام که زن زلیل از آب دراومدی یه کم از من الگو بگیر خب
 ：شیرینی رو واسه نیکا گرفت و روبه من گفت

ــون نده هرکی ندونه من که میدونم تو زن  ــام بیخودی خودت و مرد ن. _ س
 زلیل عالمی تازه آخرشم کارت به التماس کردن ک.ید

 ：نیکا از شنیدن این حرف زد زیر خنده
 _ ممنون که یادآوری کردی سامان

 ：قبل از این که سامان  واب بده گفتم
 _ سامان فقط از  لوی چ.مام دور شو که بگیرمت خونت پای خودته

 ：در حالی که میخندید روبه نیکا گفت
 _ نیکا خانم مواظب خودت باش این خیلی خ.نه ها!

 حویلش ندادنیکا  ز خنده چیزی ت
 سامان رفت و کنار روشا وایساد.
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 از محضر اومدیم بیرون
 و بعد از بدرقه ی خانواده ها سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه

 همون خونه ای که بعد از رفتن نیکا برام چیزی مثل  هنم بود.
 

 ：در ورودی به خونه رو باز کردم
 _ بفرمایید تو خانم

 ：.ی ک.ید و گفترفت تو انگ.تش رو روی  ا کف
 _ چقدر خاک گرفته خب یه دستی به این خونه میک.یدی

 ：گفتم
 _ تو نبودنت به خودمم نمیرسیدم خونه که  ای خود داره

 ：لبخندی زد و به سر تا سر خونه نگاه کرد
 _ همه چی سر اشه.حتی اون تخت

 ：دستش رو گرفتم
 _ همه چی همونه به  ز یه چیز

 ：با تعجب گفت
 _ چی؟

 ：و اتاق خواب و به آیینه ی میز آرای.ش اشاره کردمبردمش ت
 _ به  ز اون آیینه ی شکسته

صندلی  لوی میز و به  ست روی  . ستم رها کرد و رفت ن ستش رو از د د
 ：خودش نگاه کرد
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 _ دلم واسه این اتاقم یه ذره شده بود
 ：پ.ت سرش وایسادم

 _ دیگه هیچوقت نمیذارم دلتنگ این خونه ب.ی مطمدن باش.
 از تو آیینه لبخندش رو دیدم .

دستم رو بردم توی  یب کتم و گردنبندی که واسش خریده بودم رو درآوردم 
 و گرفتم  لوی آیینه.

 ：با ذوق گفت
 _ اینکارا الزم نبود سام

 ：شالش رو از روی سرش برداشتم و و خم شدم و گردنبند رو واسش بستم
 _ امیدوارم از این هدیه ی ناقابل خوشت بیاد

 و بعد هم چ.مام رو بستم و ب*و*سه ای به موهاش زدم. 
 ：دستش رو روی دستام که روی شونه هاش  ا گرفته بود حس کردم

 _ تو بهترین مرد دنیایی
 از این حرفش خجالت زده شدم چ.مام رو باز کردم و سرم رو بلند کردم

 دستاش هنوز روی دستام بود
 از تو آیینه بهم چ.م دوخته بود

 ：گین و بغض دار گفتمبا لحنی غم
 _ داری خجالتم میدی نیکا.از من به تو هیچ خیری نرسید

 بلند شد سرپا و روبه روم وایساد
 سرم رو پایین انداخته بودم و نگاهش نمیکردم.



 367 دوستدارم نیبب

 ：گفت
 _ سام...وببین دوستدارمو بهم نگاه کن؟

 ：سرم رو باال نگرفتم که خودش رو بهم نزدیکتر کرد و بهم چ.م دوخت
 اسه ب*و*سه های عاشقانتم تنگ شده_ دلم و

 
ستام رو دور کمرش حلقه کردم  ناخداگاه از اون حالت غمگینی دراومدم و د

 و سرم رو خم کردم به طرف صورتش
 حاال بین لب هام و لب هاش  بعد از مدت ها دیگه هیچ فاصله ای نبود...

***** 
 ن.سته بودم روی مبل.

 نیکا توی اتاق بود
 ：صداش زدم

 _ نیکا کجا موندی پس بیا دیگه
ــون از اتاق اومد  ــلوارک قرمز.که تا حاال توی تنش ندیده بودم. با یه تاپ ش

 ：بیرون
 _ چیه هر سی ثانیه یه بار صدام میزنی

 ：خندیدم و گفتم
 _ خب دلم واست زود زود تنگ می.ه

 ：اومد کنارم ن.ست
 _ خب اآلن دل تنگیت برطرف شد؟
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 ：روی بازوش ثابت نگهداشتم _ دستم رو از پ.تش بردم و
 _ کم کم داره می.ه

 ：سرش رو روی شونم گذاشت
 _ خیلی دوستم داریا

 _ دارم که دارم.مگه  رمه؟
 ：با خنده گفت

 _  خب معلومه که نه.
 ：دست چپش رو با دستم که آزاد بود گرفتم

 _ باالخره این حلقه هارم برگ.تن سر ای خودشون
 ：دستم و محکم ف.ار داد

 _ من مطمدن بودم که برمیگردن
نه روی شــونه هاش ریخته بود چ.ــم  به موهاش که آزادا چیزی نگفتم و 

 دوختم
 خیلی وقت بود که لمس.ون نکرده بود

 بلند تر از قبل شده بود
 ：سرم رو خم کردم و تو موهاش نفس ک.یدم

 _ موهات بلند تر شده نیکا
 _ آره گیسو کمند شدم.

 دمخندیدم و سرم رو بلند کر
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****** 
 یک سال بعد

 نیکا
سش نبود که نرفته غذاها رو  صال حوا سته بود کنار مهمونا و ا . سالن ن توی 

 بگیره
 ：از توی آشپزخونه صداش زدم

 _ سام بیا آشپزخونه کارت دارم
 ：بعد از چند لحظه اومد توی آشپزخونه

 _  انم؟
 _ بیا برو غذاها رو بگیر دیگه گ.ن.ونه مهمونا

 _ چ.م اآلن میرم
 و رفت بیرون

 
172 

 روشا به همراه رویا اومدن تو آشپزخونه
 ：رویا گفت

 _ کمک نمیخوای؟
 ：با لبخند  واب دادم

 سفره رو بندازیم تا سام غذاهارو بیاره.
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به کمک رویا و روشــا ســفره رو انداختیم و چیزایی که آماده کرده بودیم رو 
 یکی یکی چیدیم

 سام هم اومد
 ز دستش گرفتم و رفتم توی آشپزخونهغذاهارو ا

 ریختم.ون توی ظرفایی که آماده کرده بودم و از آشپزخونه خارج شدم.
 ：بابا سعید گفت

 _ عروس گلم بیا ب.ین از وقتی ما اومدیم سرپایی
 ：ظرف غذاهارو دادم دست سام که بذارت.ون وسط و گفتم

 _ چ.م پدر ون دیگه کاری ندارم.
 ：مهمونا که خانواده ی خودم و سام بودن گفتم کنار سام ن.ستم و روبه

 _ بفرمایید غذا بک.ید تعارف نکنید
 

 همه غذاک.یده بودن و سام داشت واسه من غذا میک.ید
اومدم ب.قاب رو از دستش بگیرم که یه دفعه حالم بد شد و سریع بلند شدم 

 و رفتم سمت دست.ویی
 حالت تهوع داشتم

بعد از چند دقیقه که از شرش راحت شدم به صورتم آب زدم و نفس عمیقی 
 ک.یدم.

 صدای تق تق در بهم میگفت که یکی پ.ت دره
 ：در رو که بازکردم  روشا رو دیدم
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 _ تو خوبی؟چت شد یه دفعه؟
 ：با حوله صورتم رو خ.ک کردم

 _ نمیدونم
 چیزی خوردی که مصموم شی؟

 _ نه هیچی
 ：خندید

 _ پس مبارکه
 ：حوله رو آویزون کردم سر اش

 _ چی مبارکه؟
 _ فکر کنم آقا سام داره...

 ：حرفش رو قطع کردم
 _ نه نگو

 دوباره شروع کرد به خندیدن
 ：سام رو دیدم که پ.ت سر روشاست

 _ چی.ده نیکا؟
 ：روشا با خنده  واب داد

 _ هیچی فقط مبارکه آقا سام
 و بعد هم رفت سمت مهمونا

 ：چ.مام نگاه کرد و با لبخند گفتمن موندم و سام توی 
 _ یعنی من...دارم بابا می.م؟



wWw.Roman4u.iR  372 

 

 ：با حرص نفس عمیقی ک.یدم و گفتم
 _ میک.مت سام

 ：با صدای بلند شروع کرد به خندیدن
 _ حاال بذار مهمونا برن بعد بکش

 ：و دستش رو به طرفم دراز کرد
 _ بیا بیرون مامان بچم

 ：خندم گرفت
 _ از اآلن شروع نکنا تا آزمایش ندم هیچی معلوم نمی.ه

 ：دستم رو گرفت
 _ من مطمدنم که حامله ای توام مطمدن باش

 
 از دست.ویی رفتم بیرون

 
***** 

 مهمونا رو راه انداختیم و اومدیم تو.
 رفتم سمت ظرفای میوه تا  مع.ون کنم

 ：اومد کنارم
 _ میخوای چی کار کنی؟

 _ وا خب میخوام ظرفارو  مع کنم دیگه
 _ بیخود.از این به بعد کار تعطیل، خودم همه  وره نوکرتم
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 ：زدم زیر خنده که گفت
 _ اآلن داری به چی میخندی؟

 _ به این که خیلی  دی گرفتی قضیه رو آبرومم  لو همه بردی
 ：یه دستش رو زد کمرش و گفت

 _ آبروی چی؟خب دارم بابا می.م
 ：تا ب.قاب برداشتم و رفتم سمت آشپزخونهبا خنده دو

 _ خیلی مطمدن حرف میزنی، میترسم آزمایش بدم بخوره تو ذوقت
  ：پ.ت سرم اومد

 _ بذار خیالت رو راحت کنم تو بارداری تازشم نی نیمون دختره
 ：ب.قابا رو گذاشتم روی ظرف.ویی

 _ خیلی باحالی سام خیلی
 ：از پ.ت بغلم کرد و دستاش رو روی شکمم گذاشت

 _ چرا باحال نباشم وقتی تو رو دارم؟وقتی قراره به زودی سه تا ب.یم؟
 ：دستام رو روی دستاش گذاشتم و صورتم رو برگردوندم سمتش

 _ ما خوشبخت ترین آدمای دنیاییم مگه نه؟
 سرش زو به ن.ونه ی آره تکون داد

 لبخند زدم
 و ب*و*سید...خم شد و گردنم ر

 
 من واقعا خوشبخت بودم...
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و خوشـبختیم رو داشـتن سـام،زندگی کردن کنارش،و ع.ـقی که نسـبت به 
 همدیگه داشتیم میدونستم...

اینا نهایت خوشبختی برای یه زن بود که صادقانه و عاشقانه مردی رو دوست 
 داشت...

 
 ：سرش رو بلند کرد

 _ میدونی چه قدر دوستدارم؟
 _ چه قدر؟

 اون حالت دراومدیم دستم رو گرفت و برد سمت پنجره ی آشپزخونهاز 
 ：پنجره رو باز کرد

 _ آسمون رو میبینی؟
 ：خندیدم

 _ خب معلومه که میبینم
 _ ستاره هاش رو چی؟

 _ دیوونه اینا دیگه چه  ور سوالین؟
 ：بهم نگاه کرد

 _ میبینی؟
 _ بله میبینم

 وش دوستدارم نیکا_ من به اندازه ی تموم آسمون و ستاره های ت
 ：لبخند به روش پاشیدم
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 _ منم عاشقتم.یه ع.ق به وسعت تموم دنیا
  واب آزمایش رو گرفته بودیم و تو راه برگ.ت به خونه بودیم.

 هم من خوشحال بودم و هم سام
 حاال داشتیم سه نفر می.دیم و این نهایت خوشبختی برای ما بود

ای کاش پارســال اون کوچولو از دســت نمیرفت و حاال یه خانواده ی چهار 
 نفره می.دیم...

 شاید قسمت بود
 از اون روزا گذشتم و رسیدم به رویاهای توی ذهنم

 حاال داشتم رویا می ساختم برای آیندمون...
 برای زندگیمون...

 .ردمو این حس خوبی که اآلن داشتم رو با هیچ چیز توی دنیا عوض نمیک
 ：با صداش که حاال لحن آروم و مهربونی به خودش گرفته بود صدام زد

 _ نیکا خانم؟
 ：صورتم رو چرخوندم سمتش

 _  ون نیکا؟
 _ میگم دیدی بازم مثل همی.ه حرف حرفه من شد؟

 ：با شیطنت چپ چپ نگاهش کردم
 _ خب حاال که چی؟

 ：خندهدر حالی که اتوبان و ماشینای  لوش چ.م دوخته بود زد زیر 
 _ هیچی فقط خواستم یه یاد آوری کوچولو کرده باشم
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 _ هه هه هه با مزه.مهم  نسیته بچه ست که من میدونم پسره 
 _ نخیرم من باباشم خودمم میدونم که دختره

 _ باباشی که باباشی خب منم مامان.م و میگم که بچه پسره
 برگ.ت سمتم اما قبل از این که چیزی بگه حالم بد شد

 ：و خورد و گفتحرفش ر
 _ چی.دی نیکا؟حالت خوبه؟

 ：صورتم رو برگردوندم سمت پنجره
 _ آره خوبم نمیدونم یه دفعه چی.د.سام؟

 _  ونم؟
 _ میگم بریم خونه ی بابا سعید اینا؟

 _ واسه چی بریم؟
 _ بریم به.ون خبر بدیم دیگه تو خونه حوصلمون سر میره بریم بهتره

 _ باشه بریم فقط تو حالت خوبه؟
 _ خوبم.فقط سر راه یه کیلو شیرینی بخر بعد بریم

 _ روی  فت چ.مام خانم خوشگله
 خندیدم و چیزی نگفتم.

 
 بعد از اینکه شیرینی خریدیم رفتیم خونه ی باباسعید و مامان پروین.

 تو حیاط بودیم و داشتیم میرفتیم سمت ورودی
 ：گفتم
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 _ من خجالت میک.م سام
 ：ریز ریز خندید

 ه بچه دار می.ن این که خجالت نداره_ خجالت چی؟هم
 چیزی نگفتم و  لوتر از سام وارد حال شدم.

بابا سعید ن.سته بود روی یکی از صندلیای دور میزغذا خوری توی سالن و 
داشــت توی دفتری که  لوش بود یه چیزایی مینوشــت و ماشــین حســاب کار 

 میکرد
 ：با دیدن ما دست از کارش ک.ید و اومد سمتمون

 ه سالم از این ورا؟کی اومدین من نفهمیدم؟_ به ب
 هر دومون  واب سالم بابا رو با گرمی دادیم

 ：سام گفت
 _ اکبر آقا بیرون بود در رو بازکرد

 _ که اینطور خیلی خوش اومدین شما ب.ینید تا من پروین رو صدا بزنم
 رفت باال و بعد از چند دقیقه با مامان پروین برگ.ت پی.مون

 به احترام.ون بلند شدیم.
 مامان خیلی صمیمی بغلم کرد و بعد هم خوش و بش گرمی با سام کرد.

 ن.ستن روبه رومون
 ：مامان که نگاهش افتاد به  عبه ی شیرینی روی عسلی گفت

 _ مثبت بود؟
 سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم.
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 ：سام  عبه ی شیرینی رو باز کرد و رفت سمت مامان اینا
 _ بله مثبته دارید نوه دار می.ید

 اکرم خانم از توی حیاط اومد تو 
سایل پذیرایی از ما رو  شپزخونه تا و سی رفت توی آ سالم و احوال پر بعد از 

 آماده کنه.
 

 ：مامان بعد از رفتن اکرم خانم با خوشحالی گفت
 _ مبارک باشه عزیزم
 ：و روبه من ادامه داد

 ه خجالت میک.ی؟_ تو چرا سرخ و سفید می.ی؟ نکن
 ：و بلند شد اومد کنارم ن.ست و دستش رو روی شونم گذاشت

 _ الهی که صحیی و سالمت به دنیا بیاد حاال چند وقته که بارداری؟
سام بعد از اینکه واسه اکرم خانم هم شیرینی برد و مناسبتش هم گفت  عبه 

 ：ی شیرینی به دست اومد سمتمون
 _ دو ماه.ه بچم

 ：ی ورداشت و گرفت  لوی دهنم و با لبخند گفتو یه دونه شیرین
 _ بخور ببینم

 بهش که نگاه کردم دوباره حالم بد شد
 ：و شیرینی رو از دستش گرفتم

 _ خودم میخورم
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 هم سام و هم مامان و بابا از تعجب داشتن شاخ درمیاوردن
 ：بابا گفت

 _ چی.د نیکا ان؟
 ： واب دادمدستم رو که  لوی دهنم گرفته بودم آوردم پایین و 

 _ هیچی خوبم
 ：سام در ادامه ی حرفم گفت

_ تو ماشــینم اینطوری شــد بهش یه لبخند زدم حالش بد شــد نمیدونم به 
 خاطر چیه به نظرتون ببرمش دکتر؟

 ：اکرم خانم که با سینی چای توی دستش به طرفمون میومد خندید و گفت
 _ مادر ون فکر کنم ویار خانمت اینجوری داره خودش رو رومیکنه

 ：مامان با تعجب گفت
 _ یعنی چی؟

 ：چای رو برای بابا و سامان گرفت و بعد اومد سمت ما
_ اینجور که معلومه نیکا خانم نسبت به آقا سام حساس شده و با دیدنش و 

 حرف زدن باهاش از فاصله نزدیک حالش بد می.ه
 همه خندیدیم

 ：سام گفت
 _ یعنی تا وقتی اون فسقلی به دنیا بیاد همین آش و همین کاسه ست؟

 ：قندون رو روی عسلی گذاشت و  واب داد
 _ تازه بدترم می.ه گل پسر
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 دوباره یه بمب خنده افتاد بینمون
ست و  . سته بودیم ن . سه نفره ن سام اومد کنار من و مامان که روی مبل 

 ：دخودش رو بهم چسبون
 _ ویارت من نیستم مگه نه؟

ــله ی نزدیک دیدمش  ــمتش  واب بدم اما باز از این که از فاص ــتم س برگ.
 حالم بد شد و نتونستم چیزی بگم

 ：اکرم خانم از توی آشپزخونه خندید
 _ دیگه شک ندارم ویارش شمایی 

 مامان باباهم خندشون گرفت
 ：بابا سام از کنارم بلند شد و غرغر کنان دوباره برگ.ت پیش

ــال و این هیکل ویار  ــن و س ــانس نیاوردم،با این س _ میبینید توی بچه ام ش
 خانم شدم

 خندیدم اما چیزی نگفتم.
 ：مامان به  ای من  واب داد

 _ هرکی خربزه میخوره پای لرزشم می.ینه آقا پسر
 

 چه روز خوبی بود امروز...
 ：یه کمی که خنده هامون فروکش کرد روبه سام گفتم

 ب پاشو بریم_ خیلی خ
 ：قبل از باز شدن دهن سام مامان گفت
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 _ کجا برید؟
 ：با لبخند  واب دادم

 _ بریم خونه. حسابی مزاحم شدیم
 _ ام.ب اینجایید.اآلنم میخوام زنگ بزنم سامان و روشا بیان

 _ نه خیلی ممنون مزاحم نمی.یم
 ：و روبه سام گفتم

 _ خب تو یه چیزی بگو 
 با شیطنت شروع کرد به شکلک درآوردن بدون هیچ حرفی

 و ما با تعجب نگاهش میکردیم
 ：ادامه دادم

 _ اینکارا چیه درست حرف بزن
 زد زیر خنده

 ：بابا گفت
 _ سام حالت خوبه؟

 ：درحالی که میخندید گفت
 _ حالم خوبه فقط میترسم حال نیکا بد ب.ه اگه حرف بزنم

 از این حرف همه خندمون گرفت
 ：واب دادم 

 _ از فاصله ی دور م.کلی نیست فقط بهم نزدیک ن.و
 ：ما خندیدیم اما سام فقط سرش رو تکون داد
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 _ مگه می.ه شیش هفت ماه؟
 _ باید ب.ه دیگه

 
 

 دوساعتی گذشته بود.
 سامان و روشا هم اومده بودن

 با روشا اومدیم تو حیاط.
 

 هوای اردیبه.ت، بد به.تی بود!
ست  صال دلم نمیخوا .یدن تو این هوا بی نهایت لذت میبردم و ا از نفس ک

 این ماه تموم
 ب.ه

 روی تاب ن.ستم
روشــا یه کم اون طرف تر کنار باغچه ن.ــســته بود و گالی رز قرمز و ســفید 

 توی باغچه رو نوازش میکرد و با ع.ق عطرشون رو است.مام میکرد.
 ：دسکوت بینمون با  مله ای که گفت شکسته ش

 _ نیکا گذر زمان رو حس میکنی؟خیلی زود داره میگذره
 ：گفتم

 _ خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکنیم
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از گل ها دست ک.ید و بلند شد و اومد طرفم کنار پایه ی سمت راست تاب 
 ：وایساد

 _ تو چطوری سام رو بخ.یدی؟
م حالم انتظار پرســیدن این ســوال رو نداشــتم پس هم چهرم گرفته شــد و ه

 دگرگون
 ： واب دادم

 _ میدونی روشا من به معجزه ی ع.ق اعتقاد دارم
 دوستش داشتم

 تو نبودنش،تو  داییمون،تو روزای تنهاییمون دلم واسش تنگ شده بود...
 قلبم به ع.قش می تپید

 و اما
 یادآوری کاری که کرده بود..

.د د باعم میحرفایی که بهم زد و دلم رو شکسته بود و بالهایی که سرم آور
 تا کنار دوست داشتنش یه حس بد هم بهش پیداکنم

حسـی که باعم شـد برخالف دسـتور قلبم چندبار پسـش بزنم و را ـی به 
 برگ.تن ن.م!

ستنم گفت، وقتی که ندامتش  سوم وقتی  لوم زانو زد،وقتی که از خوا اما بار 
 رو دیدم دلم لرزید

 یه لرز به وسعت یه زلزله ی شدید و پر خسارت
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ــد!من  ــارتی که به دلم زده بود هیچوقت  بران نمی. ــتم خس و اگه برنمیگ.
 برگ.تم تا خسارت دل شکسته شدم رو  بران کنه

 من دوستش داشتم...
 چند ثانیه چ.مام رو بستم و بعد سرم رو چرخوندم به سمتش

 با یه لبخند عمیق بهم زل زده بود
 ：گفتم

 _ حاال فهمیدی چطوری بخ.یدمش؟
 ：کنارم روی تاب ن.ست

 _ تو خیلی خوبی نیکا خیلی
 

****** 
 سام

 لباسام رو پوشیدم
 موهام رو شونه کردم و از اتاق اومدم بیرون

 نیکا توی آشپزخونه بود
 ：صداش زدم

 _ نیکا من دارم میرم کاری نداری؟
 ：اومد کنار اوپن

 _ کجا داری میری؟
 ：سوییچ رو از روی  اکف.ی برداشتم و گفتم
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 _ یه سر برم نمای.گاه ببینم چه خبره
 _ کی میای؟

 _ یکی دوساعته برمیگردم.فعال
 در رو باز کردم و از خونه رفتم بیرون

 چند روزی بود که نرفته بودم نمای.گاه
وقتی رســیدم همه چی ســر اش بود و هرکســی م.ــغول کار خودش،معین 

 ：اومد طرفم
 _ سالم آقا سام خوبی؟

 ：دمبا خوشرویی  وابش رو دا
 _ سالم معین  ان من خوبم چه خبر؟چند روزه که نبودم اتفاقی نیفتاده؟

 و قدم برداشتم تا تو نمای.گاه یه دوری بزنم
 ：کنارم راه میومد

ــفارش گرفتیم و  ــت همه چی امن و امانه خودمون هم س _ نه آقا خبری نیس
 هم سفارش هارو فرستادیم.

 _ خیلی خب
 بودن خوش و ب.ی کردم با بچه ها که هر کدوم م.غول کاری

 ：معین گفت
 _ از آقا سامان شنیدم داری پدر می.ی،مبارک باشه

 لبخند زدم
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اما قبل از این که  واب بدم امیرحســین یعنی یکی از بچه های ننای.ــگاه 
 ：اومد کنارمون

 _ آقا تلفن کارتون داره
 _ کیه؟

 _ نمیدونم فقط گفتن سریع گوشی رو بدم به شما
 ：از معین  دا شدم و با قدم های بلندی رفتم سمت تلفن نمای.گاه

 _ بله
 _ آقای سام رادفر؟

 _ خودم هستم بفرمایید
 _ از آسای.گاه...تماس میگیرم

 
 اسم آسای.گاه برام آشنا بود..

ــتان و  ــدن از بیمارس ــگاهی بود که میترا بعد از مرخن ش ــای. آره همون آس
 جاافسردگی که گرفت منتقل شد به اون

 ：گفتم
 _ خیلی خب بفرمایید

 _ بهتون تسلیت عرض میکنم خانم مهرآفرین چندساعت پیش...
 ：حرفش رو قطع کردم

 _ چی...تسلیت؟
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_ لطفا صــبور باشــید و ت.ــری  بیارید اینجا همه چی رو واســتون تو ــیی 
 میدیم

 _ خیلی خب میام
 گوشی رو قطع کردم

 بود...حالم خیلی بد بود باهمه ی بدی هاش دختر خالم 
 میترا...
 مرگ؟

صبانیت توی موهام  سر ع ستی از  صندلی و د ستم روی  . خیلی بی  ون ن
 ک.یدم

 باورم نمی.د
 آخه چه طوری؟

 اون بیست و شیش سال بی.تر نداشت...
 پاشدم باید میرفتم آسای.گاه

 
....... 

 با قدم های بلند و بی کنترل میرفتم سمت پذیرش.
 خانم میان سال توی پذیرش وایساده بود 

 ：خطاب بهش گفتم
 _ سالم بامن تماس گرفتید از اینجا

 _ سالم.شما آقای؟
 _ رادفر هستم.سام رادفر گفتید که خانم مهر آفرین...
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 ：حرفم رو قطع کرد
 _ لطفا ت.ری  داشته باشید

و  ناومدم چیزی بگم که اون خانم دوتا مردی که از لباساشون فهمیدم پلیس
 یه کم از ما فاصله داشتن رو صدا زد.

 یکی.ون اومد روبه روم
 ：اون خانم شروع کرد به صحبت کردن

 _  ناب سروان ای.ون پسر خاله ی مرحوم هستن
  ناب سروان دستش رو به طرفم دراز کرد  واب این حرکتش رو دادم

 ：گفت
شما باخبرید که خانم مهر گاهی  صالحی هستم از اداره ی آ سروان  آفرین _ 

 فوت شدن؟
 دستامون از هم  دا شد

 ：آهی از سر افسوس ک.یدم و  واب دادم
 _ بله.فقط نمیدونم چطوری؟اون خیلی  وون بود

 _ آروم باشید همه چی رو براتون تو یی میدیم
 قدم برداشت

 شونه به شونش رفتم توی اتاقی که انگار میترا اون  ا بستری بوده.
یخته بود باعم شد تا سرم رو برگردونم تا خونی که روی زمین،کنار تختش ر
 بی.تر از این شاهد این صحنه نباشم.

 ：سروان ادامه داد
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_ این طور که به ما گفتن مرحوم سال قبل،بعد از خارج شدن از کما تونسته 
بودن حافظ.ــون رو به دســت بیارن اما توانایی ایســتادن روی پاهاشــون رو 

شده بودن و  شتن و یه  ورایی فلج  سی رو ندا شدید و اینکه ک سردگی  بنا به اف
 توی ایران نداشتن یا اگه هم داشتن تنهاشون گذاشتن منتقل شدن به اینجا

_ بله،همه ی حرفاتون درسته.میترا اینجا تنها نبود فقط هیچکس حا ر ن.د 
 پرستاری ازش رو به عهده بگیره.خودک.ی کرده؟

 از اتاق اومدیم بیرون
 ： واب داد

_ چیزی که پرســتارها دیدن اینه که یه آقای  وون با قد و هیکل متوســط و 
چهره ی عادی اومدن مالقات خانم مهر آفرین البته به گفته ی پرســتارا این آقا 

 قبال هم اومده بودن اینجا.
چند سـاعت بعد وقتی پرسـتار میخواسـته به.ـون سـر بزنه میبینه از تخت  

ی که کنار تخته غرق در خونه و متاسفانه وقتی افتادن پایین و سرشون کنار کمد
 که رسوندن.ون بیمارستان کار از کار گذشته بود

 از شنیدن این حرفا بد وری توی فکر فرو رفتم
 یه مرد باقیافه ی عادی و قد و هیکل متوسط...

 تصویر سپهر بد وری  لوی چ.مام خودنمایی میکرد
 آره!

 احتمالش خیلی زیاد بود
شق میتر سش رو به بازی گرفته بود و اون عا سا ا بود و میترا خیلی راحت اح

 بالهای بدی سرش آورده بود
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اما یعنی انقدر کینه ای بود که بعداز گذشــت یه ســال به فکر ک.ــتنش افتاده 
 بود؟

 واقعا چه طور تونسته بود؟
حجم حس نفرت نسبت به میترا توی قلبش انقدر بزرگ بود که بخواد دستش 

 خون مع.وقش آلوده کنه؟رو به 
با شنیدن دوباره ی صدای سروان صالحی از افکار پری.ون توی ذهنم دور و 

 ：دورتر شدم
 _ شما نمیتونید حدسی را عب اون فردی که می اومده اینجا بزنید؟

 ：این بار بی درنگ دهن باز کردم و گفتم
 _ سپهر،سپهر پدرام

 ：با لحنی پرس.گرانه  واب داد
 سبتی با مقتول داره و کجا می.ه پیداش کرد؟_ این شخن چه ن

شق خانم مهرآفرین بود و از  _ چیز زیادی ازش نمیدونم،فقط میتونم بگم عا
 باقی چیزها اطالعی ندارم.

 _ بسیار خب.آدرسی ازش دارید که به ما بدید؟
سپهر پس آدرس هنوز توی ذهنم مونده  شیدا رفته بودم خونه ی  من یه بار با 

 ه شماره تلفنش رو هم داشتم.بود و به عالو
 هم آدرس و هم شماره رو در اختیارشون گذاشتم

 چند ساعتی میگذشت و من هنوز توی آسای.گاه روانی بودم.
 دیگه باید میرفتم نیکاهم توی خونه تنها مونده بود
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 از آسای.گاه اومدم بیرون و سوار ماشین شدم 
باید این خبر رو به مامان نمیدونستم چرا با من تماس گرفتن و حاال چه طور 

 اینا میدادم.
 

 از آسانسور اومدم بیرون.
 ： لوی در ورودی به داخل خونه وایساده بود و بهم نگاه میکرد

 _ چه عجب یادت افتاد بیای خونه؟
 ：از کنارش رد شدم و رفتم تو

 _ از کجا فهمیدی اومدم که دم در وایسادی؟
 ：در رو بست

 _ از پنجره دیدمت.شام که نخوردی؟
 ：خودم رو انداختم روی مبل

 _ نه نخوردم.اشتهاهم ندارم.
 _ چیزی شده سام؟وقتی داشتی میرفتی سرحال بودی

 باید بهش میگفتم
 چاره ای نبود

 _ دارم از آسای.گاه میام
 ：رفت توی آشپزخونه

 _ آسای.گاه واسه چی؟
 که میترا اونجا بستری بود_ بهم زنگ زدن.همون آسای.گاهی رو میگم 
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 _ خب میترا به تو چه ربطی داره؟
 ：چند ثانیه سکوت کردم و بعد گفتم

 _ ک.تنش
 ：با دهن باز از تو آشپزخونه زل زد بهم

 _ چی...ک.تنش؟
_ آره.امروز توی آسای.گاه!اینجور که پیداست کار سپهر بوده حاالهم پلیسا 

 دنبال.ن
 از قیافش پیدا بود که ناراحت شده

 ：رفتم توی آشپزخونه
ــت،میترا  ــت خوب نیس ــم واس _ نیکا تو خودت رو ناراحت نکن فدات ب.

 خودش باعم این اتفاقا شد مقصر همه چی خودش بود
 ：دوتا چای ریخت برای خودش و من

_ دارم دیوونه می.ــم دیگه.چرا اینطوری شــد؟دوســاله که اتفاقای بد ولمون 
 نمیکنه،بد بیاری پ.ت بد بیاری

 حال من از نیکا بدتر بود اما وظیفم بود که آرومش کنم
 

طره ای از موهاش که افتاده بود روبه پایین و با دستم گذاشتم پ.ت گوشش 
 ：و گفتم

 _ کو بد بیاری؟کوچولوی توی شکمت آغاز یه خوشبختیه بزرگه عزیزم
 چیزی نگفت و سینی چای رو برداشت و رفت بیرون.
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 ：پ.ت سرش رفتم
 وری به مامان اینا بگم؟_ حاال چه ط

 ：بغضی که داشت سرکوبش میکرد رو از حالت چهرش میفهمیدم
 _ میخوای من به.ون بگم؟

 ：رفتم سمت تلفن
 _ نه الزم نکرده به سامان میگم تا به.ون خبر بده

 و بعد هم شماره ی سامان رو گرفتم
 

***** 
 امروز مراسم خاکسپاری میترا بود.

سرخاک،می شتم نیکا بیاد  .ه چون زیادی دلرحم و  نذا سیدم حالش بد ب تر
 احساساتی بود.

 برای میترا یه فاتحه خوندم و از اون مکان دور شدم
 حال و روزم خوش نبود.

 اتفاقای این دوسال واسمون مثل یه کاب*و*س وح.تناک شده بود
 فقط میخواستم هرچه زودتر این روزا تموم ب.ه.

 نگ خورد.قبل از این که سوار ماشین ب.م گوشیم ز
 شماره ناشناس بود

 ： واب دادم
 _ بله بفرمایید؟
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 _ سالم آقای رادفر،صالحی هستم به  ا آوردین؟
 _ سالم بله. امری هست در خدمتم

 _ اگه براتون مقدوره یه سر بیاید کالنتری که آدرسش رو واستون میفرستم. 
 _ برای چی؟اتفاقی افتاده؟

 _ نه اتفاقی نیفتاده ت.ری  بیارید خودتون میفهمید
 _ بسیار خب میام خداحافظ

 _ خداحافظ
 گوشی رو قطع کردم و سوار ماشین شدم

 ذهنم بازم درگیر شد
 درگیر تر از قبل...

ستاده  سش رو برام فر سوندم به کالنتری که آدر نفهمیدم چطوری خودم رو ر
 بود.
 

 وارد کالنتری شدم
 تاق سروان صالحی رو پیدا کردمبا پرس و  و ا 

سروان ا ازه داد  سته بود و بعد از هماهنگی با  . .ت در اتاقش ن سرباز پ یه 
 که برم توی اتاق
 ：رفتم سمتش

 _ سالم 
 _ سالم بفرمایید ب.ینید
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 و به صندلیای توی اتاق اشاره کرد
 ：ن.ستم و گفتم

 _ من خیلی نگرانم اتفاقی افتاده بهم بگید
زش بود رو برداشت و اومد روبه روم ن.ست و دفتر رو داد دفتری که روی می

 ：دستم
 _ این واسه شماست

 ：با تعجب دفتر رو گرفتم
 _ این دیگه چیه؟

ما  که برای شــ ثل این ـــد و م یدا ش خانم مهرآفرین پ تاق  _ این دفتر توی ا
 نوشتن.شماره ی شمارو هم از توی همین دفتر پیدا کردن.

 دفتر رو باز کردم
 شاید یه دفتر صد برگ بود که پر بود از نوشته های میترا

شده بودن و  وهرهایی که پخش  .ون خارج  تموم برگه ها از حالت ایده آل
 شده بود این رو بهم میفهموند که میترا همراه با اشک مینوشته

 ：دوباره صدای  ناب سروان رو شنیدم
سلیت عرض میکنم انگار مرحوم بد وری  شم_ بازم بهتون ت سته ی  ا دل ب

 بودن
 ： واب این حرفش رو ندادم و گفتم

 _ سپهر رو دستگیر کردید؟
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_ بله.کم کم داره اعتراف میکنه.راســتی خانم مهرآفرین  ز شــما کســی رو 
 ندارن که توی دادگاه.ون شرکت کنن؟

 چرا داشت
یه مادر بیخیال که خوش بودن خودش رو به دخترش تر یی داد و حاالهم 

 نبود که کجاست.معلوم 
 ：گفتم

 _ اگه تونستیم مادرش رو پیدا کنیم بهتون خبر میدم.دیگه امری نیست؟
 ：بلند شد سرپا

 _ نه امیدوارم غم آخرتون باشه و ت.کر که باهامون همکاری کردین
 متقابال بلند شدم

 ：باهم دیگه دست دادیم
 _ ممنون وظیفه بود،با ا ازه.

 راه افتادم و از اتاق خارج شدم
***** 

 در خونه که باز شد فهمیدم اومده خونه
 از اتاق اومدم بیرون

ســام رو دیدم که داره کف.ــاش رو درمیاره و یه دفترهم گذاشــته بود روی  
 ： اکف.ی

 _ سالم اون چیه رو  اکف.ی؟
 ：دفتر رو برداشت و رفت سمت اتاق 
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 _ سالم چیزی نیست واسه حساب کتابای نمای.گاهه.تو خوبی؟
 سرخاک میترا؟خیلی بد شد که نذاشتی منم بیام _ خوبم.رفتی

 ：درحالی که دکمه های پیرهنش رو باز میکرد  واب داد
 _ نه بد ن.د میخواستی بیای که چی ب.ه؟واسه روحیت خوب نبود

 _ خیلی خب خدابیامرزتش.راستی سام؟
 ：رکابی و شلوارکش رو پوشید و لباس هایی که درآورده بود رو مرتب کرد

 _  ان؟
 یگم فردا وقت سونوگرافی دارما باهم بریم یا خودم تنهایی برم؟_ م

 _ چرا خودت بری؟باهم میریم
سش لباس  .ه بریم وا سیت زودتر م.خن ب ست دارم  ن شه.خیلی دو _ با

 بخریم
 

 ：اومد سمتم و دستم رو گرفت و ن.وندم روی لبه ی تخت
 

 _ من که میگم دختره فردا تو سونوگرافیم همین و میگن
 ：خندیدم

 _ دوست عزیز تا چهارماهگی  نسیت معلوم نمی.ه
 ：زل زد بهم

 _ پس واسه چی بریم سونوگرافی؟
 _ نمی دونم ولی می دونم به خاطر  نسیت نیست
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 ：یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت
_ اصال سونوگرافی واسه  نسیت الزم نیست من خودم میدونم که دختر بابا 

 توراهه الهی قربونش برم
 ：ه خندیدم که گفتدوبار

 _ پس چرا تو حسودیت نمیاد؟معموال اینجور مواقع باید حسودی کنی
_ واسه چی حسودی کنم وقتی پسرگلم تو راهه تازشم تو باید حسودی کنی 

 چون مرد مامانش تا چند وقت دیگه به دنیا میاد
 چپ چپ نگاهم کرد و بعد از روی تخت اومد پایین

ست و  ت . شیده بودم رو باال داد و در حالی روی زمین روبه روم ن اپی که پو
 ：که با دستاش شکمم رو نوازش میکرد گفت

ست  شکمت یه ذره ام نیومده  لو اینجور که پیدا .ه؟  _ نیکا این چه و ع
 بچم همش بیست گرمه، خب یه کم بخور دیگه

 ：این حرفش حسابی من رو خندوند
ن که شکم نمیاد  لو البته _ دیوونه همش دوماه و خورده ایه که باردارم از اآل

 حقم داری ندونی اون موقع که باردار بودم اصال بهم تو ه نداشتی که
 با گفتن این حرف لبخند رو لبای  فتمون خ.ک شد

ــیه،تاپم رو دادم پایین و نفس عمیقی  ــدم از یادآوری اون قض بازم ناراحت ش
 ک.یدم

 ：سام که نمیخواست حال و هوامون اینجوری بمونه گفت
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ــنگم یادمه اندازه ی یه خرس _  ــتم ،ق. من اون موقع خیلیم بهت تو ه داش
گنده شـــده بودی حاال هفت ماهت بود خدا میدونه تو نه ماهگی اندازه چی 

 ب.ی
 و خندید

 ：با دستم زدم تو سرش و گفتم
 _ دسته گلیه که خودت کاشتی.از خونه بابام اومدم که اینجوری نبودم.بودم؟

 ：نگاه کرد و  واب دادبا یه اخم ساختگی بهم 
 _ مگه میتونستی اینجوری بیای از خونه ی بابات؟

 ：منم متقابال یه حالت ترس الکی به خودم گرفتم و دهن باز کردم
 _ نه به خدا

 دوتایی زدیم زیرخنده
 ：بلند شدم و دست سام رو هم گرفتم تا از روی زمین بلند شه

شمزه  ساط یه ناهار خو صورتت بزنی منم میرم تا ب ست و  _ تا تو یه آبی به د
 رو واست ردی  کنم،نظرت؟

 _ بهتر از این نمی.ه خانمم.....
 

******* 
 هی باهام حرف میزد و میخندید،

 ولی من هیچی نمیگفتم!
 یه  ورایی شوکه شده بودم خیلی خوشحال بودم اما انتظارش رو نداشتم 
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سونوگرافی روبه خانم دکتری  شدن کار  که ما توی اتاقش بودیم بعد از تموم 
 ：من گفت

 _ انگار خوشحال ن.دی
 ：سام به  ای من  وابش رو داد

 _ نه خانم دکتر، خیلیم خوشحاله اما به روی خودش نمیاره
 و هردو خندیدن

 ：گفتم
 _ آخه من انتظارش رو نداشتم 

 ：سام دستم رو گرفت و از روی تخت اومدم پایین
 _ خب منم انتظارش رو نداشتم اما خب کاریه که شده.

 چپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم
 ：رفتم سمت خانم دکتر

 _ دفعه ی بعد کی بیام واسه سونوگرافی؟
 _ یه ماه دیگه دوباره بیا عزیزم

 چ.می گفتم و همراه سام از اتاق خارج شدم.
ارک شـده بود همین طور که میرفتیم سـمت ماشـین که اون دسـت خیابون پ

 ：شروع کرد به حرف زدن
 _ نیکا من باورم نمی.ه نکنه اشتباه کرده؟

 _ مگه می.ه اشتباه کنه؟درست گفت
 ：در ماشین رو باز کرد



 401 دوستدارم نیبب

 _ یعنی دوتا دختر؟
 ：ن.ستیم تو ماشین
 _ شایدم دوتا پسر

 ：ماشین رو به حرکت درآورد
 _ اوال فقط سالم به دنیا بیان دوما دخترن

 ：سرم رو به شی.ه ی ماشین تکیه دادم و گفتم
 _ سام داریم می.یم چهار نفر،من واسه سه نفر برنامه ریزی کرده بودم

 ：با لحنی که از شادی سرچ.مه میگرفت خندید و  وابم رو داد
_ خب عزیزم حاال واسه چهار نفر برنامه ریزی کن.من که خیلی خوشحالم 

 بچه تو یه زایمان واسه خودتم که بهتره.با یه تیر دوتا ن.ون میزنیم دوتا 
 ：تغییری تو حالتم ایجاد نکردم

 _ از این نظر خوبه اما...
 _ اما چی؟

ــیم  ــاهم که نداره اما ما داریم می. _ رویا از من بزرگتره هنوز بچه نداره روش
 چهار نفر

_ خب میالد و رویا بچه دوســت ندارن روشــا وســامانم که یه ســاله ازدواج 
ما به اونا چیکار داریم؟خودته ع.ــقه خودم و ع.ــقه که بچه  کردن بعدشــم

 دوست داریم حاال هم باید خداروشکر کنیم
 ：برگ.تم سمتش و با م.ت زدم به پاهاش

 _ اندازه ی خرس می.م خب اصال  میدونی دوتا بچه یعنی چی؟
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 ：دستم رو گرفت و روی پاهاش گذاشت
 _ فدای سر دخترای بابا اندازه ی خرس شو

 ：رو از روی پاهاش برداشتم و آروم موهاش رو ک.یدمدستم 
 _ انقدر دختر بابا دختر بابا نکن 

 ：همینطور که میخندید صورتش رو چرخوند سمتم
 _ حاال موهام رو...

 قبل از اینکه  ملش تموم ب.ه دوباره حالم بد شد
 دستم رو  لوی دهنم گرفتم و صورتم رو برگردوندم

 ：ماشین رو نگهداشت
 یکا؟_ خوبی ن

 ：شی.ه ی پنجره رو دادم پایین و نفسی ک.یدم
 _ انقدر از نزدیک با من حرف نزن 

 ：صدای خنده های از سر شیطنش رو شنیدم
یار داشــته که تو  یار؟کدوم زنی نســبت به شــوهرش و _ آخه اینم شـــد و

 دومی.ی؟
 ：بدون اینکه برگردم سمتش با لحنی حرص درار  واب دادم

 _ شاید اونا شوهراشون آدمن، راه بیفت بریم
 ：سام که دیگه حسابی من رو می.ناخت گفت

 _ پس خودتم پی بردی که من فرشتم.نه؟
 در  وابش فقط خندیدم...
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 خدایا شکرت که قراره بهمون دوتا کوچولوی ناز بدی

 عاشقتم خدا
 

**** 
 فسقلی های روزا گذشت و گذشت و حاال چند روز بیش تر تا به دنیا اومدن

 توی شکمم نمونده بود.
 حسابی سنگین شده بودم و به زور میتونستم خم و راست ب.م

  لو آیینه ی قد کنار  اکف.ی وایساده بودم و به خودم نگاه میکردم
دست و پاهام و همینطور صورتم بد وری ورم کرده بودن و شکمم که دیگه 

 گفتن نداشت
 لم قربون صدق.ون رفتم.با لبخند دست ک.یدم رو شکمم و توی د

 سام توی آشپزخونه بود
این یه ماه آخر بارداری که کارکردن واسم خیلی سخت شده بود سام حسابی 

 بهم میرسید و اآلن هم داشت غذا درست میکرد
 ：از توی آشپزخونه صدام زد

 _ نیکا به  ز فلفل دلمه و پیاز و رب دیگه چی الزم بود؟
 ش_ دوتا هویجم خورد کن بریز تو
 تا چند دقیقه صداش رو ن.نیدم

 
 همچنان  لوی آیینه بودم لذت میبردم از نگاه کردن به خودم



wWw.Roman4u.iR  404 

 

 مادر شدن حس عجیب و در عین حال عمیقی داره 
 حسی که حا ر نیستی با هیچ چیز توی دنیا عو ش کنی...

 با ظاهر شدن هیکل سام کنارم از دید زدن خودم توی آیینه دست برداشتم
 پی.بند بسته بود و موهاش حسابی شل*خ*ته بود 

 درست مثل دخترایی که تازه دارن آشپزی یاد میگیرن
سته  سب زخم ب شارش که بهش چ .ت ا ست چپش رو باال آورد و به انگ د

 ：بود اشاره کرد
 _ انگ.تم برید

 زدم زیر خنده
 ：با همون حالت شل*خ*ته بهم چ.م دوخته بود

 خندی؟_ اآلن دقیقا داری به چی می
 ：بین خنده هام  واب دادم

 _ به کدبانوی شل*خ*ته ی خودم
 ：نگاهی به سرتا پای خودش انداخت

 _ اوال کدبانو خودتی دوما کجام شل*خ*تس؟
یه دســتم رو که از کمرم گرفته بودم پس با دســـت آزادم از بازوش گرفتم و 

 ：آوردمش  لوی آیینه
 _ موهات رو ببین

 ：تعجب گفت توی آیینه که خودش رو دید با
 _ این منم؟پس چرا این شکلی شدم



 405 دوستدارم نیبب

 ：از صدای خنده هام که حاال بلند تر هم شده بود سام هم خندش گرفت
 _ نیکا میدونستی وقتی میخندی هزار برابر خوشگل تر می.ی؟

 ：لبخندم رو  مع کردم
 _ حتی با این صورت ورم کرده؟

 ：اومد روبه روم
 _ آره.به نظر من اآلن خوشگل تر از هر زمان دیگه ای شدی

 ：با لبخند بهش نگاه کردم
 _ توام با این موهای شل*خ*ته و این پی.بند از همی.ه  ذاب تر شدی 

_ یعنی اآلن باور کنم منظورت این نیست که همی.ه تو کارای خونه کمکت 
 کنم؟

 ：چ.م ازش گرفتم و به باال نگاه کردم
 _ نمی دونم

 همینطور که میخندید دستاش رو باز کرد
 انگار میخواست بغلم کنه

 ：تا خواست  لوتر بیاد با صدای بلند گفتم
 _ کجا؟یادت رفته دوتا بچه تو شکممه؟

 دستاش آروم آروم از کنار پهلوهاش پایین اومد
 ：پوفی ک.ید و گفت

یارت نمی.ـــه بغلت کنم به خاطر این دوتا  _ ب*و*ســـت کنم به خاطر و
 کوچولو نمی.ه پس حداقل بذار دخترم رو ب*و*س کنم
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 ：خندیدم
 _ ب*و*سش کن.اون م.کلی نداره

  لوی پاهام،روی زانو ن.ست
با دســتش همه  ای شــکمم رو نوازش کرد و بعد دســتش رو یه  ا ثابت 

 ：نگهداشت و گفت
 ترمه یا پسرت؟_ اآلن این  ا دخ

 ：دستم رو روی شکمم کنار دستش گذاشتم
_ نمیدونم ولی یه حسی میگه پسرم اینجاست اخه اینور شلوغ کاریاش بیش 

 تره
 ：با ع.ق ب*و*سه ی زیبایی به شکمم زد

 _ من فدای  فت.ون ب.م
 قبل از اینکه بخوام چیزی بگم صدای زنگ آیفون رو شنیدیم

 ：بلند شد و رفت سمت آیفون
 مان گیتی اینان نیکا_ ما

 ：رفتم کنارش
 _ بابا سعید اینام هستن

 با تعجب به همدیگه نگاه کردیم و بعد سام در رو باز کرد.......
 

ســام  لوی در منتظر اومدن.ــون موند و من هم رفتم توی اتاق تا یه لباس 
 مناسب بپوشم چون اینجوری،با این شکم خجالت میک.یدم.
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 م مرتبش کردملباسم رو پوشیدم و توی تن

 صدای سام رو شنیدم که باهاشون سالم و احوال پرسی میکرد
 توی آیینه به خودم یه نگاه انداختم و از اتاق خارج شدم

 روی مبال ن.سته بودن
 رفتم سمت.ون و به.ون سالم دادم و خوش آمد گفتم

 و بعد هم روی مبل تک نفره ن.ستم.
 سام هم روبه روی من ن.سته بود

 ：گفتم
 _ چه عجب یاد ما کردید؟

 ：مامان گیتی  واب داد
 _ ما همی.ه یاد شماییم عزیزم همه چی خوبه؟

 ：با لبخند  واب دادم
 _ شکر خوبه.من برم چای دم کنم اآلن میام

 ：قبل از اینکه من بلند شم سام بلند شد
 _ نیکا  ان تو ب.ین خودم میرم

 ن.ستم سر ام و چیزی نگفتم
 ：سام هنوز به آشپزخونه نرسیده بود که مامان پروین صداش زد

 _ اون پی.بند چیه که بستی؟
 زدم زیرخنده بابا ایناهم خندشون گرفته بود
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 سام برگ.ت سمتمون اما هیچی نگفت و به مامان پروین چ.م دوخت
 مامان پروین_ چیکار میکردی که پی.بند بستی؟

 ：ادسام که چیزی نگفت مامان گیتی  واب د
 _ میخواستی چیکار کنه پروین  ون خونه مرتب میکرده دیگه

 دوباره یه بمب خنده افتاد بینمون
 همه میخندیدیم

 ：سام که حاال رفته بود توی آشپزخونه گفت
_ مامان فقط این چند روز کمکش میکنم. بچه ها که به دنیا بیان دیگه دست 

 به سیاه و سفید نمیزنم
 آب نمیخوره پسرممامان پروین_ من که چ.مم 

 ：و روبه من گفت
 _ حداقل کم ازش کار بکش شده پوست استخون

_ وای مامان به  ز غذا درست کردن که دیگه کاری نمیکنه تازه غذاهم فقط 
 چند روزه که درست میکنه

 ：سرش رو به شوخی تکون داد و گفت
 _ حداقل اون پی.بند رو دربیار کمتر حرص بخورم

 ：سام از آشپزخونه اومد بیرون و  واب داد
_ درآوردم مامان  ان.باالخره نیکا هم با این و عش نمیتونه از پس همه ی 

 کارا بر بیاد که
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بابا بهزاد_ آفرین به داماد فهمیده ی خودم.نیکا قدرشــو بدون از این مردا کم 
 پیدا می.ه من که به شخصه هیچ وقت از این کارا نکردم

 
 ：ی  واب بابا رو دادمامان گیت

 
خاطرات خوشـــمون بگم  قا بهزاد کم الکی حرف بزن میخوای از  _ آ

 واس.ون؟
 ：بابا سعید با خنده گفت

ما از پس این خانوما  یه  _ بهزاد  ان اآلن ســکوت بهتر از هر چیز دیگه ا
 برنمیایم

 همه باهم میخندیدیم که برای بار دوم صدای زنگ آیفون رو شنیدیم.
 ：مروبه سام گفت
 _ یعنی کیه؟

 _ نمیدونم بذار برم ببینم کیه
 ：همینطور که داشت میرفت بابا سعید گفت

مه رو  ها الز چه  تاق خواب ب که برای ا نه وســـایالیی  ماال معی _ احت
 آورده،م.غول حرف زدن شدیم یادمون رفت بگیم که اصال واسه چی اومدیم

 
 ：سام در رو بازکرد و گفت
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 ان ما خودمون همه چی میخریدیم_ این کارا الزم نبود بابا 
 مامان گیتی_ نوه ی اول هردوخانوادست باالخره ماهم ذوق داریم مادر ون

 ：لبخند زدم
 _ دستتون درد نکنه را ی به زحمت نبودیم

 مامان پروین_ اون دوتا کوچولو فقط رحمتن الهی من دورشون بگردم
 

 ：با صدای معین همه برگ.تیم سمت در
 _ سالم آقا سام وسایل اتاق خواب بچه هارو آوردم بگم بیارن باال؟

 _ ممنون.آره بگو بیارن
 

مامان اینا شــام موندن پی.ــمون هر چند غذا کم بود اما خب خیلی بهمون 
سایالی بچه ها رو چیدیم تو اتاق کوچیک خونه که  شت و بعد هم و خوش گذ

 واسه چیدن وسایالی دوقلوهای نازموناز قبل خالیش کرده بودیم 
........ 

 چند دقیقه ای می.د که مهمونا رفته بودن
توی چهارچوبه ی در اتاق بچه ها وایســاده بودم و با دقت به همه چیز نگاه 

 میکردم
 به نظرم بی نظیر بود!
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ــمت چپ اتاق، کنار هم  ــفید بودن س دوتا تختی که به رنگ ترکیبی زرد و س
ــده بودن ــته ش ــت با  گذاش ــت روبه روی من کمدهای س و باالی اتاق و درس
 تخت.ون قرار داشت

ــین و  ــده بود از ماش ــباب بازیای دخترونه و کمد دیگه پرش یه کمد پر از اس
 تفنگ و کلی وسایل بازی پسرونه

سفید اتاق بد وری  سرامیک  سفنجی که روی  یه فرش کوچولوی گرد پاپ ا
 ا ست بودخودنمایی میکرد و با لوستر و رو تختی ه

همه چیز عالی بود حتی پوسترای ق.نگ و بچه گونه ای که به دیوار چسبونده 
ــه پنجره ی کوچیک اتاق که روبه  ــکی واس بودیم و فقط  ای یه پرده ی عروس

 روی تختا قرار داشت خالی بود که اونم فردا واسه نصبش میومدن
 ：از پ.ت سرم صداش رو شنیدم

 _ به چی زل زدی دوساعته؟
 ：سمتش برگ.تم

 _ به این اتاق،خیلی ق.نگه نه؟
 _ آره خیلی

 ：قبل از اینکه چیزی بگم خمیازه ای ک.یدم که سام ادامه داد
 _ خوابت میاد؟

 سرم رو به ن.ونه ی آره تکون دادم
 دستم رو گرفت و برد توی اتاق خواب

 ：تخت رو مرتب کرد و روبه من گفت
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 _ بیا بخواب عزیزم،چیزی الزم نداری؟
 ：ج کردم و با لبخند نگاهش کردمسرم رو ک

 _ چقدر مهربون شدی سام
 

 اومد و روبه روم وایساد،
 ：متقابال صورتی پر لبخند تحویلم داد

 _ وقتی خدا همچین خانمی بهم داده چرا مهربون نباشم؟
 ：نگاه پر ناز و ادایی بهش کردم و گفتم

_ آره خب راست میگی،اون که باید بد اخالق باشه منم و بعد زدم زیر خنده 
 ：که گفت

 _ نیکا اصال نمی.ه ازت تعری  کرد خودت رو سریع گم میکنی 
 ：در حالی که مین.ستم روی تخت  واب دادم

_ من به تعری  کردن نیاز ندارم ،به قول قدیمیا آن چیز که عیان اســـت چه 
 سام؟ حا ت به بیان است آقا

 ：خندید
 _ این زبون و نداشتی چیکار میکردی؟

 _ خداروشکر فعال که دارمش
 سری تکون دادم و چیزی نگفت

 دراز ک.یدم
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پتو رو انداخت روم و روی زمین کنار تخت ن.ست و در حالی که دستم رو 
 ：نوازش میکرد گفت

 _ دلم لک زده واسه اینکه بغلت کنم و کنار هم بخوابیم
 ：صورتم رو چرخوندم سمتش

 _ دیگه از این به بعد وقت سرخاروندنم نداریم چه برسه به این چیزا
 ：چپ چپ نگاهم کرد

 _ یعنی بزرگ کردن دختر و پسرمون انقدر...
 ：حرفش رو بریدم

_ سام اصال حواست هست واس.ون اسم انتخاب نکردیم و همش میگیم 
 دوقلوها و دختر و پسر و...؟

 گی اصال حواسم نبود.خب اسم.ون رو چی بذاریم؟_ آره راست می
 سرم رو چرخوندم

به سق  چ.م دوختم و فکر کردم و بعد چند ثانیه دوباره سرم رو چرخوندم 
 ：سمتش

 _ سامیار واسه پسرمون چطوره؟
 ：چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

 _ نه زیادی شبیه اسمه منه
 ：به میز آرایش اشاره کردم و گفتم

 فتر رو با یه خودکار بردار بیار_ پاشو اون د
 رفت سمت دفتر و خودکار
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....... 
 سر ام ن.ستم

 سام همراه با دفتر و خودکار روی تخت، کنارم ن.ست
 ：دفتر رو ازش گرفتم

ــته بود یادته بهم گفتی  ــت نوش ــبیه اون دفتریه که میترا توش واس _ چقدر ش
 واسه حساب کتابای نمای.گاهه؟

 ：با صدایی آروم شروع کرد به حرف زدن
_ نیکا اآلن وقت این چیزا نیست اون دفتر و همینطور دفتری که تو، توی اون 
روزای تلخمون نوشــته بودی رو ســوزوندیم و قرار شــد دیگه به.ــون فکرم 

 نکنیم،یادت رفت؟
 ：نفس عمیقی ک.یدم و گفتم

 _ نه یادم نرفته
 _ خب حاال بخند ببینم

 ._ سام اآلن..
 ：نذاشت ادامه بدم
 _ زود،تند،سریع

 ：از لحن حرف زدنش ناخداگاه خندم گرفت
 _ دیوونه

 ：موهام رو ناز کرد و گفت
 _ آره دیوونم،دیوونه ی تو
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 فقط نگاهش کردم
 نگاهی پر ع.ق
 نگاهی پر معنا

 نگاهی مهربون
 من چقدر این مرد رو دوست داشتم 

 چقدر کنارش آروم بودم!
 ： واب دادم

 حاال اسمای مورد نظرتو بنویس _ خیلی خب
 دفتر رو باز کرد و چند تا اسم نوشت

 و بعد دفتر و خودکار رو داد به من
 من هم چند تا اسم نوشتم

 ：و بعد دفتر رو گرفتم بینمون
 _ خب از این اسما کدوما بهتره؟

 ：زیر لب اسمای دختر رو زمزمه کرد
 _ مرسانا، آرشیدا، پگاه، ساینا، آدرینا..

 ساینا خوبه به نظرم.نظر تو چیه؟
 _ آره خیلی ق.نگه،حاال اسم پسرمون؟

 ：شروع کرد به خوندن اسمای پسری که روی کاغذ نوشته بودیم 
 _ پرهام، کارن، برسام، سامیار و پاکان 

 _ خب کدومش؟
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 _ هیچکدوم به ساینا نمیان  ز سامیار
 ：اوهومی گفتم و ادامه دادم

 لیم ق.نگه بذاریم سامیار؟_ زیادم شبیه اسمت نیست،خی
 _ هرچی تو بگی خانم

 _ پس سامیار و ساینا
 _ نخیرم ساینا و سامیار!اول اسم دخترم بعد اسم پسرت

 ：زدم زیر خنده و گفتم
 _ چه فرقی دارن  فت.ونم بچه های خودمونن

.ه و  .م بابایی می _ منم نگفتم بچه کس دیگه این که اما خب دختر فداش ب
 یلی دوست دارممنم از این  هت خ

 ：چپ چپ نگاهش کردم
 _ باشه فداش شو 

 ：این بار سام خندید
 _ نیکا حسودی نداشتیما

 ：نیش خند زدم
 _ حسودی چرا وقتی آقا پسرم و دارم الهی مامان قربون قد و باالش بره

 _ حاال بذار به دنیا بیاد بعد قربون قد و باالش برو
 _ توام حسودیا

 روتم بذار به دنیا بیاد بعد قربون قد و باالش ب_ نخیرم اصال نیستم فقط گف
 ：ریز ریز خندیدم و گفتم
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 _ باشه تو راست میگی
 ：از روی تخت رفت پایین

 _ من همی.ه راست میگم
 ：سرم رو گذاشتم روی بال.ت

 _ بخوابیم؟
المپای بیرون رو خاموش کرد و اومد توی اتاق و بعد از روشــن کردن شــب 

 ：خواب  واب داد
 _ آره بخوابیم

 چ.مام و بستم صدای کلید برق بهم میگفت که چراغ رو خاموش کرده
 ：با صدای آرومی گفتم

 _ شب بخیر
 

***** 
 سام

 ：ظرف ساالد رو هم روی میز گذاشتم و صداش زدم
_ نیکا  ان بیا شام آمادست ناهار که درست و حسابی نخوردی حداقل شام 

 بخور
 و بعد ن.ستم روی صندلی

باره صـــداش بزنم که با  وقتی حرفی ن.ــنیدم از طرفش تصــمیم گرفتم دو
 صدای  یغ و بعد هم شکستن چیزی سراسیمه از روی صندلی بلند شدم
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 نفسام به شمارش افتاده بودن
 نکنه چیزیش شده باشه
 بدو بدو رفتم توی اتاق.

افتاده بود  لوی میزکنار تخت و تیکه تیکه های پارچی که خورد شــده بود 
 طرافش پیدا بودا

 به سختی بلندش کردم
 از درد به خودش میپیچید

 ：با صدایی گرفته لب زد
 _ فکر کنم وقت.ه

 و دوباره  یغ ک.ید
ــدم و بعد هم  ــوندم و خودم هم آماده ش ــتپاچگی لباس هاش رو پوش با دس

 بلندش کردم و باهم از خونه رفتیم بیرون
 

 مینداخت صدای ناله های میون اشکهاش بد وری به دلم چنگ
 

 از آسانسور پیاده شدیم
 سوار ماشینش کردم و بعد از خروج از پارکینگ با سرعت رفتم توی خیابون

 بارون شدیدی می بارید 
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ــدای برخورد دونه های بارون که میخورد به  ــک و ناله ی نیکا، ص و حاال اش
و چپ و راست شدن برف پاک کن ماشین همه و همه باهم متحد شده سق  

 بودن تا حتی ذره ای تمرکز نداشته باشم!
 

چراغ قرمز شده بود و پ.ت سرماشین هایی که  لوم ص  ک.یده بودن در 
 انتظار سبز شدن چراغ بودم

ــیدم،  ــت چپش رو که باهاش به خودش چنگ میزد رو گرفتم و ب*و*س دس
 ：میدادم باید بهش دلداری

 _ آروم باش اآلن می رسیم
 ： یغ های کر کننده ای میزد

 _ نمی تونم..دارم میمیرم سام
 

 دیگه نمی دونستم چیکار کنم
 چه شب عجیب و پر استرسی بود ام.ب!

 فقط دعا میکردم ام.ب به خوبی و خوشی تموم ب.ه...
 

سرعت شین های  لویی با  شدن چراغ و به حرکت دراومدن ما سبز   بعد از 
 رفتم سمت بیمارستان

 صدای گریه هاش دیوونم میکرد
 هم نفس من داشت درد میک.ید و کاری ازدستم برنمی اومد
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 _ فقط چند دقیقه ی دیگه تحمل کن
 دیگه نای  واب دادن یا حتی  یغ زدن هم نداشت و فقط می بارید!

 
د رتو حیاط بیمارستان درست  لوی پله هایی که باید ازش باال میرفتیم تا وا

بیمارستان ب.یم ماشین رو نگهداشتم و از دوتا پرستاری که دم در بودن کمک 
 خواستم

 بالفاصله اومدن پی.مون و به نیکا کمک کردن تا از پله ها باالبره
 ماشین رو پارک کردم و بدو بدو از پله ها باال رفتم

 روی تخت خوابونده بودنش و داشتن میبردنش
 ：گفتمرفتم کنارش دستش رو گرفتم و 

 _ کم کم همه چی تموم می.ه
 و به روش لبخند پاشیدم

 در  وابم فقط گریه کرد و گریه کرد
با رسیدن به بخ.ی که ورود آقایان ممنوع بود دستامون از هم  دا شد و من 

 حاال خیره به تختی مونده بودم که ازم دور و دورتر می.د
...... 

دوســاعتی میگذشــت از اینکه برده بودنش توی اتاق عمل. همه ی و ودم 
.د تا یه کم آروم و قرار  شدن باعم می شده بود از دلهره اما حس خوب پدر پر

 بگیرم
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سته بودم و پنجه ی پای چپم رو مدام  . سالن انتظار ن کنار مامان گیتی توی 
 به زمین میکوبیدم

 اما مامان بر خالف من آروم ن.سته بود و صلوات میفرستاد
 کاش منم میتونستم به آرام.ی که مامان داشت برسم

 با باز شدن دری که انتهای راهرو و با یه کم فاصله از ما قرار داشت
 نگاهم ک.یده شد به اون سمت

 یه پرستار از اتاق اومد بیرون
شت سکه ای که دا صدای گریه ازش  خدای من یعنی توی اون کال میاورد و 

 بلند می.د بچه های من خوابیده بودن؟
 ناخداگاه لبخندی رو لب هام ن.ست از این همه خوشبختی

 ：صدای مامان رو شنیدم
 _ نمیخوای بلند شی و بری سمت.ون؟

 بال فاصله از رو صندلی بلند شدم و رفتم سمت پرستار
 مامان گیتی هم همراهم اومد

 ：ایساد و با لبخند گفتپرستار روبه رومون و
 _ اینم بچه های خوشگلتون

 به بچه ها که توی  کالسکه بودن نگاه کردم
 هردو گریه میکردن

 الهی بابا قربون.ون بره چقدر دوستداشتنی بودن
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.م  شون چ ست حتی یه لحظه از .م دوخته بودم و دلم نمیخوا .ون چ به
 بردارم

 ز بچه ها رو گرفته بودمامان گیتی زیر لب خداروشکر میکرد و دست یکی ا
 ：روبه پرستار گفتم

 _ خانمم حالش چطوره؟
به چند دقیقه ی دیگه از اتاق عمل میارنش بیرون،فعال  _ خانمتون هم خو

 من این دوتا کوچولو رو ببرم لباس تن.ون کنم که سردشون ن.ه
 _ خیلی ممنون

 پرستار که رفت گوشیم زنگ خورد بابا سعید بود
 ： واب دادم
 _ سالم بابا

 _ سالم پسرم.خوبی؟کجایید زنگ زدم خونه نبودید.نکنه...
 ：آروم آروم خندیدم

 _ بچه ها به دنیا اومدن بابا
 _ نوه هام به دنیا اومدن؟کدوم بیمارستانید؟

 اسم بیمارستان رو گفتم و بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم
 ：مامان گفت

 ه شیرینی بخر من اینجا هستم_ آقا سام شما برو یه سبد گل و یه  عب
 چ.می گفتم و راه افتادم تا از بیمارستان برم بیرون
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***** 
 

ــتم روی میزی که کنار  ــیرینی گذاش ــبد گل نرگس رو به همراه  عبه ی ش س
 تختش بود

 رنگ به روش نمونده بود
 و لباش بد وری خ.ک شده بود

 حرفی نمیزد اما پدرو مادرامون میگفتن و میخندیدن
 رویاهم کنار تختش وایساده بودن و باهم دیگه حرف میزدن روشا و

 با ورود پرستاری که بچه ها رو آورده بود همه ساکت شدن
 ：پرستار بچه ها رو که توی کالسکه بودن کنار تخت نیکا آورد

 _ اینم کوچولوهات مامان خانم
 نیکا لبخند زد

 و ازم خواست که کمکش کنم تا بتونه ب.ینه
 ：وقتی ن.ست،پرستار یکی از بچه ها رو داد بغلش

 _ این دختر کوچولوت
 و اون یکی رو داد بغل من

 وای خدایا چه قدر کوچولو بود
 _ اینم پسرتون

 هر دومون،هم من و هم نیکا با ع.ق به بچه های توی بغلمون نگاه میکردیم
 ：صداش رو شنیدم
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 _ باالخره به دنیا اومدن
 ：سرم رو بلند کردم و به چ.ماش زل زدم

 _ شدیم چهار نفر
 ：بابا بهزاد خلوت دونفرمون رو بهم زد

 _ خوبه خوبه دو نفری م.غول شدین انگار نه انگار که ما اینجاییم
 بذارید ماهم  نوه هامون رو ببینیم

مان گیتی  ما مان پروین و اونیکی رو  ما هارو  چه  ندیدن و یکی از ب مه خ ه
 ن پیش بابا سعید و بابا بهزاد و رویا و روشاگرفت و رفت

 ：پرستار گفت
 _ زودتر دل بکنید ازشون تا گریه نکردن ببرم به.ون شیرخ.ک بدم

 بچه هارو تحویل پرستار دادن
  عبه ی شیرینی رو باز کردم و برای همه گرفتم

 چه روز خوبیه امروزم
....... 

 دو روز میگذشت
کا رو آورده بودیم خونه و قرا ند روزی بمونه نی مان گیتی چ ما ـــده بود  ر ش

پی.مون تا حال نیکا بهتر ب.ه و به عالوه رسیدگی به دوتا بچه ی کوچولو واسه 
من و نیکا که بی تجربه بودیم خیلی سخت بود پس حضور مامان حسابی الزم 

 بود
 نیکا و دختر کوچولومون خوابیده بودن
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 و مامان داشت پسربچه مون رو میخوابوند
دخترکوچولوم که با یه کم فاصله  لوی تخت روی زمین خوابیده بود  باالسر

 ن.سته بودم و قربون صدقش میرفتم
 خیلی خواستنی بود درست مثل پسرمون

 مامان پایین تختی که نیکا روش خوابیده بود روی زمین ن.سته بود
 ：با صدای آرومی که میخواست نیکا و بچه رو از خواب بیدار نکنه گفت

 اسم انتخاب کردین؟ _ براشون
 ：چ.م از بچه گرفتم و  واب دادم

 _ بله دخترمون ساینا و پسرمون سامیار
 _ خیلی ق.نگن پس با همین اسما صداشون کنید

 ：چ.مام رو بستم و گفتم
 _ چ.م پس سامیار نخوابید؟
 ：به سامیار توی بغلش نگاه کرد

 _ کم کم داره خوابش میبره
 لبخندی زدم

 دوشب می.د که نخوابیده بودمحسابی خسته بودم  
 سرم رو به دیوار پ.ت سرم تکیه دادم

 و نفهمیدم کی خوابم برد 
 

 وقتی بیدار شدم تو خونه پر بود از سر و صدا 
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شیر  شت به یکی از بچه ها  .غول بگو و بخند بودن و نیکا دا نیکا و مامان م
 میداد

 و مامان هم اونیکی رو که گریه میکرد تکون تکون میداد 
 تا حاال خونه رو اینطوری ندیده بودم

 ولی از این به بعد باید به این سر و صداها عادت میکردم!
 
 سال بعد2

 نیکا
 توی اتاق بچه ها کنار ساینا و سامیار ن.سته بودم

سباب بازی هایی که  .ون با ا کم کم حرف زدن رو یاد گرفته بودن و بین بازی
 بدل می.د وسط.ون ریخته بودن چند تا کلمه هم رد و

ــون بیرون میومد گوش میدادم و با کلی ذوق  و من به کلمه هایی که از دهن.
 و شوق می خندیدم

 ：سام رو که بیرون ن.سته بود و م.غول تماشای فوتبال بود صدا زدم
 _ سام پاشو بیا به حرفای اینا گوش بده از خنده میترکی

 _ چند دقیقه ی دیگه فوتبال تموم می.ه میام
 ： دا شدم و غرغر کنان رفتم پیش سام از بچه ها

 _ این همه فوتبال دیدی چی شد؟پاشو بیا دیگه
 _ این یکی فرق داره دربیه ها

 ：پوفی ک.یدم و باال سرش وایسادم
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 _ حاال چند چندن؟
 ：همینطور که به تلویزیون زل زده بود  واب داد

 _ فعال مساوی.ولی پرسپولیس می بره شک نکن
 ：و با موقعیتی که واسه پرسپولیس پیش اومد از  اش پرید و با داد زد

 _ این باید گل می.د
 

 نه خیر مثل اینکه حسابی غرق فوتبال شده بود
 برگ.تم توی اتاق پیش بچه ها و م.غول بازی کردن باهاشون شدم

 ：روبه ساینا که سمت چپم ن.سته بود گفتم
 _ بگو مامان

 ：ه کردن و  واب دادبا سامیار به همدیگه نگا
 _ بابا

 داشتم از تعجب شاخ درمیاوردم
 ：دوباره گفتم

 _ عزیزم بگو مامان
 ：تو چ.مام زل زد و گفت

 _ بابا
 کالفه شده بودم

 پس چرا این بچه اینطوری میکرد؟
 ：روبه سامیار کردم و گفتم
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 _ ق.نگم بگو مامان
 ： واب داد

 _ بابا
 ：با حرص نفس عمیقی ک.یدم و گفتم

 را نمیگین مامان؟_ پس چ
 ：صدای خنده های سام رو پ.ت سرم شنیدم

 _ چی.ده؟
 ：سرم رو چرخوندم سمتش

 _ میگم بگید مامان میگن بابا
 ：اومد کنارمون ن.ست

 _ خب باباشون رو دوس دارن دیگه
 ：نی.گونی از بازوش گرفتم و گفتم
 _ نه خیر اصال هم اینطور نیست

 _ میخوای امتحان کنیم؟
 سرم رو به ن.ونه ی آره تکون دادم.

 ：به ساینا و سامیار که م.غول بازی کردن شده بودن نگاه کرد و گفت
 _ خوشگالی من بگن بابا ببینم

 دوتایی دست از بازی ک.یدن
 ：ساینا با اخم  واب داد

 _ مامان
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 ：که زدم زیر خنده
 _ ساینا کال از دنده ی چپ بیدار شده امروز

 ：سامیار گفت سری تکون داد و روبه
 _ تو بگو بابا

 ：سامیار از روی زمین بلند شد
 _ مامان

 ：این دفعه سام هم خندش گرفت
 _ پس چرا اینا اینطوری میکنن؟

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم نمیدونم
.ت در بالکن  سامیار که حاال پ شد و رفت کنار  سام پا ساینا از کنار من و 

 کردوایساده بود و بیرون رو نگاه می
 

 ：صدای سام باعم شد تا نگاهم رو ازشون بگیرم
 _ حس میکنم دست به یکی کردن 

 ：خندیدم و زدم به بازوش
 _ آخه دوتا بچه ی دوساله میدونن دست به یکی چیه؟

 ：سرش رو چرخوند سمت.ون و گفت
 _ نگاه.ون کن اینا از من و تو بی.تر میفهمن

 و خندید
 با سام به.ون زل زده بودیم



wWw.Roman4u.iR  430 

 

 همچنان پ.ت در بالکن وایساده بودن
 ：سام گفت

 _ داره برف میباره یه کمی ببریم.ون بیرون؟
 _ هوا سرده

_ حاال که بعد از این همه مدت برف اومده بیخیال ســرما شــو بذار بریم 
 بیرون

 دل خودمم لک زده بود واسه برف بازی و
 واسه درست کردن آدم برفی

 ：دهنوز چیزی نگفته بودم که ادامه دا
 _ بریم نیکا؟

 ：چ.مکی زدم و  واب دادم
 _ بریم

 
 سامیار رو کامال آماده کرده بودم

 و سام هم داشت لباسای ساینا رو میپوشوند
 ：گفتم

 _ یادت نره دستک..م بپوشونی
 _ نه خانم یادم نمیره

 دست سامیار رو گرفتم از اتاق رفتم بیرون 
 ن.وندمش روی صندلی میزتلفن و موهاش رو مرتب کردم
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 چقدر این پسر کوچولوی دوست داشتنی شبیه پدرش بود
 چ.م هاش، مدل ابروهاش، فرم لب هاش و همینطور رنگ موهاش

همینطور که زل زده بودم بهش سام که دست ساینا رو گرفته بود از اتاق اومد 
 ：بیرون

 توا_ نیکا میگم این ساینا چقدر شبیه 
 زدم زیر خنده

 ：با تعجب کنارم وایساد و بعد از اینکه دست ساینا رو ول کرد گفت
 _ اآلن داری به چی میخندی؟

 خندم رو  مع کردم و بعد از اینکه کاله سامیار رو پوشوندم
 گذاشتمش پایین 

 ：و  واب دادم
صا  صو شبیه توا مخ سامیار چقدر  شتم به این فکر میکردم که  _ منم اآلن دا

 چ.ماش!
قد کنار  اکف.ــی  نه ی  ند شـــدم و رفتم  لوی آیی عد از روی زمین بل و ب

 وایسادم
 شال بافتی که روی سرم انداخته بودم رو  مرتب میکردم 

 ：که از پ.ت بغلم کرد
 _ خانواده ی ما رویاییه نیکا رویایی

 ：با لبخند صورتم رو یه کمی چرخوندم سمتش تا بتونم ببینمش
 اشه من مطمدم که خوشبخت ترین آدمای روی زمینیم_ اگه هم رویایی نب
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 ：چند ثانیه ای حرف نزد و بعد گفت
_ وقتی تو اون روزای لعنتی نداشــتمت  هنم رو به چ.ــم دیدم،اون موقع با 
خودم عهد کردم اگه برگ.ــتی و اگه من رو بخ.ــیدی قدر هر لحظه ای که 

 دارمت رو بدونم..
 ماز آغوشش  دا شدم و روبه روش وایساد

 ：لبخند به روش پاشیدم و گفتم
 _ میدونستی بهترین مرد دنیایی؟

 دستاش رو از دوتا بازوهام گرفت و تویه حرکت من رو به آغوشش ک.ید
 سرم رو گذاشتم روی سینش

 سر سام هم روی شونه ی من بود
 صدای تاپ تاپ قلبش رو می.نیدم 

 خدایا صدای تپ.ای این قلب همه ی زندگی و دار و ندار منه
 همی.ه واسم حفظش کن...

 
با ســر و صــدای ســاینا و ســامیار که با م.ــت به پاهامون میزدن از هم  دا 

 شدیم
 از تماشای این صحنه خندم گرفته بود

 دوتایی سرشون رو گرفته بودن باال و مارو نگاه میکردن
 ：سامیار با لحن ق.نگ و بچگونه ای گفت

 _ بابا بریم



 433 دوستدارم نیبب

 ：سام گرفتش بغل و ب*و*س محکمی از لپش کرد
 _ بریم بابا فدات ب.ه

 ساینا رو گرفتم بغل و دستش رو ب*و*س کردم
 و از خونه خارج شدیم

 رفتیم یه  ایی پایین کوه دماوند
 نسبتا شلوغ بود

 و هر کسی م.غول برف بازی با دوست یا خانوادش بود
 سام هم داشت آدم برفی درست میکرد

 ：یه کم اومد عقب و به آدم برفی که فقط بدنش رو ساخته بود نگاه کرد 
 _ خب این از بدنش.حاال چی مونده؟

 ：درحالی که شال گردن ساینا رو مرتب میکردم خندیدم و گفتم
 _ چی نمونده؟هنوز نه سر داره نه کاله داره نه دست داره

 چپ چپ نگاهم کرد :
 که _ خب دست تنها بی.تر از این نمیتونم

 ：بلند شدم سرپا و رفتم روبه روش وایسادم
 _ خب قربان اآلن چیکار کنم؟

 ：با شیطنت  واب داد
 _ بهت دستور میدم یه سر خوشگل واسه آدم برفیمون بسازی

 ：با خوشرویی گفتم
 _ اطاعت می.ه
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 و ن.ستم و م.غول درست کردن سر آدم برفی شدم
سمت  بعد از یکی دو دقیقه که سـر آدم برفی آماده شـد برش داشـتم و بردم 

 ：بدنی که سام ساخته بود و چسبوندمش روش و دستام رو تکوندم
 _ خب اینم از سرش

 ：دو تا تیکه چوب داد دست ساینا و سامیار
 _ اینا رو بدید به مامان

 آروم آروم میومدن سمتم
 چوب ها رو از دست.ون گرفتم و گذاشتم سمت چپ و راست بدن آدم برفی

ون و از توی  یبش دو تا دکمه ای که از خونه آورده بودیم رو سام اومد کنارم
 ：روی صورت آدم برفی  ا داد

 _ اینم از چ.ماش
 هویج رو به  ای بینی ادم برفی گذاشتم

 ：و بعد کاله سام رو از روی سرش برداشتم
 _ آدم برفی که بدون کاله نمی.ه!

کالهش رو روی ســر آدم برفی گذاشــتم و به آدم برفی که حاال انگار کامل 
شاره میکرد و میگفت  شال گردنش ا ساینا که به  صدای  شده بود نگاه کردم که 

 ومامانی از ایناو رو شنیدم
سام با لبخند شال گردنم رو که روی شونه هام انداخته بودم برداشت و روی 

 ：بدن آدم برفی مرتب کرد
 برفی که بدون شال گردن نمی.ه_ آدم 
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 ：خندیدم و کنارش وایسادم
 

 _ اگه گفتی اآلن چی خیلی میچسبه؟
 ：چند ثانیه فکر کرد و بعد گفت
 _ یه عکس سلفی با آدم برفی؟

 ：با نگاهی شیطنت بار گفتم
 _ درسته!

 دست بچه ها رو که با برفا بازی میکردن رو گرفت و آورد پیش آدم برفی
 سامیار رو بغل گرفتم

شیش رو از توی  یبش درآورد و زد  ساینا رو گرفت بغل و بعد گو سام هم 
 ：روی دوربین سلفی

 
 ..1..2..3_ همه آمادن؟

 با لبخند لطیفی به دوربین نگاه کردم
 صدایی که شنیدیم بهمون گفت که عکس ذخیره شد

 
 

 پایان

 بارمان زیبابت نوشتن این  عزیز یداود ایمحبا تشکر از  


